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Conferințe județene
ale reprezentanților oamenilor muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gefierâj al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, la Snagov, pe Kamal JU Chazli și pe Ahmad Salama Mohamed, secretari generali adjuncți ai Partidului. Național Democrat din Egipt', care, la invitația C.C. al P.C.R., au efectuat o vizită în țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost transmise un cald salut, împreună cu urări de sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, președintele Partidului Național Democrat din Egipt și a doamnei Suzanne Mubarak.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul transmis și pentru sentimentele exprimate și a adresat din partea sa și a tovarășei Elena Ceaușescu președintelui Mohamed Hosni Mubarak și doamnei Suzanne Mubarak un salut călduros și cele mai bune urări.In cursul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej s-a făcut un schimb de vederi în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre Repu

blica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Național Democrat din Egipt, precum și asupra unor probleme actuale ale vieții pblitice internaționale. în acest cadru, a fost evidențiat cursul ascendent al raporturilor de prietenie și colaborare româno-egip- tene și s-a exprimat convingerea că dezvoltarea lor in continuare — atlt pe plan politic, cit și economic — contribuie la întărirea conlucrării multilaterale dintre cele două țări și popoare, în folosul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.Un loc important în cadrul convorbirilor l-au ocupat ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu. In acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat necesitatea intensificării eforturilor și acțiunilor politico-diplomaticei a promovării de noi inițiative pentru soluționarea globală, pe calea tratativelor, a problemei Orientului Mijlociu, inclusiv a celei palestiniene, prin crearea unui stat propria. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea și importanța organizării unei conferințe internaționale — sub egida O.N.U. — care să ofere un cadru favorabil de tra

tative, la care să participe toate părțile interesate, inclusiv O.E.P. și israel.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că apropiata conferință de la Harare trebuie să contribuie la soluționarea unor probleme majore ale țărilor nealiniate, la întărirea solidarității și unității lor da acțiune in vederea sporirii contribuției acestora la rezolvarea marilor probleme ce confruntă omenirea. Totodată, secretarul general al Partidului Comunist Român a subliniat necesitatea organizării, în cadrul O.N.U., a unei conferințe internaționale consacrate dezbaterii și soluționării problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare, ale lichidării subdezvoltării și instaurării noii ordini economice internaționale.Convorbirile au pus în evidență dorința celor două partide de a conlucra tot mai strîns pe arena internațională pentru o politică de independență, de pace și înțelegere intre națiuni, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.La primire a participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Dînd expresie voinței unanime a clasei noastre muncitoare, 
a întregului popor, participanții la conferințe au propus 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii

I CTITORULUI ROMÂNIEI MODERNE- )
î SENTIMENTELE DE PROFONDÂ $1 CALDĂ CINSTIRE I
! ALE TOTOROR EIILOR $1 FIICELOR PATRIEI i 
' Vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
j general al partidului, cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare ț 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă L

în atmosfera de puternic entuziasm și mobilizare a întregului nostru popor pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan pe anul în curs și pe întregul cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, în 20 municipii reședință de județ s-au desfășurat, miercuri, conferințe județene, ale reprezentanților oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.Conferințele preced cel de-al IH-lea Congres al oamenilor muncii — larg forum democratic, insti- tuționalizat prin lege, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România — care se înscrie în practica consecventă a conducerii partidului și statului de a se consulta sistematic cu făuritorii bunurilor materiale din diverse sectoare de activitate, cu întregul popor in adoptarea hotărîrilor ce privesc mersul ferm înainte al patriei noastre pe calea progresului și bunăstării.Ordinea de zi a conferințelor a cuprins o amplă problematică în legătură cu modul în care organele de conducere colectivă, toți oamenii muncii au acționat pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, ale precedentului congres, a indicațiilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea economi- co-socială a fiecărui județ în parte, a întregii țări. Au fost astfel supuse dezbaterii :— Raportul privind modul in care s-au îndeplinit prevederile planului pe perioada 1981—1985, sarcinile ce revin județului, în profil teritorial, în cincinalul 1986—1990 și măsurile ce se impun pentru înfăptuirea hotă- ririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R. și realizarea integrală a planului pe 1986 ;— Sarcinile consiliului județean al oamenilor muncii, ale tuturor colectivelor din întreprinderi pentru dezvoltarea intensivă, organizarea și modernizarea proceselor de produc

ție, dublarea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ ai produselor ;— Alegerea consiliului județean al oamenilor muncii ;— Confirmarea delegaților pentru Congresul al III-lea al oamenilor muncii și a candidaților pentru Consiliul Național al oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.Au participat delegații la congres din fiecare județ, aleși în cadrul recentelor adunări generale ale oamenilor muncii, precum și reprezentanți ai oamenilor muncii aleși in cadrul acelorași adunări, în conformitate cu normele prevăzute.în calitate de invitați, au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți al unor ministere economice, instituții centrale, ai orga-' nelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere din întreprinderi, de pe șantiere, din institute de cercetări și proiectări, oameni de știință, artă și cultură.Din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, partici- panților la conferințe, tuturor oamenilor muncii din județele respective le-au fost transmise un salut muncitoresc, revoluționar șl cele mai calde felicitări pentru rezultatele înregistrate pînă acum, împreună cu urarea de a obține noi și tot mai mari succese în înfăptuirea obiectivelor istorice stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Conferințele județene au fost precedate de adunările generale ale oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, consacrate pregătirii apropiatului congres al oamenilor muncii. în aceste ample foruri ale democrației noastre muncitorești s-a analizat, în spirit critic și autocritic, modul cum s-a acțio

nat, în. prima jumătate a acestui an, pentru valorificarea superioară și gospodărirea rațională a tuturor resurselor de muncă și materiale, în fiecare întreprindere, uzină, fabrică, secție, atelier, la fiecare loc de muncă — condiție hotărîtoare pentru realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate. Pornind de la rezultatele obținute pînă acum, au fost puse în evidență rezervele care mai există în această direcție pentru transpunerea în viață a obiectivelor mobilizatoare ale planului pe acest an și pe întregul cincinal — etapă hotărîtoare in înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în acest cadru, participanții la adunările generale au înfățișat măsurile luate pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții, in pea de-a d.oua .parte a anului, a planului ia producția fizică și netă și realizarea cu prioritate a sarcinilor la export, pentru creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, a consumurilor specifice de materii prime și energie, pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii, creșterea eficienței întregii activități productive.Dezbaterile au pus, de asemenea, în evidență principalele direcții de acțiune pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a rolului adunărilor generale și al consiliilor oamenilor muncii, pentru perfecționarea necontenită a activității organelor de conducere colectivă corespunzător cerințelor noii etape de dezvoltare a societății noastre.Prin întreaga lor desfășurare, adunările generale ale oamenilor muncii și-au dovedit caracterul lor de lucru, analizînd cu simț de răspundere și exigență sporită modul în care consiliile oamenilor muncii, birourile executive ale acestora au acționat pentru realizarea măsurilor stabilite anterior și pentru soluționarea problemelor de muncă și de viață ale colectivelor din unitățile economico-sociale, în același timp, adunările generale au constituit reale manifestări de afirmare puternică a democrației muncitorești,

a hotărîrii unanime a tuturor colectivelor de a acționa cu toată fermitatea pentru traducerea în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a sarcinilor de plan pe anul in curs și pe întregul cincinal.în cadrul conferințelor județene ale reprezentanților oamenilor muncii a fost dezbătut, cu aceeași exigență și responsabilitate comunistă, modul în care s-a acționat pentru înfăptuirea hotărîrilor precedentului congres al oamenilor muncii și plenarelor Consiliului Național, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost analizat, profund și responsabil, felul în care se îndeplinesc sarcinile ce revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, din programele de dezvoltare economico-so- cială a țării.Conferințele au dat o,înaltă apreciere rolului hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și transpunerea în viață a întregii politici a partidului și statului nostru, in dobîndirea succeselor istorice ale poporului român in perioada dintre cele două congrese. In a- cest context, vorbitorii au reliefat cu satisfacție importantele realizări obținute de colectivele de oameni ai muncii în dezvoltarea economico-so- cială a județelor lor și a întregii țări, în creșterea producției pe fiecare întreprindere și pe ansamblul județului respectiv, progresele necontenite înregistrate în făurirea unei e- conomii dinamice, prospere, în creșterea neîntreruptă a avuției naționale. în dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor localităților patriei.Participanții la dezbateri au afirmat cu convingere adîncă, cu deplin temei, că înnoirile structurale și înfăptuirile fără precedent obținute în acești ani de progres necontenit spre culmile de lumină ale civilizației comuniste poartă amprenta limpede a acțiunii și gîn- dirii creatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care are un rol hotăritor în elaborarea strategiei de dezvoltare a țării, în soluționarea
(Continuare în pag. a Il-a)

întreaga recoltă de toamnă
- strînsă și depozitată fără pierderi!

PRIORITATE RECOLTĂRII FLORII-SOARELUI

EXIGENTĂ, RESPONSABILITATE PENTRU PEREECJIONAREA 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE

PAGINA A II-A

Dintre toate lucrările ce se execută in această perioadă, cea mai mare atenție trebuie acordată recoltării, transportului și depozitării florii-soarelui. Așa cum s-a stabilit și la recenta Consfătuire cu cadrele -,de partid și. de stat din agricultură, recoltarea acestei valoroase culturi trebuie să se încheie pînă la 1 septembrie. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că? pină în seara zilei de 26 august floarea-soarelui a fost strînsă de pe 166 950 hectare, reprezentînd 37 la sută din suprafața cultivată. Așa cum rezultă și din datele înscrise pe harta alăturată. lucrările sînt mai avansate în unitățile agricole din județele Giurgiu, Vrancea, Galați, Prahova, Brăila. Iași, Olt . și in - sectorul agricol Ilfov, unde recolta a fost strînsă de pe 50—70 la sută din suprafața cultivată. Această, lucrare trebuie mult intensificată mai ales în județele Dolj. Tulcea. Mehedinți, Bihor și altele.Timpul călduros din ultimele zile, care afectează îndeosebi partea de sud a tării, grăbește coacerea florii-soarelui. în asemenea condiții, intîrzierea recoltării ar putea provoca pierderi de semințe prin scuturare, ceea ce nu trebuie admis sub nici un motiv. Pentru grăbirea lucrărilor este necesar ca specialiștii și cadrele de conducere din unități să organizeze recoltarea manuală a capitalelor care nu au ajuns la maturitate, astfel încît combinele să poată fi folosite din plin la recoltarea celor coapte. De asemenea, este necesar ca printr-o cunoaștere amănunțită
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STADIUL RECOLTĂRII FLORII-SOARELUI, in procente, pe județe, in searo 
zilei de 26 august. Județele notate cu o linie nu cultiva floarea-soarelui. 

(După datele comunicate de Ministerul Agriculturii)a stării fiecărui Ian. combinele să fie dirijate cu operativitate acolo unde pot fi folosite cu randament maxim.Concomitent cu recoltarea, cea mai mare atenție trebuie acordată transportului și livrării producției la bazele de recepție. Or, chiar în unele județe în care floarea-soarelui a fost strînsă de pe suprafețe mari, s-a creat un decalaj între cantitățile adunate și cele transportate. Prin buna folosire a mijloacelor de

transport și organizarea temeinică a muncii la încărcat, în cel mai scurt timp întreaga producție trebuie să ajungă la adăpost, spre a se preveni orice pierderi.Sîntem într-o perioadă a muncilor agricole caracterizată prin volumul mare de lucrări ce trebuie executate în termene foarte scurte. De aceea, la strîngerea recoltei și efectuarea celorlalte lucrări de sezon trebuie mobilizate acum toate forțele de la sate.

Oameni pentru care „miine înseamnă „azi

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
- • reportaje • însemnări • =
i_____________________________________iîn salba unităților economice cu profil naval, presărate pe malul sting al Dunării, zonă denumită de gălățeni „Valea orașului", se detașează distinct întreprinderea „Laminorul de tablă" — Galați. Locul de muncă al unui colectiv care face dovada, prin faptele sale, că poartă sus stindardul tradiției industriei metalurgice de pe aceste meleaguri. Așadar, într-un spațiu industrial ai cărui profil poartă inevitabil pecetea vecinătății marelui fluviu. între navigatori și docheri, constructori de vapoare, cercetători și proiectanți in domeniul naval, iși găsesc rostul de fiecare zi și la-

de aici a fost decorat de două ori cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a, cu diploma de fruntaș pe ramură, iar rezultatele obținute în 1985 au fost răsplătite în zilele premergătoare celei de-a
primit de la «fratele» mai tinăr, dar incomparabil mai puternic, Combinatul siderurgic, nu ar fi ajuns așa de sus, nu ar fi atins performanțele care încununează munca noastră".

mai bine a uzinei și a vieții lor au simțit-o cu toții.Cîteva repere exprimate în cifre sugerează o evoluție remarcabilă: din 1945 și pînă in prezent producția de laminate a crescut
COMPETIȚIA PENTRU 
NOI PERFORMANȚE 

Realizări care fac cinste laminoriștilor gălățeni

minoriștii.Oamenii de ieri, oamenii de astăzi ai întreprinderii au reușit, după actul revoluționar de la 23 August 1944 și, mai ales, după Congresul al IX-lea al partidului să schimbe din temelii înfățișarea vechii uzine, transformînd-o într-o întreprindere puternică. fruntașă pe ramură mulți ani la rînd. Pentru vrednicia sa, colectivul

42-a aniversări a libertății noastre cu „Ordinul Muncii" clasa I.Directorul întreprinderii, inginerul Victor Scorțeanu, evocă cu modestie aceste rezultate: „Problemele deosebite ale acestui an de producție sînt cele mai actuale, cele mai importante. Fără sprijinul Centralei industriale siderurgice Galați, fără ajutorul

Rezultatele frumoase obținute în prezent, ca și cele înregistrate în anii trecuți, s-au clădit pe terenul unor tradiții de muncă cultivate cu grijă, de la o generație la alta. Peste tot, în punctele fierbinți de lucru, oamenii vorbesc despre reușitele lor, despre schimbările petrecute în ultimii ani. Perpetua schimbare, întinerire spre

de 25 de ori, iar producția totală de 71 de ori. Totodată, ca urmare a sporirii productivității muncii de 13 ori, s-a dublat producția la 1 000 lei fonduri fixe.Cum au fost posibile aceste salturi cantitative și calitative ? „Secretul" se află, evident, în munca oamenilor, a laminoriștilor care au reușit să pună în valoare Importantele fon

duri de investiții alocate de partidul și statul nostru socialist și, in egală măsură, uriașele rezerve de energie și creație umană.Laminorul nr. 4, din cadrul secției I, de exemplu, ar fi putut fi astăzi doar o relicvă ; dar oamenii l-au făcut să țină pasul cu celelalte laminoare mai noi ale intreprinderii. Ion Șerban, care lucrează de mulți ani aici, astăzi lami- norist-șef, păstrează încă pe retină imagini de tristă amintire : „Fumul de la cuptoarele pentru încălzit platinele ce urmau să fie laminate făcea ca pe valea orașului să nu se mai vadă nimic. Muncitorii, negri la față, o mașină cu aburi, o volantă uriașă care acționa cajele de laminare erau elementele unui cadru denumit cu ură de oameni «moara dracilor». Cu cleștele mare de fier, laminoriștii manipulau 30—35 tone in opt ore, iar evacuarea produ-
Stefan D1M1TR1U corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

Inginerul Horea Botezan — bărbat în puterea vîrstei, veșnic în mișcare, știind totul despre orice din uzină, așa cum se cuvine unui secretar de comitet de partid, ceea ce și este — ne explică performanțele aparatului de măsurat lungimi pe care îl pun la punct ei, aici, la întreprinderea de mașini- unelte din Suceava : „Are o precizie de 0,5 microni pe o lungime de 200 de milimetri". „E mult ?“ „Cum să vă traduc ? Inchipuiți-vă că aveți posibilitatea ca unei bare de 200 de km — aproape cît distanța dintre București și Constanța — să-i determinați întț-o clipită lungimea cu o eroare maximă de o jumătate de metru. Asta ca o comparație, fiindcă, in fond, lucrurile sînt mult mai complicate tocmai prin dimensiunile reduse ale măsurătorilor. Da — este o performanță !“....Acest cuvînt, performantă, revine obsedant în spusele interlocutorilor noștri din unitățile industriale ale municipiului Suceava; Aici, la poalele glorioasei cetăți care poartă in zidurile sale amintirea de slavă.și nemoarte a marilor noștri domni Ștefan și Mihai, aici, unde în urmă cu 42 de ani războiul lăsa în urmă singe și fum, aici, sub soarele înălțat de comuniști, de întregul popor care a urmat chemarea lor la luptă împotriva fascismului și imperialismului, pentru libertate socială și națională, aici s-au ridicat în anii noștri, mai cu seamă în cei 21 de ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", noile noastre cetăți — cetățile industriei, ale științei și ale culturii, zidiri care, ca pe toată întinderea pămîntului românesc, vorbesc în limba vie a

faptelor despre voința unui popor liber și stăpin pe soarta sa de a merge neabătut înainte, de a face cu fiecare an, cu fiecare zi un pas mai departe pe drumul care duce spre culmile cele mai înalte ale civilizației și progresului. A vorbi despre performanță înseamnă aici.
ETICA 

MUNCII 
la 

examenul 
faptelor

în industria suceveană, a vorbi despre una dintre prioritățile a- gendei fiecărui colectiv muncitoresc.Dar să rămînem în perimetrul întreprinderii de mașini-unelte. Recapitulează Horea Botezan :—> Secretul performanței este... performanța. Să o realizezi o dată, pentru că îi prinzi gustul și vrei să-1 încerci mereu. Pentru noi asta s-a întimplat acum doi ani. cind am pus în funcțiune mașina de frezat și rabotat cu portal — prima noastră mașină complexă, cu regim deosebit de funcționare, pri

ma de acest gen din țară. Cind performanța a fost omologată (ca în sport, cind recordul a fost omologat), oamenii — proiectanta : inginerii Dumitru Secară, Helmut Grabovețchi, Iacob Costache, azi directorul întreprinderii noastre, executanții : în principal echipa maistrului Iulian Tomegea — au primit, fiecare, o scrisoare de felicitare din partea comitetului județean de partid. A fost mare lucru — și pentru ei, și pentru colectiv, în ansamblul lui.— Putem să vorbim, credem, despre un climat moral al performanței.— întocmai — un climat moral- politic al performanței. Dezbaterile din organizațiile de partid au ca numitor comun exigența ; explorarea posibilităților fiecărui colectiv, voința de a le pune în valoare sînt o permanentă propulsare în numele performanței.— Există, oare, un secret al performanței 7 De ce ea apare în unele colective, iar în altele nu ?— După opinia mea. un secret există — și el se numește nemulțumire, nemulțumire creatoare. Să-ți placă realizarea pe care ai obținut-o și să fii mîndru de ea un minut, iar in minutul următor să și începi să visezi la altceva, să acționezi pentru o performantă superioară. Cine nu are această „retetă" simplă a pierdut....Despre secretul performantei ne vorbește și pasionatul inginer loan Nemțișor, directorul Intre-
Georqe-Radu CHIROVICl 
Sava BEJINARIU corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)
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EXIGENȚĂ, RESPONSABILITATE PENTRU PERFECȚIONAREA 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE

COMISIILE PE DOMENII
nstrumente de lucru active, eficiente in viata fiecărei unităti

Conferințe județene 
ale reprezentanților oamenilor muncii

în sistemul democrației noastre socialiste, al autoconducerli muncitorești, fiecare dintre organismele create pentru a elabora și traduce în viață hotăririle și măsurile menite să asigure perfecționarea neîntreruptă a formelor și metodelor de organizare și conducere a societății, ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități economico-sociale au atribuții clar definite, care le conferă un cîmp larg de acțiune. Existența acestor organisme este de natură să asigure pe de o parte participarea în forme diverse, în mod direct a clasei muncitoare, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, Ia activitatea de conducere in domeniile economic, politic și social, la perfecționarea necontenită a activității organelor de conducere colectivă, a tuturor organelor centrale și locale de stat. Pe de altă parte, aceste organisme asigură o cuprindere corespunzătoare a tuturor problemelor de care depinde bunul mers al activității economice și sociale, pune de acord mecanismul economico- financiar cu cadrul organizatoric democratic creat pentru a asigura unităților economice și organelor de conducere colectivă pirghii și mijloace de exercitare efectivă a drepturilor și răspunderilor conferite de lege, pentru gospodărirea

cu maximă eficiență a părții încredințate de societate spre administrare.în ansamblul acestor organisme se Înscriu și comisiile pe domenii, create ca organisme de lucru ale consiliilor oamenilor muncii dip întreprinderi, care au rolul de a sprijini organele de conducere colectivă în adoptarea și aplicarea măsurilor necesare realizării sarcinilor de plan, accentuării laturilor calitative ale producției, sporirii eficienței economice a întregii activități, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, comisiile pe domenii conlucrează strins cu compartimentele de muncă din intrcprinderi și, totodată, inițiază acțiuni pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la realizarea exemplară a sarcinilor de plan. Ca atare, ele trebuie să studieze îndeaproape, direct stările de lucruri de la fiecare loc de muncă, să cunoască opiniile muncitorilor și specialiștilor, să sintetizeze propunerile făcute și pe această bază să prezinte consiliilor oamenilor muncii sugestii, soluții concrete pentru perfecționarea activității economico-sociale.După cum se cunoaște, asemenea comisii sînt organizate pe domenii esențiale ale activității dip fiecare întreprindere, cum sînt : creșterea productivității muncii și organizarea științifică a producției și a muncii ; calitatea producției și eficienta economică ; dezvoltare, investiții

și progres tehnic ; buna gospodărire șl apărare a proprietății obștești ; probleme sociale ; pregătire și perfecționare, încadrare și promovare în muncă ș.a. In prezent, în condițiile în care în toate unitățile economice sfe desfășoară ample acțiuni pentru perfecționarea organizării1 și modernizării producției, punîndu-se un accent deosebit , pe factorii'intensivi, calitativi ai producției, esențial este ca, pretutindeni, toate comisiile “pe' domenii să joace Un rol tot mai activ,.să devină-peste tot organisme'viabile, a căror activitate cotidiană să se exercite cu exigență și spirit revoluționar. Comisiile pe domenii reprezintă acele organisme care atl datoria să pătrundă adînc în mecanismul activității productive, să pună în evidență experiența pozitivă acumulată, dar și neajunsurile care se mai manifestă la un loc de muncă sau altul, să propună soluții concrete,- eficiente' pentru sporirea producției și ridicarea nivelului el calitativ, pentru întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare.Prin prisma acestor exigențe, în rîndurile de față prezentăm citeva aspecte din activitatea comisiilor pe domenii din două mari unități economice din municipiul Tîrgu Mureș : combinatul chimic „Azomureș" și întreprinderea „IMATEX".
„în unitatea noastră, ne-a spus tovarășul Adrian însurățelu, secretarul comitetului de partid, președinte al consiliului oamenilor muncii de la „Azomureș", cele șapte comisii pe domenii își desfășoară activitatea după un riguros plan de muncă, întocmit' atât pe baza problemelor date spre rezolvare de consiliul oamenilor muncii, cit și a celor apărute în producție, la un moment dat. Pentru a nu confunda sarcinile profesionale cu. cele de control s-a avut în vedere ca aceste organisme să nu cuprindă de regulă în structura lor, atunci cind efectuează acțiuni de control în domeniile de care aceștia răspund, pe șefii compartimentelor respective. în ultimul timp, atit in faza de elaborare a programului de perfecționare a organizării muncii șl modernizare a producției, cit și in faza trecerii la aplicarea lui în practică, consiliul oamenilor muncii a angajat, practic, în această importantă acțiune, toate comisiile pe domenii. Ele au efectuat și efectuează analize care scot la iveală atît lipsurile, cît și, mai cu seamă, măsurile operative ce trebuie luate pentru soluționarea unor probleme prioritare".Argumente 7 Multe. Iată numai citeva exemple. Cunoscînd, bunăoară, că mai bine de jumătate djn produsele combinatului sint exportate, consiliul oamenilor muncii a solicitat o activitate mai intensă din partea comisiei de calitate și eficiență, care, cel puțin o dată pe trimestru, prezintă în fața organului de conducere colectivă studii și analize ce conțin măsuri și propuneri pentru îmbunătățirea calității produselor. „Deși calitatea îngrășămintelor chimice ou marca „Azomureș" este unanim apreciată în țară și peste hotare — ne preciza comunistul Filcp Attila, președintele acestei comisii — unii beneficiari au recla

Situîndu-se printre colectivele fruntașe în întrecerea socialistă, oamenii muncii de Io întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală desfășoară in aceste zile o activitate intensă pentru îndeplinirea In cit mai bune condiții a sarcinilor de plan pe luna august In fotografie i aspect de muncă din secția cazangerie Foto : Sandu Cristian

mat, într-o anumită perioadă, gra- nulometria neuniformă a acestora. Consiliul oamenilor muncii a solicitat tuturor muncitorilor și specialiștilor din combinat să participe la găsirea unei soluții. După studierea mai multor variante, comisia noastră a ajuns la concluzia că soluția era una singură : montarea unor site în procesul de fabricație, care să separe produsul mărunt (sub „stas") de cel cu granulometrie corespunzătoare. Metodă simplă care a soluționat simultan și o altă problemă stringentă : sudura perfectă a sacilor, care, pînă atunci, la ambalare și transport, se dezlipeau în mod frecvent. Efectul 7 Nici un refuz de calitate în perioada care a trecut din acest an“.Ne-am referit la un singur exemplu. Dar, ca organisme eficiente de lucru, comisiile pe domenii ale consiliului oamenilor muncii, instrumente democratice active, își fac simțită prezența în rezolvarea multor probleme concrete ale producției. Vom aminti, bunăoară, că în baza unor studii și propuneri ale acestora s-a mărit și modernizat capacitatea de producție la secția de îngrășăminte chimice Lichide, s-au modernizat locurile de muncă la fabricile de uree și melamină, care, alături de alte măsuri — policalificarea fiecărui lucrător, exploatarea automată a instalațiilor la secțiile de amoniac, acid azotic și melamină — au făcut ca productivitatea muncii să ajungă la peste 800 000 lei pe lucrător, iar în perspectivă va crește Ia .900 000 lei. In acest scop, pe baza unor studii, analize și propuneri (unele aflate în curs de aplicare) a fost elaborat un amplu program de măsuri vizîrid perfecționări tehnologice la 17 instalații.„Și la noi — ne spune tovarășul Artemiu Negreanu, președintele consiliului oamenilor muncii de la 

întreprinderea „IMATEX" — membrii comisiilor pe domenii sînt implicați direct în soluționarea problemelor producției. Pentru a folosi din plin capacitatea profesională a acestora, experiența lor colectivă, atît eu, cît și directorul unității ne întîlnim periodic cu comisiile pe domenii și le informăm in legătură cu ceea ce se află prioritar în atenția consiliului oamenilor muncii. Or, cum la noi, la „IMATEX" — unitate constructoare de mașini textile, în care exportul este în plin avînt— problemele calității muncii, ale perfecționării și înnoirii continue a produselor șînt hotărîtoare în etapa actuală, are îndreptat și îndreptăm permanent atenția comisiilor pe domenii spre ridicarea nivelului de pregătire profesională a oamenilor muncii".Ca urmare, membrii comisiei pentru calificare-perfecționare și promovare în muncă au elaborat, la cererea consiliului oamenilor muncii, pe bază de studii și testări, un plan etapizat de perfecționare a calificării profesionale la locul de muncă a peste 80 la sută din personalul muncitor. Ponderea o dețin specialități ca electronica, mecanica fihă, automatizările etc. „Bineînțeles — precizează inginerul Mircea Cio- banu, directorul unității — viața uzinei a pus în fața comisiilor pe domenii, a specialiștilor unității numeroase probleme, considerate de unii insolubile. Așa a fost cazul mașinilor automate de bobinat, la care realizarea piesei de bază prin turnarea cu canale, cît și a cotelor finite — prin pilire (procedeu învechit, costisitor) nu mai satisfăceau pretențiile beneficiarilor". „Așa este— ne spune în continuare ing. Constantin Togănel, președintele comisiei pentru calitate și eficientă economică. Dar, cum adoptarea unei noi

tehnologii comportă o mobilizare mai largă de forțe, au fost antrenați în această acțiune membrii mai multor comisii. Astfel a fost posibilă realizarea, în premieră la noi, a cilindrului șănțuit necesar la mașinile automate de bobinat, tehnologie pentru aplicarea căreia membrii comisiilor au dat încă o dată dovadă de o înaltă competență profesională. Atît prin soluția propusă, cît și prin participarea directă la execuția celor două mașini complexe pentru frezarea canalelor cu pas variabil și adîncime variabilă, utilaje premiate de centrala de resort".O concluzie a investigației întreprinse 7 Este locul să arătăm r- pe baza celor constatate la fața locului — că, deși realizările din activitatea comisiilor pe domenii din cele două unități sînt evidente, se mențin și unele neajunsuri în folosirea acestor importante organisme. N-a devenit încă o obișnuință ca, peste tot, membrii acestor organisme să fie consultați și, mai ales, antrenați efectiv în soluționarea problemelor aflate in atenția colectivelor. Pe de altă parte,. continuă să se apeleze la- ,,forțele sigure", de obicei unii și aceiași oameni, și nu la toți membrii comisiilor. Rezultatele 7 Unii dintre membrii comisiilor sînt suprasolicitați, pentru că se apelează mereu la ei, in timp ce alții, care au aceeași experiență și competență, nu sînt'angrenați cu întregul potențial de câre tâispun. la soluționarea problemelor.Iată doar citeva aspecte cu privire la stilul de muncă asupra cărora cele două consilii ale oamenilor - muncii — deținătoare de altfel ale-” unei experiențe bune.în acest dome-" niu — trebuie să își îndrepte atenția.
Gheorqhe GIURGIU corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)problemelor complexe ale edificării noii societăți, în unirea și orientarea eforturilor întregului popor pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor, profund patriotice, revoluționare ale politicii partidului.Relevind că în centrul întregii politici, profund umaniste, a partidului și statului nostru se află omul și satisfacerea nevoilor sale de viață, bunăstarea lui materială și spirituală. fericirea întregului popor, cei care au luat cuvîntiil în cadrul conferințelor județene au exprimat satisfacția pentru măsurile inițiate de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în perioadă dintre cele două congrese, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, de locuit, de odihnă și recreare. S-a arătat că suportul material al înfăptuirii măsurilor adoptate de partid pentru ridicarea generală a nivelului de trai al întregului popor l-a constituit munca rodnică desfășurată de fiecare colectiv de oameni ai muncii, ea rămî- nînd în continuare singura sursă capabilă să asigure transpunerea in practică a aspirațiilor sporite de progres și bunăstare ale celor ce muncesc.Reluînd pe larg problematica dezbătută In cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii, conferințele județene au analizat, de a- semenea. in spiritul exigentelor formulate de secretarul general al partidului pentru acest prim an al noului dlncinal, modul cum se acționează pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor aprobate de plenarele C.C. al P.C.R. in direcția perfecționării organizării și modernizării proceselor de producție, a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii, realizării ritmice și integrale a planului la producția fizică, realizării integrale, la termenele prevăzute în contracte și de cea mai bună calitate a producției pentru export, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterii productivității muncii, realizării unei e- ficiente economice superioare în toate sectoarele de activitate. în acest context, au fost scoase in evidență preocupările consiliilor oamenilor muncii pentru crearea condițiilor optime în vederea îndeplinirii acestor obiective de o deosebită însemnătate pentru progresul econo- mico-social al țării, pentru dezvoltarea continuă a avuției naționale și .'apărarea cu fermitate a proprietății socialiste.Au fost, de asemenea, relevate mă- . 'Siftile luate pentru diminuarea continuă a consumurilor specifice de’ materii prime și materiale, promovarea pe scară largă a progresului tehnic, a unor tehnologii și metode moderne în scopul obținerii unei eficiente cît mai mari în toate sectoarele, pentru înnoirea produselor și asimilarea în fabricație a unor produse cu performante înalte și consumuri energetice reduse, Înlocuirea produselor depășite din punct de vedere al performantelor, valorificarea rațională a resurselor materiale și umane.Conferințele au reliefat cu pregnanță rolul clasei muncitoare de forță conducătoare a întregii societăți, competenta sa tot mai înaltă în gospodărirea economiei naționale, precum și marile răspunderi ce-1 revin pentru crearea unei economii moderne, In măsură să asimileze cele mai înaintate cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane, pentru folosirea cu eficiență sporită ■ cadrului democratic de participare la elaborarea deciziilor, la aplicarea mecanismului economico-flnanclar șl 

Înfăptuirea neabătută a principiilor autoconducerii și autogestiunii muncitorești. .Evidențiind succesele de ansamblu obținute pină acum de multe colective fruntașe, precum și la nivelul județelor respective, cei care au luat euvîntul au arătat, in spirit critic și autocritic, că în activitatea unor organe colective de conducere mai sînt unele deficiențe și lipsuri care împiedică obținerea unor rezultate pe măsura posibilităților de care dispun întreprinderile. în acest sens, au fost făcute propuneri concrete pentru eliminarea neîntârziată a tuturor neajunsurilor manifestate, îndeosebi în organizarea producției și a muncii, în vederea îndeplinirii integrale a tuturor sarcinilor prevăzute în acest prim an al noului cincinal, an hotărîtor în înfăptuirea în cele mai bune condiții a obiectivelor prevăzute pe perioada 1986—1990.Participanții la conferințele județene au reafirmat, și cu acest prilej, hotărîrea ca, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, să-și îndeplinească șl în viitor marile răspunderi ce le revin, să fie prezenți întotdeauna acolo unde țara are nevoie de ei, contribuind, astfel, cu întreaga lor capacitate creatoare, Ia înfăptuirea Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a României spre comunism. Ei s-au angajat, totodată, să nu precupețească nici un efort pentru a întâmpina cu noi succese în muncă apropiatul congres al oamenilor muncii, contribuind, astfel, cu energii sporite, la ridicarea României pe noi culmi de civilizație și progres.Dind glas voinței unanime a clasei noastre muncitoare, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, participanții la adunările generale ale oamenilor muncii și Ia conferințele județene au adoptat, în unanimitate, intr-o atmosferă de puternic entuziasm și nețărmurită mîndrie patriotică, hotăriri ca la Congresul al III- lea al oamenilor muncii tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al națiunii noastre, să fie reales în inalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. în cuvinte simple, sincere, pornite din adincul inimilor, toți cei care au luat cuvintul au exprimat convingerea fermă că acest act politic reprezintă cea mai sigură garanție a infăptuirii neabătute a politicii partidului și statului nostru, a hotăririlor adoptate de marele forum al clasei noastre muncitoare, a telurilor luminoase ale socialismului și comunismului în patria noastră. Participanții la discuții au dat. totodată, expresie profundei recunoștințe pe care întregul nostru popor o poartă celui care, după Congresul al IX-lea al partidului, de cînd se află în fruntea partidului, a conferit strălucire epocii ce-i poartă pe drept numele, celui care s-a dovedit marele revoluționar și patriot, ctitor de țară nouă — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Conferințele au ales consiliile județene ale oamenilor muncii.Conferințele județene ale reprezentanților oamenilor muncii au confirmat delegații pentru Congresul al III-lea al oamenilor muncii aleși în adunările generale din întreprinderi și candidații pentru Consiliul Național al Oamenilor Muncii. în dezbateri s-a subliniat că cei propuși sînt cadre valoroase, cu o înaltă ținută profesională și morală în întreaga lor activitate și se bucură de prestigiu In rîndul maselor de oameni al muncii.în Încheierea lucrărilor, conferințele au adoptat, tntr-o atmosferă in- suflețitoare, telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. Telegramele ex

primă, cu profund respect și înaltă considerație, deplinul atașament al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii la politica internă și externă a partidului și statului nostru, care corespunde întru totul intereselor fundamentale ale națiunii noastre, servește cauzei generale a socialismului, păcii și progresului în lume, precum și recunoștința lor profundă față de grija pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă dezvoltării continue a tuturor județelor țării, creșterii permanente a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor român. în telegrame este subliniată bucuria și dorința tuturor fiilor patriei noastre de a-1 avea pe mai departe în fruntea înaltului forum democratic al clasei muncitoare pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, inalt exemplu de slujire, fără preget. a intereselor supreme ale poporului, chezășie sigură a înfăptuirii cu succes a Programului partidului, a tuturor obiectivelor pe. care le va stabili apropiatul congres al oamenilor muncii.Participanții la conferințele județene exprimă, totodată. în telegrame sentimentele lor de stimă si înaltă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu. strălucită personalitate a vieții noastre politice, reputat om de știință al lumii contemporane, pentru întreaga activitate pusă în slujba propășirii patriei, pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la ridicarea patriei pe culmi mereu mai înalte de progres și civilizație.In telegrame se reafirmă hotărîrea tuturor reprezentanților oamenilor muncii de a imprima întregii activități desfășurate de organele colective de conducere din întreprinderi. ministere, centrale industriale, o calitate nouă, superioară, astfel în- cît acestea să-și poată aduce o contribuție sporită la creșterea eficientei producției, ridicarea permanentă a productivității muncii și a nivelului pregătirii profesionale a cadrelor. îmbunătățirea calității produselor. promovarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, la aplicarea consecventă a noului mecanism economico-financiar. a unui regim sever de economii, la valorificarea , rațională a tuturor resurselor tării, la întărirea continuă a autoconducerii și autogestiunii muncitorești.Totodată, telegramele evidențiază angajamentul unanim al tuturor oamenilor muncii de a acționa, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul în curs și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea neabătută a programelor cutezătoare de dezvoltare multilaterală a patrie! noastre socialiste, a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului și a hotăririlor ce vor fi adoptate de cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii.
★La conferințele județene au fost prezenți tovarășii Ion Coman — la Alba, Miu Dobrescu — la Arad, Constantin Radu — la Argeș. Maria Ghițulică — la Bistrița-Năsăud. Constantin Dăscălescu — la Brașov, Cornel Pacoste — la Brăila, Nicu Ceaușescu — la Buzău, Ludovic Fazekas — la Caraș-Severin, Ion Dincă — la Constanța, Emil Bobu — la Dolj, Nicolae Constantin — la Galați, Stefan Andrei — la Gorj, Petru Enache — la Harghita, Lina Ciobanu — la Iași, Iosif Banc — la Maramureș, Dumitru Popescu — la Mureș, Richard Winter — la Sălaj, loan Totu — la Sibiu, Gheorghe David — la Teleorman, Ion Ursu — la Vîlcea.Obișnuita „operativă" la Combinatul de produse sodice Govora, județul Vîlcea, a Început... neobișnuit : cu un coș cu flori. Oferit omului care, chiar în acea zi de august 1986, împlinea 30 de ani de muncă aici. Este vorba despre inginerul Vasile Săvulescu, directorul acestui important și puternic pilon al chimiei românești.— Coșul cu flori a mai „muiat" cumva discuțiile din „operativă 7“— Sîntem oameni, sensibili la frumos, la bucurii. Dar tot ca oameni sintem conștienți de răspunderile pe care le avem. Așa că, înțelegeți...— Dintre atâtea lucruri posibile v-ați oprit tocmai la răspundere. De ce ?— Pentru că, așa cum probează realitatea, in mecanismul democrației mun- citorești-revoluționare răspunderea reprezintă. ca să spun așa, „cheia și lăsata".— Argumentați cu un fapt al realității.— Iată, nu cu mult timp în urmă trebuia să hotărim pe cine punem la conducerea unei secții noi, deloc ușoară. Presați de timp, s-a luat o decizie cam In pripă. Celor în drept să hotărască — adică tovarășilor din C.O.M. — nu 11 s-au pus la dispoziție informațiile necesare : cum a lucrat mal înainte cel propus pentru promovare ț care-1 tint rezultatele, calitățile, defectele; viteza

lui de „reacție la nou", știința de a lucra cu oamenii. Etc. etc. Consiliul oamenilor muncii a ho- tărit, pentru că era nevoie de un om la noua secție, dar nu in cunoștință de cauză. In lipsa informației obligatorii, necesare, n-a avut posibilitatea sâ compare, să cumpănească, . să opteze pentru soluția cea mai bună.— Și totuși, s-a decis in chip democratic, nu 7— Aparent, da. In realitate, foarte direct spus, n-am asigurat condițiile necesare pentru o funcționare democratică a mecanismului bun pe care îl avem la lndemînă. Repet : condiția participării efective, eficiente este determinată în primul rînd da o bună, temeinică informație a tuturor celor învestiți cu răspunderi în forurile democrației muncitorești. Și mai simplu spus : ca să hotărăști, trebuie să știi. Combinatul nostru e mare, problemele sînt multe, oameni mulți. Nu-i ușor să cuprinzi totul. Dar cînd ești în postura să decizi, n-ai încotro, trebuie să fii neapărat în cunoștință de cauză. Trebuie să ai la lndemînă toate datele care să-ți ofere o cuprindere largă a fenomenului. Să ai pe ce temeiuri judeca și hotărî.— Revenind Ia episodul avocat, ce a urmat 7— Noul promovat n-a corespuns. Acționa lent 

Nu cunoștea starea de lucruri din secție. Mai mult, așa cum se mai întâmplă în asemenea împrejurări, prelua și transmitea mai departe... justificările celor din subordine. Am căutat să-1 ajutăm, secția este una de bază In combinat, dar pînă la urmă... în
A conduce bine înseamnă a cunoaște 

problemele, a cunoaște oamenii
EPISOADE CE DEFINESC STILUL DE LUCRU AL UNUI CONSILIU AL OAMENILOR MUNCII

C.O.M. s-a greșit, In C.O.M. s-a reparat A fost eliberat din funcția de șef de secție, pentru că la treapta la care fusese ridicat, pur și simplu In grabă, „atinsese nivelul de incompetență" care, aici. Intr-un post de răspundere, „se vedea" mai lesne. Și a fost numit un alt om.— Cuvintul răspundere, observ, revine aproape In fiecare frază...— Pentru că exprimă mult, pentru că aproape fiecare gest al nostru ne angajează răspunderea.— Odată am fost solicitați de cei tn drept In Ierarhia ramurii noastre 

să modificăm b tehnologie de producție. Treabă serioasă, calcule demonstrative care pledau pentru noua idee, avantaje certe. In C.O.M.. cînd s-a supus această schimbare — repet, temeinic documentată — s-au exprimat și alte păreri. Mal mult 1 un cu

noscător in materie a venit și el cu douâ-trei variante ale modificării tehnologiei asupra căreia se părea că n-ar mai fi nimic de adăugat. S-a făcut din acest lucru o problemă, am prezentat ministerului punctele de vedere, eu opțiunea pentru soluția pe care o socoteam cea mai bună.- Șl 7— Șl ministerul a luat tn considerare și variantele noastre. Iar acum. In cadrul eforturilor de modernizare, acționăm In consecință. Este ..și acest tel de a-ți înțelege învestitura democratică tin semn ai 

răspunderli 7 Eu zic că da.— Nu și o probă de curaj 7................... .... .— Nu. Curaj pol avea șl inconștienții. Din tripla noastră calitate de stâpini, producători, beneficiari izvorăsc rharile noastre răspunderi,—a Din cite ne dăm 

seama; mergînd pe argumentele dv„ se pare că la Combinatul de produse sodice Govora, în actul de conducere democratică, da înfăptuire a propriilor decizii, nu lipsesc deloc nici momentele fierbinți 7.—> Normal. Rezolvarea momentelor fierbinți previne, anulează pe cele de... criză. A,dică,. „dezamorsează", ca să mă expritp așa, ceea ce, acumulîndu-se necontenit, poate genera neajunsuri serioase în orice activitate. Uzina e un. organism viu. Un flux continuu, unde omul înseamnă totul Munca lui, creația lui. Inițiativa și 

dăruirea Iul sînt hotărltoa- re. Tot timpul trebuie să cunoști starea acestor forțe, să decizi, să asiguri mai buna lor folosire. Altfel...— Altfel 7— Te afli In fața cîte unul fapt împlinit care nu-i deloc de dorit. Așa 

cum ne-am aflat de cu- rînd, .cum ne-am confruntat de curînd cu o stare de lucruri dintr-un compartiment , ăl uzinei. Era vorba, In esență, de o depășire a consumurilor. Organul colectiv de conducere a analizat ~ practică curentă de altfel — situația la fața locului. Șl s-a aflat din sursă directă ce anume genera consumurile. Unde sînt, concret, punctele nevralgice care duc la pierderi. Ce anume le determină. Cine se face vinovat de neurmărirea lor riguroasă, stabilită prin lege. Cum se face că In acest colectiv au apărut fenome

ne de indisciplină. Acestea erau lipsuri care țineau de organizarea muncii, de climatul colectivului din compartimentul cu pricina. Dar, tot în analiza de la fața locului, au reieșit și neajunsuri de care se făcea vinovată conducerea combinatului. Era vorba,

Inainte de toate, de tărăgănarea Intrării în reparații capitale a unor recuperatoare de căldură. Pe loc s-a întocmit un program de redresare a activității, s-au nominalizat răspunderile Individuale, s-a stabilit cine să efectueze controlul, cum să se acționeze mai temeinic și operativ pentru depășirea obstacolelor. In același timp, au fost desemnate atribuțiile și răspunderile tovarășilor din C.O.M. care au tn grijă acest sector, datoria lor de a informa sistematic cum se acționează pentru intrarea tn normalul activității.— Dacă ax fi să extra- 

gețl de aici o morală 7...— Aș spune doar atît : că fiecare rotiță din articulațiile democrației m unei toreș t i -re voi uți on are este importantă. Că nu ajunge să cunoști „în general" lucrurile, cf în amănuntul esențial. Că nu ajunge să constați, să iei decizii bune în forul colectiv de conducere, ci să și acționezi ca ele să fie îndeplinite. Să folosești mecanismul democratic de stimulare a energiilor, de creștere a răspunderii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, de control riguros . asupra modului cum hotăriri fundamentate. sugestii și inițiative valoroase capătă viață. Pentru că, nu-i deloc o noutate ceea ce spun, actul unei decizii excelente poate fi anihilat prin lipsa acțiunii de transpunere în viață, prin lipsa răspunderilor individuale, prin absența controlului metodic absolut necesar.. Cum se vede, și democrația conducerii și infăptuirii propriilor hotăriri este pîndită de pericolul formalismului.— tn plus de cele amintite. ce „haîne" mai poate îmbrăca acest formalism în domeniul asupra căruia stăruiți In convorbirea noastră 7— M-aș opri tot la un fapt concret. La ultima adunare a oamenilor muncii, la citeva din problemele ridicate a răspuns reprezentantul ministerului. Tocmai pentru că erau 

lucruri a căror rezolvare intra în competența ministerului. Cum însă răspunsurile celui în cauză au plutit în generalități, presărate ici-colo și cu... sfaturi. Marin Bucșenescu, Marin Bododea au cerut din nou cuvintul. Ei s-au arătat nemulțumiți de lipsa de angajare a factorului trimis de forul ierarhic superior. Ei au cerut să nu se mai „zică vorbe", ci să se spună precis cum și in cît timp se vor rezolva problemele ridicate. Cu atît mai mult cu cît unele dintre ele au mai fost pe ordinea de zi a adunărilor generale, pe ordinea de zi a... promisiunilor. Socotesc o asemenea atitudine exigentă, responsabilă în dreptul ei deplin, în sistemul democrației noastre muncitorești-revoluționare avem drepturi și îndatoriri fiecare, pe toate treptele ierarhice. Și din dreptul nostru de proprietari, producători, beneficiari decurge firesc și dreptul de control, de a cere fiecăruia să-și facă exemplar datoria. De a asigura peste tot o bună șl eficientă funcționare a mecanismului democratic. O activitate rodnică, așezată necontenit sub semnul marilor răspunderi, generată de climatul de muncă al marilorrăspunderi ale acestui nou cincinal, cu exigențe atît de ridicate.
Iile TANAS ACHE 
Ion STANCIU J



SCINTEIA - joi 28 august 1986 PAGINA 3

CTITORUIUI ROMÂNIEI MODERNE - SENTIMENTELE DE PROFUNDĂ 
ȘI CALDĂ CINSTIRE ALE TUTUROR FIILOR ȘI FIICELOR PATRIEI

Vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cu prilejul 
celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă

în aceste înălțătoare momente cînd aniversăm împlinirea a 42 de ani de la glorioasa victorie a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, eveniment de importanță epocală, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Brăila, însuflețiți de înflăcărată dragoste, adînc respect și nemărginită recunoștință față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al României socialiste, vă rugăm a ne permite să vă adresăm din toată inima cele mai calde și vibrante felicitări și urări de sănătate, fericire și multă putere de muncă, spre a conduce mai departe, cu aceeași clarviziune, cutezanță și 'dăruire revoluționară, partidul și poporul pe drumul luminos al făuririi noii societăți, socialiste și comuniste, pe pă- mintul scump al patriei — se consemnează în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R.într-o vibrantă unitate de cuget și simțire cu întreaga națiune, cu inimile pline de neasemuită mîndrie patriotică, ne exprimăm adînca satisfacție că România a cunoscut o dezvoltare și înflorire fără precedent in cele peste două decenii pe care poporul român le-a legat pentru totdeauna de fapta și numele dumneavoastră, erou între eroii neamului, ilustră personalitate a lumii contemporane, perioadă pe care o numim cu legitimă bucurie „Epoca Nicolae Ceaușescu".Mîndri și fericiți de a vă avea inereu la cîrma destinelor partidului și a țării, garanție sigură a înaintării pe calea comunismului victorios, în acest măreț moment aniversar, mobilizați de strălucitul dumneavoastră exemplu de slujire fără preget a intereselor supreme ale poporului, ne angajăm să facem totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin.Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE vă adresează, în numele întregii țărănimi, al milioanelor de lucrători din agricultura cooperatistă, un fierbinte și vibrant omagiu, cele mai alese și respectuoase sentimente de dragoste, prețuire și recunoștință și vă urează, din adîncul inimii, să ne trăiți mulți ani în fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste.Reafirmind și cu prilejul acestei mărețe aniversări adeziunea totală a țărănimii la politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a îndeplini exemplar obiectivele ce revin agriculturii cooperatiste din documentele Congresului al XIII-lea al partidului pe anul 1986 și pe întregul cincinal, că vom acționa cu energie, cu întreaga răspundere pentru a transpune exemplar în viață, sarcinile, indicațiile și orientările deosebit de prețioase pe care ni le-ați trasat la recenta consfătuire cu activul de partid și de stat din agricultură, pentru pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a recoltării tuturor culturilor la timp și fără pierderi, efectuarea de cea mai bună calitate a insămînțărilor și celorlalte lucrări care pun bazele recoltei anului viitor, a întregului cincinal, încît țărănimea, toți lucrătorii ogoarelor să-și sporească substanțial contribuția la realizarea cu succes a mărețelor obiective ale noii revoluții agrare, la dezvoltarea multilaterală a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă» România.în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVE- RIN AL P.C.R. se subliniază : în această zi de august glorios, la a- niversarea a 42 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, într-o înflăcărată comuniune de ginduri și aspirații cu țara întreagă, și noi, comuniștii, oamenii muncii, toți locuitorii județului Ca- raș-Severin ne îndreptăm gîndurile, încărcate de prinosul dragostei, prețuirii și profundei recunoștințe către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, marele fiu al poporului român.Izbinzile fără seamăn obținute în această epocă grandioasă, pe care cu mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", sint cea mai înaltă măsură a clarviziunii și realismului științific al politicii promovate de partidul și statul nostru, a activității profund creatoare, Inspiratoarea unui suflu înnoitor fără precedent, pe care o des- fășurați dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, personalitatea proeminentă a vieții politice contemporane.Urmind în orice împrejurare minunatul dumneavoastră exemplu de curaj revoluționar și fermitate, de dăruire comunistă pentru cauza progresului, pe care ni-1 oferiți, expri- mînd acordul deplin față de înțeleaptă politică internă și externă a partidului și statului nostru, sîntem ferm hotărîți să acționăm și în continuare cu toate forțele pentru ridicarea României socialiste pe culmi cît mai înalte de progres și civilizație.La marea sărbătoare a poporului nostru, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, puternic mobilizați de exemplul dumneavoastră de muncă și de viață, comuniștii de la ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIU", cadrele didactice, studenții și cursanții vă exprimă din adîncul inimilor un respectuos omagiu, vă adresează cele mai calde felicitări și fierbinți urări de sănătate, ani mulți și rodnici in conducerea partidului și a statului.Evocînd, în aceste momente solemne, drumul parcurs în anii revoluției, ai edificării noii societăți, sîntem stăpiniți de sentimentul de profundă satisfacție pentru faptul că

epoca inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al eroicului nostru partid, cea mai rodnică în realizări din multimilenara istorie a patriei, se definește în conștiința poporului prin numele dumneavoastră, cel mai iubit fiu al său. Prin modul nou, revoluționar și creator, de abordare și soluționare a problemelor ridicate de progresul rapid și multilateral al țării, prin larga deschidere spre înnoiri și perfecționări în toate domeniile de activitate, pe baza cunoașterii legilor obiective, a aplicării creatoare a adevărurilor generale la condițiile concrete din țara noastră, acest memorabil eveniment a imprimat un dinamism fără precedent în dezvoltarea societății românești, un uriaș avînt creator al maselor de oameni ai muncii.La această mare sărbătoare, eînd întregul nostru popor sărbătorește, cu sentimente de profundă vibrație patriotică, împlinirea a 42 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă șî antiimperialistă, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Dîmbovița vă adresează dumneavoastră, fiul cel mai iubit șl stimat al națiunii, genial conducător și strălucit gînditor al epocii contemporane, un cald omagiu, împreună cu expresia sentimentelor lor de nemărginită dragoste, aleasă stimă și înaltă pre

Acum, cînd, sub flamurile sărbătorești ale aniversării a 42 de ani de muncă și viață liberă, idealurile și năzuințele poporului român se conturează în rodnice fapte de muncă, florile de suflet ale . recunoștinței harghitenilor se îndreaptă spre distinsa dumneavoastră personalitate, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor ăl acestui timp eroic, ziditor de conștiință și demnitate, care în cele peste cinci decenii de activitate revoluționară, dar mai cu seamă în epoca ce vă poartă numele, ați îmbogățit cu neasemuite carate ale vredniciei procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate din patria noastră — se subliniază în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R.Permiteți-ne să vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că sîntem uniți cu un singur gînd și cu o singură voință în jurul partidului, al dumneavoastră, ilustră personalitate a lumii contemporane, pentru că toate faptele, inițiativele de răsunet mondial și îndemnurile de pace ale dumneavoastră exprimă propriile noastre dorințe vitale, garanția unui viitor pașnic și luminos al întregii omeniri.Cu prilejul zilei de 23 August ne reafirmăm solemnul legămînt că, urmind strălucitul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat și luptător neobosit, vom promova cu și

internă și externă a partidului și statului nostru, cele mai alese sentimente de bucurie și satisfacție, de înaltă gratitudine pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului, pentru dezvoltarea multilaterală a Bărăganului ia- lomițean care, în acești ani de mărețe împliniri socialiste, a devenit un județ cu o industrie tînără, modernă, cu o agricultură tot mai înfloritoare, cu o viață socială și spirituală demnă de epoca pe oare o numim, spre gloria ctitorului său, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Mîndri de a vă avea mereu la cîrma destinelor noastre luminoase, strîns uniți în jurul partidului, ne angajăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vă vom urma neabătut, acționînd cu întreaga energie pentru îndeplinirea sarcinilor economico-sociale ce ne revin în acest an și întregul cincinal.în această zi, măreața noastră sărbătoare națională, ce are loc în anul împlinirii a șase decenii și jumătate de la făurirea Partidului Comunist Român, a 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov și a 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, cînd, prin voința unanimă a comuniștilor, a națiunii române, ați fost ales în fruntea partidului și a țării, vă aducem prinosul

asigură solemn că își vor înmulți eforturile pentru a se ridica la nivelul exigentelor formulate, că vor pune mai presus de orice activitatea pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor partidului și a legilor tării, atașamentul profund fată de politica internă și. externă a partidului și statului nostru.
comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres al partidului, sporindu-ne și mai mult contribuția la progresul multilateral al României socialiste.

Cu sentimentele cele mai profunde și alese simțiri patriotice, noi, toți cei ce trăim pe minunatele meleaguri ale dulcei Bucovine, ne Îndreptăm cugetul curat și căldura inimilor, în ziua mărețului 23 August — sărbătoarea națională a poporului român — străluminată în acest an de împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român șl a 50 de ani de la procesul de la Brașov — către dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — stindardul de luptă a celor mal înaintate forțe în anii de asuprire, simbolul de cutezanță și dăruire în anii de lumină ai socialismului, adueîndu-vă întregul nostru prinos de admirație, stimă și recunoștință pentru tot ce ați ctitorit și ctitoriți trainic pe pămîntul scumpei Românii — se relevă în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.în această zi de aleasă sărbătoare, industria județului nostru raportează realizarea planului la producția-

Cu prilejul aniversării a 42 de ani de la declanșarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă gust TIEI LUI LUI să le dați voie să vă adreseze adîncul inimilor, cu profundă goste și admirație, cu deosebit pect, cele mai calde felicitări, preună cu urările de a obține mai strălucite succese în suprema misiune ce o îndepliniți cu înaltă competentă și neasemuită dăruire in conducerea partidului și poporului, pentru construirea socialismului și comunismului în patria noastră.în momentul solemn al aniversării actului de la 23 August, deschizător al unei noi epoci în istoria României, vă rugăm nostru omagiu dumneavoastră și mobilizarea întate ale națiunii, pentru clarviziunea și consecvența cu care ați fundamentat și dat strălucire șî originalitate fiecărui pas al partidului și

și antiimperialistă de la 23 Au- 1944, comuniștii ORGANIZA- APARATULUI COMITETU- CENTRAL AL PARTIDU- COMUNIST ROMAN vă roagă din dra- res- îm- tot

să primiți vibrantul pentru contribuția strălucită la unirea tuturor forțelor îna-

Nicolae Ceaușescu, poporul român spre zările luminoase ale comunismului — se arată. în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R.Sărbătorirea in acest an a gloriosului jubileu al partidului și a 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov reprezintă pagini de puternică evocare a identificării destinului dumneavoastră de eminent luptător comunist cu înseși aspirațiile vitale ale întregului nostru popor pentru o patrie liberă și suverană, în care oamenii muncii să-și făurească nestingheriți o viată tot mai demnă și tot mai prosperă.în aceste momente de mare sărbătoare națională, dorindu-vă din întreaga noastră ființă multă sănătate, viață îndelungată și multă putere de muncă pentru măreția poporului român, vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a traduce în viață exemplar hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului de ridicare a patriei spre piscurile luminoase ale comunismului.

*
*
**
*
*I
****
****
**
*

• Succesele de seamă obținute, sub conducerea 

partidului, in făurirea societății socialiste multilateral 

dezvoltate, progresul economiei naționale, înflorirea

științei si culturii, crestereu continuu a bunăstării 

materiale și spirituale a celor ce muncesc ne umplu 

inimile de bucurie și mîndrie patriotică

• Prodigioasa activitate pe cure o desfășoară 

secretarul general al partidului pentru edificarea unei

lumi moi bune și mai drepte, eliberată de spectrul 

războiului, întrunește recunoustereu si admirația po 

poarelor de pe toate meridianele planetei, sporește 

neîncetat prestigiul României socialiste pe pion mondial

în telegrama adresată de CONSILIUL POLITIC SUPERIOR AL ARMATEI se militarilor, ale acestei temporană legate de _ _________________activitate teoretică și practică, caracterizată de clarviziune politică, realism și cutezanță în gindire, de o profundă analiză științifică a vieții sociale și originalitate a soluțiilor în rezolvarea unor probleme fundamentale ale organizării și conducerii societății românești.Vă raportăm și cu acest prilej aniversar că, în spiritul operei dumneavoastră de o inestimabilă valoare teoretică și practică, vom acționa cu toată fermitatea pentru continua creștere a rolului politic conducător al organelor și organizațiilor de partid în vederea dezvoltării conștiinței socialiste revoluționare a militarilor, mobilizării Întregului personal la îndeplinirea ireproșabilă a prevederilor Directivei comandantului suprem privind pregătirea militară și politică a armatei în actualul cincinal, întăririi permanente a ordinii și disciplinei militare, a vigilenței revoluționare, îndeplinirii exemplare a sarcinilor în economia națională, realizării unei calități noi, superioare în toate domeniile de activitate.

subliniază : în conștiința grandioasele înfăptuiri epoci noi din istoria con- a patriei sînt indisolubil străluclța dumneavoastră

țuire — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.Ne exprimăm și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, profunda gratitudine pentru uriașa dumneavoastră contribuție la elaborarea și înfăptuirea mărețelor obiective ale construcției . societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, la promovarea căilor menite să asigure înaintarea fermă a țării spre cele mai înalte piscuri de civilizație și progres.Adresăm, totodată, un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de reputație mondială, care a adus și aduce o contribuție remarcabilă la edificarea societății socialiste în patria noastră, la dezvoltarea și înflorirea continuă a științei, învățămintului, artei și culturii românești, la îmbogățirea tezaurului științific universal.Aniversarea a 42 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August ne oferă un nou prilej de a exprima, în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI, stima și înalta noastră prețuire, urări de sănătate și fericire, multă putere de muncă pentru a conduce cu neclintită dîrzenie destinele poporului român, ale patriei noastre socialiste, mersul înainte spre culmile civilizației comuniste.Cu mîndria de a vă avea în fruntea partidului și statului, dorim să vă exprimăm recunoștința noastră fierbinte pentru sprijinul permanent acordat acestei ramuri prin orientările valoroase date dezvoltării de ansamblu a construcției de mașini, prin participarea directă la soluționarea problemelor noastre, prin prezența dumneavoastră în mijlocul constructorilor de mașini, prin dialogul viu cu muncitorii și specialiștii. în acest moment sărbătoresc, în numele oamenilor muncii din industria constructoare de mașini, vă asigurăm pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu întreaga răspundere comunistă de activiști ai partidului pentru înfăptuirea neabătută a politicii de industrializare, pentru realizarea exemplară a hotărîrilor Congresului al rea tuturor dezvoltării românești.

mai multă fermitate stilul de muncă revoluționar, că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a cutezătoarelor programe de dezvoltare materială și spirituală, contribuind astfel la creșterea măreției și prosperității scumpei noastre patrii — România socialistă.în aceste momente jubiliare,' solemne, cînd întreaga noastră națiune sărbătorește împlinirea a 42 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, comuniștii și întregul activ al COMITETULUI PENTRU PROBLEMELE CONSILIILOR POPULARE, alături de toți oamenii muncii, vă roagă să primiți cele mai calde felicitări și ginduri de mulțumire, recunoștință și prețuire nemărginită pentru marile realizări ce vi le datorează poporul, partidul și țara, pentru contribuția hotărâtoare pe care o aveți la ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.La acest sărbătoresc eveniment, aducem ■ un înalt omagiu vastei si prodigioasei dumneavoastră activități, de muncă și luptă eroică, revoluționară, dedicată înfloririi fără precedent a patriei, edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, contribuției fundamentale pe care o aduceți la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste.însuflețiți de exemplul dumneavoastră luminos, de înaltă dăruire patriotică și activitate revoluționară ce o desfășurați, și animați de cele mai calde sentimente de stimă și prețuire, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, urarea de multă sănătate, putere de muncă și forță creatoare în fruntea partidului și statului, pentru continua prosperitate a patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.

recunoștinței noastre pentru grandioasele înfăptuiri realizate in cea mai rodnică epocă din multimilenara existență a țării, „Epoca Nicolae Ceaușescu", pentru tot ce ați făcui și faceți spre gloria poporului și măreția României socialiste — se arată în telegrama a- dresată de MINISTERUL JUSTIȚIEI.Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu ne precupețim eforturile pentru înfăptuirea la un înalt nivel calitativ a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XIII-lea al partidului, să contribuim la ridicarea pe o treaptă superioară a operei de e- ducare a oamenilor muncii în spiritul respectării hotărîrilor de partid și legilor țării, la crearea unui climat de deplină ordine și legalitate, precum și la înfăptuirea unei justiții socialiste care să exprime umanismul, dreptatea și adevărul, să a- pere cu fermitate orinduirea socială și de stat a României contemporane, drepturile și interesele legitime ale cetățenilor.

marfă la data de 21 august, obținînd un plus de circa 600 milioane iei, concretizat in importante sporuri la producția fizică, dintre care : 17 000 tone pirită, 16 500 mii lei produse de mecanică fină, 23 000 metri cubi cherestea, 250 000 mp furnire estetice, 29 000 mii lei confecții textile și din înlocuitori, 450 mii bucăți tricotaje, 380 toneconserve _ , _ _ ., consum. în agricultură am încheiat în bune coltare anăm cu toate forțele umane și mecanice pentru executarea lucrărilor de sezon și pregătirea corespunzătoare a campaniei de toamnă.Primiți, vă rugăm, în zi de luminos și sărbătoresc 23 August, urarea noastră de ani mulți și rodnici de viață în fruntea partidului și a țării, multă sănătate și fericire, spre binele și gloria scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

poporuluî nostru In efortul de îndeplinire a obiectivelor și sarcinilor fundamentale ale construcției socialiste pe pămîntul României.
carne de pasăre, 260 tone de carne, 155 hl lapte decondiții campania de re- cerealelor păioase și acțio-

Aniversarea a 42 de ani de la actul insurecțional de la 23 August 1944 — moment care a marcat începutul unei noi ere în istoria multimilenară a poporului român — ne oferă minunatul prilej ca, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Vaslui, să vă adresăm cele mai călduroase felicitări, omagiul nostru de profundă gratitudine și urarea de viață îndelungată, Pătate și putere a conduce, mult multă să- de muncă spre stimate tovarășecelei de-a 42-a

XIII-lea, pentru întări- laturilor calitative ale intensive a economiei

în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se relevă : La ‘ versare a revoluției socială și națională, antiimperialistă din sărbătoarea națională
glorioasa ani- de eliberare antifascistă și August 1944, a român, și împlinirea a 21 la Congresul al IX-lea comuniștii, toți cei ce muncesc pe frumoasele ialomițene, într-un glas cu toți fiii României socialiste, vă adresează din inimă un cald dumneavoastră, iubite tovarășe erou între eroii Folosim acest tru a exprima profundul nostru devotament față de întreaga politică

poporului de ani de al P.C.R., trăiesc și meleaguriși vibrant omagiu, mult stimate și Nicolae Ceaușescu, neamului.minunat prilej pen-

în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se arată : în ziua de glorioasă sărbătoare, cea de-a 42-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August, toți fiii județului Satu Mare — într-o indestructibilă unitate de gînd și faptă — dau glas, din adîncul inimilor, celor mai alese gînduri și sentimente de profundă recunoștință și de nețărmurită dragoste pe care vi le adresează, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al partidului, președintele Republicii, omagiind strălucita dumneavoastră personalitate revoluționară, pilduitoarea și inegalabila activitate pe oare o desfășurați la cîrma partidului șl statului.Vă raportăm, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la acest ceas de sărbătoresc bilanț, că, acționînd cu fermitate revoluționară, așa cum ne-ați recomandat la fața locului, noi am realizat principalii indicatori pe 8 luni din acest an în industrie, am strîns la timp producția păioaselor în agricultură, unde concentrăm toate forțele pentru efectuarea în condiții superioare a celorlalte lucrări de sezon, pentru pregătirea campaniei de toamnă.în aceste momente jubiliare intensă bucurie și optimism, de credere nestrămutată în viitorul mai luminos al patriei noastre,cialiste, oamenii muncii sătmăreni din toate sectoarele de activitate vă
de în- tot so-

în aceste momente solemne, cînd întreaga țară aniversează ziua de 23 August, sărbătoarea națională a României, colectivul de oameni ai muncii de la INSTITUTUL DE CERCETĂRI CHIMICE — ICECHIM — BUCUREȘTI, exprimă sentimente de vie șl nețărmurită recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ctitorul României înfloritoare de astăzi, strălucitul conducător și militantul revoluționar, înflăcăratul patriot, care și-a pus amprenta de geniu asupra amplului proces de transformare multilaterală a țării, de edificare pe pămîntul patriei a socialismului și comunismului și vă adresează multă sănătate și fericire, putere de muncă și viață îndelungată pentru a conduce și pe mai departe, cu aceeași înțelepciune și cutezanță, partidul, țara și poporul.Cu aleasă stimă șl deosebit respect mulțumim de asemenea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru munca neobosită pe care o desfășoară în conducerea partidului și statului, în activitatea științifică, pentru generozitatea cu care ne ajută permanent în eforturile noastre, consacrate ridicării pe o treaptă superioară a activității de cercetare în domeniul chimiei.Deosebit de onorați de Înalta distincție de „Erou al Muncii Socialiste", pe care colectivul Institutului de Cercetări Chimice — ICECHIM — București a primit-o din partea conducerii de partid și de stat, ne angajăm solemn să acționăm cu toată hotărîrea și responsabilitatea

La marea sărbătoare națională a poporului român — ziua de 23 August — voluției țională, rialistă, CONSILIULAL MINISTERULUILUI INTERIOR vă adresează, din adîncul inimilor și cu devotament nețărmurit, în numele tuturor oamenilor muncii din comerțul socialist, cele mai călduroase felicitări, vibrante sentimente de aleasă stimă și înaltă prețuire, urări fierbinți de sănătate deplină și viață îndelungată, imensă putere de muncă creatoare, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, eminentul militant comunist și patriot înflăcărat, conducătorul cu inegalabile calități, strălucitul strateg vizionar al progresului tării, genialul ctitor socialiste moderne.Dorim, totodată, sărbători naționale să exprimăm, din tm fierbinte omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent militant în conducerea partidului și a statului, savant de renume mondial, pentru contribuția sa excepțională la elaborarea și transpunerea fermă în viață a politicii interne și internaționale a partidului și statului, pentru vasta sa activitate, consacrată progresului multilateral al patriei, înfloririi științei și tehnicii, învățămintului și culturii, ridicării bunăstării și fericirii națiunii, în condiții prietenie și înțelegere cu poarele lumii.

moment de de eliberare antifascistă deschizătorDE
început al re- socială și nași antiimpe- de eră nouă, CONDUCERE COMERȚU-

neîntrerupt al al Românieiprilejul marii la 23 August,cude adîncul inimilor,

de pace, toate po-
aniversări a revoluției de și antiimperialistă. eliberare tovarășuluiCu prilejul socială și națională, antifascistă Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost adresate numeroase mesaje și telegrame de felicitare din partea unor comitete municipale, orășenești și comunale de partid, organizații sindicale, de tineret și femei, colective de muncă din întreprinderi industriale și unități agricole, institute de cercetare și proiectare, uniuni de ereație, instituții de cultură, artă și învățămint, de ocrotire a sănătății, din partea șefilor cultelor din (ara noastră, de către unități militare, precum și de lucrători ai ambasadelor României în diferite țări ale lumii.Mesajele și telegramele aduc un fierbinte omagiu conducătorului iubit și stimat al partidului și statului nostru, a cărui întreagă viață și activitate revoluționară s-au identificat cu idealurile de libertate, pace și prosperitate ale poporului nostru, și exprimă recunoștința profundă a tuturor cetățenilor țării pentru strălucita contribuție a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia organizarea și conducerea grandioasei opere de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul României, la înălțarea patriei pe culmi tot mai inalte de progres și civilizație.în mesaje se dă o înaltă apreciere activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrată întăririi păcii și securității internaționale, realizării dezarmării, în primul rind a celei nucleare, făuririi unei lumi fără arme și fără războaie, care să asigure dezvoltarea pașnică a tuturor popoarelor.Semnatarii telegramelor adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu urarea fierbinte a tuturor fiilor țării de viață lungă și multă putere de muncă, pentru a conduce pe mai departe, cu aceeași fermitate, Înțelepciune și socialismului patrii.Mesajele tovarășei Elena amplu prestigiu și înfăptuirea programelor de dezvoltare impetuoasă a patriei, la înflorirea puternică a științei, culturii și învățămintului in țara noastră.In telegrame și mesaje se reafirmă adeziunea deplină a tuturor cetățenilor patriei la politica internă și externă a partidului și statului, voința fermă a întregului nostru popor de a înfăptui exemplar planurile și programele de dezvoltare economică și socială a României, de a transpune neabătut în viață indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului.

strălucire, destinele poporului nostru pe drumul glorios al w comunismului, spre binele și fericirea scumpei noastreși telegramele aduc, în același timp, un cald omagiu Ceaușescu, eminent militant politic și om de știință de internațional, pentru contribuția deosebită la elaborarea

(Agerpres)
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Prestigiul calității de părinte
FLOAREA-SOARELUI Combinele — dirijate operativ

in funcție de coacerea lanurilorPînă In seara zilei de 26 august, în unitățile agricole din județul TULCEA, floarea-soarelui a fost- recoltată de pe 13 la sută din suprafața cultivată. Că lucrările ar putea avansa mai repede o demonstrează rezultatele consiliilor agroindustriale Isaccea și Babadag, unde recolta a fost strinsă in proporție de 38 și, respectiv, 32 la sută. Ce se întreprinde in vederea încheierii, la termenul prevăzut, a recoltării acestei culturi? „Specialiștii urmăresc continuu starea de coacere a lanurilor și dirijează combinele acolo unde se poate recolta — ne spunea tovarășa Eleonora Moga, director al direcției agricole județene. Au fost constituite echipe de intervenție pentru fiecare grup de combine in vederea asigurării unui randament maxim pe fiecare mașină. Comandamentul județean pentru agricultură a stabilit ca viteza zilnică de recoltare să fie de aproximativ 2 000 hectare, astfel ca pină la 1 septembrie întreaga producție de floarea-soarelui să fie a- dunată".Am urmărit. In cîteva zone ale județului, modul in care se desfășoară recoltarea florii-soarelui. „Toate cele 50 de combine pregătite pentru floarea-soarelui au fost concentrate la I.A.S. Măcin și la cooperativele agricole Greci și Măcin — afirmă Decu Dumitrașcu, președintele consiliului agroindustrial. întreaga suprafață de 1 260 hectare o vom recolta în cel mult o săptămînă. Va
PORUMBUL Culesul, transportul și livrarea

producției — in același ritmîn unitățile agricole din județul IALOMIȚA, deși sintem la sfîrșit de august, lucrările cu care ne obișnuisem să fie declanșate toamna sînt acum în plină desfășurare. Recoltarea fasolei de pe cele 16 100 hectare s-a încheiat în majoritatea unităților. Ritmuri intense se înregistrează și la stringerea producției de floarea-soarelui de pe cele 35 000 de hectare, din care pină aseară au fost recoltate peste 20 000 hectare. Această lucrare este avansată în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Urziceni, Fierbinți, Andrășești. Condeești, Țăndărei, Gura Ialomitei și Balaciu.Acum, principalele forțe sînt concentrate la culesul porumbului. De la bun început trebuie subliniat faptul că organele județene au luat măsuri ca recoltarea, transportul și livrarea producției să se desfășoare în același ritm. De asemenea, prin mobilizarea tuturor forțelor de la sate la cules se urmărește ca terenurile să fie eliberate imediat de coceni. Ca rezultat al măsurilor întreprinse, în ultimele două zile suprafețele culese manual au ajuns de la
FURAJELE Cantitățile prevăzute vor fi depășite !

Conform balanței furajere, întocmită pe baza efectivelor de animale de care dispun unitățile agricole din județul CARAȘ-SEVERIN, pentru perioada de stabulație 1986—1987 trebuie asigurate 70 000 tone fînuri, 196 000 tone nutrețuri suculente și peste 74 000 tone grosiere. Totodată, date fiind condițiile naturale din acest județ urmează ca, din excedentul creat, să se pună la dispoziția unităților din alte județe importante cantități de fînuri. Se poate aprecia chiar și numai prin raportarea strictă la procentul de realizare pînă la această dată a planului anual de depozitare a finului — 85 Ia sută — că aici au fost valorificate din plin condițiile favorabile, că s-a muncit cu responsabilitate, fiind create toate premisele realizării integrale a programului stabilit.— în vederea asigurării necesarului de furaje pentru perioada de stabulație — ne spunea tovarășul loan Nichita, secretar al comitetului județean de partid — am adoptat un complex de măsuri tehnico-organiza- torice care să permită tuturor unităților agricole să-și realizeze în întregime cantitățile de furaje. în plus, in aceste zile este în curs de definitivare și necesarul pentru gos- 

fi cea mal scurtă campanie de recoltare". La întreprinderea agricolă de stat Măcin au fost repartizate 30 de combine. „Am organizat lucrul pe solele de floarea-soarelui în funcție de stadiul de coacere — ne spunea inginerul Aurel Ionescu, directorul întreprinderii. Ocolim suprafețele unde plantele nu sînt coapte și în felul acesta avem front de lucru pentru toate combinele. Pînă strîn- gem producția de pe aceste sole, alte suprafețe vor fi bune de recoltat".Atît în această unitate, cît și la cooperativele agricole Greci șl Măcin, în taberele de cimp, echipe de Intervenție erau pregătite să înlăture defecțiunile ce apar la combine. La fiecare punct de lucru a fost repartizat cîte un specialist de la stațiunea de mecanizare a agriculturii, care coordonează activitatea echipei de intervenție, formată atît din mecanici din secțiile de mecanizare, cît și din cei mai buni meseriași de la atelierele de reparații. La cooperativa agricolă Greci ne-am convins de operativitatea cu care acționează o astfel de echipă. La una din combine s-a defectat un ax și trebuia schimbat, în zece minute, doi mecanici, sub îndrumarea inginerului Ștefan Pa- raschiv, directorul S.M.A., au repus în funcțiune combina. S-a înlocuit axul cu unul nou, iar cel defect a fost trimis la atelierul de reparații pentru a fi sudat și apoi rectificat.în unitățile din consiliul agro

500—600 hectare la 1 000—1 100 hectare. Deși, practic, recoltarea a început de cîteva zile, porumbul a fost strins de pe 4 200 hectare, iar 1 800 hectare au șl fost eliberate de coceni. De modul cum se acționează la recoltarea porumbului, de mobilizarea tuturor forțelor existente în localitate ne-am convins in comuna Manasia. Aici, la ferma nr. 1, condusă de inginerul Viorel Cocio- ran, 150 de cooperatori culegeau de zor. Se folosesc coșurile de nuiele, și cînd sosesc mijloacele de transport .acestea sînt încărcate operativ. Alături de culegători se afla si primărița comunei, Elena Ioniță. care ne-a spus : „întreaga comună, și cind spun acest lucru mă refer nu numai la cooperatori, ci la toți cei buni de muncă, a înțeles să participe la lucru. Prin unirea eforturilor, întreaga suprafață cultivată cu porumb va fi recoltată pînă la 25 septembrie. Pentru a realiza acest lucru, noi urmează să culegem manual, în fiecare zi, 15—20 hectare și să transportăm peste 1 200 tone știu- leți“. în această unitate, pe solele 
podăriile populației, acțiune ce se va încheia pînă la 1 septembrie, astfel încit, incepind cu această dată, să începem livrările de fin către unitățile interesate din alte Județe. Doresc să apreciez în mod deosebit pe lucrătorii din județul Buzău, care participă, alături de noi, la stringerea finului.Așa cum am avut ocazia să constatăm in cadrul raidului efectuat in unități aparținînd consiliilor agroindustriale Grădinari și Răcăștia, stringerea și depozitarea finului se desfășoară in flux continuu, -pe parcursul întregii zile. însoțiți de loan Jude, inginerul-șef al I.A.S. Răcăștia. ne-am deplasat in mai multe puncte de lucru, unde am avut posibilitatea să constatăm că aproape toate forțele disponibile sînt antrenate la strîngerea furajelor. Se lucra cu cinci prese de balotat, iar la transport se utilizau cinci tractoare cu cîte trei remorci fiecare. O atenție deosebită se acordă aici depozitării în cele mal bune condiții a finului, întreaga cantitate fiind pusă la adăpost sub șoproane acoperite in imediata apropiere a fermelor zootehnice. Dovada că aici se lucrează bine ne este oferită și de faptul că pină în prezent au fost depozitate 

industrial Cerna, lanurile de floarea-soarelui nu s-au copt uniform. „Datorită răsăririi neuniforme în primăvară, cauzată de lipsa de umiditate din sol, în lanuri avem încă porțiuni verzi — ne spunea inginerul Iulian Corcea. președintele cooperativei agricole de producție Traianu. Dacă așteptăm pînă se coace cultura de floarea- soarelui de pe întreaga suprafață, pierdem o bună parte din producție. De aceea, am mobilizat întreaga suflare a satului la strîngerea capitalelor verzi, pe care le transportăm pe platforme special amenajate, în vederea solarizării și apoi le vom treiera staționar. Măsurile stabilite la recenta Consfătuire cu activul de partid și de stat din agricultură privind îmbunătățirea sistemului de retribuire au dus la stimularea membrilor cooperatori, la participarea acestora în număr mare la efectuarea lucrărilor din această campanie".Este necesar ca, peste tot, dar mai cu seamă în consiliile agroindustriale Dăieni și Ceamurlia de Jos, unde recolta de floarea-soarelui a fost strinsă numai In proporție de 4—6 la sută, să fie luate măsuri in vederea intensificării acestei lucrări, astfel încît pînă la 1 septembrie întreaga producție să fie pusă la adăpost.
Neculal AM1HULESE1 corespondentul „Scinteii"

de unde porumbul fusese recoltat, echipele conduse de Constantin Ene și Călin Avrigeanu tăiau cocenii și-i transportau în bazele de furaje. Cu cele 15 atelaje se realizau, de dimineața și pînă seara, trei drumuri. Președinta cooperativei agricole de producție, Vasilica Pascu, ne spunea cu un regret bine întemeiat că, deși folosesc toate căruțele atît la transportul știuleților, cît și al cocenilor, parcul propriu de autocamioane cu remorci nu poate fl folosit la întreaga capacitate, din cauza lipsei de motorină. Și în cooperativele agricole din consiliile agroindustriale Grivița. Țăndărei. Co- sîmbești, Girbovi, Cocora, Balaciu, importante cantități de porumb, la care se adaugă de acum și cele de sfeclă, nu pot fi transportate cu operativitate intrucît nu se asigură in mod ritmic motorina necesară. Trebuie luate măsuri în vederea bunei folosiri a mijloacelor de transport, astfel încît întreaga recoltă să fie pusă la adăpost.
Mihai V1ȘO1U corespondentul „Scinteii"

1 970 tone fin, față de 2 100 tone, cît este programat. Cantitățile de fin existente' dau garanția că in această unitate planul va fi depășit, reali- zindu-se, așa cum s-a stabilit, cel puțin 1 200 kg fîn pe unitate vită mare.O amplă concentrare de forțe am întîlnit și pe fînețele cooperativelor agricole de producție de la Greoni, Comofîște și Tigvaniu Mare, aparținînd consiliului agroindustrial Grădinari. „Avem depozitate 4 000 tone fin, reprezentînd circa 72 la sută din necesarul unităților — ne-a declarat Petre Lauer, președintele consiliului agroindustrial. ■ Sîntem hotărîți ca nici o unitate să nu mai cumpere fin în acest an". Un exemplu de organizare în susținerea afirmației interlocutorului nostru ne-a fost oferit la C.A.P. Tigvaniu Mare, care pînă acum, an de an, a cumpărat fîn. Aici, la cosit, lucra o echipă formată din 30 de oameni, care zilnic cosesc finul pe circa zece hectare. Cantitativ, planul la fîn este realizat aproape in totalitate și la cooperativele agricole Tigvaniu Mic și Surduc.
Ion D. CUCUcorespondentul „Scinteii”

Se știe că, dintotdeauna, o frumoasă și sănătoasă tradiție a poporului român a cultivat ideea familiei numeroase și puternice, ca celulă de bază a societății, a avea și a crește cît mai multi copii fiind însemn de bun cetățean și patriot. Opinia publică din țara noastră s-a obișnuit să cinstească și să prețuias- că pe bunii părinți și. dimpotrivă, să dezaprobe ori chiar să sancționeze moral comportamentele contrare, egoiste. Totodată, slujitorii sănătății— oameni născuți și pregătiți in acest climat de moralitate și coeziune socială propriu poporului român— au considerat de datoria lor să se implice, deopotrivă ca factori educativi și factori medicali, in problemele demografice. De altfel, ei urmează o frumoasă tradiție a medi- cinei românești. Un exemplu in acest sens, pe cît de ilustrativ pe atît de meritoriu : încă la primul congres al medicilor și farmaciștilor, care avea loc în anul 1884 la București, unul dintre punctele de pe ordinea de zi a fost analiza căilor de creștere a populației tării.Cu atît mai mult în anii noștri socialiști — cînd problemele demografice au devenit preocupare majoră, constantă, pentru forurile conducătoare de partid și de stat, pentru toți factorii educativi —. este cît se poate de firesc și necesar ca medicii, farmaciștii, cadrele sanitare medii, înțelegînd importanta răspundere profesională și socială ce le revine, să se afle în primele rîn- duri ale acțiunilor de stimulare a natalității. în cele ce urmează — despre asemenea acțiuni inițiate și desfășurate în județul Cluj.Programele complexe elaborate și aplicate in acest domeniu, sub îndrumarea și conducerea organizațiilor de partid, au pornit de la studierea atentă a principalelor mutații petrecute în viața județului și a oamenilor în etapele succesive de edificare a societății socialiste. care, fiecare în parte și toate la un loc, creează condiții noi, deosebite, pentru comportamentul social In general, pentru comportamentul familial in special.Luînd în considerație toate acestea, factorii clujeni cu îndatoriri directe în acest domeniu — Comisia județeană de demografie. Direcția sanitară, consiliile populare, comisiile de femei, organizațiile de tineret — colaborează strîns și permanent, desfășurînd, separat sau conjugat, un evantai larg de acțiuni cit mai adecvate și mai educative. Iar în străduința pentru a se cultiva larg dragostea și datoria socială de a avea copii, pentru a se asigura ocrotirea creșterii unor generații tinere sănătoase și viguroase, se integrează — cu pasiune, devotament și înaltă competentă — și cadrele medicale universitare din facultățile clujene.Potrivit unui program comun, manifestările demografice organizate în județ pe parcursul anilor 1985 și 1986 au urmărit să cuprindă, sub incidența lor educativă, toate viratele'de cetățeni (de la copii pînă la bunici), toate categoriile de cetățeni (din mediul urban și din mediul rural ; în funcție de locul de muncă și de locul de domiciliu).în primul rînd, grija pentru sănătatea copiilor. Pe lingă ceea ce trebuie să facă, și fac, în mod curent creșele, grădinițele, leagănele de 

copil, dispensarele, policlinicile și spitalele specializate, se întreprind și acțiuni separate cu cei ce se ocupă de sănătatea și creșterea viitoarelor generații de cetățeni ai tării. Cîteva exemple pot fi edificatoare, în municipiul Cluj-Napoca a avut loc o masă rotundă în cadrul căreia, printre alte subiecte demografice, un loc important l-au avut discuțiile în jurul temelor „Aportul familiei in formarea dezvoltării vorbirii corecte la copii", „Aportul creșei în asigurarea continuității muncii de îngrijire și dezvoltare armonioasă a copilului", „Aportul cadrelor sanitare medii în pregătirea pentru școlarizare a copilului". Altădată, tot în același municipiu (mai concret, în cartierul Dîmbul Rotund) a fost organizată o dezbatere cu cetățenii despre „îngrijirea copilului". Iar în tot județul au intrat în obișnuință concursuri cu mamele „Pentru cel mai bine îngrijit copil", periodic
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atrlbulndu-se sl frumoase premii atît mamelor cîștigătoare cît si, bineînțeles, copiilor lor.în mijlocul tinerilor necăsătoriți, în școli, în facultăți, întreprinderi și instituții, la cămine sînt inițiate consultații, dezbateri, mese rotunde, simpozioane, întîlnlri cu medici— toate cu scopul de a se evidenția in fața tinerilor rolul familiei în societate, rolul copilului în statornicia și trăinicia familiei. Au avut loc astfel de acțiuni la întreprinderile Someșul, Farmec, Feleacul, Flacăra din Cluj-Napoca, la Sticla — Turda și în alte părți. Iar în Cluj-Napoca funcționează trei cabinete de consultații premaritale, alte cinci ființind în județ. în plus, la Policlinica de copii din Cluj-Napoca funcționează— ca o inițiativă locală — un cabinet de ginecologie infantilă. împreună cu un laborator de educație sanitară.La oficiul stării civile. Preluîn- du-se și unele sugestii făcute intr-un articol din „Scînteia". la oficierea căsătoriilor (permanent în municipiile Turda și Dej ; periodic în Cluj-Napoca) participă și cite doi medici (dintre care un pediatru) care vorbesc tinerilor despre sănătate, familie și copii, despre îndatoririle sociale ale viitorilor părinți.Acțiuni cu tinerii căsătoriți. Familiile tinere se află în centrul atenției personalului medico-sanitar. al tuturor factorilor educativi. Cuplurile care au fost. în prealabil, la cabinetul de consultații premaritale, slrit ținute In evidență timp de doi arii de zile. Pe lîngă aceasta (există și aici, ca peste tot în țară, o întreagă rețea de cabinete și laboratoare specializate) sînt organizate sistematic .acțiuni complexe pe localități. 

Spre exemplu, la Turda — cu sprijinul consiliului popular municipal— tineri cetățeni, in special căsătoriți, au fost invitați la un simpozion care a avut la ordinea de zi șase puncte de larg interes : primarul Gheorghe Cordea a vorbit despre dezvoltarea economico-socială a municipiului ; dr. Silvia Albu — directoarea Direcției sanitare — și dr. Gașpar Maria Magdalena — vicepreședintă a Comisiei județene de demografie — despre evoluția fenomenelor demografice în localitatea respectivă ; prof. dr. Ioan Negruț — despre conținutul asistenței prenatale : dr. Ionel Săroiu, medic legist— despre riscurile și consecințele avortului provocat ; conf. univ. Ioan Almaș, sociolog — despre dimensiunea familiei in corelație cu starea socio-profesiomală ; Teodor Gradea — președintele Tribunalului județean— despre căsătorie și divorț. Tinerii au ascultat, au pus Întrebări, apoi au discutat îndelung cu specialiștii tot ceea ce-1 interesa referitor la familie, sănătate șl copii. O asemenea acțiune educativă complexă a avut loc și In comuna Beli?, și mat sînt programate în orașul Gherla. In comuna Izvorul Crișulul și în alte localități.Inițiativa de Ia Dîmbul Rotund. Medicul pediatru Emil Florea a avut— în afara altor acțiuni educative și profesionale cu tinerele familii, cu mamele și cu copiii din cartierul clujean Dîmbu Rotund, unde funcționează — și ideea de a ține o legătură mal strinsă cu tatii și bunicii. Discutînd „între noi, bărbații", a reușit să-i antreneze pe tați și pe bunici in creșterea, ingrijirea și educarea copiilor, venind astfel in sprijinul mamelor și buniceior. „Cursurile", dialogurile și. mai ales, acțiunile organizate la „Școala taților și bunicilor" s-au dovedit atît de populare și eficiente. încît direcția sanitară va extinde inițiativa. Deocamdată, tot la Cluj-Napoca. în cartierele Mănăștur și Mărăști.
★Desigur, nimeni nu pretinde că aceste forme și mijloace educative funcționează perfect, fiecare și întotdeauna, fără a mal fi loc și de mai bine. Dar faptul că au fost instituite și că sînt aplicate sistematic creează premise reale pentru continua îmbunătățire a calității și eficienței lor. Ceea ce este cu atît mai necesar, cu cît județul Cluj înregistrează un nivel de natalitate printre cele scăzute — la nivelul țării 1 Este drept, în primul semestru al anului în curs, s-a obținut o evoluție favorabilă a unor indici demografici (mortalitatea infantilă si întreruperile de sarcină au scăzut simțitor), dar pînă la atingerea unui spor de populație înalt în județul Cluj mai este încă vreme. Perfecționarea formelor și mijloacelor de educație pronatalistă, generalizarea experienței pozitive din ultimii ani vor putea — în condițiile unei excelente baze materiale și de specialitate. cum există In județ — să conducă la îndeplinirea întocmai a sarcinilor reieșite din Hotărirca Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din martie 1984, pentru înfăptuirea politicii demografice și asigurarea unui spor corespunzător al populației șl în această zonă a tării.

Gheorghe M1TROI

Formafii artistice pe scena estivalăDe curînd a avut loc o amplă manifestare cultural-artistic?: Festivalul cintecului și portului popular gor- jenesc „Tismana ’86“, ediția a XlX-a. Desfășurată în cadrul generos al Festivalului național ,,Gîn- tarea României", a- ceastă frumoasă sărbătoare cultural-artts- tică a adus pe scena amenajată în pțtoreas-’ ca poiană a pădurii Tismana sute de tineri — muncitori, țărani cooperatori și aJto profesii — care prin melodiile și dansurile interpretate au contribuit la punerea

în valoare a tradițiilor cintecului și portului popular gorjenesc. Precedat de o serie de manifestări politico- educative și cultural- artistice susținute timp de o săptămînă in fața oamenilor muncii din numeroase întreprinderi din Tîrgu Jiu, Motru, Rovinari, perioadă în care a fost făcută și selecția concurențllor — Festivalul cintecului și portului popular gorjenesc „Tismana ’86" s-a încheiat cu concursul participanților la această ediție. Au fost premiați 30 de tineri și tinere — soliști vocali, instrumentiști,

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Ma- layeziei, miercuri a avut loc în Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Mohd Azharl Karim, însărcinatul cu afaceri a.l. al Malayeziei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
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gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 28 august, ora 
21 — 31 august, ora 21. In țară : Vre
mea va deveni treptat instabilă în ce 
mai- mare parte a țării. Iar cerul va f 
variabil cu in no rări mal accentuate li 
regiunile vestice, centrale și de nord 
Ploi locale, însoțite de descărcări e 
lectrice și izolat de grindină, vor că 
dea in vestul, centrul șl nordul țări 
și izolat în celelalte regiuni. Vîntul v; 
sufla slab pînă la moderat, cu lnten 
slflcări de scurtă durată în vestul țări 
și la munte. Temperaturile minime voi 
fi cuprinse între 10 șl 20 de grade, na- 
scăzute în depresiuni, iar cele maxi
me, în scădere ușoară, în vest și nord 
vor fl cuprinse, în general. între 20 ș 
30 de grade, local mal ridicate în sud- 
estul țării. Dimineața, in centrul țări 
și ia munte, pe alocuri, se va product 
ceață. In București : Vremea va fl fru
moasă ia început, apoi va deveni ușor 
instabilă. Cerul, mai mult senin în pri
mele zile, va deveni schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată și descăr
cărilor electrice. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila intre 15 și 18 grade, iar cele 
maxime între 28 șl 30 de grade, mai 
ridicate la Început.

ARGEȘ

Noi ansambluri 
de locuințeîn municipiul Pitești se află In construcție noi ansambluri de locuințe în zonele Banatului, Popa Șapcă și 1 Mat Alte ansambluri își conturează profilul și la Cîmpu- lung, Curtea de Argeș, Costești, Topoloveni și Mioyeni. Sînt locuințe frumoase, confortabile, multe din ele cu magazine și unități prestatoare de servicii la parter. De la începutul anului, lucrătorii Trustului de antrepriză generală pentru construcții de locuințe Argeș au dat în folosință în orașele județului 1 700 apartamente noi, cu 120 mai multe decit prevederile planului. Ele se adaugă celor 76 000 apartamente date în folosință în ultimii 21 de ani. (Gheorghe Cirstea).

formații coregrafice, precum și creatori și purtători ai frumoaselor costume populare gorjenești.Festivalul cintecului și portului popular gorjenesc „Tismana *86" a constituit un bun prilej pentru preluarea și interpretarea cît mai fidelă a folclorului de pe meleagurile Gorjului, pentru educația tineretului și prin mijloacele artei populare. (Ion Dră- gan).în fotografie: Taraful I.T.U.C. Rovinari — unul dintre formațiile laureate.
(Urinare din pag. I)prinderii de utilaje și piese de schimb Suceava, un împătimit al noului, explorator al său, interlocutor plin de farmec :— Eu cred că inventatori și inovatori există peste tot, în orice colectiv, dar nu peste tot există dorința și priceperea de a-i folosi. Performanta este și rezultatul unui climat de competiție creat șl Întreținut în permanentă. Pentru oamenii scrisului se spune „nulla dies sine linea", nici o zi- să nu treacă fără să scrii un rînd. In tehnică, eu aș spune „nici o zi fără o idee, fără un desen". Ceea ce astăzi este performantă, mîine este o banalitate și poimîine te trage înapoi. Un om cuminte nu prea pronunță cuvîntul performanță. fiindcă imediat deschide altul ușa și-i arată că se poate și mai mult. Uite, cazul lui Robi : nu știu dacă funcționa de două zile, încă se îmbulzeau toți să-1 vadă și să fluiere admirativ, că a apărut unul care a zis „dar de ce să nu-1 punem o cameră de luat vederi, să perceapă intensitățile de culoare și să uniformizeze acolo unde vede că e cazul ?“. Chiar, de ce nu ? Acum se lucrează Ia asta.Dar cine este acest personaj ciudat. Robi ? Ați intuit, poate, că este vorba de un robot. A fost creat la „Electrotimiș", are 6 grade de libertate, l-au ochit cei de la I.U.P.S. Intr-o expoziție, au făcut ce-au făcut si de la începutul lui mai este „angajatul" lor. Vopsitor, înlocuiește douăzeci și ceva de oameni, nu-1 pasă de mediul toxic, nu obosește, nu greșește.L-am văzut la lucru și trebuie să mărturisim că am Încercat o

senzație stranie. Se mișcă nu ca o mașină, ci altfel, cum să spunem, organic — dacă acesta este cuvin- tul potrivit. Inginerul Traian Ama- riei, cei care ni-1 prezintă, ne și vorbește despre viitoarele lui performanțe : „Nici n-ai timp să te bucuri, că apare altceva. Maistrul Ion Greciuc — vă rog să rețineți că este un maistru tînăr — a conceput o matrice-modul matematică de programare a robotului".

lația de control nedistructiv al pieselor turnate, laminate și forjate". Vă închipuiți, probabil, un aparat care poate fl purtat în mînă ; sau o instalație Roentgen, ca la policlinică. Ei bine, este altceva, este... o clădire, undeva la marginea uzinei. Un betatron. Peste o lună particulele gamma vor fi controlori tehnici de calitate Ia întreprinderea de utilaje și piese de schimb Suceava.
OAMENI PENTRU CARE „MllNE“ INSEAMNA „AZI"

Teritoriul întreprinderii este un adevărat poligon de încercare al noului, al performanței. O simplă enumerare este edificatoare :— deși posedă una dintre cele trei-patru prese hidraulice de ambutisare adincă, aflătoare in Europa, in funcțiune din 1980, colectivul construiește și montează intr-un nou flux tehnologic o presă hidrodinamică cuJ performanțe superioare — productivitate sporită, rebut zero. Noua presă, creație a Laboratorului de inventică de la Iași, va fi gata la sfîrșitul anului ;— în curînd, luna aceasta, va fi dată în funcțiune instalația de ni- trurare ionică, prima de acest fel proiectată în România, creație la nivelul haremurilor mondiale, de o excepțională valoare tehnică și economică ;— la sfîrșitul luni! septembrie vor începe probele tehnologice la ceea ce se numește modest „insta

— Comuniștii noștri sînt tot timpul în competiție — ne spune Ion Cioroianu, secretarul comitetului de partid. Să vă ilustrez cu o vorbă pe care am auzit-o de la unul dintre ei : „Dacă nu-mi apar în cale dificultăți, îmi fac singur...". Vreau să spun cu asta că oamenii noștri se simt in permanentă mobilizați pentru performanță și năzuiesc la ea. Procesul de modernizare, in vîrtejul căruia sîntem prinși, este imposibil de realizat fără voința continuă de a fi in virf, în față. Noi înțelegem procesul de modernizare — și am convingerea că în felul acesta trebuie înțeleasă gîndirea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca un proces de aliniere la prima linie a tehnicii mondiale.Este un gînd cu care ne-am întîlnit în aceste zile în toate întreprinderile municipiului de pe apa Sucevei. La Combinatul de fibre,

celuloză și hirtie — unde se înregistrează consumuri dintre cele mai sc'ăzute. unde instalațiile de celuloză și hirtie, prin Îmbunătățirile ce li s-au adus lucrează constant peste capacitățile proiectate — nu încetează nici o clipă căutările creatoare. Simpozionul dedicat progresului tehnic, desfășurat în luna iunie, a consemnat o seamă de performanțe care aduc mereu alți și alți lauri unității. Maistrul Silvestru Ierimie, de la „celuloză" este de părere că...— ...un loc fruntaș se obține greu, dar se păstrează și mai greu. Asta știe toată lumea — dar nu toți știu că in tehnică, dacă nu pui suflet, nu realizezi nimic. Nu ajungi la performanță doar cu tehnica ; pe lîngă creier, mai trebuie și inimă. Și îți trebuie tot timpul, trebuie să fie mereu tînără, ca să te menții pe locul cucerit.în secția sa va lucra, nu peste mult timp, un calculator de proces. Acum, un confrate al său lucrează la „hirtie", la mașina nr. 2. Se comportă ca un pilot automat de bord : oamenii combinatului „decolează" și „aterizează", adică pornesc și opresc mașina — restul (circa 90 de analize pe minut, cantitatea și presiunea aburului, viteza mașinii etc.) este in grija computerului. încă o performanță,...Există deci un secret al performanței ? Nu unul, ci chiar mal multe — ne-au asigurat interlocutorii noștri. Și totuși ele sînt reductibile la unul singur : voința comunistă de a fi mereu mal bun, de a da cu flecare zi tot mai mult patriei, poporului. Voința comunistă de perfecționare, de perfecțiune.

(Urmare ilin pag. I)selor fihite se făcea cu care cu boi".La acest bătrîn laminor, dar reintinerit în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu”, subinginerul Dan Linte, maistru principal, și inginerul Radu Uzuneanu nu se sfiesc să confirme cu au pătruns în tainele meseriei și prin generozitatea maistrului Alexandru Caranfil, proaspăt ieșit la pensie, despre a cărui pricepere și măiestrie profesională vorbesc cu mult respect. Astăzi, în laminorul reclădit din temelii, evacuarea platinelor Încălzite nu se mai face manual. Mese basculante, ridicătoare automate au eliminat efortul fizic in zona cajelor, producția de laminate realizată pe cele trei caje s-a dublat. Pe liniile de laminare ale laminorului veteran alunecă acum produse nou asimilate, precum tabla subțire din aliaj cu fier și nichel, table din oțeluri speciale, din oțeluri destinate sculelor, oțeluri inalt aliate. Ștafeta purtată de mal vîrstnlcii Iaminoriști este preluată In mîinile puternice și sigure ale uteciștilor Mitică Melinte, Viorel Botezata, Dumitru Bejan, ale comuniștilor Costel Daghia și Marian Vădeanu etc.Dar dacă despre tinere

țe este vorba, firesc este să ne oprim și la cel mai nou sector al întreprinderii : secția de profile formate la rece. O secție tînără, cu un colectiv tot atît de tînăr. Un colectiv care prin calitatea deosebită a produselor realizate și livrate la export a făcut ca întreprinderea să fie

tehnologii pot deveni sudori, și invers. Acum nu ne mai punem problema asimilării unui nou produs. Sintem în etapa cind creșterea continuă a calității ne preocupă cel mai mult. Este de fapt răspunsul nostru muncitoresc la exigențele ridicate ale prezentului cincinal.
Competiția pentru noi
performanțe
cunoscută In multe țări ale lumii, să obțină înaltele distincții acordate.— Am ajuns acolo încît putem realiza orice profil cerut de beneficiarii noștri — afirmă inginerul Ilie Pohrib, șeful secției. Asta deși pretențiile beneficiarilor noștri cresc mereu. Tinărul colectiv de muncă de aici răspunde... tinerește la orice solicitare din partea întreprinderii „Autobuzul" București sau a Uzinei din Cîmpu- lung, de pildă, sau comenzilor venite de la partenerii externi. Tinerii noștri au mare viteză de reacție și mobilitate în acțiune. Cînd este nevoie.

Bunul mers al procesului tehnologic de aici nu poate fi conceput fără priceperea și experiența mai vîrstni- cului maistru Traian Debu, care pregătește SDV-isțica pentru toate tipurile de profile, iar atunci cind este vorba de maistrul Ion Tudose se poate spune că „a fost aici dintotdeauna". A participat la fabricarea liniilor de laminare la întreprinderea mecanică Bls- trița-Năsăud, a participat la montajul acestora, iar acum este permanent solicitat să dea soluții pentru realizarea celor mai pretențioase reglaje.Despre efectul strădaniilor întregului colectiv

de muncă de aici, economistul Aurelian Popescu, șeful biroului planificare, ne vorbește în limbajul sugestiv al cifrelor :— De la Începutul acestui an, ca urmare a creșterii productivității muncii cu 15 059 lei pe fiecare om al muncii, au fost realizate importante depășiri la producția fizică de laminate finite pline, tablă laminată la rece și profile formate la rece. De asemenea, planul la export a fost depășit cu 17,9 la sută. Și, pe această bază, s-a realizat o producție-marfă suplimentară în valoare de aproape 21 milioane Iei, in condițiile schimbării radicale a structurii sortimentale, astfel încît să crească ponderea produselor cu valoare mare, tablă inox, tablă din oțeluri de scule pentru industria aerospa- țială și nucleară, țevi profilate sudate etc.Armonizate în acest fel cu izbînzile prezentului tradițiile de muncă ale metalurgiștilor gălățenl de Ia Întreprinderea „Laminorul de tablă" capătă valențe noi, pe măsura mutațiilor care s-au produs în condițiile de muncă ale oamenilor, In creșterea măiestriei lor profesionale, a nivelului lor de conștiință. Cu toții sînt hotărîți să amplifice rezultatele de pînă acum, să urce necontenit noi trepte ale performanței productive.
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, al Adunării Populare Supreme, al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Populare Laos și al poporului laoțian, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră. Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, guvernului și întregului popor român călduroase felicitări și urările noastre cele mai alese.Acum 42 de ani, animat de sentimente patriotice și internaționalism proletar, in strînsă solidaritate cu Armata Roșie și poporul sovietic, poporul român a dus lupta împotriva fasciștilor hitleriști, a eliberat țara și a fondat Republica Socialistă România. De atunci, poporul român, sub conducerea partidului său comunist, și-a concentrat toate forțele pentru edificarea țării, dotînd România socialistă cu o industrie și agricultură înaintate, cu o știință și tehnică avansate, cu un puternic sistem de apărare națională, iar nivelul de trai s-a îmbunătățit continuu.Succesele pe care poporul român le-a obținut au contribuit la întărirea puterii sistemului socialist, a luptei popoarelor pentru pace, independență națională, democrație și progres social.Cu această ocazie, urăm poporului român ca, sub conducerea Partidului Comunist Român, avînd în fruntea sa pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină succese și mai mari în îndeplinirea hotârîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român privind edificarea României într-o țară socialistă dezvoltată.Fie ca solidaritatea, prietenia frățească și colaborarea dintre, partidele, guvernele și popoarele laoțian și român să se dezvolte și să înflorească continuu.
KAYSONE PHOMVIHANESecretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii, 

Președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră imi oferă fericita ocazie de a vă adresa felicitările noastre călduroase i.i numele poporului guineez, al Comitetului Militar de Redresare Națională, precum și al guvernului guineez.Folosesc acest prilej pentru a reafirma dorința noastră sinceră de a acționa necontenit pentru întărirea relațiilor tradiționale de prietenie și de cooperare existente in mod atit de fericit intre Guineea și România.Vă rog, domnule președinte, să primiți cele mai bune urări de fericire pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, precum și de prosperitate continuă pentru poporul român.Cu cea mai înaltă considerație,
General LANSANA KONTE

Președintele Comitetului Militar 
de Redresare Națională.

Președintele Republicii Guineea

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă prilejul de a vă adresa dumneavoastră și poporului român cele mai vii și călduroase felicitări din partea poporului Republicii Niger, a Consiliului Militar Suprem, a guvernului său, precum și din partea mea personal.Folosesc această fericită ocazie pentru a vă adresa urările noastre sincere de sănătate și fericire pentru dumneavoastră și de prosperitate pentru marea dumneavoastră țară.Cu cea mai înaltă considerație,

General de brigadă SEYNI KOUNTCHE
Președintele

Consiliului Militar Suprem,
Șeful statului Niger

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea aniversării victoriei revoluției de eliberare socială și națională a țării dumneavoastră imi oferă prilejul ca, in numele poporului saotomez, al partidului, guvernului și al meu personal, să vă transmit felicitările noastre cordiale.Folosesc acest moment fericit pentru a adresa poporului român cele mai sincere felicitări și urări de bunăstare, iar dumneavoastră viață lungă și fericire personală, cu certitudinea că vom continua să facem totul pentru o mai mare consolidare a legăturilor de prietenie, solidaritate și cooperare existente intre tele două popoare și țâri ale noastre.Vă rog să primiți expresia celei mai inalte considerațiuni.
MANUEL PINTO DA COSTA

Președintele Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste România imi oferă fericita ocazie de a vă adresa dumneavoastră și poporului român prieten, in numele guvernului, al poporului ruandez unit in cadrul Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare, și al meu personal, cele mai vii și calde felicitări.Cu acest prilej reînnoiesc dorința mea fierbinte ca excelentele relații de prietenie care unesc cele două țâri ale noastre să se întărească și să se concretizeze tot mai mult printr-o cooperare activă și eficace în avantajul reciproc al popoarelor român și ruandez.Folosesc acest plăcut moment peptru a vă reînnoi dumneavoastră și poporului român prieten cele mai bune urări de fericire și prosperitate.Cu cea mai inaltă considerație,
General-maior JUVENAL HABYARIMANA

Președintele Republicii Ruandeze, 
Președinte'. Fondator 

al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa dumneavoastră, precum și poporului prieten al Republicii Socialiste România, în numele poporului Republicii Mali, al Partidului Uniunea Democrată a Poporului Malian, al guvernului și al meu personal cele mai vii și călduroase felicitări.Republica Mali urmărește cu mult interes eforturile gigantice pe care le depune poporul român în construcția națională și pentru edificarea unei lumi a păcii și dreptății sociale.Folosesc această ocazie pentru a vă reafirma voința noastră fermă de a dinamiza relațiile de prietenie și de cooperare care există intre țările noastre.Exprim urări sincere pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea viteazului popor român.Cu cea mai inaltă considerație,
General de armată MOUSSA TRAORE

Secretar general
al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 

Președintele Republicii Mali

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă adresez felicitări dumneavoastră, guvernului și poporului român.îmi exprim speranța că relațiile de prietenie existente intre țările noastre se vor dezvolta în continuare, în folosul popoarelor iranian și român.Cu acest prilej vă adresez dumneavoastră cele mai bune urări și mă rog pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român.’
SEYYED AU KHAMENEI

Președintele Republicii Islamice Iran

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătorii naționale, vă rugăm să primiți felicitări din partea poporului și guvernului costarican, precum și din partea mea personal.Reînnoindu-vă asigurarea celei mai înalte și distinse considerații, vă adresăm urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru bunăstarea și prosperitatea națiunii române prietene.

OSCAR ARIAS SANCHEZ
Președintele

Republicii Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătoririi aniversării eliberării României, vă transmit, in numele poporului și guvernului bolivian, precum și al meu personal, sincere urări de fericire și prosperitate pentru nobilul popor român, iar dumneavoastră vă adresez cele mai bune urări de fericire personală.

VICTOR PAZ ESTENSSORO
Președintele Republicii Bolivia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătoririi fericitului, eveniment al aniversării zilei eliberării, doresc să vă adresez salutul poporului și guvernului panamez, precum Și al meu personal.

ERIC ARTURO DEL VALLE
Președintele Republicii Panama

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România• / .'•••Cu ocazia Zilei naționale a României. în numele membrilor Adunării Poporului din Egipt și al meu personal, afjn onoarea de a vă adresa cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări.■ Folosesc acest prilej pentru a elogia relațiile prietenești care leagă popoarele egiptean și român și pentru a exprima, totodată, înalta noastră apreciere față de poziția dumneavoastră consecventă și constructivă privind instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu.Vă rog să primiți cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de noi succese poporului român prieten pe drumul dezvoltării, progresului și bunăstării.Dăm o înaltă apreciere eforturilor dumneavoastră de a dezvolta relațiile dintre România și Egipt și sîntem convinși că prietenia strînsă statornicită între dumneavoastră și președintele Hosni Mubarak constituie temelia trainică pe care se dezvoltă legăturile între țările și popoarele noastre.
RIFAAT EL MAHGOUB

Președintele Adunării Poporului din Egipt

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României, vă adresez, în numele meu personal și al Adunării Naționale Libaneze, urările cele mai sincere pentru dezvoltarea și progresul poporului dumneavoastră.Sîntem încredințați că sub înțeleaptă dumneavoastră conducere poporul român își va împlini aspirațiile sale inalte de dezvoltare și succes.

HUSSEIN EL HUSSEINI
Președintele

Adunării Naționale Libaneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă transmit, cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră prietene, călduroase felicitări. pentru realizările de pînă in prezent și urări calde pentru un progres tot mai mare și fericire in viitor.Eforturile dumneavoastră neîncetate pentru așezarea păcii pe temelii solide, pentru înlăturarea pericolelor pe care le incumbă tehnologia contemporană, culminind cu energia nucleară, sînt in mod deosebit apreciate de prietenii păcii.Cu sentimente de deosebită prietenie și apreciere,

IOANNIS G. ZIGDIS
Președintele Partidului 

Uniunea Centrului Democratic 
din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaTovarășe președinte,în numele poporului și guvernului nicaraguan, precum și al meu personal, vă transmitem sincerele noastre felicitări cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a eliberării României.Vă adresăm urări pentru fericirea nobilului popor român și pentru dezvoltarea continuă a marii dumneavoastră națiuni, cu convingerea că legăturile de prietenie și solidaritate intre România și Nicaragua se vor întări din ce in ce mai mult.Cu salutări frățești,
SERGIO RAMIREZ MERCADO

Președinte in exercițiu 
al Republicii Nicaragua

Domnului. NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării sărbătorii naționale a României, îmi face plăcere să vă transmit, în numele poporului și guvernului dominican, precum și. al meu personal, felicitările noastre, împreună cu urările pe care le adresez pentru fericirea dumneavoastră și bunăstarea poporului român.

JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii Dominicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMă simt onorat să vă transmit felicitările mele cordiale cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a României.Adresez urări pentru continua prosperitate a poporului român și pentru fericirea dumneavoastră personală.Vă reînnoiesc asigurarea distinsei mele considerații.

LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYRA
Președintele Constituțional

al Republicii Ecuador

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte.Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste România îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. în numele poporului gabonez, al partidului și guvernului său, precum și in numele meu personal cele mai călduroase felicitări, urări de sănătate pentru dumneavoastră personal, de fericire, progres și prosperitate pentru poporul român.Folosesc această fericită ocazie pentru a vă reafirma ferma hotă- rire de a dezvolta tot mai mult excelentele relații de prietenie care unesc atît de fericit popoarele noastre, precum și cooperarea rodnică care există între țările noastre.Cu cea mai inaltă considerație,

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste România, sînt fericit să vă adresez în numele meu personal și in numele membrilor Camerei Deputaților felicitările cele mai călduroase și cele mai bune urări de fericire și de prosperitate pentru poporul român prieten.Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de voința noastră de a întări relațiile de prietenie și de cooperare între cele două parlamente în interesul reciproc al popoarelor și țărilor noastre.

MAHMOUD MESSAADI
Președintele Camerei Deputaților 

a Republicii Tunisiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei naționale a României, vă adresez un călduros salut, Împreună cu urări de prosperitate și progres poporului român prieten.Vă urez noi succese in lupta dumneavoastră pentru dezarmare, pace și colaborare prietenească intre popoarele lumii, indiferent de regimul politic și social al fiecărei țări.

GHEORGHIOS MAVROS
Președintele

Partidului Uniunea de Centru 
din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a țării dumneavoastră prietene, dorim să vă adresăm felicitările noastre cordiale, dumneavoastră, Partidului Comunist Român și poporului român prieten. Ne exprimăm speranța că poporul român, sub conducerea dumneavoastră, va continua să obțină noi succese pentru realizarea idealurilor și aspirațiilor dumneavoastră de progres și pace în întreaga lume.Vă rog să acceptați, domnule președinte, salutările noastre cele mai călduroase, împreună cu cele mai alese sentimente.
WALID JOUMBLATT

Președintele Partidului Socialist 
Progresist din Liban

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPartidul Liberal salută aniversarea pe care o sărbătorește astăzi Republica Socialistă România. Este o aniversare care reîmprospătează memoria și, totodată, vădește hotărîrea țării prietene de a lupta întotdeauna pentru idealurile libertății și păcii mondiale,Sîntem convinși că, în frunte cu președintele său, domnul Nicolae Ceaușescu, conducerea Republicii Socialiste. România va depune în continuare eforturi pentru a-și aduce contribuția la îndepărtarea, mai cu seamă în spațiul Balcanilor, a oricărui pericol care ar putea amenința pacea din regiune, fie că se numește „energie nucleară'*, fie „politică expansionistă".Adresăm urări de progres și prosperitate poporului român.
NIKITAS VENIZELOS

Președintele 
Partidului Liberal din Grecia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm plăcerea să vă adresez cele mai bune sentimente de solidaritate cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România.Guvernul și poporul columbian transmit guvernului și poporului român cele mai bune urări și dorința de a dezvolta din ce in ce mai mult cooperarea și prietenia dintre cele două țări.Vă rog să primiți, domnule președinte, expresia considerației mele celei mai distinse.

VIRGILIO BARCO VARGAS
Președintele Republicii Columbia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe,Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, vă adresez dumneavoastră personal și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român și întregului popor român, în numele meu, al Comitetului Central al Partidului Comunist Libanez, al tuturor comuniștilor din Liban, cele mai sincere felicitări, împreună cu cele mal bune urări.In același timp, dorim ca România, sub conducerea Partidului Comunist Român, să obțină și în viitor noi succese în realizarea marilor sarcini pe care și le-a propus în edificarea societății socialiste, garanția prosperității și păcii poporului român prieten.Eliberarea României acum 42 de ani a deschis calea spre transformări revoluționare profunde, în toate domeniile vieții economi- co-sociale, punînd bazele edificării societății socialiste în țara dumneavoastră.Totodată, acest eveniment a determinat o participare activă a României la procesul revoluționar mondial. înfăptuirea victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din. România, sub conducerea Partidului Comunist Român, a avut loc în condițiile favorabile asigurate de marile victorii ale Uniunii Sovietice împotriva fascismului și eliberarea umanității de acest flagel.Bucurîndu-ne de marile succese obținute de către țara dumneavoastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, vă adresăm urări de noi realizări în îndeplinirea marilor obiective stabilite la Congresul al XIII-lea al partidului, sarcini puse în fața poporului român și a căror înfăptuire va asigura dezvoltarea cu consecvență a României, progresul și prosperitatea poporului său.Cu salutări tovărășești.

GEORGE HAOUI
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Libanez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmitem salutările noastre'frățești cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România.
GIOCONDO DIASSecretar general

al Partidului Comunist Brazilian

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaLa aniversarea glorioasei sărbători naționale a României, noi, costaricanii, sărbătorim împreună cu dumneavoastră, soția dumneavoastră și poporul român acest eveniment important pentru întreaga omenire.

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele Partidului Eliberării 

Naționale din Costa Rica

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost adresate felicitări cu prilejul Zilei naționale a tării noastre de către partide și alte organizații politice, de personalități ale vieții publice și parlamentare, asociații de prietenie și culturale, conducători ai unor organizații economice, firme de peste hotare : dr. Md Zahir Khan, președintele Partidului Național Republican din R.P. Bangladesh; Issam Mahairy, președintele Partidului Național Social Sirian; Oddo Biasini, vicepreședinte al Camerei deputaților din Italia ; Ihsan Abou Khalil, secretar general al Adunării Naționale Libaneze; Giulio Orlando, senator, șeful Secției relații internaționale a Partidului Democrat Creștin din Italia ; Daisaku Ikeda, președintele organizației japoneze Soka Gakkai. Au adresat, de asemenea, telegrame de felicitare conducerile Asociației de prietenie Marea Britanie-România; Asociației de prietenie Mexic-România; Asociației de prietenie Egipt-România; Asociației de prietenie Suedia-România; Asociației culturale „Dacia" din Belgia ; președintele Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.) : președintele Comitetului economic Japonia- România ; directorul ad-inteijim al Centrului european pentru în- vățămîntul superior al UNESCO ; reprezentantul rezident al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, director ad-interim al Centrului de Informare al Națiunilor Unite la București ; fostul director al Centrului de Informare al O.N.U. la București ; președintele firmei „CAWO“ din Berlinul Occidental ; directorul general al firmei „Union Comercial Company".Calde felicitări au fost adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu ocazia zilei de 23 August, de ambasadorii unor țări acreditați la București.De asemenea, pe adresa Consiliului de Miniștri, a prim- ministrului Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, s-au primit telegrame de felicitare de la șefi de stat și de guvern : Suharto, președintele Republicii Indonezia ; Branko Mikulici, președintele Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia ; Kang Song San, premier al Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene ; Dumaa- ghiin Sodnom, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole ; Rajiv Gandhi, prim-ministru al Republicii India, Turgut Ozal,

prim-ministru . al Republicii Turcia ; Abdelhamid Brahimi, prim-ministru al Republicii Algeriene Democratice și Populare ; Poul Schlueter, prim-ministru al Danemarcei ; Shimon Peres, prim-ministru al Israelului ; Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, prim-ministru al Malayeziei ; Mir Hussein Mous- savi, prim-ministru al Guvernului Republicii Islamice Iran ; Mohammed Khan June jo, prim-ministru al Republicii Islamice Pakistan ; general Prem Tinsulanonda, prim- ministru al Thailandei ; Errol Barrow, prim-ministru al Statului Barbados. (Agerpres)
FAPTE ALE HĂRNICIEI MUNCITOREȘTI

Șiretul pe o nouă albieEveniment deosebit pe șantierul hidrocentralei Berești—Sascut: ieri, constructorii au forțat apele Șiretului să părăsească vechea albie și să-și urmeze noul curs prin barajul înălțat de excavatoriștii Constantin Ionesei și Jenicâ Duhu, de betoniștii Iul Dumitru Pușcașu, de dulgherii lui Ferenț Tancău, de fierar-betoniștii lui Ștefan Huhurez, de atîția alții, oameni harnici și destoinici veniți aici de pe Valea Bistriței, de la Stinca Costești sau Valea Uzului. Inginerul Ion 

Iliuță, adjunctul șefului brigăzii de constructori, ne pune la dispoziție citeva cifre despre realizările lor de pînă acum : șapte milioane metri cubi umpluturi, un milion metri pătrați peree, 135 000 mc betoane turnate în corpul barajului, 15 kilometri diguri.O dată cu schimbarea Șiretului pe o nouă albie, se creează condiții pentru accelerarea lucrărilor de înălțare a digurilor pînă la cota finală, de betonare a bazinului de liniștire, de terminare a pereelor la canalul de fugă, de finalizare a digurilor de protecție împotriva inundațiilor, a terenurilor agricole.

Așadar, după Galbeni și Răcă- ciuni, peste puține zile va începe să producă și hidrocentrala de la Berești—Sascut. în afara celor a- proape 300 milioane kWh energie electrică realizați în fiecare an de cele trei hidrocentrale, prin regularizarea Șiretului se redau agriculturii circa 12 000 hectare de teren și se creează și un debit suplimentar de circa 200 milioane mc apă ce vor fi folosiți la irigații. Alte 24 milioane mc apă vor fi folosiți la alimentarea localităților și unităților economice din zonă. (Gheorghe Baltă).

Productivitate sporităAm notat, ieri, citeva date despre succesele obținute de colectivul de la întreprinderea de aparataj și motoare electrice din municipiul Sfîntu Gheorghe in depășirea planului la producția fizică și' a celei destinate exportului, în condițiile reducerii cheltuielilor materiale și creșterii eficienței economice.— Aceste rezultate se datoresc hărniciei colectivului nostru, aplicării măsurilor de organizare și 

modernizare a producției — ne spune inginerul Iosif Lorincz, directorul întreprinderii. Prin generalizarea tehnologiei de prelucrat repere pe agregate de stanțat, realizate prin autoutilare, productivitatea muncii a crescut de 10 ori. De asemenea, prin aplicarea tehnologiei de prelucrare a reperelor prin am- butizări multiple, trecîndu-se de la presele convenționale hidraulice la cele cu transfer și cu mai multe posturi de lucru, productivitatea muncii a crescut de peste 8 ori. Vom aplica în continuare și alte tehnologii moderne, astfel incit să 

realizăm la termenele stabilite sarcina de dublare a productivității muncii. (Constantin Timaru).
Portuarii la datorieLa cheiurile de primire și expediție ale portului mineralier Galați, care servește Combinatul siderurgic, se lucrează in ritm intens, cu spor, Prezenți în mijlocul lucrătorilor portuari, aflăm că aceștia au reușit, așa cum și-au propus, un record de producție : la cheiul de primire, în danele nr. 5 și 6 au fost descărcate într-o 

singură noapte nu mai puțin de 10 000 tone minereu.— Acest record al lucrătorilor de la danele nr. 5 și 6 bucură întregul colectiv — ne-a spus Ste- lian Bojneag, șeful portului. Fruntași între fruntași: macaragiii Victor Iftode și Vasile Rolea. operatorul Petrică Buzdruc, echipa de docheri condusă de Ion Budescu. Prin hărnicia lor, prin efortul întregului colectiv al portului, au fost manipulate în acest an. peste prevederile de plan, 260 000 tone minereu, calcar, cărbune, cocs și laminate pentru export (Ștefan Dimitriu).
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ROMÂNIA-CEAUȘESCU:
HARARE MOSCOVA

O politică profund constructivă, 
consacrată păcii și progresului

Presa de peste hotare continuă să publice numeroase articole și 
comentarii dedicate marii sărbători naționale a poporului român

Reuniunea pregătitoare a 
a tarilorHARARE 27 (Agerpres). — La Harare au continuat miercuri lucrările reuniunii pregătitoare a celei de-a VIII-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, la care experții au avut in vedere definitivarea a- gendei și a documentelor ce vor fi supuse aprobării reuniunii ministeriale — prevăzută să înceapă joi. Comitetele de lucru special constituite au analizat recomandările for-

Conferinței la nivel inalt 
nealiniatemulate privind definitivarea textelor Declarației politice și ale altor documente ce vor fi luate în dezbatere în cadrul reuniunii de joi a miniștrilor de externe din țările nealiniate.Ulterior, documentele vor fi supuse aprobării Conferinței șefilor de stat și de guvern din țările nealiniate, care va începe la 1 septembrie, tot în capitala zimbabweană.

iNIiLNIRE A ADJUNCȚILOR MINIȘTRILOR OE EXTERNE 
DIN UNELE TARI SOCIALISTE7MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 27 august, la Moscova a avut loc o în- tîlnire a adjuncților miniștrilor afacerilor externe și a reprezentanților unor secții ale comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Polonă, Republica Socialistă România, R.P. Ungară și U.R.S.S.

Cu acest prilej, s-a făcut un schimb de păreri cu privire Ia unele probleme ale situației internaționale, oprirea cursei înarmărilor și încetarea experiențelor nucleare, inclusiv in legătură cu hotărîrea U.R.S.S. de a prelungi moratoriul unilateral asupra experiențelor nucleare.
Remarcabilele realizări obținute de România socia

listă în cei 42 de ani care au trecut din august 1944, 
cu precădere în perioada deschisă de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, de cînd la con
ducerea partidului și a patriei noastre se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sint reflectate de mijloace
le de informare în masă de pretutindeni.

Sint puse în evidență angajarea fermă a poporu
lui român pentru înfăptuirea Programului partidului, 
a hotărîrilor Congresului al Xlll-lea al comuniștilor 
pentru dezvoltarea multilaterală a țării, voința Româ

niei de a promova în continuare, cu consecvență, o 
politică de înțelegere și colaborare rodnică între no
țiunile lumii.

Ziare și reviste, posturi de radio și televiziune din 
diferite țări omagiază personalitatea de prestigiu in
ternațional a președintelui Nicolae Ceaușescu, acțiu
nile și inițiativele României — sub directa sa îndru
mare — în favoarea dezarmării, a realizării unei păci 
sigure pe planeta noastră, pentru ca poporul român, 
alături de toate popoarele, să se dezvolte liber, la 
adăpost de pericolul unui cataclism nuclear.

Pentru crearea unei zone fără arme 
nucleare în nordul Europei

de complicate pot să fie negocie
rile și cit de mult ar putea să 
dureze, ele sint de preferat con
fruntărilor și neînțelegerilor. 
Aceasta este, în realitate. baza 
consecvenței cu care România a 
acționat pentru soluționarea paș
nică a tuturor conflictelor și pro
blemelor în suspensie". „Concepția președintelui României privind prioritatea negocierilor — relevă ziarul „Eleftherotypia" — se referă nu numai la conflictele sau diferendele interstatale, ci cuprinde o arie mult mai vastă, in sensul că ea concepe soluționarea prin negocieri a oricărei probleme.

COPENHAGA 27 (Agerpres). — La Copenhaga s-au desfășurat lucrările primei reuniuni a Comisiei parlamentarilor din țările nordice, consacrată creării unei zone fără arme nucleare în nordul Europei, relatează agenția T.A.S.S.Au participat reprezentanți ai unui număr de 17 partide politice, deputați în organele legislative supreme ale Danemarcei, Norvegiei, Suediei. Finlandei și Islandei.

La terminarea lucrărilor, fostul prim-ministru al Danemarcei. Anker Joergensen, care a fost ales ședințe al comisiei, a arătat că cina ei principală va consta elaborarea direcțiilor generaleactivității pentru crearea unei zone fără arme nucleare în nordul continentului.Următoarea reuniune a comisiei va avea loc la 3 noiembrie, la Copenhaga.

pre- sar- in ale

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 27 (Agerpres). — Liderii comunităților creștină și musulmană din Liban au căzut de acord asupra începerii dialogului guvernamental vizind reconcilierea națională și încetarea conflictului intern — a anunțat primul ministru Rashid Karame, citat de agențiile internaționale de presă. După reuniuni separate și consultări telefonice, toți membrii cabinetului libanez. în care șint reprezentate cele două comunități, au convenit ca dialogul să înceapă săptămâna viitoare la Beirut. Premierul Karame a arătat că problema centrală a primei sesiuni va fi anunțarea încetării focului la scară națională, care se speră că va marca sfîrșitul situației actuale.

pare constantă, se arată în declarație.Potrivit agenției France Presse, a- ceastă precizare intervine în urma recentului discurs al premierului francez Jacques Chirac, în care se cerea o „redefinire" a misiunii UNIFIL, in contextul degradării situației din sudul Libanului.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Secretarul general al O.N»U., Javier Perez de Cuellar, împărtășește preocupările privind rolul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL), informează a- genția France Presse, citind o declarație dată publicității la sediul din New York al Națiunilor Unite.Secretarul general al O.N.U. urmărește cu cea mai mare atenție e- voluțiile din regiunea de sud a Libanului, iar necesitatea creării condițiilor pentru ca UNIFIL să poată fi în măsură să-și îndeplinească mandatul rămine o preocu-
AGENȚIILE DE PRESĂ

ITRANSMIT

PARIS 27 (Agerpres). — Șeful Departamentului politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Faruk Kaddoumi, a conferit, la Paris, cu ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Bernard Raimond, asupra acțiunilor în vederea realizării păcii in Orientul Mijlociu — relatează Federația agențiilor naționale arabe, Fana.O declarație a Ministerului Afacerilor Externe relevă că întîlnirea „se înscrie în cadrul contactelor Franței cu toate părțile implicate în conflictul din regiune". La rîndul său, Kaddoumi a declarat că discuțiile s-au concentrat asupra propunerii privind crearea unui comitet pregătitor menit să înlesnească convocarea unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu.

Largă solidaritate internațională 
cu cauza dreaptă a poporului namibian NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).— La sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc o reuniune specială a Consiliului O.N.U. pentru Namibia, organizată pentru marcarea solidarității cu poporul namibian și cu reprezentantul său legitim, Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). în mesajul adresat participanților. secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat necesitatea intensificării eforturilor comunității internaționale pentru urgentarea accesului la independență al Namibiei — administrată ilegal de Africa de Sud. Perez de Cuellar a reamintit că. deși guvernul de la Pretoria a promis ea, începînd de la 1 august, să se conformeze rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind reglementarea acestei probleme, el a pus ca și în trecut o serie de condiții inacceptabile, care au determinat, practic, eșuarea eforturilor Națiunilor Unite.Au luat cuvîntul numeroși reprezentanți ai diverselor organisme ale O.N.U. și ai unor grupuri regionale, care s-au pronunțat împotriva politicii regimului sud-african de a crea în Namibia instituții-marione-

tă. cu scopul de a-și patia ilegală asupra riu. continua ocu- acestui terito-ADDIS ABEBA 27Organizația Unității __________ _ __fuzat la Addis Abeba o declarație cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a începerii luptei armate a poporului namibian pentru libertate și independență, relatează agenția T.A.S.S. In document este condamnat sever faptul că, ignorînd cererile comunității internaționale, autoritățile de la Pretoria mențin o- cupația Namibiei și folosesc acest teritoriu ca pe un cap de pod pentru acțiuni agresive împotriva statelor din „prima linie".

(Agerpres). — Africane a dl-

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat Consiliului O.N.U. pentru Namibia, Rajiv Gandhi, primul ministru al ■ Indiei, tară care deține în prezent președinția mișcării de nealiniere, se pronunță pentru impunerea unor sancțiuni economice cuprinzătoare și o- bligatorii împotriva regimului minoritar de la Pretoria, ce continuă să administreze ilegal teritoriul riami- bian.
R. S. A.

Publicația elenă „ELEFTHEROTYPIA", în articolul intitulat „Concepția președintelui României, Nicolae Ceaușescu, asupra soluționării pe cale pașnică a diferendelor dintre state", relevă caracterul constructiv al politicii externe românești și, în special, contribuțiile novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la eforturile de rezolvare — în conformitate cu aspirațiile majore ale tuturor popoarelor lumii — a marilor probleme ale epocii in care trăim.
„Gindirea teoretică și activitatea 

practică ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu — se arată în articol — au ca 
obiectiv înfăp
tuirea unui pro
gram privind, asi
gurarea păcii 
mondiale, fun
damentat pe so
luționarea prin 
negocieri a dife
rendelor dintre 
state. Politica 
externă a Repu
blicii Socialiste 
România, care 
promovează acest 
principiu funda
mental, opunin- 
du-se politicii 
anacronice baza
te pe utilizarea 
forței și amenin
țarea cu forța, 
răspunde cerin
ței vitale pentru 
supraviețuirea o- 
menirii — ga
rantarea păcii și 
colaborării. Toc
mai datorită a- 
cestei necesități 
imperioase a 
secolului nos
tru, președintele 
României vor
bește cu atîta 
convingere des
pre excluderea 
forței din rela
țiile interstatale
și reglementarea, exclusiv pe cale 
pașnică, la masa negocierilor, a 
diferendelor și confruntărilor care 
deteriorează climatul politic inter
național".Demonstrînd justețea și realismul acestei concepții, articolul argumentează că in actualele condiții internaționale „negocierile constituie unica alternativă logică la confruntare și război", „Este ceea ce subliniază cu 
tărie președintele României, care 
a fundamentat această poziție de 
maximă importanță, potrivit că
reia nu există diferende, indife
rent de proveniența lor, de na
tura și regiunea unde s-ar mani
festa, care să nu poată fi soluțio
nate prin negocieri".Relevînd concordanța dintre vorbe și fapte, care definește demersul internațional al țării noastre, publicația subliniază că, „pornind de la această concepție, sub conducerea inspirată a președintelui Nicolae Ceaușescu, România a acționat în toate situațiile pentru eliminarea definitivă a manifestărilor de forță din viața internațională, astfel încît negocierile să constituie principiul general și fundamental in relațiile interstatale, ca mijloc de asigurare a păcii intre popoare, a progresului, pentru conviețuirea lor liberă și demnă". „Toate acestea urmăresc ca prin metoda negocierilor să fie consolidat acest comandament major al lumii moderne care găsește în persoana președintelui Nicolae Ceaușescu unul dintre cei mai consecvenți luptători".Detaliind această concepție românească și relevind stringenta ei actualitate, articolul evidențiază că „președintele Nicolae Ceaușescu concepe promovarea negocierilor în absolut toate conflictele". „Grație profundului realism ce-1 caracterizează — se arată in continuare — concepția președintelui României nu ignoră dificultățile, Ci consideră că ele pot să fie de- pășite. După cum a subliniat in 
repetate rînduri președintele 
Nicolae Ceaușescu, indiferent cit

cu atît mai mult cînd este vorba de probleme de importanță majoră pentru cauza păcii.Așa cum a demonstrat conducătorul României, interesele păcii cer să se manifeste cea mai mare insistență pentru realizarea unui acord in vederea eliminării armelor nucleare din Europa și din întreaga lume".„Prin elaborarea unui program complex de soluționare pe cale pașnică a diferendelor dintre state, prin desfășurarea unei largi și neobosite activități pentru transpunerea in fapte a acestei cerințe vitale a epocii noastre, prin activitatea politică și diplomatică, prin importantele întîlniri și convorbiri ale președintelui său, Republica Socialistă România își exprimă convingerea că larga folosire a acestui principiu, la scară mondială, ar fi în măsură să asigure fiecărui popor dezvoltarea liberă și progresul, constituind totodată un îndreptar in lupta pentru preîntimpinarea unei conflagrații mondiale și pentru făurirea unei păci trainice, pentru reînnoirea fundamentală a relațiilor internaționale și asigurarea dezvoltării cooperării fructuoase dintre popoare", subliniază, in încheiere, ziarul „Eleftherotypia".Sub genericul „23 August — sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România" și cu titluri semnificative ca „Baza energetică —• fundamentul dezvoltării viitoare", „Noile orașe ale republicii", „Ani de avînt", „Coordonate ale intensificării", „Uzinele «Semănătoarea» în noul cincinal" și „încredere in munca proprie", ZIARELE CEN
TRALE BULGARE au publicat articole ample despre puternica dezvoltare a economiei țării noastre in anii construcției socialiste, despre grandioasele sarcini și obiective pentru perioada următoare, stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Ziarul cehoslovac „MLADA 
FRONTA" se referă, în contextul aniversării zilei de 23 August, la cele mai importante sarcini privind

dezvoltarea economică a societății românești în cincinalul 1986—1990. în această perioadă — se relevă ■— venitul național al României urmează să sporească anual cu circa 10 la sută. Această creștere importantă va fi realizată îndeosebi prin 
sporirea productivități muncii și 
economisirea resurselor, o amplă 
evoluție urmînd să se înregistreze 
și in ceea ce privește dezvoltarea 
sectoarelor social, cultural, știin
țific.„România și Anul Internațional al Păcii" este titlul sub care cotidianul zairez „ELIMA" a publicat un amplu comentariu, in care sint relevate inițiativele României, ale președintelui,. Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, pentru o politică de pace, cooperare și înțelegere între popoare. Se subliniază că. în contextul Anului Internațional al Păcii, este deo

sebit de actuală 
poziția promova
tă cu consecven
ță de președin
tele României 
privind necesi
tatea imperioa
să de a se face 
totul pentru în
cetarea cursei 
înarmărilor și în
făptuirea unui 
program de de
zarmare, care să 
prevadă, in pri
mul rind, de
zarmarea nu
cleară.Articolul subliniază, de asemenea, concepția președintelui României privind interdependența strinsă între deteriorarea situației economice și financiare a țărilor în curs de dezvoltare, politica internațională și escaladarea cursei înarmărilor, relevînd faptul că România propune crearea de condiții favorabile pentru eradicarea subdezvoltării, pentru propășirea economică a fiecărei națiuni și instaurarea unor relații strînse de cooperare economică, guvernate de principiile deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc.

„CORREIO DO BRASIL" dedică o pagină întreagă Zilei naționale a României, inserind materiale ample în care prezintă semnificația actului revoluționar de la 23 August 1044, mutațiile profunde din viața poporului român în cei 42 de ani care au trecut de la eliberare. Este, de asemenea, pusă în evidență politica externă consacrată înfăptuirii păcii pe planeta noastră, dusă de România, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu.Sub titlul „Nicolae Ceaușescu pregătește țara pentru viitor", cotidianul brazilian a publicat fotografia conducătorului partidului și statului nostru, alte imagini înfăți- șînd aspecte din dezvoltarea socialistă a țării.Semnificația sărbătorii de la 23 August în viața poporului român, precum și succesele dobîndite de țara noastră în industrie, agricultură, în celelalte sectoare economice și sociale în anii socialismului sint înfățișate de un alt cotidian brazilian — „JORNAL DE 
BRASILIA".„Progres economic uriaș. România sărbătorește aniversarea zilei naționale" este titlul sub care ziarul argentinian „LA CAPITAL" a omagiat succesele economice, realizările tehnico-științifice, dezvoN tarea pe plan cultural ale țării noastre. Ziarul evidențiază — susținut de citate din gindirea președintelui României — rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu în propășirea multilaterală accelerată a țării. (Agerpres)

CONVORBIRI. Președintele Franței, Francois Mitterrand, a efectuat o vizită de o zi in R.F.G., în cadrul întilnirilor periodice la nivel înalt franco-vest-germane. Cu a- cest prilej, președintele Mitterrand a avut convorbiri, la Heidelberg, cu cancelarul federal. Helmut Kohl, informează agenția Reuter, într-o conferință de presă comună organizată pe aeroportul Frankfurt pe Main, cei doi meni de stat au declarat că procedat la un schimb de vederi privind relațiile Est-Vest, evoluția situației economice din C.E.E. și unele probleme culturale. Mitterrand și Kohl s-au pronunțat în favoarea inițierii unor acțiuni internaționale in direcția dezarmării si destinderii.

AMMAN 27 (Agerpres). — Comitetul executiv al Confederației sindicatelor din teritoriul de pe Malul de vest al Iordanului a condamnat închiderea de către forțele is- raeliene de ocupație a biroului său din orașul Nablus. Această acțiune, se arata într-o declarație difuzată de Comitetul executiv, face parte din măsurile israeliene de suprimare a organizațiilor sindicale din teritoriile ocupate. Documentul menționează că autoritățile de ocupație au arestat pe președintele confederației, ca și un număr de sindicaliști, și au împiedicat convocarea celei de-a V-a conferințe a Consiliului confederației — transmite agenția China Nouă.

PRETORIA 27 (Agerpres). — Orașul Soweto — rezervație a populației de culoare — a devenit din nou un loc de confruntare violentă ca urmare a intervenției unităților de poliție ale regimului de la Pretoria împotriva demonstranților antiapartheid. După cum informează agenția U.P.I., citind surse guvernamentale sud-africane, in noaptea de marți spre miercuri, poliția a deschis focul asupra mulțimii, uci- gînd 11 persoane de culoare. în spitalul din localitate se află peste 100 de răniți, victime ale aceleiași „nopți sîngeroase". în urma noului episod de la Soweto, numărul persoanelor ucise în condițiile instaurării stării

de urgență, în iunie a.c., se ridică, în mod oficial, la 277.După cum informează agenția France Presse, și miercuri dimineața se semnalau incidente. Potrivit unui locuitor din Soweto, contactat de A.F.P., în oraș au sosit forțe militare, in timp ce în mai multe sectoare aveau loc confruntări intre locuitori și polițiști. După cum a declarat martorul ocular, se trăgea din toate părțile și nori de gaz lacrimogen acopereau zona „White City Ja- vabu", unul dintre sectoarele cele mai mizere din Soweto, unde toată noaptea de marți spre miercuri poliția a procedat la o adevărată vinătoare a negrilor.
CONFLICTUL DINTRE IRAN $1 IRAKTEHERAN 27 (Agerpres). — Un comunicat militar difuzat la Teheran a anunțat că avioane militare iraniene au bombardat platformele petroliere irakiene Al-Ommaya și Al-Bakr — transmite agenția I.R.N.A. Aparâtele participante la această misiune au revenit la bazele lor, menționează comunicatul.

BAGDAD 27 (Agerpres). — Avioane de luptă irakiene au atâcat stațiile de pompare de la exploatările petroliere Ahvaz și Maroun, din Iran — a anunțat_un purtător de cuvînt militar agenția I.N.A. paratele care ceastă acțiune lor.
la Bagdad, citat de El a precizat că a- au participat la a- s-au întors la bazele

MANIFESTĂRI IN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMIIRABAT 27 (Agerpres). — Tn sala centrală de expoziții din capitala Marocului au fost organizate manifestări consacrate aniversării Zilei naționale a României. In acest cadru a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „România 1986 — imagini edilitare contemporane", înfățișind dezvoltarea impetuoasă ce au cunoscut-o orașele țării noastre în anii de după eliberare, îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.. de cînd la conducerea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.De asemenea, a fost prezentată o expoziție de carte românească, la loc de frunte fiind expuse opere din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sint prezentate, de asemenea, lucrări ale unor prestigioși publiciști străini dedicate strălucitei personalități a conducătorului României socialiste. Cu același prilej, a fost expusă o amplă colecție filatelică, redînd în imagini sugestive momente din lupta de eliberare a poporului român, precum și din construcția pașnică din anii socialismului.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — La Complexul cultural din Tel Aviv a avut loc o adunare festivă consacrată actului istoric de la 23 August 1944. în luările de cuvînt au fost evocate evenimentele din August 1944, succesele obținute de poporul român in opera de construcție socialistă, politica externă dinamică, principială și constructivă a României, inspirată și condusă de președintele Nicolae Ceaușescu, precum și evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două țări. Manifestarea omagială a mai cuprins prezentarea unor piese de muzică simfonică românească și universală. Au participat Moshe Nissim, ministrul finanțelor, Israel Kessar, secretar general al Federației Generale a Muncii, Eliazar Granot, secretar general al Partidului MAPAM, Itzhak Korn, președintele organizației din Israel a Congresului Evreiesc Mondial, alți reprezentanți ai partidelor politice, ai cercurilor economice, oameni de cultură, un numeros public.HANOI 27 (Agerpres). — în cadrul acțiunilor organizate in Vietnam pentru marcarea victoriei re

voluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944, la Hanoi a avut loc un spectacol de gală care a deschis „Săptămîna filmului românesc". Publicul numeros a dat o înaltă apreciere realizărilor cinematografiei românești.OSLO 27 (Agerpres). — Asociația de prietenie Norvegia — România, în colaborare cu Ambasada română din Oslo, a organizat o „Seară a culturii românești" in sala „Bibliotecii Deichmanske",- din Oslo. Cu acest prilej a fost inaugurată o expoziție de fotografii și artizanat din Maramureș, au fost prezentate filme de scurt metraj privind unele aspecte din activitatea cultural-artistică a poporului român, au fost audiate cîntece populare românești. Despre importanța actului revoluționar de la 23 August 1944, înfăptuit sub conducerea Partidului Comunist Român, și despre posibilitățile dezvoltării relațiilor pe multiple planuri între România și Norvegia au vorbit Astrid Dahl, președintele Asociației de prietenie Norvegia — România, și Fleming Tho- gersen, organizatorul expoziției.

dinoa- âu

SOMALIA ȘI bilit să aibă la dată ce se va părți, o a treia biri consacrate țiilor bilaterale Umena. Acest acord a intervenit în cadrul celei de-a doua serii de contacte, de la Mogadiscio, dintre miniștrii de externe ai celor două țări. Președintele Somaliei, Mohamed Siad Barre, a primit pe ministrul etiopian de externe.

ETIOPIA au sta- Addis Abeba, la o stabili de ambele rundă de convor- normalizării rela- — anunță agenția

REZOLUȚIE. Pentru asigurarea unei păci trainice sint necesare acțiuni concrete îndreptate spre limitarea și reducerea arsenalelor militare. în primul rind a celor nucleare, se arată într-o rezoluție adoptată de delegații la Congresul Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, ale cărui lucrări au loc la Niirnberg. P.S.D., se arată în document, pledează pentru reluarea procesului destinderii pe baza respectării integrității teritoriale și a suveranității tuturor statelor europene in limitele actua- și a securității reciproce.I Ielor lor frontiere, precum principiuluiAGENȚIA T.A.S.S. ternicită să anunțe - I . este împu-_________ _____ — în legătură cu încheierea lansărilor de rachete purtătoare — că zonele din Pceahul Pacific, cu o rază de 20 mile marine 23 august și coordonatele de 47 grade latitudi- I ne nordică, 117 grade și 24 mi-1 nute longitudine estică și 39 grade și 5 minute latitudine nordică, I 173 grade și 27 minute longitudi- | ne estică, sint declarate libere I pentru circulația navelor și zborul îavioanelor începînd de la 28 august 1986.
I

fiecare, anunțate la ale căror centre au

SPRIJIN. într-o declarație citată de agenția ACTC, Comitetul național coreean pentru pace iși exprimă sprijinul deplin față de eforturile națiunilor membre ale Forumului Pacificului de Sud de a stabili o zonă liberă de arme nucleare în această parte a lumii. In document este evocată recenta propunere a guvernului R.P.D. Coreene privind crearea unei zone bere de arma nucleară, a păcii Peninsula Coreeană. li- indePROGRAM. într-o conferință1 presă ținută la Lisabona, minis- ' trul portughez al finanțelor. Mi- . guel Cadilhe, a prezentat un program al guvernului de combatere | a inflației, a cărei rată se ridică in prezent la 11,2 la sută, transmite I | agenția Reuter. El a relevat că, I I pentru anul în curs, guvernul si-a 1 propus creșterea cu patru la sută .| a produsului intern brut.

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

america centrală : Noi eforturi
pentru relansarea negocierilor de pace

reali exis-s-au

După o perioadă de întrerupere a negocierilor de pace în America Centrală, desfășurate de „Grupul de la 
Contadora" (Mexic, Venezuela, Columbia și Panama) și „Grupul de 
sprijin" (Brazilia, Argentina, Peru, Uruguay), în ultima vreme au fost reluate contactele, în ideea că numai astfel se vor putea face pași spre înlăturarea divergențelor tente.Chiar dacă deocamdată nuînregistrat schimbări semnificative față de pozițiile pe care țările interesate le-au prezentat la reuniunile precedente, se degajă totuși un interes sporit pentru depășirea impasului existent. A arătat-o limpede reuniunea celor două grupuri, desfășurată la Bogota la începutul acestei luni, cu participarea președinților Columbiei. Venezuelei și Uruguayului. Comunicatul publicat la încheierea reuniunii sublinia că participanții au recunoscut „necesitatea de a re
lansa eforturile in direcția păcii, in- 
țelegind că negocierile diplomatice 
constituie singura cale pentru asigu
rarea unei soluționări stabile și a 
echilibrului în regiune". Cu acel prilej, s-a hotărît convocarea în septembrie a unei reuniuni a miniștrilor de externe din țările celor două grupuri, în scopul de a pune la punct o strategie diplomatică adecvată evo- z luțiilor din regiune.Pe aceeași linie se înscrie reuniunea de la Ciudad de Guatemala a vicepreședinților din cinci țări ale Americii Centrale. Această reuniune a avut caracterul de întîlnire pregătitoare, în vederea creării unui parlament al Americii Centrale, în încercarea de „a întări dialogul și a 
asigura dezvoltarea comună, elemen
te fundamentale pentru menținerea 
păcii in regiune", cum releva comunicatul final.Concomitent, s-a avansat și în ce privește reluarea dialogului dintre forțele insurgente din Salvador și autoritățile guvernamentale. Astfel, recent, la Ciudad de Mexico s-a desfășurat o întîlnire cu caracter pregătitor, menită să stabilească data, locul și viitoarea agendă a celei de-a treia runde a dialogului ce va avea loc în Salvador între autorități și forțele insurgente, dialog întrerupt, după cum se știe, cu a- proape doi ani în urmă. Potrivit acordului realizat, această a treia rundă va începe la 19 septembrie, în localitatea Sesori, aflată la 150 km de capitala țării, într-o zonă al cărei control este obiectul luptelor dintre insurgenți și forțele guvernamentale. O declarație recentă a conducerii Frontului Democratic Revoluționar (F.D.R.) și Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională subliniază că forțele insurgente se pronunță pentru încetarea cît mai grabnică a luptelor și instaurarea păcii în Salvador.Relansarea eforturilor de pace este privită de observatori ca un semn

dătător de speranțe, dar unii dintre ei se întreabă dacă noua fază a negocierilor ar putea conduce ou adevărat la încheierea mult așteptatului tratat de pace în America Centrală. Rezervele exprimate au în vedere faptul că demersurile diplomatice succesive din ultimii trei ani n-au reușit încă să împiedice ciocnirile armate și vărsarea de singe din regiune. în perioada amintită, cel puțin 30 000 de oameni și-au pierdut viața în acțiunile armate din Salvador, Nicaragua și Guatemala. Numai în Nicaragua, potrivit cifrelor guvernamentale, circa 6 000 de persoane au fost ucise în 1985 — 110 pe săptă- mînă — în luptele provocate de grupurile de contrarevoluționari, sprijinite și finanțate de S.U.A., iar în acest an statisticile nu indică vreo scădere a numărului victimelor. In Salvador, războiul între insurgenții din Frontul Farabundo Marti de Eliberare Națională și trupele guvernului sprijinit de S.U.A. s-au soldat cu circa 3 000 de morți, iar în Guatemala au murit alte cîteva sute în luptele dintre mișcarea de rezistentă și guvernul militar de dreapta (înlocuit, în urmă cu cîteva luni, de un guvern civil, rezultat din alegeri și avînd o orientare democratică).Nu e însă mai puțin adevărat că inițiativele și propunerile „Grupului 
de la Contadora" s-au concretizat într-o perspectivă de pace : un text de acord care, la un moment dat. părea că va întruni consensul, dar care ulterior a suscitat diferite obiecții. Obiecții din partea S.U.A. și a aliați- lor săi din America Centrală — care au afirmat că nu ar exista suficiente garanții referitor la controlul îndeplinirii clauzelor tratatului. In ce privește Nicaragua, ea a avut rezerve asupra reglementărilor propuse privind mărimea armatelor fiecărei țări și dotarea lor tehnică, apreciind că, date fiind împrejurările concrete din zonă, în speță amenințările grave și permanente cărora trebuie să le facă față, ea are necesități de apărare mai mari decît alte state ale regiunii.Totodată, Nicaragua consideră că este absolut necesar — ca una din condițiile de bază ale semnării tratatului de pace în America Centrală — ca S.U.A. să înceteze sprijinirea grupurilor antisandiniste. Or, judecind după declarațiile și acțiunile oficialităților americane, acestea preconizează, dimpotrivă, o intensificare a sprijinului S.U.A. pentru contrarevoluționarii nicaragueni. O arată fără echivoc recenta aprobare de către Senatul american a unui ajutor de 100 milioane de dolari pentru rebelii antisandiniști — după ce, anterior, Camera Reprezentanților a votat și ea în favoarea ajutorului cerut de administrația S.U.A. Hotărîrea Congresului american a făcut obiectul unor vil proteste pe continent și in afara lui, în declarațiile diferiților lideri politici subliniindu-se că este

vorba de un pas spre agravarea situației, spre subminarea eforturilor de instaurare a păcii în istmul dintre cele două Americi.Președintele Republicii gua, Daniel Ortega, a că votul Senatului S.U.A. voarea ajutorului pentru rebelii antisandiniști „conferă baza politică 
pentru o invazie directă in Nicara
gua". Ortega a apreciat că, în momentul în care legea asupra ajutorului va fi semnată la Casa Albă, Nicaragua va fi confruntată cu „o declarație de război".în acest context, a reținut atenția și a determinat ample comentarii reprobative declarația președintelui S.U.A., care, intr-un interviu acordat ziarului mexican „El Excelsior", a arătat că prin fondurile alocate antisandiniștilor se urmărește „cu
cerirea puterii" de către forțele contrarevoluționare, cu alte cuvinte răsturnarea guvernului legal al țării. S-a apreciat că aceasta constituie o netă schimbare de poziție : dacă înainte se susținea că sprijinirea grupărilor contrarevoluționare are ca scop determinarea unui dialog între aceștia și guvern, acum se recunoaște deschis că obiectivul urmărit este răsturnarea guvernului — cu care S.U.A. întrețin oficial relații diplomatice.Iată doar cîteva din aspectele situației complexe din regiune. Dar tocmai existența unei asemenea situații dificile reclamă un plus de inițiativă și de voință politică a părților aflate în cauză. Cu atît mai mult ou cît actualul text, încă nedefinitivat, al Tratatului de pace în America Centrală a Incorporat formulări noi în ce privește acțiunile prioritare ce trebuie întreprinse — inclusiv încetarea sprijinului acordat forțelor neregulate și mișcărilor destabilizatoare din regiune, înghețarea achiziționării de armament, suspendarea manevrelor militare internaționale și reducerea treptată a numărului consilierilor străini — modificările operate urmărind eliminarea obiecțiilor ridicate de unele țări.După suita de încercări nereușite, este greu de spus în ce măsură „Grupul de la Contadora" va reuși de astă dată să obțină înlăturarea dezacordurilor existente și, implicit, netezirea drumului spre încheierea tratatului de pace. Cert este că de realizarea unui asemenea acord sînt legate speranțele că norii de furtună ce s-au adunat de mai multă vreme deasupra Americii Centrale se vor risipi și popoarelor din zonă li se va deschide perspectiva unei dezvoltări pașnice, de sine stătătoare, a înfăptuirii unor stringente cerințe ale progresului economlco-social. După cum nu încape îndoială că o reglementare negociată în acea zonă a globului s-ar răsfrînge pozitiv asupra întregului orizont Internațional.

Nicara- declarat in fa
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