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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Republicii Islanda,
cu prilejui prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, 17 iulie, în stațiu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Evidențiind preocuparea statornică a secretarului general al partidului

extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Islanda in tara noastră,
(Continuare în pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Islamice Mauritania,
cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră
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nea Neptun, pe Tomas A. Tomasson,
care și-a prezentat scrisorile de
acreditare în calitate de ambasador

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, in stațiunea Neptun,
pe Yehdih Ould Sid’Ahmed, amba
sadorul Republicii Islamice Maurita
nia la București, cu prilejul înche
ierii misiunii sale în țara noastră.

In timpul convorbirii care a avut
loc cu această ocazie au fost sub
liniate bunele relații existente între
România și Mauritania, exprimindu-se dorința dezvoltării in conti
nuare a acestora, atît pe plan bila
teral, cit și pe arena internațională.

Ambasadorul Maurjtaniei a adresat
calde mulțumiri pentru sprijinul
ce i-a fost acordat de președintele
Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de
Stat și guvernul român în îndepli
nirea misiunii sale în România,.

pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare

CONGRESUL Al IX-LEA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat ieri o nouă vizită de lucru
in unități agricole din județul Constanța
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a făcut, in cursul dimineții de
vineri, o nouă vizită de lucru in
unități agricole din județul
Constanța.
Această întîlnire a tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu lucrătorii
ogoarelor constănțene s-a desfășurat
în același climat de intensă activita
te, de puternică angajare patriotică,
revoluționară a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din agricul
tură pentru înfăptuirea indicațiilor
și orientărilor date de secretarul
general al partidului cu privire la
încheierea in timp cit mai scurt și
cu cele mai bune rezultate a sece
rișului, 'pentru executarea la terme
nele optime și Ia un nivel calitativ
superior a celorlalte lucrări agricole
de sezon.
Vizita, avind un pronunțat caracter
de lucru, a avut, de asemenea, ca
obiectiv examinarea, la fața locului,
a modului in care se cultivă în
prezent inul, o plantă tehnică cu
mare valoare economică. S-au anali
zat, îndeosebi, starea de vegetație a
acestei plante, soiurile cultivate în
prezent, măsurile luate pentru valo
rificarea superioară a seminței,
precum șl a tulpinii de in, extinde
rea acestei culturi pe noi suprafețe.
D» asemenea, secretarul general al
partidului a urmărit modul de func
ționare a unor mașini agricole per
fecționate de specialiștii din cadrul
■ Trustului S.M.A. Constanța.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost intimpinat. pe întreg parcursul
vizitei, cu sentimente de profundă
dragoste și stimă de oamenii muncii
constănțeni, care au exprimat recu
noștința lor fierbinte pentru grija
permanentă a secretarului general al
partidului față de dezvoltarea ju
dețului, a întregii țări, pentru preo
cuparea statornică de îmbunătățire
contjnuă a condițiilor de muncă și
viață ale tuturor cetățenilor patriei.
La noua vizită de lucru au luat
parte tovarășii Cornel Pacoste și
Silviu Curticeanu.
Primul punct al vizitei l-a consti-

tuit COOPERATIVA AGRI
COLĂ DE PRODUCȚIE TECHIRGHIOL.
La
coborîrea
din
elicopter,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
salutat cu deosebită stimă de primulsecretar al comitetului județean de
partid, Mihai Marina, și Florea
Gruia, ministru secretar de stat la
Ministerul Agriculturii, de reprezen
tanți ai organelor locale de partid și
de stat.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu !-a
fost înfățișat aici un lan de in pen
tru fibră și pentru sămintă. unde
tocmai se începuse recoltarea. îm
preună cu specialiștii prezenti, secre
tarul general al partidului a exami
nat starea de vegetație a inului,
densitatea acestei culturi, calitatea
tulpinilor și a semințelor din acest
an. Pe baza evaluărilor, s-a arătat
că de pe această parcelă se va
obține o producție medie la hectar
de circa 4 500 kg fibră și 1 000 kg să
nii nță. cantitate superioară prevede
rilor planului.
Secretarul general al partidului a
apreciat că trebuie să se acționeze
in continuare pentru mărirea densi
tății acestei culturi, concomitent cu
îmbunătățirea fertilizării solului, a
irigării acestuia. în vederea obține
rii unor producții mai mari și a unor
semințe de calitate superioară. în acest sens., s-a indicat ca imediat să
se insămințeze cu in unele loturi ex
perimentale. la o distantă de 4 cm
între rinduri. pentru a se obține o
densitate sporită.
S-a considerat, totodată, necesar
ca însămințarea acestei culturi să
înceapă in viitor mai devreme pen
tru a permite o dezvoltare mai bună
a plantelor și să se acționeze pen
tru obținerea unor soiuri de sămintă
de in mai productive, care să asi
gure o grosime mai mare a tulpi
nilor și o producție sporită.
S-a atras, de asemenea, atenția ca
recoltarea să se facă în cel mai scurt
timp pentru a se evita orice pier
dere, iar această lucrare să se exe
cute, în viitor, prin smulgere pentru
a se realiza o valorificare integrală
a plantelor.
Problematica tehnologiei de cultivare a inului a fost abordată și in
cadrul dialogului pe care secretarul
general al partidului l-a purtat cu
specialiști, cercetători și cadre din
conducerea agriculturii acestui iudeț,
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GRICOLE DE PRODUCȚIE
COSTINEȘTI, tovarășului
Nicolae Ceaușescu f-au fost prezentate o serie de mașini de semănat
pentru cultura porumbului, soiei. fa
solei și. mazării. aflate în dotarea
agriculturii județului, cărora, la in
dicația secretarului general al parti
dului. le-au fost aduse anumite per
fecționări și adaptări constructive.
Au fost examinate, in timpul lucrului. mai multe variante de brăzdare.
cu care au 1'ost dotate diferite tipuri de semănători. în vederea asi-

epoca afirmării plenare a unității

sociulism si democruție, a făuririi
noii orinduiri cu poporul, pentru popor
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350 de hectare în cultură cu fasole,
oferind materialul semincer necesar
celorlalte unităti cultivatoare. Aceas
ta a făcut posibil ca in județul Con
stanta să se înregistreze, la această
dată, o experiență pozitivă în ceea
ce privește cultivarea fasolei, obținindu-se an de an recolte tot mai
mari, de pe suprafețe ce depășesc
11 000 hectare.
Examinînd direct. în lan. densitatea culturii, numărul păstăilor la
fiecare plantă. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a recomandat și
aici să se mărească densitatea plan
telor si să se respecte întocmai pro
gramul de întreținere si irigații pen
tru ca asemenea producții mari să
se realizeze nu numai în stațiunile
de cercetare, ci și în toate unitățile
agricole de stat sau cooperatiste din
județ.
în continuarea vizitei de lu
cru. pe unele loturi experimentale ale COOPERATIVEI A-

EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
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fn acest .iudeț. precum și în
alte zone din tară, modul in care
cercetarea științifică din domeniul
agriculturii este implicată in crearea
de soiuri cu inaltă productivitate,
adaptate diverselor condiții pedocli
matice ale tării. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că soiu
rile oe i-au fost prezentate nu sînt
dintre cele mai productive și. în
acest sens, a cerut cercetării știin
țifice să desfășoare o muncă mai
susținută in vederea ameliorării
soiurilor de in pentru fibră și ulei.
A indicat, de asemenea, ca în pro
ducerea si procurarea seminței să se
manifeste o deosebită atentie. să se
utilizeze numai acea sămîntă. realizată la noi sau în alte țări, oare
asigură plante cu tulpina mai groasă
și cu talie înaltă. în ceea ce pri
vește prelucrarea inului, secretarul
general al partidului a cerut specia
liștilor si factorilor de răspundere
să apeleze la mijloacele traditionale.
să valorifice condițiile naturale, iar
în viitor, procesul tehnologic să în
ceapă in lunile ittlie-august. pentru
a se reduce cheltuielile. în acest
mod. a arătat secretarul general al
■partidului, va crește substantial pro
ducția. vor spori corespunzător și
veniturile celor care cultivă această
■plantă tehnică, cu mare valoare
economică.
în continuare a fost examinată o
solă cultivată cu fasole pentru să■ mintă, de pe care Se estimează că
se va obține o producție de peste
3 500 kg la hectar. Unitatea deține

gurării unor densități sporite și uni
forme la toate culturile, fiind cu
acest prilej comparate diferite va
riante utilizate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se analizeze in continuare
îmbunătățirile aduse semănătorilor
și să se găsească soluții constructive
cit mai eficiente, care să fie genera
lizate treptat la toate agregatele de
semănat. S-a indicat, în mod deose
bit, să se aibă în vedere creșterea
lățimii de lucru a semănătorilor
pentru a se asigura acestor mașini
o productivitate sporită. Totodată,
s-a cerut să se acționeze. în. paralel,
pentru a se asigura și utilajele co
respunzătoare recoltării mecanizate
a porumbului semănat în benzi.
Noul dialog de lucru al secretaru
lui general al. partidului cu specia
liști, mecahizatori și alti oameni ai
muncii de pe ogoarele constănțene
a evidențiat, și de această dată, sta
tornica preocupare 'a tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru continua
dezvoltare și modernizare a agricul
turii noastre, pentru înfăptuirea cu
succes a obiectivelor noii revoluții
agrare.
Cadrele de conducere din dome
niul agriculturii, specialiștii, toți cei
prezenti la această analiză au adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu vii
mulțumiri pentru indicațiile și
orientările primite și l-au asigurat
că vor depune. în continuare, toate
eforturile pentru creșterea produc
țiilor agricole, pentru modernizarea
și perfecționarea permanentă a ma
șinilor și utilajelor aflate în dotarea
agriculturii noastre socialiste.

cei 22 de ani care au trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului a fost fundamentată în România
— pe baza experienței specifice a fiecăreia din etapele
pe care le-am parcurs în edificarea noii societăți — o
concepție științifică, revoluționară despre unitatea
dintre socialism și democrație, despre rolul climatului
democratic în accelerarea progresului societății noas
tre. Ideea unității indisolubile dintre procesul revolu
ționar socialist și climatul democratic constituie pre
misa fundamentală pe care se întemeiază concepția
partidului nostru despre conducerea politică a socie
tății. „Nu se poate concepe socialismul fără o largă
democrație revoluționară, subliniază in acest sens
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fără participarea activă
a poporului la conducerea tuturor sectoarelor de acti
vitate I Dar pornind de aici trebuie să înțelegem că
această largă democrație revoluționară trebuie reali
zată in noile condiții istorice, cind au dispărut clasele
exploatatoare și cind trebuie să asigurăm calea spre
o deplină omogenizare și unitate a societății noastre
socialiste".
Această idee cu valoare de program politic înnoitor
șî-a găsit o exemplară întruchipare în viața politică a
societății românești in perioada inaugurată de Congreșul al IX-lea al partidului. Sub înrîurirea gîndirii
vizionare, dinamice, revoluționare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în cei 22 de ani care au trecut

de la Congresul al IX-lea, în societatea noastră a fost
edificat un cadru instituțional nou al democrației
socialiste, un cadru original exprimat printr-o mare
varietate de structuri și mijloace articulate într-un
ansamblu unitar, care asigură participarea întregului
popor la conducerea societății.
Sistemul democrației muncitorești
revoluționare
creat în România după Congresul al IX-lea are un
caracter dinamic, după cum concepția teoretică însăși
a partidului nostru, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, despre rolul și funcțiile
mecanismului democratic în accelerarea progresului
socialist a fost elaborată și dezvoltată în mod
procesual, în strînsă legătură cu cerințele fiecărei
etape de dezvoltare a noii societăți. Ea reprezintă,
prin implicațiile sociale și politice profunde, o parte
integrantă a concepției de ansamblu privind edificarea
societății socialiste multilateral dezvoltate.
în legătura cu această problematică definitorie
pentru noul timp al țării, pentru transformările de
esență revoluționară petrecute în România, sub condu
cerea partidului, a secretarului său general, după
Congresul ol IX-lea al partidului, publicăm o dezba
tere organizată de redacția nbastră, dezbatere ce-și
propune să evidențieze în mod sintetic dimensiunile
și semnificațiile profunde ale procesului complex al
afirmării democrației noastre muncitorești revoluționare.

PAGINA A III-A

EXPRESIE A RĂSPUNDERII ÎN MUNCĂ, A ANGAJĂRII
ENERGICE PENTRU ÎNFĂPTUIREA ÎNDEMNURILOR
ȘI CHEMĂRILOR ADRESATE ȚĂRĂNIMII
DE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI
Județele Olt sl Teleorman au încheiat secerișul griului
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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STAȚIUNEA DE CERCETA
RE PENTRU CULTURI IRI
GATE
„DOBROGEA"
VALU LUI TRAIAN, următorul
obiectiv al vizitei. Stațiunea consti
tuie un pivot al cercetării în dome
niul culturilor irigate, oferind unită
ților agricole din județele Constanta
si Tulcea material semincer. asisten
ță tehnologică, date si soluții utile
pentru cultivarea si întreținerea unor
soiuri de plante cerealiere, precum
și de legume.
A fost prezentat un Ian de 30 ha
cultivat cu in pentru ulei, de pe care
se evaluează o recoltă de circa 2 200
kg sămintă la hectar, superioară
prevederilor inițiale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
analizat stadiul dezvoltării culturii

CONGRESUL INAUGURĂRII
UNEI ETAPE DE MĂREȚE
ÎNFĂPTUIRI
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Puternica mobilizare a forțelor pentru a asigura pretutindeni
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inTensîhcăreâTă maximum
A RECOLTĂRII GRÎULUI!
EXPRESIE A RĂSPUNDERII ÎN MUNCĂ, A ANGAJĂRII ENERGICE
PENTRU ÎNFĂPTUIREA ÎNDEMNURILOR ȘI CHEMĂRILOR ADRESATE
ȚĂRĂNIMII DE SECRETARUL GENERAI Al PARTIDULUI
Județele Olt și Teleorman au încheiat secerișul griului
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Utilajele - mai bine folosite!
Numeroase unități agricole din ju
dețul BRAILA au încheiat recolta
rea griului. Eforturi bine coordona
te in această direcție depun și cei
1 200 de mecanizatori, specialiști și
ceilalți oameni al muncii din I.A.S.
„Insula Mare a Brăilei", unitate care
a cultivat în acest an 11 038 hectare
cu grîu. De la inginerul Gheorghe
Dermengiu, director tehnic adjunct
al I.A.S. „Insula Mare a Brăilei", aflăm că pentru strîngerea noii re
colte în cele mai bune condiții a
fost concentrată o impresionantă
forță țehnică : 285 combine. 197 pre
se de balotat paie și mijloace de
transport cu o capacitate totală de
2 700 tone. Zilnic, în acest grînar al
țării, recolta trebuie să se stringă
si să se depoziteze de pe o supra
față de peste 2 300 hectare. Din cau
ză că in unele ferme și complexe
agricole utilajele n-au fost bine fo
losite, viteza stabilită la seceriș nu
s-a realizat. Firesc, se pune între
barea 1 ce se face pentru ca recolta

să fie strinsă la timp, in condiții
optime ?
Poposim la cîteva ferme din com
plexul Filipoiu. Recoltarea griului
sp desfășoară din plin. Pe inginerașefă a complexului, Coandă Florica,
o găsim la ferma Prundu, unde
formația nr. 3, pe care o coordona,
secera griul de pe ultimele hectare,
în ritm susținut aflăm că se lucrea
ză și in celelalte ferme ale comple
xului. De altfel, și la complexele
agricole Țăcău, Lupoiu a fost depă
șită viteza zilnică. La complexul
Blasova poposim mai mult. Forma
ția condusă de inginerul Mihai Silveanu, la ora 13. încheiase deja
secerișul griului în ferma Șerbanu
și era în drum spre ferma Dunărea.
„Aici mai avem de recoltat — ne
spune — 137 hectare. Pînă pe 17 iu
lie — terminăm. De altfel, intr-o zi,
două, sperăm să încheiem recolta
rea pe întreaga suprafață de grîu,
de 1 622 hectare cit avem".
La complexele Maicanu, Șeicuța
și Lungulețu însă, viteza zilnică nu
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Lucrătorii ogoarelor județului Teleorman au încheiat, în perioada
stabilită, secerișul griului pe cele 111 898 hectare, realizînd astfel cea
mai scurtă campanie de recoltare la această importantă cultură.
In telegrama adresată cu acest prilej tovarășul ut
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, de comitetul ju
dețean de partid se spune : Puternic mobilizați de sarcinile date cu
prilejul vizitei de lucru în județul nostru, beneficiind de sprijinul
permanent acordat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, de tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, pentru care adresăm cele mai calde mulțumiri, me
canizatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din agricultură, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de partid, au acționat cu maximă
răspundere pentru a spori nivelul recoltei, pentru strîngerea fără pier
deri și depozitarea In cele mai bune condiții • întregii producții
de grîu.
♦
Dedicăm, eu aleasă si vibrantă recunoștință, realizările noastre
din agricultură si din celelalte sectoare de activitate Împlinirii a 22
de ani de la Congresul al IX-lea. care, alegîndu-vă pe dumneavoas
tră, erou între eroii națiunii, cel mai Iubit si stima» fiu al po
porului, în fruntea partidului a Inaugurat în destinele României
„Epoca Nicolae Ceaușescu". epocă de grandioase înfăptuiri în dez
voltarea economică sl socială a tării. în Întărirea Independentei șl
suveranității naționale, în afirmarea puternică a României oe plan
internațional.
Mulțumindu-vă din adincul Inimii pentru tot ceea ce atl făcut
si faceți, cu Inepuizabilă dăruire patriotică, pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe cele mai Înalte culmi de progres si civilizație, ne
angajăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,
ca. urmîndu-vă luminosul exemplu de viată si activitate revoluționară,
să acționăm cu deplină responsabilitate si energii sporite pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea. a obiec
tivelor noii revoluții agrare, pentru a Întîmpina Conferința Națio
nală a partidului cu noi si remarcabile succese In toate domeniile
de activitate.

s-a realizat în toate fermele. De ce ?
Se afirmă că ploaia care a căzut
abundent în seara zilei de 14 iulie
a îngreunat desfășurarea secerișului.
Aceasta nu e totul. Aici, unele de
fecțiuni la utilaje n-au fost înlătu
rate cu operativitate, iar deplasarea
unor formații de combine de la o
solă la alta s-a făcut anevoios. După

cum ni s-a explicat insă, măsurile
organizatorice luate in ceea ce pri
vește întrajutorarea cu forțe meca
nice a complexelor rămase în urmă,
ca și hărnicia „insularilor" vor per
mite terminarea secerișului griului
in această săptămină. (Candiano
Priceputu, corespondentul „Scinteii“).

Explicații care... nu explică „ultimul loc“
In graficul publicat în ziarul nos
tru de ieri, județul ARAD se situa
pe ultimul loc între județele din
prima zonă agricolă în ce privește
proporția în care se recoltase grîul.
Ce se face in vederea încheierii
grabnice a lucrărilor ? Am căutat
răspuns la această întrebare urmă
rind desfășurarea secerișului în
cîteva unități agricole din consiliul
agroindustrial Felnac.
In lanurile cooperativei agricole
Munar se aflau, pe lingă combinele
proprii, și combinele de la C.A.P.
Felnac. „Lucrăm de dimineața pînă
seara și ne străduim să avem în per
manență in lan toate combinele în

•
stare de funcționare, știind că orice
defecțiune înseamnă timp pierdut,
suprafețe nerecoltate. — spune inginerul-șef Werner Luchaub. De ase
menea. avem aici atelierele mobile,
care sînt dotate cu aparate de su
dură. iar mecanicii de intervenție
sînt bine pregătiți". Dacă aici re
coltarea avansează rapid, explicația
trebuie căutată tocmai in buna folo
sire a timpului de lucru și în ex
ploatarea cu grijă a mașinilor. în
aceeași unitate, pe o parcelă de 53
hectare, recoltau combinele de la
C.A.P. Sînpetru German. „Cu o sea
ră înainte, precizează tovarășul Jiva
Mihailovici. președintele consiliului
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, în procente pe județe, in seara zilei de 16 iulie. (Date furnizate
de Ministerul Agriculturii)

agroindustrial Felnac. am analizat
stadiul lucrărilor și ne-am reparti
zat forțele pentru a doua zi. Cum la
Felnac și Sînpetru umiditatea era
mai mare decit limita admisă, com
binele au fost dirijate aici. împreună
cu mijloacele de transport aferente".
La C.A.P. Satu Mare insă, orga
nizarea muncii nu s-a ridicat la ni
velul așteptat. Prima constatare :
combinele se defectau des. A doua :
pe combine, dintr-un motiv sau al
tul, nu lucrau cei mai buni mecani
zatori. In aceste condiții si viteza
de lucru era mai scăzută decit in
unitățile Învecinate. Slaba reparti
zare a forțelor este dovedită și de
faptul că Ia C.A.P. Satu Mare tere
nul nu s-a eliberat încă in Întregime
după secerișul orzului.
Trebuie adăugat că cele constatate
in unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Felnac — aspecte po
zitive și negative la seoerișul griului
— sînt caracteristice și pentru alte
consilii agroindustriale din județ.
Acționind in vederea extinderii
experienței bune, trebuie luate,
totodată, măsuri în vederea înlătu
rării neajunsurilor, astfel incit să se
depășească simțitor viteza planifica
tă la seceriș. (Tristan Mihuța, cores
pondentul „Scînteii").

Ritm bun- din prima zi
încă de săptămină trecută. Petru
Humelnicu, organizator de partid al
consiliului agroindustrial Albești,
județul BOTOȘANI, trecind pe la
secțiile S.M.A. sau pe lingă sole care
dădeau în pîrg, repeta pentru a nu
știu cita oară exigențele campaniei
de recoltare care... nu mai Începea
o dată. „Aveți condiții ca lucrările
să se desfășoare in flux continuu ?"
Răspunsurile primite demonstrează
că totul a fost pregătit temeinic. Așa
se face că joi, cind și în județul Bo
toșani a început secerișul griului,
suprafața cea mai intinsă recoltată
din prima zi s-a înregistrat tocmai
în consiliul agroindustrial Albești :
circa 800 hectare. în ordinea reali
zărilor urmează consiliile agroindus
triale Frumușica (11 la eută din su
prafața totală). Dingeni șl Stăucen!
(cîte 10 la sută). Din cele aproape
77 000 hectare cultivate cu grîu s-au
recoltat, pe Întreg județul intr-o sin-

gură zi. circa 8 000 hectare. Aceasta
in condițiile cind in două consilii
agroindustriale — Dragalina Si Cindești — griul n-a întrunit condiții
pentru intrarea combinelor in lan.
Faptul că. pretutindeni, orele si
minutele perioadei de recoltare sint
prețuite cum se cuvine, prin ritmuri
înalte de lucru, ni-1 subliniază in
cîteva cuvinte inginerul Gheorghe
Popa, din cadrul direcției agricole
județene. „Se muncește intens, pro
ductivitatea medie pe o combină
fiind de 10 hectare pe zi. în primă
vara acestui an am realizat cea mai
scurtă campania de tnsămtnțări, iar
acum la seceriș vom consemna cea
mai rapidă campanie de recoltare".
Se vede, așadar, că abecedarul re
coltării a fost bine Însușit Matema
tica va arăta cum vor creste vitezele
zilnice de lucru, pentru că acestea,
fără a mal vorbi da nivelul recoltei,
arată adevărata măsură a hărni
ciei. (Eugen Hrușcă, corespondentul
„Scînteii"),

• Pînă în seara zilei de 16 iulie,
griul a fost strîns de pe 50 la sută din
suprafețele cultivate

toate forțele, astfel încît la sfîrșltuî
săptămînii viitoare secerișul să se
încheie în lipii generale în toată țara

• In județele din zona întii care
mai au suprafețe mari de recoltat tre
buie întreprinse măsuri hotărîte ca
pînă cel tîrziu duminică să se termi
ne strîngerea și depozitarea întregii
producții de grîu

• Atenție maximă trebuie acorda
tă în continuare însămînțăril în ritm
susținut a celei de-a doua culturi pe
toate terenurile prevăzute

• Acum, în toate zonele grîul a
ajuns la maturitate, ceea ce impune
ca pretutindeni recoltarea să încea
pă de îndată și să se desfășoare cu

• Evaluarea corectă șl păstrarea
cu grijă a întregii producții, în con
formitate cu normele legale, consti
tuie o îndatorire de mare răspunde
re pentru fiecare unitate agricolă,
pentru fiecare județ

REALIZAREA INTEGRALĂ A EXPORTULUI!

O Cadrele de conducere, specialiștii din centrale și ministere

r

Acțiuni susținute pentru onorarea în avans a contractelor

prezenți în aceste zile în întreprinderi șl județe să soluționeze efec
tiv, prompt și eficient toate problemele pe care le implică realizarea
integrală și la un înalt nivel calitativ a producției de export
Bilanțul activității desfășurate de
• In secțiile de producție, la fiecare Ioc de muncă să se asi
la începutul anului și pină în pre
zent la Șantierul naval din Giurgiu
gure toate condițiile tehnice și organizatorice necesare pentru în
evidențiază cu pregnanță faptul că,
exercitîndu-și cu exigență răspun
deplinirea ritmică, zi de zi, a programelor de lucru
derile ce le revin, organizațiile de
• Munca să fie astfel organizată încît planul la export să fie
partid și consiliul oamenilor mun
cii de aici au reușit să asigure o
realizat pînă în ziua de 20 a fiecărei luni, iar în ultima decadă să se
puternică mobilizare a întregului
colectiv pentru realizarea și depăși
lucreze pentru buna pregătire a producției din luna următoare
rea substanțială a sarcinilor de plan

Ne aflăm in plină activitate, larg desfășurată pe
toate fronturile, pentru realizarea ritmică, integrală a
planului pe acest an. Pornind de la rezultatele obți
nute în primul semestru al anului, secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a subliniat
că se impune ca in perioada 'imediat următoare orga
nele și organizațiile de partid, conducerile întreprin
derilor. centralelor industriale și ministerelor să
acorde o atenție cu totul deosebită realizării ritmice
și la un înalt nivel calitativ a producției de export,
a întregii producții fizice la absolut toate sortimen
tele Înscrise in plan.
Desigur, sînt multe sl complexe problemele ce tre
buie rezolvate pentru asigurarea tuturor condițiilor
necesare desfășurării in cele mai bune condiții a acti
vității productive din întreprinderi. Sintetizîndu-le.
putem spune însă că toate au drept numitor comun
buna organizare a muncii si disciplina, de la nivelul
formațiilor de lucru la secțiile de producție si de aici
la nivelul întreprinderilor, al centralelor si ministere
lor. Fără îndoială, problemele executării efective a
producției pentru export se decid si se soluționează la
nivelul locurilor de muncă, al secțiilor de fabricație.
Rezultatele cantitative si calitative ale muncii depind
însă deopotrivă de modul în oare se asigură baza
tehnlco-materială, de organizarea fluxurilor de pro
ducție și tehnologiilor aplicate, de competența mun
citorilor. maiștrilor și specialiștilor care execută șl
coordonează producția de export.
Iată de ce a devenit esențial ca în toate Întreprin
derile. în toate secțiile de producție să se acorde prio
ritate soluționării tuturor problemelor care condițio
nează onorarea Ia termenele stabilite si chiar în avans,
la un înalt nivel calitativ, a contractelor încheiate cu
partenerii de peste hotare. In general, munca trebuie
astfel organizată incit să se asigure un control rigu
ros. permanent, zi de zi. pe întregul flux tehnologic al
producției de export, să se evite munca în asalt, desincronizările în aprovizionarea tehnico-materială
sau în livrarea fondului de marfă. In toate unitățile
cu sarcini în acest domeniu este absolut necesar să se
ia măsuri ferme pentru ca materiile prime și materia
lele destinate producției de export să fie folosite nu
mai in acest scop, să se asigure un decalaj corespuns

CLUD

BACĂU

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul județean Olt al P.C.R. raportează
că oamenii muncii din agricultura acestui județ au Încheiat. In opt
zile, strînsul griului de pe întreaga suprafață cultivată.
Succesul pe care-1 raportăm astăzi, se spune în telegramă, este
rodul transpunerii neabătute în viață a prețioaselor dumneavoastră
indicații și orientări, al lnflăcăratelor îndemnuri și chemări de a ne
organiza mai bine munca, de a folosi cu maximă eficientă toate forțele
umane și materiale, astfel Incit Întreaga recoltă să fie strinsă cit mai
grabnic și fără pierderi.
Vă raportăm, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general, că
producția medie la hectar este superioară celei planificate, ceea ce ne
permite să livrăm importante cantități suplimentare de grîu la fondul
de stat.
Acum, ctnd întregul nostru partid și popor se pregătesc să sărbă
torească 22 de ani de la Congresul al IX-lea, cind dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ctitorul României
moderne, marele erou între eroii neamului, ați fost ales, prin voința
unanimă a națiunii, în funcția supremă de secretar general al parti
dului. permiteți-ne să vă exprimăm cele mai alese sentimente de
recunoștință și să vă mulțumim cu toată căldura inimilor pentru tot
ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea întregului nostru
popor, pentru grija și sprijinul permanent pe care-1 acordați înfăp
tuirii noii revoluții agrare, înfloririi satului românesc.
Aceleași gînduri de profundă recunoștință și aleasă prețuire le
adresăm și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, savant de largă
recunoaștere internațională, pentru inestimabila contribuție la înfăp
tuirea politicii partidului și statului nostru, la aplicarea rezultatelor
cercetării științifice în acest important domeniu al economiei noastre
naționale.
In aceste zile, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid,
oamenii muncii din agricultura județului Olt acționează cu toate forțele
pentru eliberatul terenurilor, pregătitul și ■semănatul culturilor duble
și succesive — acțiune ce se va încheia pînă la 22 iulie.
Vă încredințăm, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, că nu
vom precupeți nici un efort, că vom munci cu dăruire patriotică și
profund spirit revoluționar pentru a întîmpina Conferința Națională a
partidului și cea de-a 40-a aniversare a proclamării Republicii cu re
zultate de prestigiu, aducîndu-ne astfel contribuția la ridicarea pa
triei pe noi trepte de progres și civilizație socialistă.

NEAMȚ

(o)

zător pe fluxul tehnologic intre secțiile prelucrătoare
si cele de montaj, astfel incit întregul fond de marfă
contractat să fie realizat și livrat la termenele stabi
lite. Practic, planul de export trebuie realizat pînă în
ziua de 20 a fiecărei luni, iar în ultima decadă să se
lucreze pentru buna pregătire a producției de export
din luna următoare.
în acest context, capătă o importantă deosebită pen
tru realizarea producției de export modul în care con
ducerile întreprinderilor, cadrele de răspundere din
centrale si ministere soluționează nu numai proble
mele specifice fiecărui loc de muncă, ci și problemele
de ansamblu ale producției, de la asigurarea bazei
materiale și a contractelor de desfacere pină la asigu
rarea unei gîndiri în perspectivă, a unei adevărate
strategii cu privire la înnoirea și modernizarea pro
ducției. la adaptarea acesteia la tendințele în continuă
schimbare manifestate pe piața externă. Pe scurt, e
vorba de acele aspecte care țin de munca de conducere
și organizare a activității productive, în rezolvarea
cărora consiliile oamenilor muncii au un rol decisiv.
-Din investigațiile și analizele efectuate într-o serie
de întreprinderi rezultă că multe probleme trebuie
soluționate la nivelul centralelor industriale și mi
nisterelor. Iată de ce este pozitiv faptul că în aceste
zile cadre de conducere din ministere, centrale, din
alte organe centrale se află în întreprinderi pentru a
soluționa direct, operativ problemele de care depinde
realizarea producției de export. Totodată, este insă ne
cesar ca organele locale de partid să participe nemij
locit la acțiunile întreprinse și să controleze sistematic
eficienta măsurilor luate, să asigure pe toate planurile
o angajare efectivă, deplină a tuturor cadrelor, < a tu
turor specialiștilor pentru realizarea ritmică, de bună
calitate a producției de export. în această perioadă
și în continuare este absolut necesar să existe o re
partizare foarte exactă a tuturor cadrelor din econo
mie, a tuturor activiștilor de partid, o răspundere
nominalizată — la toate nivelurile — pentru desfă
șurarea normală a întregii activități productive.
Așa cum a subliniat în repetate rinduri conducerea
partidului, realizarea producției pentru export repre
zintă problema nr. 1 în întreaga economie și trebuie
urmărită permanent, zi de zi, astfel incit toate con
tractele încheiate să fie onorate în mod exemplar.

la export. Definind in mod sintetic
acest bilanț, Stelian Iancu, directorul
șantierului, ne-a spus : „Măsurile
tehnice și organizatorice pe care
le-am luat cu privire la urmărirea
și realizarea producției destinate ex
portului, de la asigurarea bazei de
materii prime și pînă la livrarea
fondului de marfă, au permis colec
tivului nostru să construiască și să
predea partenerilor externi un nu
măr de cinci nave tip „Europa 2 b“,
de 1 740 tone fiecare, din planul de
șapte nave prevăzute Ia export pe
acest an. Chiar în aceste zile am
lansat la apă, cu ajutorul sincroliftului, in avans cu o lună de zile, o
nouă barjă, care, după retușurile
impuse de procesul tehnologic, va fi
livrată flotei comerciale din R.S. Ce
hoslovacă".
„Rezultatele bune obținute pină în
prezent constituie o bază sigură
pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de plan la export pe se
mestrul II și, deci, pe întregul an —
ne spune, la rîndul său, Petre Niculescu, secretar al comitetului de
partid din șantier. Reanallzîndu-ne
activitatea în lumina exigențelor și
orientărilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., am ajuns la conclu
zia că dispunem de toate condițiile
necesare pentru ca in cinstea Confe
rinței Naționale a partidului și a
celei de a 40-a aniversări a procla
mării Republicii să realizăm pianul
anual la export în avans cu aproape
trei luni. în acest scop, am luat
măsuri deosebite șl s-au clarificat
marea majoritate a problemelor de
organizare, de. aprovizionare și teh
nologice, astfel că. Ia ora actuală,

LA ȘANTIERUL

NAVAL DIN «GIURGIU

sînt lansate in fabricație toate co
menzile de export pe anul 1987“.
Aceste date de sinteză își găsesc
echivalentul practic in halele mo
derne de fabricație, unde se remarcă
o organizare exemplară a producției
și a muncii. Pe tot fluxul tehnolo
gic, de la debitare și pină la trans
ferul automatizat al navelor, pentru
a fi lansate la apă cu ajutorul sincroliftului, domnesc o ordine si o
disciplină desăvîrșite, un spirit de
totală angajare pentru realizarea cu
prioritate a sarcinilor de plan la
producția destinată exportului. In
secția construcții nave, unde se ma
terializează 70 la sută din planul de
export al șantierului, activitatea se
desfășoară cu maximă intensitate.
Cele două nave care au mai rămas
de realizat din planul pe acest an au
fost lansate in fabricație și se află
in stadii avansate de execuție. Ast
fel, nava care poartă numărul 6 a
ajuns deja pe cala de montaj, in
faza de cuplare bloc-secții, iar pen
tru a doua navă se lucrează la
debitarea reperelor și a Început preasamblarea elementelor constructive
prin sudură.
Inginerul Corneliu Miron, șeful
secției, și maistrul Ion Crăciun ne
înfățișează citeva din măsurile mai
deosebite luate pentru accelerarea
ritmului de lucru și realizarea pro
ducției destinate exportului. Spre
exemplu, una din tehnologiile mo
derne de fabricație, promovate cu
mult curaj de colectivul de aici, se
referă la debitarea automată a tablei
navale și a profilelor laminate din
oțel. „In acest scop, in urmă cu
cîteva zile au fost montate două
mașini automate de debitat, prin care
se asigură triplarea productivității
muncii la această operație — ne
spune șeful de echipă Petre Rădoi.
Practic, cu o asemenea mașină se
pot croi simultan subansamble din
tablă pentru 3 și chiar 4 nave". La
rîndul său, maistrul Nicolae Bălășoiu
ne-a prezentat eficiența economică
a reducerii numărului de. cuplări
*
bloc-secții pe cala de montaj din
noua hală, prin dublarea spațiului
de asamblare, de la 6 la 12 metri.
Numai prin aplicarea acestei soluții,

lzvorîtă din preocupările Întregului
colectiv, timpul de asamblare a fie
cărei nave se scurtează în medie cu
15 zile.
In vederea reducerii duratei de
execuție a navelor, in aceste zile au
fost luate și alte măsuri tehnice și
organizatorice. Astfel, în cadrul for
mațiilor specializate in realizarea
producției pentru export au fost
inițiate noi cursuri de policalificare,
îndeosebi in meseria de operator,
meserie apărută ca o necesitate în
urma montării celor două mașini de
mare capacitate pentru debitarea
automată a tablei. Totodată, în zona
de preasamblare a navelor au fost
proiectate și confecționate, cu forțele
proprii ale șantierului, o serie de
dispozitive universale care se folo
sesc Ia montajul profilelor mai com
plicate. Concomitent, au fost luate
măsuri pentru generalizarea sudurii
in mediu de gaz protector și s-au
definitivat lucrările pe Întregul
traseu de transferare a navelor din
hală spre bazinul de lansare la apă
cu ajutorul sincroliftului. Este vorba
de platformele suspendate pe trenuri
de cărucioare, cu acțiune mecanică
și hidraulică.
„Cu tehnica modernă de care dis
punem și cu oametjii minunați pe

care-i avem in șantier, slntem hotăriți să răspundem prin noi fapte
de muncă recentelor măsuri aprobate
de Comitetul Politic Executiv, la
propunerea secretarului general al
partidului, cu privire la cointeresa
rea sporită a celor eare realizează
producția de export — ne spune
șeful de echipă Constantin Vlad. Am
făcut și unele calcule din care re
zultă că, datorită avansului ciștigat
in realizarea producției de export,
prin aplicarea noilor măsuri de" per
fecționare a sistemului de cointere
sare. numai în luna iulie colectivul
secției noastre urmează să benefi
cieze de un adaus Ia retribuție de
aproape 45 000 lei".
Experiența dobîndită de colectivul
Șantierului naval din Giurgiu in
organizarea locurilor de muncă, in
reducerea termenelor de execuție a
producției destinate exportului este
, însoțită și de căutări permanente
pentru îmbunătățirea parametrilor
tehnico-funcționali și a calității na
velor construite aici. Dovadă stau șl
scrisorile de mulțumire prin care
partenerii de peste hotare apreciază
calitatea navelor livrate de șantierul
din Giurgiu.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii
*

SUCEAVA: Exportul — pe primul plan
al preocupărilor
Acționind In spiritul sarcinilor
stabilite la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. muncitorii, maiștrii, in
ginerii si tehnicienii din Întreprin
derile județului Suceava pun pe
primul plan al preocupărilor rea
lizarea ritmică a producției pen
tru export. In acest scop, ei acor
dă o atenție deosebită executării
unor produse de un înalt nivel ca
litativ. care să satisfacă exigențe
le partenerilor de peste hotare, li
vrării acestora la timp și chiar în

devans fată de prevederi. Astfel,
oamenii muncii din mai multe uni
tăți economice. Intre care între
prinderea de scule si subansamble
accesorii din Rădăuți. întreprinde
rea forestieră de exploatare si
transport. Inspectoratul silvic ju
dețean. Filatura de bumbac din
Cimpulung Moldovenesc si altele,
au expediat în plus partenerilor
externi. în perioada care a trecut
din acest an. produse in valoare
de 20 milioane lei. (Sava Bejinariu).
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Congresul al IX-lea al partidului - congresul inaugurării unei etape de mărețe înfăptuiri

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
*

epoca afirmării plenare a unității dintre socialism și democrație,
DE LA ISTORICUL FORUM
AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI
DIN IULIE 1965

Partidul - centrul vital
al întregii societăți
„Pornim de la principiul că în mo
mentul de față și în perspectivă crește
rea rolului partidului ca forță politică
conducătoare a întregii națiuni presu
pune împletirea tot mai organică a
existenței sale cu existența întregului
popor, legarea tot mai strînsă de ma
sele largi populare”.
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Este o realitate de necontes ții sale .politico-organizatorice
tat faptul că , organismele de de a asigura participarea de
mocratice create in perioada mocratică a întregului popor la
care a trecut de la Congresul conducerea societății sint În
al IX-lea sint, înainte de toate, făptuiri majore ale perioadei
rezultatul schimbărilor revo care a trecut de la Congresul
luționare care s-au produs in al IX-lea.
„Din perspectiva celor 22 de
viata economico-socială a socie
tății noastre, că iși au deci de ani care au trecut de la elabo
terminarea legică, obiectivă in rarea in cadrul forumului de
aoeste procese care au avut loc mocratic al partidului a orientă
in viața materială a societă rilor înnoitoare care au in
ții. Ele sint insă in același timp fluențat întreaga viață econo
rezultatul materializării unui mică și socială a țării, ne spune
program polific înnoitor, al în în acest sens profesorul uni
lăturării cu curaj a dogmelor versitar doctor PETRU PÂNZAși tabuurilor ideologice pentru RU. apare astăzi pregnant fap
a proba înriurirea dinamizatoa tul că îndeplinirea înaltei misiuni
re pe care o poate avea .asupra istorice a partidului comunist de
vieții societății o concepție re a conduce poporul român pe
voluționară. conștiința înaintată calea progresului său multilate
a comuniștilor. Acest adevăr al ral a fost și este indisolubil
vieții conferă astăzi valoare a- legată de perfecționarea con
precierii unanime a întregului tinuă a cadrului democratic de
popor că toate realizările aces participare a clasei muncitoare,
tor ani sint indisolubil legate a întregului popor la condu
de activitatea multilaterală des cerea societății.
fășurată da partid, de secre
Așa cum este cunoscut. Con
tarul său general. tovarășul stituția adoptată in august 1965
Nicolae Ceaușescu. în elaborarea consfințește rolul principal al
concepției dinamice a dezvoltă Partidului Comunist Român în
rii multilaterale a României și sistemul organismelor democra
In transpunerea neabătută in tice de conducere politică a so
viată a acesteia. Transformări cietății. rolul său de forță dina
le care au avut loc în perioada mizatoare a vieții, a întregii so
care a trecut de la Congresul cietăți.
al IX-lea in toate domeniile
Partidul și-a Îndeplinit șl Iși
vieții se constituie intr-un îndeplinește menirea istorică de
proces social de o complexita a organiz.a și conduce procesul
te fără precedent, un proces a v social de înaintare a societății
cărui j
si. 4 «.șrdfW
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/ipe cartea socialismului și comu
unitară prăsupun în' permanent nismului prin dezvoltarea contă ridicarea
.. .tinuă a formelor demQtu-atic»,
a exercitării toiului conducător de consultare a voinței politice
al partidului. Unor asemenea a clasei muncitoare și a între
cerințe ale etapei pe care o gului popor. Conducerea de
parcurgem le răspund In mod partid a activității economice și
exemplar trăsăturile de militant sociale se exercită nu din afa
revoluționar ale tovarășului ră, ci într-o măsură tot mat
Nicolae Ceaușescu, personalita mare dinăuntrul organismelor
tea sa de promotor al noului sociale, de stat și economice
in viața și in activitatea parti înseși, dinăuntrul colectivelor
dului. a întregii societăți, de de oameni ai muncii. Această
luptător neobosit împotriva a asimilare în societate a detașa
tot ceea ce este Învechit, de mentului cel mai înaintat al
pășit de realitate, a tot ceea ce clasei muncitoare constituie co
frinează mersul neabătut îna rolarul procesului firesc, legic
inte.
al creșterii continue a rolului
Congresul al IX-lea a afirmat conducător al partidului, al în
puternic principiul întăririi con tăririi unității întregului popor
tinue a legăturilor partidului cu in jurul său. al ridicării trepta
masele, al consultării democra te a conștiinței generale a ma
tice a întregului popor în pro selor populare la nivelul con
cesul de elaborare a hotărîrilor științei și responsabilității so
în toate domeniile de activitate. ciale a membrilor partidului,
„Unirea muncitorimii, țărăni asigurind astfel participarea tot
mii, intelectualității și celor mai activă a poporului la con
lalte categorii de oameni ai ducerea societății.
muncii, fără deosebire de na
Activitatea neobosită a secre
ționalitate. în jurul partidu tarului general al partidului,
lui, — sublinia tovarășul tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Nicolae Ceaușescu iri iulie pătrunsă de spirit creator, re
1965 la Congresul al IX-lea — voluționar. a mobilizat in acești
constituie factorul hotărîtor al ani acțiunea unită a întregului
marilor biruințe dobindite de popor pentru infăptuirca pro
poporul nostru. întărirea con gramului politic al partidului,
tinuă a acestei unități repre acțiune care conferă in ultimă
zintă garanția sigură a mersu instanță sens și valoare princi
lui nostru victorios înainte pe piilor democratice. In acest pro
drumul socialismului". In pe ces istoric sistemul de orga
rioada celor 22 de ani care au nisme democratice creat din
trecut de la Congresul al inițiativa și cu contribuția
IX-lea, aoest principiu funda nemijlocită a tovarășului
mental al activității partidului Nicolae Ceaușescu s-a îmbogă
a fost transpus în viață cu con țit și diversificat pe măsura
secvență.
cerințelor fiecărei etape de dez
întărirea continuă a forței și voltare prin care a trecut socie
unității partidului, a capacită tatea".

a făuririi noii orînduiri cu poporul, pentru popor
Trecerea la autoconducerea
muncitorească în țara noastră
ca expresie a exercitării calită
ții de proprietari socialiști uniți
a membrilor societății a avut
loc in acea etapă a dezvoltării
economico-sociale in care au
fost întrunite condițiile obiecti
ve necesare. Astfel, introdu
cerea autoconducerii muncito
rești reprezintă rezultatul legic,
obiectiv al unui proces cuprin
zător de dezvoltare, de acumu
lări cantitative in evoluția so
cietății socialiste din România.
Promovarea formelor autocon
ducerii muncitorești a fost con
diționată, în primul rind, de
marile realizări obținute de po
porul nostru in dezvoltarea
rapidă a forțelor de producție,
care au dus la adincirea divi
ziunii sociale a muncii, determinind mutații profunde în struc
tura economiei naționale. Au
avut loc schimbări in raportu
rile dintre ramuri Și subramuri,
Srau adincit specializarea și
cooperarea în producție. Toate
acestea au determinat apariția
unor noi modalități de organi
zare și conducere a verigilor
economiei naționale, de perfec
ționare a criteriilor de reparti

rile și consiliile oamenilor mun
cii, la nivelul județelor — con
ferințele județene ale oameni
lor muncii, iar la nivelul națio
nal — congresele consiliilor oa
menilor muncii. Consiliu! Na
țional al Oamenilor Muncii,
consfătuirile pe domenii de ac
tivitate etc. Aceste organisme
sint menite să asigure partici
„Trebuie să pornim de la faptul că
parea tuturor categoriilor de
oameni ai muncii la conducerea
socialismul
este opera maselor popu
întregii. vieți economico-sociale,
in strînsă conlucrare cu orga
lare,
că
el
se
înfăptuiește cu poporul și
nele de stat.
pentru
popor,
că democrația socialistă
„Cerința mereu actuală de a
perfecționa formele de partici
constituie
o
necesitate
obiectivă pen
pare; democratică, deci și for
mele autoconducerii muncito
tru afirmarea conștientă a maselor
rești. evidenția în același cadru
CONSTANTIN VELEA. secreta
populare în conducerea tuturor sec
rul comitetului de partid de la
toarelor de activitate. Trebuie să de
întreprinderea ..Semănătoarea"
din București, are în vedere nu
monstrăm
în practică superioritatea
numai obiectivul major al obți
nerii unei eficiente economice
democrației
socialiste, a participării
superioare, ci și pe acela al
directe
a
maselor
populare la condu
afirmării pe un plan superior a
responsabilității, a competenței
cerea
societății
”
.
și pregătirii profesionale a oa
menilor muncii.
„In ultimă instanță, sublinia
..Este evident pentru oricine,
In condițiile autoconducerii tovarășul PETRU PANZARU, releva
in convorbirea noastră
și autogestiunii muncitorești, în conținutul raporturilor politice conf. univ. dr. ACULIN CAZAcare oamenii muncii poartă in- cuprinse in termenul generic al CU, faptul că viața politică a

Dezvoltarea democrației - factor

al progresului socialist

competenței și responsabilității

muncitorești
„Trebuie să realizăm o adevărată
revoluție în gindirea și acțiunea oa'? menilor, in nivelul lor profesional,
tehnic, științific și cultural, în formurea omului nou, cu o înaltă conștiință
revoluționară”.

și autoconducere muncitorească

Dezvoltarea cadrului instituțio
nal al autoconducerii muncito
rești este indisolubil legată de
aplicarea noului mecanism economico-financiar, de corelarea
sa cu cerințele actualei etape
de dezvoltare intensivă a eco
nomiei românești.
In convorbirea pe care am
avut-o pe această temă cu conf.
dr. GRUIȚĂ PARĂIAN de la
Academia de Studii Economice
s-a evidențiat că activitatea
consecventă a partidului nostru,
de perfecționare a formelor
de organizare și conducere,
desfășurată în perioada de
după Congresul al IX-lea,
se caracterizează prin preocu

parea sistematică, pentru lăr
girea democrației muncitorești
revoluționare și, în acest cadru,
pentru ridicarea pe un. plan ca
litativ superior a organismelor
democratice de conducere a
vieții economice. Un moment
deosebit de important, în aceas
tă direcție, l-a reprezentat tre
cerea Ia autoconducerea munci
torească, prin care se realizea
ză o mai bună gospodărire a
părții din avuția națională încre
dințată de către societate spre
administrare și gestionare fiecă
rui colectiv de oameni ai mun
cii, la creșterea eficienței în
tregii activități economico-so
ciale.

participă direct sau prin repre
zentanți aleși, la autogestiune,
la conducerea activității din or
ganizațiile economice, teritorialadministrative, social-culturale
și științifice.
Autoconducerea muncitorească
are o sferă largă de aplicare :
în unități economice, de stat și
cooperatiste, instituții socialculturale, unități administrativteritoriale, la nivelul ramurilor
și al economiei naționale.
Caracterul multifuncțional al
organelor autoconducerii mun
citorești din tara noastră, de la
nivelul tuturor eșaloanelor, re
zultă din faptul că ele înde
plinesc în același timp o funcție
economică, ce are în vedere
creșterea eficienței în funcțio
narea și’ dezvoltarea unităților
economice ; una socială, ce vi
zează asigurarea exercitării de
către oamenii muncii a calită
ții lor de proprietari, producă
tori, beneficiari și participanți
la conducerea activității siste
melor din care fac parte ; pre
cum și o funcție formativă,
care vizează ridicarea nivelului
de pregătire profesională, poli
tică și ideologică a personalu
lui, dezvoltarea conștiinței sale
socialiste".

Cadra superior pentru afirmarea

Democrație socialistă
„Trebuie să înțelegem bine că auto
conducerea, autogestiunea nu sint no
țiuni abstracte. Ele trebuie înțelese în
sensul că tot ceea ce se produce în
țara noastră, toate bogățiile materiale
și spirituale aparțin poporului, sînt
proprietatea întregii națiuni și nimeni
nu poate să risipească sau să aducă
daune acestei proprietăți și avuții.
Obligația fiecăruia este de a face totul
pentru creșterea avuției naționale,
pentru a spori forța materială și spiri
tuală a întregului nostru popor”.

să găsim noi și noi forme de
dezvoltare â climatului politic
democratic din societate, pe
măsura nivelului de dezvoltare
generală a societății, a noilor
relații sociale, asigurind parti
ciparea activă și conștientă a
întregului popor la conducerea
vieții sale economico-sociale".
„In literatura economică și
social-politică, sublinia în con
vorbirea pe care am avut-o
conf. dr. GRUIȚA PARAI AN,
sînt dezbătute pe larg numeroase
aspecte de ordin teoretic și
practic privitoare la autocondu
cerea muncitorească, evidențiindu-se diferitele laturi ce-i de
finesc conținutul, locul și rolul
ei in prooesul dezvoltării. Pe
bună dreptate se subliniază
faptul că autoconducerea mun
citorească reprezintă un prin
cipiu superior al organizării,
conducerii și planificării activi
tății economico-sociale. Auto
conducerea muncitorească re
prezintă o modalitate democra
tică, irtistituționalizată de con
ducere colectivă a activității economico-sociale la diferitele
niveluri, în cadrul căreia oa
menii muncii, subiecți ai con
ducerii. producători și benefi
ciari ai rezultatelor muncii lor,

zare a forței de muncă, de
alocare a resurselor materiale
și financiare.
O altă premisă importantă a
instituirii formelor autocondu
cerii muncitorești a constituit-o
dezvoltarea și maturizarea re
lațiilor de producție socialiste
și. in cadrul acestora, întărirea
proprietății socialiste care re
prezintă baza reală, obiectivă a
realizării unei autentice demo
crații revoluționare, muncito
rești. în măsură să asigure par
ticiparea largă a clasei munci
toare, a tuturor categoriilor so
ciale, a întregului popor la
conducerea diferitelor sectoare
de activitate, ca și a întregii so
cietăți.
O premisă nemijlocită a Con
stituit-o, de asemenea, ridicarea
nivelului de pregătire profesio
nală, politică și ideologică a
tuturor oamenilor muncii, fapt
care a condus la dezvoltarea
capacității lor de organizare și
conducere a activității econo
mico-sociale, de gestionare și
gospodărire cu rezultate tot mai
bune a avuției naționale, de
adoptare și înfăptuire a unor
decizii științific fundamentate.
In vederea afirmării reale în
viața economică a autoconduce
rii muncitorești a fost creat
un întreg sistem organizatoric
adecvat. Astfel, la nivelul uni
tăților economice s-au instituționalizat, încă din 1967, adună

treaga răspundere pentru gos
podărirea cu maximă eficiență
a părții din avuția națională
care le este încredințată spre
administrare, se realizează as
tăzi în mod efectiv în practică,
la nivelul fiecărei unități eco
nomice, al fiecărui colectiv de
muncă, principiul cu valoare
generală al participării demo
cratice a întregului popor la
conducerea societății.
Atunci cînd secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ne adresează
îndemnul de a realiza o nouă
calitate in conducerea activității
economice și sociale; această
cerință se referă nemijlocit la
creșterea in continuare a rolu
lui clasei muncitoare, al tuturor
oamenilor muncii în activitatea
organismelor democratice care
au fost create în ultimii 22 de
ani, ca și la afirmarea pe un
plan superior a responsabilității
în buna gospodărire a întreprin
derilor. Iată de ce tolerarea
manifestărilor de inerție, a lip
sei de responsabilitate sau a in
disciplinei în muncă, acolo unde
ele mai apar, se află în contra
dicție nu numai cu cerințele
bunei desfășurări a activității
economice, dar și cu cerințele
afirmării efective a valorilor, și
calităților umane noi, cerute de
formele democratice de condu
cere".

democrației muncitorești revo
luționare este dat de proprieta
tea socialistă asupra mijloaoelor
de producție, de deținerea între
gii puteri politice de către po
por. în frunte cu clasa munci
toare. si. pe această bază, de
participarea lor activă la întrea
ga viată politică și economicosocială.
Este de altfel un adevăr de
finitoriu pentru realitățile vieții
politice românești de astăzi
acela că poporul se află la
cirma țării. El este factorul care
deliberează, decide, infâptuiește,
el este proprietarul și benefi
ciarul întregii avuții naționale,
singurul stăpîn al roadelor
muncii sale.
Privim în același timp edifi
ciul democratic ridicat în Româ
nia acestor ani ca o realitate
în continuă dezvoltare, ea un
proces perfectibil, deschis deve
nirii istorice, ridicării sale pe
trepte calitativ superioare, pe
măsura cerințelor unei societăți
în continuă dezvoltare ascen
dentă.
Teza partidului nostru cu pri
vire la continuarea pe trepte
calitativ superioare a procesului
revoluționar în România are
nemijlocit semnificația dezvol
tării in continuare ă cadrului
democratic existent, a formelor
de participare a tuturor oame
nilor muncii la conducerea tre
burilor obștești, la hotărîrea și
înfăptuirea propriului viitor".

Româfiieî a cunoscut în acești
22 de ani un dinamism fără
precedent. întărirea legăturii
partidului cu masele, integrarea
tot mai puternică a acestuia in
societate s-au concretizat intr-o
densă structură de organisme
democratice a cărei punere de
plină în valoare este în măsură
să asigure fiecărui om al mun
cii posibilitatea de a-și spune
cuvîntul in cunoștință de cauză,
cu competentă și răspundere,
de a participa eficient la elabo
rarea și la transpunerea in via
ță a hotăririlor care privesc
viitorul său. Din perspectiva pe
care o dau cei 22 de ani care
au trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului se poate
spune că unul din procesele
istorice definitorii pentru aceas
tă perioadă este acela al fău
ririi nemijlocite a unei noi
realități democratice, proces po
litic însoțit în același timp
de o intensă activitate teo
retică și ideologică de reelaborare continuă a concep
tului însuși de democrație,
de îmbogățire a conținutului
său. Așa cum sublinia in
repetate rînduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu. am pornit
și pornim de la faptul că ceea
ce am realizat deja corespunde
unei anumite etape, unui anu
mit nivel de dezvoltare a for
țelor de producție și a relații
lor sociale și că, deci, in conti
nuare. în permanență, va trebui

Participarea democratică a
poporului la elaborarea și la
Înfăptuirea politicii de dezvol
tare a țării in noua etapă in
oare ne aflăm nu mai repre
zintă și nu mai poate repre
zenta o simplă mobilizare a
opțiunilor politice pentru pro
gres și bunăstare ale tuturor
oamenilor muncii, ci. înainte de
toate, mobilizarea la un nivel
calitativ nou a capacităților lor
de gmdire și acțiune creatoare,
a experienței și inițiativei lor.
a noului lor orizont profesional
și politie, orizont care nu mai
1 poate fi comparat cu cel de
acum 20—30 de ani in urmă.
Acesta esle astăzi sensul pro
fund al ideii potrivit căreia
democrația înseamnă partici
pare in cunoștință de cauză,
cu competentă si răspundere.
Acesta este și sensul sublinierii
conținute in documentele pro
gramatice ale partidului nostru,
în spiritul cărora functionarea
organelor democratice de con
ducere. participarea tot. mai
largă a maselor populare la
conducerea societății impun ca
o necesitate obiectivă ridicarea
continuă a nivelului cultural,
profesional și politic al tuturor
oamenilor muncii.
„întreprinderea -Semănătoa
rea», arăta in acest cadru
tovarășul CONSTANTIN VE
LEA. se află in prezent in
etapa finalizării unui pro
gram complex de dezvoltare
și modernizare, program elabo
rat sub îndrumarea direc
tă a
secretarului
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și vizind
transformarea
întreprinderii
noastre într-o unitate model in
construcția de mașini agricole
in Europa. Sarcina pusă în fața
colectivului nostru muncitoresc
de conducerea partidului este
aceea de a trece la o calitate
nouă, superioară a muncii, de
a-și aduce o contribuție sporită
la înzestrarea tehnică a agri
culturii — ramură de bază a
economiei noastre naționale —
pe măsura cerințelor puse de
noua revoluție agrară.
Responsabilitatea
finalizării
acestui program a pus în fața
colectivului nostru sarcini de o
mare complexitate, a căror
realizare a presupus și presu
pune în continuare o mobilizare
puternică a forțelor de care

dispunem pentru depășirea tu
turor dificultăților care apar.
Sarcinile concrete, de mare
complexitate, ce ne revin au
conferit în acești ani un conți
nut tot mal bogat autocondu
cerii muncitorești, asociindu-i
în mod nemijlocit atributele
competenței și profesionalismu
lui, ale înaltului spirit de răs
pundere muncitorească".
„Aoeastă
viziune
asupra
democrației, care implică pro
fund factorul uman în dez
voltarea generală a vieții de
mocratice, sublinia tovarășul
ACULIN CAZACU, are sem
nificația — profund umanis
tă — a ridicării omului la ran
gul de constructor conștient, li
ber al noii societăți. Maturi
zarea vieții democratice a so
cietății se realizează astfel
nemijlocit și în direcția mode
lării factorului uman, a cultu
rii sale profesionale și a cul
turii sale politice care să-i dea
posibilitatea să-și exercite com
petent drepturile de participare
democratică la elaborarea deci
ziilor politice și economice cu
care a fost învestit. Eficiența
procesului conducerii politice
este la rindul ei direct depen
dentă de realizarea autentică în
plan social a aspirațiilor și va
lorilor umane pe care le-a for
mat socialismul. Sensul uman
al procesului de democratizare
largă a societății noastre socia
liste este acela al asimilării in
structura acțiunii sociale a prin
cipiilor și valorilor care asigură
afirmarea plenară a personali
tății umane. în acest fel, legă
tura nemijlocită intre devenirea
omului societății noastre, a re
lațiilor sociale tot mai bogate și
dezvoltarea
democratismului
vieții politice apare ca un pro- ■
ces revoluționar, izvorit din di
namismul lăuntric al societății
însăși. Dinamisrp realizat an de
an într-un proces înnoitor și
constructiv, în lumina orientă
rilor revoluționare, de amplă
perspectivă pe care partidul,
poporul le datorează Congresu
lui al IX-lea al partidului —
eveniment politic hotărîtor pen
tru mărețele deveniri socialis
te — le datorează operei strălu
cite și exemplarei activități
practice, politico-organizatorice
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
ilustrul conducător al partidu
lui și al țării".

Cel 22 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea
reprezintă din perspectiva istoriei o etapă distinctă a revoluției
și construcției socialiste în Romania, o etapă de un dinamism
fără precedent, de transformări care au influențat întreaga
dezvoltare a țării, toate domeniile vieții ei materiale și spiri
tuale. Perspectiva dinamică asupra vieții social-politice pe care
a deschis-o Congresul al IX-lea și au afirmat-o cu putere
prefacerile economice și sociale din perioada care a urmat
este prin ea însăși o expresie a justeței principiilor pe care se
situează partidul nostru atunci cînd apreciază că punerea in
valoare a superiorității noii orinduiri nu se realizează de la
sine, ci impune o activitate susținută, neintreruptâ pentru stu
dierea temeinică a realităților istorice din fiecare etapă, elabo
rarea programelor de dezvoltare in consens cu tendințele obiec
tive ale proceselor sociale contemporane.
Încă la Congresul al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat în acest sens ideea permanent actuală că singura
bază a progresului economic și social neîntrerupt o .reprezintă
mobilizarea energiilor creatoare ale întregului popor pentru
sporirea bogăției materiale a societății.
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Congresul al IX-lea al partidului - congresul inaugurării unei etape de mărețe înfăptuiri

PROPAGANDA JURIDICĂ
— la obiect, in strinsă legătură

SPIRITUL PERMANENTEI OPERA DE ARTĂ
inspirată din munca și viața
ÎNNOIRI
poporului, pentru popor
Promovarea, impunerea noului in toate comparti
mentele societății se constituie ca element fundamen
tal in strategia partidului nostru de construcție a noii
lumi pe pămintul românesc. Această teză, relevind cu
tărie, cu admirabilă pregnanță capacitatea propulsivă
a noului in complexa dezvoltare social-economică a
țării, pusă in puternică lumină cu 22 de ani in urmă
de la înalta tribună a celui de-al IX-lea Mare Forum
al Comuniștilor, de către secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, deschidea dintr-o
dată bogate izvoare de energie creatoare, înscriind sub
semnul progresului ascendent continuu noua epocă de
ample și profunde transformări, fără egal prin dina
mismul și măreția lor în întreaga existență a Româ
niei. Spiritul permanentei înnoiri — emblemă a epocii
pe care cu nețărmurită mindrie patriotică ' întregul

Timpul în care trăiești își Impune
exigențele lui. Armele necesare in acest uriaș laborator al plămădirii
noii societăți ? Toți participants la
investigația noastră au subliniat :
cunoașterea bazată pe cele mai îna
intate cuceriri ale revoluției teh'nicoștiințifice, aplicarea fermă a acestor
cuceriri în toate domeniile de acti
vitate — în edificarea unei complexe
industrii moderne, competitive pe
plan mondial, in făurirea unei agri
culturi socialiste.de mare randament,
în accelerarea impetuoasă a proce
sului urbanizării, care cuprinde în
spațiul lui generos și orașul și satul,
răspunzînd în fapt cerințelor mereu
sporite privind calitatea vieții tutu
ror oamenilor muncii. Acest timp pe
care-1 trăim intens, ofensiva clocoti
toare a noului îi impun omului co
mandamente esențiale, îi solicită
plenar inteligența, resursele crea
toare, chemindu-1 să-și regindească
permanent munca, modul de gindire,
de opțiune, de acțiune, să-și însu
șească spiritul înnoitor al epocii,
înțelegindu-1, susținîndu-1, stimulindu-1 la rindu-i.
— Este timpul în care, trebuie să
recunoaștem, efortul fizic nu mai
este suficient — ne declara prof. dr.
inginer Aurel Brăgaru, de la In
stitutul politehnic bucureștean, șeful
unui prestigios colectiv de cer
cetare științifică în domeniul creării
unor complexe sisteme de elemente
modulate pentru prelucrări pe mașini-unelte, în tot ce faci, în tot ce
întreprinzi, fie câ ești muncitor, ță
ran sau intelectual, se cere in primul
rind efortul de gindire calitativ, deo
sebit de cel depus pînă acum. Este
un efort uriaș, dar noi, românii, am
dovedit că sintem capabili să-1 de
punem dîndu-i chip concret în rea
lizări de prestigiu mondial în toate
domeniile activității umane. Spiritul
permanent înnoitor al celui de-al
IX-lea Congres al partidului, accen
tuat puternic in toate hotăririle con
greselor partidului ce au urmat, a
remodelat conștiința tuturor, descătușind energii creatoare nebănuite.
Acest spirit, al cărui neobosit, promo
tor este tovarășul Nicolae Ceaușescu,
îțt impune evaluarea forțelor proprii,
te Solicită să gindești mereu cu un
pas înainte, cunoscînd că propria-ți
dezvoltare șt dezvoltarea generală a
țării nu depind decît de acest mod
nou de a aborda toate problemele,
de a le găsi cu competență mereu
sporită soluțiile de rezolvare cele
mai potrivite.
— Cum se manifestă acest spirit
înnoitor în domeniul dv. de activi
tate, de pildă, cum îl simțiți, care-i
sint parametrii ?
— Ar fi foarte multe de apus în
această privință. Mă refer însă nu
mai la ideea fundamentală exprima
tă de secretarul general al partidu
lui, a integrării învățămintului cu
producția, idee de excepție ale cărei
implicații in accelerarea progresului
tehnic și științific sint mai mult de
cît. evidente in dezvoltarea noastră.
Orientarea formulată de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit
căreia fiecare facultate reprezintă, in
același timp, centru de învățămint,
laborator de cercetare și unitate de
producție, dă aripi puternice impu
nerii noului, imprimînd ritmuri tot
mai rapide în modernizarea și per
fecționarea neîncetată a producției,
în aceste ritmuri înnoitoare se înca
drează și colectivul de cercetare pe
care-1 conduc. Este o muncă de răs
pundere care ne obligă să-i instruim
pe studenți în așa fel îneît să devină
buni specialiști, iar prin felul lor de
■ gindi și a acționa — și buni revolu
ționari. conștient! de nobila lor mi
siune de constructori ai noii noastre
vieți. Căci spiritul înnoitor în mun
că, în viață, după opinia mea, se
confundă cu spiritul revoluționar,
spirit deschizător de noi drumuri în
viitor.
într-un răgaz al muncilor intense
din agricultură, tirziu în noapte, abordăm discuția acestor idei cu ingi
nerul Tudor Dănacu, președintele
C.A.P. Cezieni. județul Olt — una
dintre iunitățile fruntașe ale agriculturii noastre, distinsă pentru
recoltelei sale record cu înaltul
titlu de „Erou al Noii Revoluții
Agrare". Interlocutorul nostru opi
nează că spiritul permanentei în
noiri, spiritul dominant al hotărîrilor
celui de-al IX-lea Congres al parti
dului, este, în fond, un veritabil spi
rit filozofic partinic, caracterizînd
plenar întreaga activitate a comuniș-

nostru popor o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu" —
caracterizează plenar vastul proces istoric revoluțio
nar de inovație social-economică, făcind din promo
varea și impunerea noului cauză majoră a tuturor oa
menilor muncii, chemați sd gindească, să decidă și sd
făurească, în cadrul sistemului democrației noastre
socialiste, unic in felul său, propriul lor prezent și
viitor de libertate și prosperitate, de progres și înain
tată civilizație. .
Asupra acestui spiriț înnoitor, asemănător unui
irezistibil flux de avinturi creatoare, neîncetat trans
formatoare, revoluționare, opinează tn cursul investi
gației noastre muncitori, țărani, intelectuali, dezvăluindu-i generoasa penetrație prin acțiunile și faptela
lor de muncă exemplare.

tilor, acționînd direct «supra conști
inței umane.
— Priviți numai Ia ce se petrece
acum în agricultura noastră — ne
spunea convorbitorul nostru. Proble
mele ei sint intimpinate cu viziune
structural nouă de toți cei care mun
cesc pe ogoare. Efortul lor este efort
de inteligență, de creștere a compe
tenței. Este o muncă delicată, de
mare răspundere, în care gindirea
larg deschisă spre nou în domeniul
acesta îi duc pe lucrătorii ogoarelor
la înțelegerea faptului că nu există
limite de nedepășit in obținerea de
performanțe din ce în ce mai ridi
cate, în obținerea de recolte-record,
sigure și stabile. Noua revoluție agrară,
cum
spunea
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, înseamnă pen
tru țărani cu adevărat un nou
mod de a-și gindi viața și mun
ca. O idee simplă la prima ve
dere, dar cită forță creatoare
cuprinde în concizia ei, cită
energie propulsoare de acțiuni cute
zătoare. exemplare dezvăluie ea I
Vedeți dumneavoastră, acest spirit
al înnoirilor a pătruns adine în viata
interioară a omului, l-a obligat să-și
reconsidere forțele, posibilitățile. îl
îndeamnă la autodepășire. Este vor
ba de o revoluție în conștiințe. O
revoluție biruitoare. Participarea ță
ranului la acest proces de înnoire
este, după părerea mea, extraordi
nar de concludentă. Este o schim
bare de fond atît de evidentă chiar

aici sub ochii noștri. în cooperativă.
Ei, țăranii, au gîndit și făurit sec
torul agroindustrial al cooperativei
care prelucrează tot ce ne oferă
pămintul ; și-au însușit tehnologiile
agricole complexe, veghind să nu
existe abatere de la ele. și le aplică
împuternicind un pămînt sărac, cum
este al nostru, făcîndu-1 să producă
înzecit. Exemplele1 de acest fel se
pot găsi in toată țara, nu numai
aici : ele demonstrează cit de puter
nic este acest șuvoi al Înnoirilor,
evident In faptele noastre ca rezultat
concret al transformărilor de esență
în conștiința oamenilor.
Vorbind despre permanenta spiri
tului înnoitor în viața țării. în viața
fiecăruia dintre noi. un alt interlo
cutor. tovarășul Dan Mazilu, inginer-șef al Combinatului de articole
tehnice din cauciuc — Jilava, îl
Identifica tot în conștiința oameni
lor, in primul rind. socotindu-1 ele
ment creator de neprețuite valori
materiale șl spirituale.
— Ideea de participare directă a
fiecărui om al muncii Ia rezolvarea
problemelor majore, de mai bună or
ganizare a muncii, de introducere a
noului in tehnică, de promovare a
tehnologiilor înaintate pe care tot
ei. împreună cu specialiștii uzinei
ori cu colaborarea celor din afara
uzinei le concep și le construiesc —
își exprima opinia participantul la
investigația noastră — înseamnă act
de voință caraoteristic omului con
știent de locul lui într-o lume pe
care o visează tot mai bună, mai
prosperă. Asociez spiritului înnoitor
actul de voință conștientă de progreș, pentru că aici socotesc eu că
se cantonează tot ce are mai bun
omul muncitor — analiza critică a
propriei activități, evaluarea severă
a propriilor posibilități, dorința de
continuă afirmare profesională și ca
om, ambiția de a-și dovedi capaci
tatea creatoare -în unire cu forțele
de creație ale tuturor tovarășilor
săi de muncă.
— Sînt principii frumoase, desi
gur, dar...
— Au acoperire în fapte. Iată, de
pildă, promovăm la ora actuală noi
tehnologii, rod el concepției proprii,
superioare altora cu marcă ' străină,
Fenomenul acesta de inovație, de în
venție, de transpunere rapidă a inin practică,
vențiilor și inovațiilor
.
în uzină. în producție este general.
Se manifestă în întreaga noastră in
dustrie. in întreaga noastră viată,
punînd în valoare creativitatea
nesecată , a maselor muncitoare.
Un alt participant la ancheta noas
tră, primarul orașului Vălenii de
Munte, tovarășul Florin Oancea,
vorbindu-ne despre proiectele și

In activitatea de formare a omului nou, a conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, o contribuție importantă sint chemate să aducă arta și
lițeratura, creațiile artistice care dau expresie vieții tumultuoase a po
porului nostru in această epocă pe care cu mindrie o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu". Inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al P.C.R.,
această perioadă stă sub semnul celor mai de seamă realizări din istoria
poporului nostru, ctitorii ce demonstrează forța creatoare a unei națiuni
libere, independente, stăpină pe destinele sale. Acestea constituie izvoa
rele inepuizabile ce fertilizează creația literară, artistică de azi, o creație
ce se afirmă ca factor activ in mersul înainte al societății, în ridicarea
conștiinței socialiste a maselor, în afirmarea umanismului revoluționar,
în înflorirea continuă a personalității umane. Strins legată de viața și
munca poporului, angajată prin mijloacele ei proprii în vastul proces con
structiv din patria noastră, creația literar-artistică .iși vădește astfel ca
racterul militant, umanist și patriotic.
Continuăm să publicăm în grupajul de față opiniile unor creatori din
diverse domenii artistice despre valorificarea in opere durabile a vieții
și muncii de astăzi, a chipului eroicilor constructori ai socialismului și co
munismului, precum, și despre exigențele și răspunderea lor în edificarea
artei socialiste, revoltiționare.

munca vălenarilor de remodelare
urbanistică modernă a localității de
pe valea Teleăjenului, descifra spi
ritul permanentei înnoiri în faptele
oamenilor, în atitudinile lor față de
infinitele aspecte ale realității cu
care se confruntă.
Prin însăși natura activității ne
care o desfășor ca primar, ne spunea dinsul. am permanent prilejul
să cunosc cum acționează oamenii
cei mai diferiți ca preocupări
.
. si
. interese. De pildă, cît de reconfortant
este prilejul să constat!, In adunări
cetățenești sau în acțiuni de interes
comun al cetățenilor unui oraș ca el
nostru, cît de deschis, spre inițiativă
este gindul lor. Acționează In aces
te cazuri principii fundamentale ale
codului nostru etic — răspundere
fată de bunul comun, întrajutorarea. combativitatea față de inerții,
față de comportamente umane reprobabile, participarea cu ideea si
fapta la realizarea unui obiectiv
constructiv, de pildă, ș.a.m.d. După
părerea mea. principiile codului etic
comunist sînt ele însele seve puter
nice ale spiritului permanentei În
noiri materiale și spirituale, gene
rale, al cărui promotor este secre
tarul general al partidului nostru.
Fie că lucrurile se petrec într-o uzi
nă sau la nivelul unui oraș, comba
tivitatea oamenilor — iată, iau nu
mai unul dintre principiile codului
etic — nevoia de atitudine directă.
care să regleze, să așeze lucrurile pe
făgașul cel mai potrivit pentru izbinda interesului obștesc, se mani
festă prompt și eficient, amendează
dereglarea, accidentul etic, contri
buie la intrarea în normal, educă
ofensiv. Iată una din laturile aces
tui spirit permanent înnoitor, latura
lui profund educativă, formatoare a
unui nou chip uman.
Ni s-a părut interesant să Inves
tigăm In continuare în spațiul aces
tei idei, sub aspectul ei formativ de
noi caractere umane, de noi și pu
ternice personalități animate de spi
ritul ofensiv al înnoirii de conștiin
ță. împreună cu tovarășul inginer
Aurei Ghiu, directorul întreprinderii
de ferite din Urziceni, județul Ia'Tomița.
— Poate că. din acest punct de
vedere — ne declara dinsul — colec
tivul nostru muncitoresc si unitatea
noastră să reprezinte un exemplu
tipic de ce Înseamnă uriașul proces
al înnoirilor in plin avînt de 22 de
ani încoace în patria noastră. Aceas
tă unitate industrială, unică în pei
sajul industrial al țării, prin însuși
caracterul ei este legată de ramuri
de vîrf ale industriei noastre — de
electrotehnică, de electronică, de
construcția de mașini, de tinăra industrie nucleară.
— Tot ce poate fi mai nou în domeniul industrial
remarcăm noi.
— Exact. Cine lucrează în unita
tea noastră ? Sînt foști țărani sau
fii de țărani, majoritatea cu liceul
terminat, multi tehnicieni, subingineri și ingineri. Se pune întrebarea:
cum fac ei fată intr-un domeniu atit
de pretențios ? Nu-i o întrebare re
torică, credeți-mă. Eu mi-am pus-o.
la propriu, la începutul activității
mele, și sint convins că multi alții,
în situația mea. și-au pus-o în acele
începuturi de ample deschideri spre
progres inaugurate de hotărîrile ce
lui de-al IX-lea Congres al partidu
lui. Procesul de nouă devenire a oa
menilor. de acces al lor la o altă
condiție, superioară de viată a fost
uriaș In complexitatea lui. L-a pre
văzut secretarul general al partidului/'l-a declanșat prin activitatea-i
de o energie inepuizabilă, a avut o
încredere nețărmurită în izbînda lui
rapidă, eficientă, de amplu și
profund ecou revoluționar în con
știința omului nou. Este un proces
de înnoire în primul rind a omului,
de înarmare a lui temeinică cu tot
ceea ce-i trebuie nu numai pentru a
face față exigențelor acestei etape a
dezvoltării noastre moderne, ci cu
mult mai mult, transformindu-1 ra
dical într-un promotor conștient al
noului în toate domeniile de activi
tate. După opinia mea. permanentul
proces al înnoirilor este un perma
nent proces al învățării, căruia noi.
întregul popor. îi facem față cu
succes, înnoirea permanentă se do
vedește astfel o condiție esențială
a ascensiunii noastre neîntrerupte
spre orizontul luminos al comunis
mului.

Responsabilitate
și angajare
Pentru creatorii contemporani,
momentele cele maî semnificative
ale înaintării noastre pe calea pro
gresului nu înseamnă numai mo
mente ale Istoriei, ci, în primul
rind, simboluri ale îndrăznelii, ala
cutezanței cu care au fost trasata
contururile viitorului țării. Preci
zate cu clarviziune revoluționară
de președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, aceste luminoa
se perspective de dezvoltare izvo
răsc din cunoașterea realităților și
potențialului creator al întregului
nostru popor, din neclintita con
vingere că toate visurile sînt posi
bile. Congresul
"
al IX-lea al P.C.R.,
prin documentele și orientările
sale de importanță Istorică, a deschis poporului, nostru un drum al
marilor împliniri la temelia cărora
stau energiile descătușate ale tu
turor fiilor țării, forța creatoare a
unei națiuni libere, independente.
Aducîndu-și prinosul de recu
noștință celui ce veghează neobo
sit la cirma țării, gindul artiștilor
contemporani se îndreaptă totoda
tă la cei ce prin munca lor coti
diană făuresc viitorul de aur al
țării. Împreună cu poporul și pentru popor, munca artiștilor contemporani este chemată să dea
relief amplitudinii eforturilor eonstructive ale întregii noastre națiuni.
Arta noastră a înregistrat în ulti'
mii ani certe succese, a evoluat
considerabil. Cu toate acestea, ertistul, prin definiție un creator
aspirînd mereu spre o calitate mai
înaltă a lucrului său, nu se poate
declara mulțumit, cu atit mai mult
cu cit asistăm uneori la experimen
te nefertile, gratuite, la apariția
unor TUcrări ce nu comunică nimic,
la ..noutăți" ce redescoperă curenta
artistice de mult epuizate. Dezba
terile critice asupra acestor aspec
te sînt sporadice, nesemnificative.
Exigentele integrării în realitățile
revoluționare ale prezentului relie
fează cu putere rolul creatorului în
societatea noastră, misiunea lui in
educarea oamenilor, în formarea
conștiinței înaintate, socialiste a
beneficiarilor culturii și civilizației
contemporane.
în fața creatorului contemporan
se desfășoară vasta galerie umană
a unei societăți animate de spirit
constructiv, caracterizată de fapte
de eroism ce-și așteaptă penelul
inspirat, dalta măiastră capabilă să
lase viitorimii monumentele aces-

PAUL Erd&s

Eroi ai zilelor noastre
Creația artistică a) unui timp, a
unei epoci este ecoul, cutia de re
zonanță a gîndurilor, împlinirilor
și idealurilor pe care le nutresc
oamenii acelei epoci. Este condiția
necesară ca opera de artă să se
bucure de audiență, de interesul
beneficiarilor ei. Un film este cu
atit mai valoros — desigur, pornind
de la premisa valorii intrinsece —
cu cît se reflectă în sufletul și
mintea unei cît mai largi mase de
spectatori. Un film fără public
rămine o valoare pur teoretică.
Dialectica aceasta, spectacol cine
matografic — public spectator, de
loc complicată, dar poate tocmai
de aceea uneori scăpată din ve
dere. trebuie să stea permanent
trează in atenția creatorilor ci
neaști, a producătorilor, a tuturor
factorilor de decizie din cinema
tografie. Vorbim în toate cazurile
filmelor de succes sau insucces,
ne interesează afluența spectatori
lor, dar uneori se mai aud și glasuri
obosite, glasuri ale unui vetust
„aristocratism estetic" care desfid
publicul. Peste un film X planează
aripa inefabilă a geniului, se spune.
Dar nu se duce nimeni să-l vadă.
Spectatorul de cinema nu poate
fi dus cu forța in sală. în schimb,
se adaugă uneori cu jenă, ca o
scuză ■ a căderii, că noțiunea de
spectator nu trebuie absolutizată.
Să n-o absolutizăm, dar aceasta nu
ne poate îndepărta de la obligația
de a realiza filme cit mai atractive
pentru spectatori. Cum ? Desigur,
în primul rind vorbindu-Ie seme
nilor despre problemele lor. despre

Dlonlsle SINCAN

's

tui timp, tncorporind dăruirea, sen
timentele de care sint însuflețiți
constructorii de azi. Tezaurul de
fapte, simțăminte și idei oferite de
viața de azi este incomparabil mai
bogat decit ceea ce am izbutit să
cream. Ne rămine datoria, răspun
derea de artiști-cetățeni de a pune
mai mult în operele noastre din
viața clocotitoare, eroică a contem
poranilor. Recomandărilor secreta
rului general al partidului, Îndem
nurilor rostite de a crea opere toni
ce, de un optimism robust,. cu un
mesaj clar exprimat, de a aborda
cu îndrăzneală teme ale contempo
raneității noastre trebuie să le răs
pundem prin opere profund impli
cate în realitatea zilelor noastre.
Convingerile artiștilor de as
tăzi răspund unei adevărate con
științe colective. Sînt, și trebuie
să fie, manifestări de adevărat
patriotism. Pentru că arta în
seamnă triumful înflăcărat al vie
ții, al civilizației și culturii, al
progresului, al frumosului. în aces
te condiții, agtul de creație nu
trebuie desigur confundat cu de
scrierea superficială și grăbită a
realităților contemporane ; un ase
menea act presupune nu doar cu
noaștere. ci și pasiune, si. în mod
egal, concentrare, un spirit activ,
atent la evenim entel» lumii con
temporane.
Plin de talent, dotat eu înțele
gere pentru viața de astăzi a țării,
creatorul român în ale picturii,
sculpturii, graficii sau artelor de
corative are în urmă o tradiție de
mare profunzime si rafinament, are
înaintași care-I obligă să urmeze
traseele artei cu sentimentul de
datorie fată de un popor ale cărui
aspirații permanente către liberta
te. respect și prietenie între po
poare s-au făcut auzite de atâ
tea Ori.
Expresia efortului constructiv al
muncitorilor, al țăranului, al inte
lectualului își găsește, alături de
talentul creatorului. împlinirea de
plină în oondițiile vieții de astăzi.
Arta noastră, urmînd îndemnurile
partidului de a făuri opere de va
loare care să servească poporului,
se străduiește să se dovedească un
element dinamic. înnoitor, capabil
să contribuie la educația multilate
rală a oamenilor în această epocă
de permanente transformări pe care
o trăim.
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Municipiul Roman, județul Neamț - ca de altfel toate localitățile patriei - a cunoscut in ultimii ani o puternică dezvoltare urbanistică
Foto : Sandu Cristian

aspirațiile și împlinirile ce le fac
viața bogată, plină, dinamică. Sub
raportul contextului Cultural, tre
buie să ținem cont de citeva rea
lități ale zilelor noastre. Se știe că.
în ultimele deoenii, de la difuzarea
tot mai largă a televiziunii, și-din
alte cauze, publicul de cinema
s-a restratificat. a devenit mult
mai tînăr decît în perioada
interbelică, sala de cinema fiind
frecventată cu precădere de cei
între 12 pină la 25 de ani. Despre
publicul tinăr se sugerează uneori,
cu o jumătate de convingere, că
ar fi influențat de prostul gust al
spectaculosului ieftin. Acest fel de
filme există din păcate, e o reali
tate, și sint difuzate uneori cu
multă ușurință. Dar adevărul cel
mare este că tineretul nostru este
deschis spre realitatea continuă a
vieții, spre Înțelepciunea învăță
mintelor. spre curajul și devota
mentul personajelor, spre originali
tatea conflictelor, spre măiestria
povestirii, spre expresivitatea dia
logului șl spre frumusețea limbii
române. Cîteva filme din ultima
perioadă de creație a cinematogra
fiei noastre, ca de altminteri dintotdeauna, ne demonstrează acest
lucru. Ne amintim de îndemnurile
secretarului general al partidului
de a crea eroi exemplari, admirați
de tineretul spectator pentru teme
ritatea lor în viață, ca o sinteză a
realităților zilelor noastre. Na
amintim, de asemenea, de orientă
rile tematice și estetice date
de
tovarășul
cinematografiei
Nicolae Ceaușescu la întâlniri cu
creatori de filme potrivit cărora
avem nevoie de filme de toate
genurile — și Istorice, și de actua
litate, și social-politice, și comedii,
comedii bune.
chiar cit mai
__ 1 multe
__
Desigur, filmul își are legile lui
în care
artistice. Numai
__ 2 în măsura
..."
este accesibil, plăcut, interesant, el
poate exercita o influență puter
nică asupra spectatorilor, asupra
maselor populare. Creatorul de azi
năzuiește să ofere publicului, oa
menilor în mijlocul cărora trăiește
opere străbătute de mesajele timpu
lui său, de frămîntările. împlini
rile și aspirațiile caracteristice pre
zentului, opere cu puternic conți
nut educativ, de o calitate superi
oară. Impactul operei noastre cu
spectatorul, efectul ei asupra con
științei acestuia depind de cunoaș
terea largă și profundă a lumii
noastre șt a Înfăptuirilor ei. Crea
torii din cinematografie, toți acti
viștii din acest domeniu sînt con
vinși de necesitatea de a medita
profund și permanent asupra me
nirii lor în societate, de necesita' tea de a spori calitatea artei lor.
efectul acesteia asupra publicului
spectator.

Mircea MUREȘAN

cu realitățile vieții
a

a

Conducerea partidului, secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au subliniat in repetate rînduri necesitatea intensi
ficării acțiunii de cunoaștere și însușire a legilor țării, ca o
condiție esențială a respectării și aplicării lor neabătute în viață. Pro
paganda juridică nu se rezumă la organizarea, din cind in cînd, a
unor acțiuni disparate, ci trebuie să îmbrace forma unor suite de acțiuni
permanente, care să țină cont de problemele care apar in procesul
vieții, să prevină o serie de încălcări, să-și adecveze conținutul la con
dițiile specifice din fiecare colectiv. Pentru a vedea cum se acționează
în aceste direcții, am inițiat două scurte anchete, cu același obiect
însă : cum iși adecvează propaganda juridică conținutul la realitățile
concrete. Așa cum reiese și din rindurile ce urmează, acest obiectiv
își găsește și trebuie să-și găsească, în continuare, căi diferite de
înfăptuire.

ÎN JUDEȚUL DOLJ

Popularizarea legilorcontinuă și concretă
Atit prin participarea nemijlocită
la diferite acțiuni privind populari
zarea legilor, cit si din discuțiile
purtate cu numeroase cadre cu
munci de răspundere in instituțiile
juridice și de cultură din județul
Dolj și municipiul Craiova, s-a
desiprins o primă concluzie demnă de
relevat : desfășurarea unei palete
largi de manifestări de propagandă
juridică, al căror principal obiectiv
a fost și este acela de prevenire a
fenomenului infracțional, prin lăr
girea si adincirea acțiunilor de cu
noaștere a legislației, a tuturor acte
lor normative în vigoare, în cele
mai diverse sfere sociale. în această
direcție se poate aprecia valorifica
rea corespunzătoare a potențialului
uman existent în cadrul organelor
de procuratură și judecătorești, in
învățământul superior craiovean. dar
și în rețeaua universităților culturalștiințifice de pe raza județului.
Dacă ne referim doar la acest ultim
aspect, se cuvine menționat că in
programul celor 100 de universități
cultural-știintifice sint organizate
110 cursuri (17 la orașe si 93 în me
diul rural) de educație moral-cetățeneascâ și juridică a oamenilor
muncii. Paralel funcționează brigăzi
științifice care, numai in perioada ce
a trecut din acest an. au organizat
aproape 600 de întîlniri cu diverse
categorii de oameni an muncii, unde
procurori și juriști au prezentat și
explicat pe larg cele mai recente
acte normative în vigoare. Din afi
șul .Ja zi" at unor acțiuni — de
acum tradiționale în județul Dolj —
cu un pronunțat caracter juridic si
de larg interes cetățenesc, am reți
nut manifestările : „Zilele legisla
ției socialiste", simpozionul ..Știință,
adevăr, cultură, umanism, societate,
educație, răspunderi" și „Săptămîna
filmului de educație moral-cetătenească".
Răspund aceste manifestări, multi
ple și diverse, situației de fapt a.
«tării infracționale ?. Pătrund ele cu
eficiență maximă pină la cei .cer
tați cu.legea"., sau. uneori. se face
doar educația celor... educați ? Iată
două întrebări pe care le-am adre
sat unor cadre cu experiență si ac
tivitate permanentă în domeniul
propagandei juridice.
— La prima întrebare, răspunsul
este afirmativ, iar la cea de-a doua
este, in bună parte, negativ, a ținut
să precizeze tovarășul Gheorghe
Farcu. procurorul-șef al Procuratu
rii municipiului Craiova, membru al
consiliului central al Asociației ju
riștilor din tara noastră. Argumen
te : barometrul după care ne.orien
tăm manifestările de propagandă
juridică îl constituie starea infrac
țională și locul de manifestare al
acesteia, punind pe primul plan ac
țiunea de verificare a respectării
legilor. Un exemplu : Ia un moment
dat s-a, constatat o ușoară creștere
a infracțiunii de violentă sau de

prozelitism in citeva localități. Ime
diat. conținutul propagandei juridice
a fost orientat in această direcție.
Așa se face că. paralel cu prezen
tarea unor dezbateri de caz., expu
neri și simpozioane, s-au prezentat,
la Craiova, Castranova. Apele Vii si
Murgași. filme de scurt metraj pri
vind aces-te fenomene.
Cadrele noastre, impreună cu cete
de la alte organe de specialitate (In
specția comercială. Inspectoratul
pentru controlul calității produselor.
Centrul sanitar antiepidemic si alte
le) și-au orientat acțiunile educativpreventive și in direcția respectării
calității
mărfurilor comerciale, a
prețurilor, a stării de igienă a uni
tăților și altele. Și aici intervenția
noastră nu a fost întâmplătoare, ac
țiunile întreprinse nu s-au desfășu
rat de dragul acțiunilor, pentru a
mai contabiliza in programul nostru
o activitate, ci pentru faptul că am
sesizat în unele locuri o sporire a
Infracțiunii in dauna avutului
obștesc.
— Aminteați, la un moment dat.
că există încă loc pentru mai bine
și in ceea ce privește eficienta acțiu
nilor organizate 7
— Intr-adevăr, consider că «e Im
pune o mai bună coordonare intre
toți factorii cu atribuții în domeniul
popularizării legislației. In această
direcție, socot că trebuie revăzut si
însușit de către toți conducătorii de
întreprinderi și instituții Decretul
468/1971. Că se impune o coordonare
mai bună a acțiunilor întreprinse o
dovedește și faptul că. recent s-a
organizat o acțiune de Îndrumare si
control, de cunoaștere a legislației,
la o unitate a Întreprinderii comer
ciale de stat pentru legume Si fruc
te. în vreme ce, doar cu cinci zile
în urmă, își încheiase acțiunea aici
un alt colectiv. De asemenea, ara
constatat și un alt aspect : pe baza
unei frumoase tradiții, in munici
piul Craiova, sub directa coordonare >
s Inspectoratului -școlar, se organi--j
zează periodic înțîlniri ale turiștilor, 1
atit cu eleyi. cit șj cu părirțțl ai acelor’;
'elevi care săvlrșesc diferite abateri J
de la legislația in vigoare. Or. nu o j
dată, am avut surpriza să- constat că •
la asemenea acțiuni ' participă pa- 1
rinții celor mai buni elevi. La fel. .
cind organizăm acțiuni în unităti
economice. îndeosebi la ieșirea din
schimburile de lucru, auditorii nos- >
tri sint cei mai conștiincioși oameni
ai muncii. Aceia care, de obicei) nu
lipsesc de la program, nu încalcă
disciplina de producție, nu lipsesc
nici de la. acțiunile noastre.
O concluzie se impune deci : nece
sitatea unei implicări mai puternice
a propagandei juridice tn mediile
care resimt nevoia acesteia, o ase
menea activitate trebuind să se des
fășoare la obiect. în strinsă legătură
cu realitățile vieții.

Nicolae BABAI.AU

corespondentul „Scînteii
*

ÎN JUDEȚUL BACĂU

întărirea ordinii
și disciplinei civice
Am urmărit în mai multe locuri
din județul Bacău cum se desfășoa
ră concret acțiunile de popularizare
și explicare a legilor tării. La Buhuși, bunăoară, vechi centru munci
toresc de pe Valea Bistriței, comi
tetul orășenesc de partid organizea
ză periodic, cu sprijinul Asociației
juriștilor.. „Săptămâna educației ju
ridice". Cu acest prilej, la cunoscuta
întreprindere de postav, la fabrica
de mobilă, ca și la întreprinderea
comercială locală, in celelalte uni
tăți economice si social-culturale, au
fost organizate expuneri, dezbateri,
consultații juridice, urmate da filme
documentare.
Există și acțiuni mai complexe,
cum sint acelea inițiate de cabine
tul județean pentru activitate ideo
logică și politico-educativă. Ia care
juriștii participă impreună cu spe
cialiști din alte domenii de activi
tate la explicarea reglementărilor
existente. De altfel, a devenit o re
gulă ca la marea majoritate a ac
țiunilor preventiv-educative să ia
parte si alti factori cu atribuții edu
caționale : activiști de partid si de
•tat, cadre din învățămint. econo
miști, conducători ai unor Întreprin
deri și instituții, cadre sanitare etc.,
expunerea și explicarea legilor dobîndind în acest mod o eficientă spo
rită. Astfel, la Combinatul petro
chimic Borzesti și Combinatul de în
grășăminte chimice Bacău — unde
s-au observat unele deficiențe tn ex
ploatarea si întreținerea instalațiilor,
ca și tn respectarea regulilor de
protecție a muncii — au fost orga
nizate acțiuni complexe de prezen
tare ți explicare a Decretului 400/
1981 și » celorlalte legi care regle
mentează apărarea avutului obștesc g
acțiuni preventiv-educative comple
xe au avut Ioc și la Combinatul de
hîrtie și celuloză Letea. întreprinde
rea metalurgică. I.F.E.T.. la Trustul
de foraj-extracție a petrolului Moinești și Combinatul de prelucrare a
lemnului Comăneștii. în cadrul unor
•impozioane pe tema respectării dis
ciplinei muncii.
Pe . lingă acțiunile de prezentare
ti de explicare a unor acte norma
tive, au fost intensificate in ultima
vreme acțiunile preventiv-educati
ve cu exemple concrete alese din
viata diverselor colective de muncă.
In baza unor programe întocmite cu
grija de a nu se omite nici un sec
tor de muncă, activiști de partid, ju
riști se întilnesc periodic cu nu
meroși lucrători și gestionari din co
merț, din cooperația meșteșugăreas
că. din constricții. Cu acest prilej le

exnun si le explică prevederile le
gale care reglementează activitatea
respectivă, dezbat cazuri concrete in
care s-au produs pagube avutului
obștesc, arătîndu-se de fiecare dată
consecințele unor asemenea pagube,
rigorile legii care li se aplică. Adesea cazurile de sustrageri din avu
tul obștesc sînt judecate in fața co
lectivelor respective de muncă. „Re
zultatele unei asemenea munci de
propagandă n-au întirziat să se vadă
— spunea judecătorul S. Dungu. se
cretarul organizației județene a Aso
ciației juriștilor. In primul trimes
tru al acestui an. de exemplu, sta
rea infracțională generală a scăzut
cu 15 la sută fată de aceeași peri
oadă a anului trecut ; infracțiunile
în dauna avutului obștesc sint mai
mici cu 25 la sută, iar valoarea
delapidărilor a scăzut cu peste 80 la
sută fată de perioada corespunză
toare a anului trecut".
Rezultate deosebite s-au înregis
trat in ultima vreme si pe linia în
tăririi ordinii si disciplinei civice,
a. comportării civilizate a cetățeni
lor, Membrii Asociației juriștilor co
laborează mai strins cu membrii or
ganizațiilor democrației si unității
socialiste din cartiere, ai comitete
lor de cetățeni și ai asociațiilor de
locatari in dezbaterea unor acte nor
mative de larg interes, a normelor
privind comportarea civilizată în so
cietate. în depistarea unor persoane
înclinate spre trai parazitar sau spre
alte abateri de la normele de con
viețuire în societate, luind măsuri
pentru repartizarea acestora în pro
ducție. Contribuția tuturor factorilor
educaționali La popularizarea si ex
plicarea normelor de conduită se
cere ridicată însă la nivelul exigen
țelor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. In acest sens,
secția de propagandă a comi
tetului județean de partid a luat mă
suri pentru dinamizarea si îmbună
tățirea calitativă a întregii activități
educative. Astfel, au fost reactivate
cabinetele de consultare juridică
care funcționează in cadrul caselor
de cultură, bibliotecilor și cluburilor
muncitoreșțl. Toți factorii educațio
nali și-au concentrat eforturile ca
prin mijloace diverse, convingătoare,
să popularizeze și să explice in rin-,
durile tineretului, ale tuturor oame
nilor muncii legile tării In vederea
însușirii lor temeinice si respectării
riguroase a prevederilor lor.

Gheorqhe BALTA

corespondentul „Scînteii
*
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Islanda
(Urmare din pag. 1)

Inmînind scrisorile de acreditare,
ambasadorul TOMAS A. TOMASSON
a
transmis
președintelui
Nicolae Ceausescu, din partea pre
ședintelui Republicii Islanda, doam
na Vigdis Finnbogadottir, un cald
mesaj de salut, impreună cu urări
de prosperitate și bunăstare pentru
poporul român.
în cuvintarea prezentată cu acest
prilej de ambasador sint relevate
bunele raporturi româno-islandeze,
evidențiindu-se, totodată, existen
ța unor reale posibilități de dez
voltare mai intensă a colaborării
economice bilaterale in diverse do
menii de interes . comun. în ace
lași timp, se dă o deosebită
apreciere politicii externe pro
movate de România, de președintele
Nicolae Ceaușescu. in ■ cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite, al altor
foruri Internationale, pentru dezvol

tarea conlucrării și prieteniei intre
toate popoarele, pentru promovarea
păcii, dezarmării și securității in În
treaga lume.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru mesajul trans
mis și a adresat președintelui Repu
blicii Islanda cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de
pace si prosperitate pentru poporul
islandez prieten.
în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se sub
liniază evoluția pozitivă a relațiilor
româno-islandeze, apreciindu-se că
există condiții favorabile pentru ex
tinderea lor. îndeosebi a colaborării
economice și tehnico-știintifice, a
schimburilor comerciale reciproc avantajoase. spre binele ambelor po
poare. în interesul cauzei generale
a păcii și înțelegerii în lume.
In același timp. în cuvintare este
evidențiată atenția deosebită pe care

Distincții decernate pentru locul I ocupat
in întrecerea socialistă
Adunarea de la întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulia
întreprinderii „Porțelanul" din Alba
Iulia — distinsă cu înaltul titlu de
..Erou al Muncii Socialiste" — i-au
fost decernate vineri, in cadrul unei
festivități. ..Steagul Roșu" și Diploma
de onoare ale Consiliului Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România pentru ocuparea locului I
pe tară în întrecerea socialistă 'pe
anul 1988 între unitățile industriale
de profil.
Participanții
la
adunare au
adresat, într-o atmosferă entu
ziastă. o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, în care se spune :
Vă rugăm să primiți, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
din partea întregului personal mun
citor,' cele mai alese și calde mul
țumiri și vă asigurăm de hotărirea
noastră neabătută de a ne intensifica
eforturile și de a munci cu toată
dăruirea și priceperea pentru reali

zarea exemplară, și în 1987. și pe în
tregul cincinal, a sarcinilor de plan
și angajamentelor asumate. Stimulați
de prețioasele îndemnuri date da
dumneavoastră cu ocazia vizitelor
de lucru efectuate în întreprinderea
noastră, precum și la recenta plenară
a Comitetului Central aj Partidului
Comunist Român, întregul colectiv
de oameni ai muncii din întreprin
derea noastră va depune toate efor
turile pentru a intimpina importan
tul eveniment politic din acest an —
Conferința Națională a partidului —
cu noi și tot mai mari realizări.
Exemplul dumneavoastră personal
de muncă si viată comunistă închi
nate cauzei partidului si patriei ne
impulsionează si mai mult energii
le creatoare pentru a ridica la cote
superioare de calitate si eficientă în
treaga noastră activitate, contri
buind. alături de întregul popor, la
înflorirea patriei, la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului.

România o acordă evoluției situației
mondiale, tara noastră militind ferm
pentru oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la măsuri concrete de
dezarmare, in primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru realizarea,
intr-un timp cit mai scurt, a unui
acord in problema rachetelor cu
rază medie de acțiune in Europa,
pentru eliminarea tuturor armelor
nucleare de, pe acest continent și
din întreaga lume, pentru o Europă
unită, a păcii, colaborării și înțele
gerii între toate națiunile.
După
prezentarea
scrisorilor
de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Tomas A. Tomasson.
La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat loan Totu. minis
trul afacerilor externe, și Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

tv
13 00 Telex
13^05 La sflrșit de săptămtnă (parțial
color)
14.45 Săptămtnă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Studioul șlagărelor (II) — color
20.45 Film artistic. „Agentul nr. 1". Pro
ducție a studiourilor poloneze. Ecranizare a cărții lui Stanislaw
Strumph-Wojklewicz. Cu : Karot
Strasburger, Monika Soluba, Bar
bara
Barglelowska,
Alexander
Iwaniec. Josef Para, Kiril Janew,
Stojczo Mazgalov. Regia : Zbig
niew Kuzmlnskl
22.20 Telejurnal

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO—PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 17 IULIE 1987
EXTRAGEREA I : 85 47 24 45 79
60 32 3 38. EXTRAGEREA a Il-a :
27 31 54 19 41 69 64 53 75.

w ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
TIMIȘOARA : Materiale
de construcții
cu caracteristici superioare
Specialiștii de la întreprinderea
pentru materiale de construcții Ti
mișoara au realizat mai multe pro
duse noi, cu caracteristici superioa
re, pe baza unor tehnologii de fa
bricație elaborate in colaborare cu
Institutul de cercetări și proiectări
pentru materiale de construcții
București. Este vorba de masa
euarțoasă de' Înaltă puritate, com
ponentă de bază în fabricarea siliCitilui tehnic, utilizat în Industria
electronică (pentru microprocesoa
re), material care pînă acum se im
porta. încă in cursul acestui se
mestru, volumul producției de
masă euarțoasă de Înaltă puritate
va crește simțitor o dată cu intra
rea în funcțiune a unei noi capaci
tăți de producție. în cadrul unei
stații-pilot a început și producția
de granule de bazalt, folosite la
fabricarea vatei minerale, pe această cale diminuindu-se tempeatura de topire, ceea ce echivaează cu o importantă economie de
combustibil față de tehnologia aplicată anterior. Despre realizările
de ultimă oră ale specialiștilor ti
mișoreni aflăm de la inginerul Tiberiu Serafin, directorul întreprin
derii. Este vorba de gresia cerami
că. obținută la temperaturi mult
mai reduse, și de placajele cera
mice pentru pereți, realizate prin

teatre
• Teatrul "Mic (14 70 81) : Amurgul
burghez — 18,30 ; (la Rotonda scri
itorilor din Cișmigiu) : Anotimp de
aur — spectacol de sunet și lumină
— 21.
• Teatrul „C. I. Nattara" (59 31 03,
în Parcul studențesc Tei) : Propilee
& Orhidee — 17.
• Teatrul Giu Iești
(sala Majestic,
14 72 34) : Melodie varșoviană (spec
tacol 'susținut de
Teatrul Național
Cluj-Napoca) — 19.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) :
Mi se
pare că mă-nsor — 19 ;
(Arenele
Romane) :
Spectacol
extraordinar
- 18.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe sub cetini la
izvoare — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Urmărirea — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică
*
4 (15 23 77, sala
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 9,30.

cinema
• Cuibul
de
viespi ;
GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pistruiatul (III) î UNION (13 49 04)
— 9; 11.
• Pistruiatul
(I—II) :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 18.
• O zi Ia București : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Haiducii iul Șaptecai : VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17.15; 19,15.
• Liceenii : POPULAR (35 15 17) —
15; 17; 19.
• Misterele
Bucureștilor :
ARTA
(21 31 86) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 20.
9 Răpirea fecioarelor : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17: 19.
• Un om pe șosea : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (15 63 84) — 8,45; 11,30;
12,45; 14,15; 17; 19,30.
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Cucoana
Chlrița :
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,30.
• Medalion Alain Delon : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
• Old Shatterhand î LUCEA FA RUT
(15 87 67) — 9; 11,13; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Bomboane
sărate :
VICTOR t'
(16 28 79) — 9: 11,15; 13.30; 15.45:18:20
• Jandarmul
și
jandarmeriteie :
STUDIO (59 53 15) — 9,30: 11.30: 13.30’
15.30:
17,30:
19,30,
COTROCENT
(49 48 48) - 15; 17; 19.
• O farsă pentru cuscru : MIORIT*
(14 27 14) — 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18; 20.
• Șatra: FLACARA (20 33 40) - 15:
17; 19.
• Locuri în Inimă : GRĂDINA PARC
HOTEL (17 08 58) — 21,15.
• Gheața verde : GRADINA ARTA
(21 31 86) — 21.

procedeul de Întărire hidrotermică,
deci fără ardere, produse care va
lorifică superior argila și alte ma
teriale din carierele locale in con
dițiile diminuării simțitoare a chel
tuielilor de producție. (Cezar Ioana)

SLOBOZIA : Noi unități
comerciale
Zestrea edilitară a municipiului
Slobozia, în care numărul aparta
mentelor construite în ultimele
două debenii este de dotiă ort'-mai
mare decit cel al locuitorilor din
anul 1968, s-a îmbogățit cu rioi edificii social-culturale. menite să
contribuie la creșterea gradului de
confort al celor care muncesc și
trăiesc aici. între noile obiective
se numără magazinul universal
„Ialomița", cu o suprafață comer
cială de 5 700 metri pătrați. in care
cumpărătorii găsesc toată gama de
mărfuri industriale. In aceeași
zonă a fost deschis un modem ma
gazin pentru desfacerea produselor
alimentare. De curînd. la zestrea
comercială a Sloboziei s-a adăugat
magazinul de prezentare și desfa
cere a mobilei „Ambianța", situat
pe bulevardul Matei Basarab. Noua
construcție are o suprafață de 3 500
metri pătrați, în care se află ex
pusă mobilă de toate tipurile și
pentru toate preferințele. Este ase
menea unei case cu apartamente
de cite două, trei și patru camere,
cu garsoniere, holuri și bucătării.

mobilate adecvat șl variat (Mihai
Vișoiu).

CLUJ-NAPOCA :
Tehnologie originală
de recuperare a metalelor
La Institutul de chimie din ClujNapoca a fost elaborată o nouă
tehnologie pentru recuperarea paladiului din catalizatorii uzați, fo
losiți la fabricarea fibrelor și fire
lor sintetice. După cum Jie->a rela
tat dr. Nicolae Șerban, -director
adjunct științific al institutului, in
urma cercetărilor de laborator a
rezultat că,- prin aplicarea acestui
procedeu tehnologic, se recuperea
ză 99 la sută din paladiul conți
nut de catalizatorii uzați, acesta
avind un grad de puritate de peste
99 la sută, ceea ce permite reutilizarea lui. Tehnologia va fi valo
rificată în cadrul Centralei de fire
și fibre sintetice Săvinești, unde
se va recupera și reintroduce in
circuitul economic o cantitate În
semnată din acest, metal nobil,
contribuindu-se astfel la reducerea
importului. Colectivul institutului
a mai elaborat anterior și alte
tehnologii de recuperare a unor
metale prețioase și rare (aur, ar
gint, platină, rodiu) din cataliza
tori uzați, folosiți in industria chi
mică sau in alte procese tehnolo
gice. (Marin Oprea).

Primire la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
vineri dimineața, pe tovarășul Jaro
mir Obzina. vicepreședinte al guver
nului cehoslovac, președintele Comi
siei de Stat pentru Dezvoltare Tehnico-Științifică și Investiții, care a
efectuat o vizită în tara noastră.
Oaspetele a rugat să se transmită
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, precum si tova
rășei Elena Ceaușescu un cald salut
si cele mai bune urări din partea
tovarășului Gustav Husak, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace.
Primul-ministru al guvernului a
mulțumit si a rugat să se trans
mită.
din
partea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu si a tovarășei
Elena Ceaușescu. tovarășului Gustav
Husak un salut prietenesc si cele
mai bune urări.
în cadrul Întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și
colaborare dintre partidele, țările și
popoarele noastre — raporturi care
se dezvoltă in spiritul înțelegerilor
convenite cu prilejul întilnirilor la
nivel înalt româno-cehoslovace — și
s-a exprimat dorința extinderii lor

vremea
Institutul d« meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul ÎS iulie, ora 20 — 21 iu
lie, ora 20. In țar» : Vremea va fi
caldă. Îndeosebi In regiunile sudice,
iar cerul variabil, cu. timorări mal
accentuate tn regiunile vestice, cen
trale și de nord, unde vor cădea ploi.
Îndeosebi averse, însoțite do frecvente
descărcări electrice șl Izolat de grin
dină. Aici, cantitățile de apă pot de
păși 15 litri pe metrul pătrat In 24 de
ore. In celelalte
regiuni, averse de
ploaie Izolate. Vintul va sufla slab

în continuare. în acest context, au
fost examinate noi căi și modalități
menite’ să contribuie la amplifloarea
colaborării si cooperării
dintre
România si Cehoslovacia. In mod
deosebit, s-au subliniat perspective
le conlucrării dintre cele două țări
pe tărimul cercetării științifice si
tehnologice în sectoare de mare în
semnătate pentru progresul lor eco
nomic si social.
zLa primire a participat tovarășul
Ion Ursu. prim-vicepreședinte al
Comitetului Național pentru Știință
și Tehnologie.
A fost de față Jan Papp, amba
sadorul Cehoslovaciei la București.
★

în timpul șederii in tara noastră,
tovarășul Jaromir Obzina a fost pri
mit de tovarășul Gheorghe Oprea,
prim viceprim-ministru al guver
nului.
Oaspetele a vizitat unități de cer
cetare științifică, inginerie tehnolo
gică si proiectare si a purtat con
vorbiri De teme concrete ale progra
melor de cooperare de profil.
Intre Comitetul Național pentru
Știință și Tehnologie și Comisia de
Stat pentru Dezvoltare Tehnico-Științifică și Investiții a fost semnat un
protocol, cuprinzind măsuri pentru
adincirea și creșterea eficienței co
laborării tehnico-științifice românocehoslovace.

ptnă Ia moderat, eu intensificări tre
cătoare tn vestul țării și zona de mun
te, cu viteze intre 35 și 60 km la oră.
Temperatura aerului va înregistra o
scădere ușoară, Îndeosebi in regiunii»
nordice. Minimele vor fi cuprinse, !n
general, intre 12 șl 22 grade, iar ma
ximele intre 22 și 30 de grade, mal
ridicate in sud in primele zile, ptnă
la 35 de grade. în București s Vremea
va fi caldă, iar cerul, mai mult senin
la început, va prezenta unele innorări
in a doua parte a intervalului, cînd
va deveni favorabil averselor de
ploaie șl descărcărilor electrice. Vin
tul va sufla slab
ptnă Ia moderat.
Temperaturile minime vor oscila intre
17 șl 19 grade, iar cele maxime intre
27 șl 30 de grade, mal ridicate la în
ceput pînă la 33 de grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

UNIVERSIADA ’87
Paula Ivan - victorioasă
în proba de 3000 metri
Universiada de vară de la Zagreb,
competiția care in aceste zile a po
larizat interesul amatorilor de sport,
se apropie de sfirșit. Vineri, pe sta
dionul .,Dinamo" din Zagreb, in fața
a peste 30 000 de spectatori, s-au
decernat noi medalii la atletism,
printre învingători numărîndu-se și
sportiva româncă Paula Ivan, care,
la interval de . numai 24 de ore,
reușește să cucerească a doua me
dalie de aur. terminind pe locul I in
dificila cursă de 3 000 m. după ce
joi se clasase prima la 1 500 m. Realizind această mare performanță,
Paula Ivan devine una dintre vede
tele concursului atletic al Univer
siadei, confirmînd clasa recunoscută
a alergătoarelor din România.
Ca si cu o zi înainte. Paula Ivan a
luat cursa pe cont propriu, desprinzîndu-se încă din start, pentru a nu

mai putea fi ajunsă pînă la sosire,
ceea ce a dovedit nu numai o rezis
tență deosebită, dar și un mare curaj
in condițiile unei călduri sufocante
și ale unei concurențe puternice. Ea
a trecut la 1 200 m (trei ture de
pistă) în 4T1”, cu avans de peste
20 m față de americanca Ann
Schweitzer sî Mariana Stănescu, păstrindu-și avansul și înaintea ulti
mului tur de pistă, cînd a fost înre
gistrată în 7'58”.
După această epuizantă cursă soli
tară, Paula Ivan a fost cronometrată
la sosire in 8’53”61/100, timp ce con
stituie un nou record mondial uni
versitar.
Medalia de argint a revenit americancei Ann Schweitzer, tn
8'59”56'100, Iar cea de bronz sovie
ticei Natalia Artemova — 9’02”92/100.

Azi, finalele regatei de canotaj,
în care vor concura toate echipajele noastre
Astăzi, la centrul nautic „Jarun"
de lingă Zagreb se va încheia re
gata de canotaj a Universiadei '87.
Cei 15 sportivi si sportive, reprezen
tanți ai canotajului studențesc din
România, s-au calificat cu totii pen
tru finalele regatei. Antrenorii Ion
Boicu (lotul feminin) si Dan Toma
(lotul masculin), canotoarele si cano
torii noștri s-au pregătit centru
Universiadă, sub aceeași deviză ale
*
Cea de-a doua medalie de aur
i pentru tara-gazdă la Jocurile mon-

cărei imperative le-au înfăptuit atit
de strălucit prin suita de victorii la
regata Jocurilor Olimpice din 1984 :
„Toate echipajele românești — pe
podiumul de premiere 1“ Să le urăm
împliniri asemănătoare si la Zagreb 1
Arriintim că pînă in prezent dele
gația sportivă studențească a Româ
niei și-a înscris la activ 15 medalii
de aur, 10 de argint și 9 de bronz.
★
diale universitare de vară de la Zag'reb a fost cucerită de selecționata

Prin eforturi comune, spre consolidarea
păcii în Balcani și în întreaga lume
Declarații ale participanților la Conferința
Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie
din țările balcanice
Timp de treî zile, la București s-au desfășurat lucrările celei de-a
VII-a Conferințe a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din
țările balcanice, participanții dezbătind. într-o atmosferă de deplină în
țelegere. probleme legate de aportul societăților respective la crearea
unui climat de bună vecinătate și largă cooperare in Balcani, ca parte
integrantă a edificării securității europene, la înfăptuirea obiectivelor
supreme ale întregii umanități — pacea, dezarmarea. înțelegerea inter
națională. Au fost abordate, alături de chestiunile specifice activității Jor,
probleme legate de preocupările pe linia educării populației, și îndeosebi
a tinerei generații, în spiritul idealurilor umanitare ale Crucii Roșii, in
scopul ptomovării păcii, colaborării și prieteniei intre popoare.
Acordind o mare importanță activității societăților de Cruce Roșie,
președintele României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia, încă
în cuvintarea rostită la cea de-a XXIII-a Conferință internațională a
Crucii Roșii, desfășurată la București, că „țelurile fundamentale ale Crucii
Roșii pledează cu toată puterea in favoarea ideii ca ea să-și facă un titlu
de onoare din lupta pentru Împlinirea dezideratelor prioritare ale ome
nirii — pacea, dezarmarea, securitatea, lichidarea subdezvoltării, demo
cratizarea relațiilor internaționale, Întărirea solidarității popoarelor și a
tuturor organismelor internaționale în edificarea unei lumi mai bune ?î
mai drepte pe planeta noastră". In acest spirit a acționat și acționează
Crucea Roșie din țara noastră.
în cele ce urmează, publicăm declarații ale unora din participanții la
Intîlnirea de la București, care au avut amabilitatea să răspundă la soli
citările ziarului nostru.

„Apreciem in mod deosebit
inițiativele de pace
ale președintelui
Nicolae Ceaușescu"
Enrique de la Mata Gorostizaga,
președintele Ligii Societăților de
Cruce Roșie și Semilună Roșie
Cu 125 de ani tn urmă, cînd a luat
ființă Crucea Roșie, soopul său prin
cipal a fost un scop umanist : acela
de a acorda, prin toate mijloaoele
posibile, ajutorul cuvenit militarilor
răniți și bolnavi pe cimpul de luptă,
în ambulanțe și spitale, precum și
persoanelor civile din spatele fron
tului. Desigur, în condițiile actuale,
cînd asupra omenirii planează peri
colul unui cataclism nuclear. Crucea
Roșie nu poate sta cu brațele încru
cișate. așteptind desfășurarea eve
nimentelor. După cum se știe. în
1975 și în 1984 au avut loc conferințe
internaționale ale organizațiilor de

Cruce Roșie și Semilună Roșie,
-avind ca temă ’ principală tocmai
apărarea păcii. In zilele noastre
pacea nu poate fi și nu trebuie să
însemne doar lipsa războiului ; pacea
impune adincirea înțelegerii și cola
borării. ea înseamnă. în același timp,
lupta pentru condiții mai bune de
Viață, de sănătate și educație pentru
toate popoarele.
Iată de ce dăm o înaltă apreciere
tuturor acțiunilor îndreptate spre
apărarea păcii. Apreciem deosebit
inițiativele în acest sens ale Româ
niei. ale președintelui
Nicolae Ceaușescu. Știm că Româ
nia, printr-un referendum popular,
a hotărit reducerea cu 5 Ia sută a
trupelor, armamentelor și cheltuieli
lor militare. Sperăm că, pe aceeași
linie, prin contribuția tuturor state
lor și popoarelor, vor fi realizate
acorduri reale de dezarmare, care să
contribuie la oprirea cursei înarmă
rilor, la eliminarea riscului unui
război nuclear. în același timp, este
necesar să se asigure un climat de
cooperare între state, crearea unei

atmosfere de înțelegere, care să ge
nereze conlucrarea dintre toate ță
rile lumii. tn această direcție se
pronunță membrii societăților de
Cruce Roșie și Semilună Roșie.

„Exemplul României
trebuie urmat
de toate statele"
Ahmand Abu Goura, președintele
Comisiei permanente a Crucii Roșii
și Semilunii Roșii Internaționale
Să faci totul pentru ca toți oame
nii să trăiască în pace. în respect și
demnitate, să aibă condiții de viață
adecvate, de sănătate, locuință, edu
cație — iată țelul principal al orga
nizațiilor de Cruce Roșie si Semi
lună Roșie. Pentru realizarea acestor
deziderate vitale in zilele noastre,
înainte de toate trebuie să acționăm
pentru paoe. Dreptul la viată, la
pace al oamenilor, al popoarelor
este primordial. Dacă fondurile
irosite azi pentru înarmări ar
fi dirijate în scopuri pașnice, stan
dardul de viată al întregii popu
lații a globului s-ar îmbunătăți
apreciabil, lumea in care trăim ar fi
o lume mai dreaptă, civilizația ar
progresa apreciabil. Expriniind aces
te ginduri as vrea să subliniez cit
de satisfăcut am fost cind am ^uzit
că România a și redus anul trecut
cheltuielile sale militare. Dacă toate
statele ar urma exemplul României
și dacă s-ar repartiza măcar o mică
parte din cheltuielile militare ale
statelor tn vederea satisfacerii ne
voilor sociale, omenirea ar arăta
altfel.

„Pentru transformarea
Balcanilor într-o zonă
denuclearizată, a păcii
și colaborării"
Dr. Kiril Ignatov, președinte al C.C.
ol Organizației de Cruce Roșie din
R. P. Bulgaria
In actuala etapă de dezvoltare, cea
mai mare primejdie pentru existența
omenirii o reprezintă armele atomice,

spectrul unei catastrofe nucleare. In
același timp, o mare putere de uci
dere au căpătat armele chimice.
Acestea au fost atit de «perfecționate->. incit au devenit aproape la
fel de nimicitoare ca și armele ato
mice. Același lucru se poate spune
și despre armele convenționale.
In mod firesc. în primele rinduri
ale celor care militează pentru pace
și dezarmare se găsesc țările so
cialiste. Ele au avansat numeroase
propuneri de pace, de dezarmare, au
întreprins pași concreți în această
direcție. Astfel a procedat U.R.S.S.
Totodată, țara dumneavoastră, Româ
nia socialistă, si țara mea. Bulgaria
socialistă, au lansat initiative de
răsunet în domeniul dezarmării, pă
cii. al creării unei atmosfere de
înțelegere și colaborare.
Semnificativ este și faptul că în
diferite oolțuri ale planetei sint țări
care își unesc eforturile pentru a
crea zone libere de arme nucleare,
în aoeastă direcție acționează si ță
rile din Balcani, regiune cunoscută,
în trecut, în lume, ca zonă de con
flicte și confruntări. De mai multi
ani țările de aici acționează pentru
eliberarea Balcanilor de arma nu
cleară. pentru transformarea acestei
regiuni intr-o zonă a colaborării și
cooperării prietenești. Se cuvine, tot
odată, menționată și generoasa pro
punere a președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și a pre
ședintelui Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria, tovarășul Todor' Jivkov,
privind transformarea Balcanilor în
tr-o zonă liberă și de arme chimice,
în acest sens, al creării în Balcani a
unei regiuni a păcii, înțelegerii și
cooperării, fără arme de distrugere
în masă, acționează și organizațiile
noastre de Cruce Roșie.

„Obiectivul comun:
făurirea unei lumi
fără arme și războaie"
Dr. lovar» Tofoski, președintele
Societățij naționale de Cruce Roșie
din Iugoslavia
Organizațiile de Cruce Roșie au
nobila datorie de a-și orienta întrea
ga lor activitate către obiectivul pri
mordial al lumii contemporane —

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deplină satisfacție mesajul de felicitări și urările pe care
ați binevoit să ml Je adresați cu ocazia celei de-a 58-a aniversări.
Exprimindu-vă sincere mulțumiri, îmi este deosebit de plăcut să' vă
urez, dumneavoastră personal, fericire și sănătate, iar poporului prieten al
României, progres, prosperitate si pace.
Vă rog să primiți expresia celei mai înalte considerații.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a
primit, vineri, ne Râul Acosta Ren
gifo. prim-secretar al Senatului Re
publicii Peru, membru al Comisiei
senatoriale pentru agricultură, care
se află într-o vizită în tara noastră.
In timpul întrevederii a avut loc
un schimb de informații privind ac
tivitatea forurilor legislative din
cele două țări, evidentiindu-se rolul
lor în dezvoltarea si diversificarea
raporturilor de prietenie și colabo
rare româno-peruane. A fost releva
tă. totodată, contribuția pe care o
pot aduce parlamentele si parlamen
tarii din România si Peru la efortul
general pentru instaurarea unui cli
mat de nacâ și înțelegere în întrea
ga 4ume.
La Întrevedere a fost de față
Carlos Gamarra Vargas, ambasado
rul Republicii Peru la București.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Columbia, vineri dupăamiază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de
Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea Si Asocia
ția de prietenie româno-columbiană.

îp cadrul căreia au fost prezentate
impresii de călătorie din această
tară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de
prietenie româno-columbiene, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, un numeros public.
A fost prezent Victor Alberto Del
gado Mallarino. ambasadorul Repu
blicii Columbia la București.
*
La Invitația Comitetului foștilor
luptători și veteranilor de război
Împotriva fascismului, o delegația
a Comitetului rezistenților antifas
ciști din Republica Democrată Ger
mană. condusă de Fritz Reuter,
vicepreședinte, a efectuat o vizită
de prietenie și schimb de experien
ță în tara noastră.
Oaspeții germani au fost primiți
de conducerea comitetului român
și au purtat convorbiri care au con
tribuit la o mai bună cunoaștere a
activității celor două comitete, la
stringerea legăturilor și întărirea
prieteniei dintre foștii luptători și
veteranii de război români și rezistentii antifasciști din Republica
Democrată Germană.
Delegația rezistenților antifas
ciști din Republica Democrată Ger
mană a depus o coroană de flori la
Monumentul eroilor luptei pentru
libertatea poporului si patriei, pen
tru socialism și a vizitat o serie de
obiective economice și culturale din
Capitala tării și din provincie.
(Agerpres)

feminină de baschet. In finală, bas
chetbalistele iugoslave au întrecut
cu scorul de 80—73 (37—36) formația
U.R.S.S. Pe locul trei s-a situat
echioa R. P. Chineze. învingătoare
cu 88—81 (47—42) în meciul cu re
prezentativa Bulgariei.
Proba de simplu feminin din ca
drul competiției de tenis a fost ciștigată de Leila Meskj (U.R.S.S.). care
e dispus în finală cu 6—2. 6—3 de
Iva Budarova (Cehoslovacia). In fi
nala probei de dublu masculin, cu
plul R. Vogel — B. Stankovici (Ce
hoslovacia) a Întrecut cu 6—3. 7—5,
6—3 perechea G. Dzelde — A. OhJovski (U.R.S.S.).
Rezultate înregistrate în alte dis
cipline sportive : polo pe apă (semi
finale) : Italia — Iugoslavia 8—6
(3—1. 3—1. 1—2. 1—2) ; Cuba —
U.R.S.S. 7—5 (0—1, 2—1. 3—0. 2—3) ;

baschet-masculin (grune semifinale):
Iugoslavia — Cuba 104—66 (58—32) :
U.R.S.S. — Bulgaria 116—97 (59-48);
S.U.A. — Canada 93-83 (51—48) ;
Cehoslovacia — Brazilia 94—85 (33—
42) ; volei (semifinale) : masculin :
R.P. Chineză — U.R.S.S. 3-0 (15-8,
15—6. 15—11) ; Iugoslavia — Italia
3-1 (5—15. 15—4. 15—13. 15-10) : fe
minin : R. P. Chineză — Bulgaria
3—0 (15-3. 15—11. 15—8) ; U.R.S.S.
— R.D. Germană 3—1 (3—15, 15—3,
15—10 15—7).
După o zi de repaus, concursul de
atletism se va încheia duminică, ul
tima zi a Universiadei, cînd vor
concura din lotul român săritorul .in
înălțime Sorin Matei, maratonista
Elena Murgoci, Mitica Junghiatu —
la 800 m. Liliana Năstase și Marieta
Ilcu. la săritura în lungime, și șta
feta feminină de 4X400 m.

In aceeași zl. oaspetele peruan s-a
tntîlnit cu membri ai conducerii Mi
nisterului Comerțului Exterior si
Cooperării Economice Internaționale.

Biroul M.A.N. a oferit un dineu tn
onoarea senatorului peruan.
★

SCRIMA :

încep campionatele mondiale

Astăzi, tn Elveția, la Lausanne,
încep campionatele mondiale.
competiție ; iau parte și floretistele
românce Elisabeta Tufan. Reka Lazăr, Rozalia Oros, Geta Beca și Ro
xana Grigorescu.
Concursul feminin individual de
floretă se va desfășura astăzi și
miine. Azi vor avea loc întrecerile
eliminatorii directe, pînă cînd vor
rămine în concurs 36 de floretiste.

De la acest punct, întrecerile elimi
natorii directe vor continua dumi
nică dimineața pînă se vor califica
opt. finaliste
dupa-amiază se vob
disputa întrecerile turneului final,
care vor desemna pe campioana
mondială și pe celelalte medaliate.
Concursul feminin de floretă pe
echipe, la care va participa și for
mația noastră reprezentativă, este
programat să înceapă marți. 21 iulie.

ATLETISM. Proba feminină de
1 500 m, din cadrul concursului in
ternațional de atletism desfășurat
la Paris, a fost ciștigată de spor
tiva româncă Doina Melinte, cu
timpul de 4'01”78/100. urmată de
concurentele americane Diana Ri
chards — 4’03”99/100
și
Linda
Sheskey — 4’04”99/100. O a doua
victorie pentru culorile sportive ro
mânești a fost obținută de Vali Ionescu. situată pe .primul loc la sări
tura în lungime, cu rezultatul de
6.56 m.
In cursa masculină de 2 000 m, a-

tletul marocan Said Aouita a stabilit
un nou record mondial, cu timpul de
4**50 ”81/100. Vechiul record era de
4’51 ”39/100 și aparținea, din anul 1985,
englezului Steve Cram.

salvgardarea păcii, spre asigurarea
bazelor unei păci durabile, intensificindu-și eforturile pentru preveni
rea cauzelor războiului și nu numai
pentru eliminarea consecințelor sale.
Realizarea programelor celor două
conferințe internaționale ale Crucii
Roșii pentru pace, de la Belgrad, din
1975. și din Finlanda și Suedia, din
1984. presupune noi eforturi îndrep
tate spre educarea pentru pace, in
special a tinerei generații, manifes
tarea unei solidarități active cu ță
rile in curs de dezvoltare, acordarea
de ajutor în caz de conflicte armate
sau catastrofe naturale, eliminarea
flagelului foametei, care afectează o
mare parte din populația lumii.
Angajarea Crucii Roșii trebuie să
se încadreze in marea mișcare a
opiniei publice, a popoarelor, urmă
rind făurirea unei lumi fără arme
și războaie. Așa cum ne-am adus o
contribuție efectivă la realizarea
programelor și obiectivelor „Anului
Internațional al Păcii", avem datoria
să inițiem noi acțiuni pentru dezar
mare. in primul rind pentru dezar
mare nucleară, pentru împiedicarea
unei catastrofe ■ nucleare, pentru reconversiunea actualelor sume desti
nate mijloacelor de distrugere spre
scopuri pașnice.
Cum securitatea și stabilitatea în
Europa sint strins legate de secu
ritatea și stabilitatea în regiunea
.Balcanilor, societățile de Cruce Roșie
trebuie să depună noi eforturi pen
tru intărirea cooperării între țările
balcanice, pentru a face din zona
noastră geografică o zonă a păcii și
prieteniei. Cred că relațiile de strinsă colaborare si prietenie dintre
Iugoslavia si România, întîlnirile pe
riodice la cel mai înalt nivel, iniția
tivele comune constituie un exemplu
foarte bun in aoeastă privință.

actualei curse a înarmărilor. în pri«
mul rind nucleare.
Am dezvoltat si dezvoltăm relații
de strinsă colaborare cu organizații
le similare din Balcani, pentru a ne
spori contribuția la transformarea
Balcanilor într-o zonă a păcii si în
țelegerii, liberă de arme nucleare.
Noi am sprijinit toate inițiativele
statelor balcanice, inclusiv ale tării
dumneavoastră, avind drept scop să
ducă la îmbunătățirea climatului din
’zona noastră geografică.
In același spirit, sintem preocupați
de a atrage la activitatea de Cruce
Roșie cit mai multi tineri, de a le
insufla acestora nobilele idealuri
pentru care milităm, de a-i educa in
scopul promovării păcii, cooperării
și prieteniei intre popoare. Valoarea
supremă în acest secol atit de frămîntat este pacea și numai pacea.

„Să educăm tineretul
în spiritul idealurilor
de pace, prietenie
și înțelegere"
Amiral Golfinos Petmeias, pre
ședintele Societății de Cruce Roșie
din Grecia
La fel ca întreaga mișcare, și So
cietatea de Cruce Roșie din țara
noastră acordă o mare importanță
realizării păcii în lume — țelul esen
țial. rațiunea de existentă a Crucii
Roșii. In ce ne privește, ne facem
un titlu de onoare din activitatea pe
care o desfășurăm pentru oprirea

FOTBAL. In cadrul campionatului
mondial de fotbal pentru juniori II
(jucători pină la 16 ani), ce se des
fășoară in Canada, selecționata
Franței a învins cu scorul de 4—1
(2—0) formația Australiei, iar echi
pele Braziliei și Arabiei Saudite au
terminat la egalitate ; 0—0.

„înfăptuiri care bucură
pe toți prietenii
poporului român"
Dr. Kemal Demir, președintele
Societății de Semilună Roșie din
Turcia
Dintotdeauna. idealurile organiza
țiilor de Cruce Roșie și Semilună
Roșie au fost identice cu idealurile
păcii. înțelegerii și colaborării, tn
ceea ce privește Turcia. încă din
timpul lui Ataturk, ea a urmat ca
principiu general de politică externă:
„pace în țară, pace în lume". Aces
ta este si principiul la care subscrie
organizația noastră. Tn întreaga
noastră activitate căutăm să răspindim in rîndurile poporului, ale tine
rei generații idealurile nobile ale
păcii. înțelegerii, conlucrării pașni
ce. să acționăm pentru transpunerea
lor in viață în regiunea noastră —
Balcanii — în Europa și în lume.
Este un fapt bine cunoscut că Tur
cia și România, deși țări cu regimuri
diferite. întrețin și dezvoltă relații de
colaborare prietenești. Un rol impor
tant în această direcție au avut con
tactele și convorbirile la nivel înalt
turco-române.
Am avut prilejui să vizitez pentru
prima dată România acum 15 ani,
în calitate de ministru al sănătății.
Acum am revăzut cu bucurie tara
dumneavoastră și' pot să spun că am
fost puternic impresionat de marile
realizări obținute. Pretutindeni se
văd însemnele progresului, ceea ce
nu poate decit să bucure pe toți
prietenii poporului român.

Grupaj realizat de R. BOGDAN ți N. PLOPEANU

IOEI $1 DIBECTII K ACȚIUNE MOMBE IN OffiW
THMETICA a PBBCIICfi A TWMftMI NICOUIE gAOSESCU
Un amplu program de măsuri pentru
dezvoltarea echilibrată a economiei mondiale
Situația economică mondială, problemele complexe care se
pun astăzi pe plan mondial în domeniul economic necesită o in
tensificare a colaborării și a relațiilor internaționale, pentru a găsi
soluții corespunzătoare depășirii crizei economice, realizării noii
ordini economice internaționale, acordării unui sprijin mai puter
nic pentru țările în curs de dezvoltare - factori decisivi pentru
realizarea stabilității economiei mondiale și crearea condițiilor
pentru continuarea progresului economico-social al tuturor sta
telor.
NICOLAE CEAUȘESCU
menea evoluții sîn-t schimbările in
tervenite în domeniul creditului in
ternațional și eșecul strategiei de
soluționare a problemei datoriilor ex
terne impuse țărilor debitoare de că
tre cercurile financiare din statele
capitaliste dezvoltate. Astfel, scum
pirea excesivă a creditului la în
ceputul anilor ’80 a dus la sporirea
rapidă a datoriilor externe ale țărilor
în curs de dezvoltare și a sarcinilor
de rambursare. într-adevăr. așa cum
rezultă și din statisticile F.M.I., da
toria externă a țărilor lumii a treia
s-a dublat în ultimii șapte ani și
aproape întregul spor este rezultatul
politicii „banilor scumpi". Țările în
curs de dezvoltare au plătit, între
1979—1986, numai în contul dobinzilor, o sumă egală cu peste 95 la sută
din nivelul datoriei lor la începutul
intervalului amintit. Cu alte cuvinte,
noile angajamente financiare externe
ale țărilor debitoare n-au servit
propriei dezvoltări economice și so
ciale, ci doar asigurării profiturilor
băncilor creditoare.

O preocupare statornică
în cei 22 de ani de la Con
gresul al IX-lea. In întreaga
perioadă de la Congresul al IX-lea
al P.C.R.. România socialistă a ac
ționat statornic pentru solutionarea
problemelor complexe ale economiei
mondiale, pentru depășirea stării de
subdezvoltare in care se află două
treimi din omenire, pentru realizarea
unei noi ordini. economice interna
ționale care să asigure progresul și
bunăstarea tuturor statelor — aceas
ta oonstituindu-se într-.un obiectiv
fundamental al politicii externe ro
mânești.
O expresie a acestei preocupări
consecvente o reprezintă și mesajul
președintelui
Nicolae
Ceaușescu
adresat celei de-a VII-a sesiuni a
Conferinței Națiunilor Unite pentru
Comerț Si Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.),
și care preconizează nu numai di
recții de acțiune in vederea instau
rării unei noi ordini economice internaționăle, ci și măsuri concrete
menite să contribuie la realizarea
acestui deziderat istoric.
Din ansamblul — unitar — al aces
tor măsuri se desprind, în primul
rînd, prin importanta lor practică,
cele vizind înlăturarea obstacolelor
financiar-tmonetare din calea lichidă
rii subdezvoltării, a decalajelor eco
nomice dintre state. „în mod deo
sebit, arată mesajul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU, se impune
să se treacă la acțiuni hoțărîte pen
tru soluționarea globală, politico-economică, a problemei datoriilor ex
terne extrem de mari ale tarilor in
curs de dezvoltare, să se facă totul
pentru rezolvarea acestei probleme
pe baza unor criterii și principii care
să țină seama de nivelul de dezvol
tare al țărilor respective, de posibi
litățile lor de plată, cit și de efortu
rile pe care ele trebuie să le facă
pentru asigurarea progresului lor
economic și social".

Perspectiva : îndatorarea
perpștuă ? Desprinderea credi
tului -international de activitatea eco
nomică din țările debitoare este con
siderată drept una dintre cele mai
alarmante consecințe ale evoluțiilor
care au avut loc. în ultimii ani. pe
piețele financiare internaționale.
Practici financiare, care par pozitive
pe termen scurt, poartă in ele germe
nii unor grave dificultăți pe termen
lung. Căci acordarea de noi credite
pentru a permite debitorilor numai
plata dobînzilor la împrumuturile mai
vechi duce la acumularea de datorii,
fără o creștere corespunzătoare a ca
pacității de producție, care este, în
același timp, și capacitatea de plată.
In viziunea generală a pre
ședintelui României apare limpe
de și un alt fenomen, extrem de
nociv, generat de schimbările inter
venite în sistemul de creditare pe
plan internațional — respectiv, așanumitul transfer invers de resurse :
din țările sărace către cele bogate.
Din pricina scumpirii excesive a
creditului și res-trîngerii, în paralel,
a fluxurilor financiare spre țările
debitoare, ieșirea de resurse din sta
tele respective, sub formă de dobîn^i
și profituri la investițiile directe de
capital străin, depășesc, de la o vre
me. tot mai mult intrările de fonduri.
S-a ajuns, astfel, ca. de pildă. Ame
rica Latină — zonă din cele mai
afectate de zdrobitoarea povară a
datoriilor — să îndeplinească în pre
zent rolul de principal „exportator
de capitaluri". Rol nedorit, căci este
vorba de capitalurile ce reprezintă,
plata dobînzilor către marile bănci
din statele avansate economic. Nu
mai din șapte țări latino-americane
s-au scurs, pe această cale. între
1982—1985, peste 85 miliarde de do
lari, ceea ce înseamnă, pentru unele
dintre ele. aproape 10 Ia sută din
produsul național brut.
Țările creditoare din Occident au
transformat astfel datoriile într-un
mijloc de spoliere pînă la secătuire
a țărilor debitoare, care au fost aduse
în situația ■ de a nu-și mai putea
respecta angajamentele asumate ini
țial. Iar procedura reeșalonărilor
spre care au fost impinse n-a rezol
vat problemele acute, cum sint cele
legate de costul ridicat al creditu
lui. ci doar a aminat scadentele și
aceasta cu riscul ca. atunci cînd
criza datoriilor va reizbucni. ea să
fie și mai greu de stăpinit. însăși
practica a dovedit că reeșalonările,
departe de a oferi un sprijin real
țărilor debitoare, le-a împovărat și
mai mult, atît prin dobînzile impuse
sumelor ce vor fi rambursate ulte
rior. cit si prin penalizările aplicate
pentru nerespectarea termenelor ini
țiale de plată.
Eșecul strategiei de soluționare a
problemei datoriilor se explică și
prin aceea că finalizarea acordurilor
de reeșalonare este condiționată de
adoptarea dc către țările debitoare
a unor programe dc severă austeri
tate. care însă nu ajung la rădăcina
răului. Dimpotrivă. în condițiile in
care țările debitoare nu reușesc

Depășirea
fenomenelor
de criză — un imperativ
stringent Propunerile avansate
de-a lungul anilor de partidul și sta
tul nostru, inclusiv cele cuprinse in
recentul
mesaj
al tovarășului
Nicolae Ceaușescu izvorăsc din
înseși realitățile lumii de azi. mar
cate de persistenta și chiar acutizarea fenomenelor de criză din eco
nomia mondială, ce afectează toate
statele, mai ales țările în curs de
dezvoltare, care întimpină. de la în
ceputul actualului deceniu, dificultăți
de o amploare fără precedent. Or,
așa cum s-a relevat și în cadrul
dezbaterilor generale din cadrul se
siunii U.N.C.T.A.D., problema dato
riilor externe se află in miezul aces
tor dificultăți. Obligațiile financiare
externe ale țărilor lumii a treia, însumind peste 1 00(1 miliarde de do
lari. au devenit o povară insupor
tabilă pentru multe state debitoare.
Țările în curs de dezvoltare au fă
cut — după declanșarea crizei dato
riilor, in august 1982 — apreciabile
eforturi pentru a depăși impasul fi
nanciar. Se apreciază că in întreaga
perioadă postbelică nu s-a mai înre
gistrat un efort atît de amplu, poate
chiar dramatic, al unui număr atît
de mare de state, pentru echilibrarea
balanței de -plăți, ca acela depus
după 1982 de țările debitoare din lu
mea a treia. Cu' toate acestea, nici
un progres efectiv nu s-a realizat, în
ultimii patru ani, in solutionarea
problemei datoriei externe a țărilor
în curs de dezvoltare. Dimpotrivă,
situația statelor debitoare. îndeosebi
a acelora din America Latină și Afri
ca. este în prezent mai grea decit
la începutul crizei. La șfirșitul lui
1986, ponderea datoriei țărilor în
curs de dezvoltare în veniturile lor
din exporturi s-a ridicat la 210 Ia
sută, față dc 174 la sută în 1984.
Din
mesajul
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. din constatările
a numeroase rapoarte ale unor or
ganisme internaționale
rezultă că
principalele cauze ale unei ase-,

Agențiile de presa
pe scurt
■

ÎNTÎLNIRE SOVIETO-UNGARA.
Secretarul general al C.C. al
P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov. a avut
o intilnirc cu președintele Consi
liului dc Miniștri al R.P. Ungare,
Karoly Grosz, aflat in vizită prie
tenească de lucru la Moscova —
transmit agențiile T.A.S.S. si M.T.I.
S-a efectuat un schimb de păreri
privind sarcinile actuale ale
P.M.S.U. și P.C.U.S. și au fost
abordate unele probleme ale cola
borării economice și tehnico-științifice ungaro-sovietice.
CONVORBIRE LA SOFIA. Pre
ședintele Consiliului de Stat al
R.P. Bulgaria,' Todor Jivkov. l-a
primit vineri pe vicecancelarul și
ministrul afacerilor externe al
R.F.G., Hans-Dietrich Genscher,
care întreprinde o vizită oficială în
Bulgaria. Convorbirea s-ă referit

■

la probleme ale dezvoltării relații
lor bilaterale și la aspecte ale ac
tualității internaționale.
ÎNTREVEDERE. Gustav Husak,
secretar general al CțC. al P.C. din
Cehoslovacia,
președintele R.S.
Cehoslovace, l-a primit pe Aloi»
Mock, vicecancelar și ministru al
afacerilor externe al Austriei. Păr
țile și-au exprimat intenția de a
participa activ la procesul generaleuropean, ca factor important de
întărire a securității și cooperării
în Europa.
CONTACTE DIPLOMATICE. La
Luanda s-au încheiat convor
birile oficiale intre ministrul
de externe angolez. Afonso Van
Dunen.
și
Chester
Crocker,
asistent al secretarului de stat
al S.U.A. Reluarea convorbiri
lor angolezo-americane survine

să-și sporească exporturile ei veni
turile în devize. în bună parte din
pricina politicilor financiare și co
merciale restrictive promovate chiar
de țările creditoare, stingerea obli
gațiilor financiare ale statelor res
pective se face pe seama reducerii
importurilor, a investițiilor, fapt ce
duce la stagnare si regres economic,
în acest sens, așa cum atestă reali
tățile. strategia ieșirii din criză im
pusă de creditori a dus la o spirală
recesionistă fără sfîrșit în țările de
bitoare. obligate să frîneze orice for
mă de dezvoltare pentru a economisi
sumele necesare restituirii datoriilor
și. totodată, să facă alte datorii pen
tru a menține acel minim de con
diții economice pe care imposibili
tatea realizării programelor de dez
voltare tinde să le suprime.
Scăderea producției lumii a treia
paralel cu creșterea datoriei lor cre
ează condițiile îndatorării perpetue
a acestor state. Dar. în fața unei
asemenea perspective, tot mai multe
țări debitoare îsi suspendă temporar
plățile sau le limitează la un anu
mit procent din veniturile obținute
din exporturi. Orice strategie a ie
șirii <’- criza datoriilor, s-a arătat
la reunmnea de La Geneva, nu va
da rezultatele scontate decît dacă va
urmări creșterea eoonomică a țărilor
debitoare.

ORIENTUL MIJLOCIU
*
*

*

I

ROMA 17 (Agerpres). — într-un
Interviu televizat, președinta Ca
merei Deputaților a parlamentului
italian, Nilde Jottl, s-a pronunțat
pentru folosirea energiei atomice
exclusiv în scopuri pașnice și a
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avertizat asupra pericolelor pe
care le-ar avea utilizarea progrese
lor științei în direcții străine apă
rării valorilor morale și a demni
tății umane — transmite agenția
ANSA.

I
I
ț

tensificarea acțiunilor Greciei în
cadrul eforturilor generale pentru *
dezarmare și pace. Printre semna (
tarii lui, menționează agențiile de
presă, figurează membri ai parla I
mentului, primari, oameni de știin
ță, reprezentanți ai cercurilor re
ligioase. ai vieții cultural-sportive *
elene, ai altor categorii ale populației grecești.

J
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„Înarmările constituie un factor major
de frînare a dezvoltării economice"
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MARELE PREMIU al celui de-al
XV-lea Festival internațional al
filmului de la Moscova a fost acor
dat peliculei „Interviu", de Fede
rico Fellini. Au primit premii spe
ciale filmele „Curierul", al regizo
rului sovietic Karen Șahnazarov,
?i „Eroul anului", realizat de re
gizorul polonez Felix Falk. Dis
tincțiile pentru interpretare, au re

Energia atomică să fie folosită
exclusiv în scopuri pașnice 1

ATENA 17 (Agerpres). — Orga
nizațiile pentru pace elene au
stems peste 650 000 de semnături
pe un document intitulat „Pentru
pace și pentru o Grecie fără arme
* nucleare și fără baze militare
străine pe teritoriul său".
Documentul, prezentat parlamen
tului grec, cere eliminarea bazelor
1 militare americane din țară și in

cit de întemeiate si oportune sfnt
propunerile formulate de președintele
Nicolae Ceaușescu privind soluțio
narea problemei datoriilor externe,
care se înscriu în concepția generală
a tării noastre referitoare la căile de
depășire a crizei economice mondia
le. Un element central al. acestor pro
puneri pornește de la teza că regulile
si mecanismele care guvernează rela
țiile economice internaționale tre
buie să reflecte calitativ problema
tica țărilor în curs de dezvoltare,
imperativele lichidării subdezvoltă
rii. a marilor decalaje dintre state.
Practicile si mecanismele vechi, ba
zate pe legile economiei capitaliste
din care ău emanat, .trebuie să facă
loc treptat unor mecanisme noi.
adecvate realităților în care trăim.
Realizarea unui asemenea obiectiv
necesită. în concepția președintelui
României, un dialog autentic — cu
participarea tuturor statelor, a F.M.I.
și B.I.R.D.. a altor instituții finan
ciare internaționale, precum și a
marilor bănci — în cadrul căruia să
se adopte măsuri capabile să ducă
Ia soluționarea globală, politico-economică a problemei datoriilor. Țara
noastră consideră, așa cum se
arată si în mesajul tovarășului
Nicolae Ceaușescu. că asemenea mă
suri trebuie să aibă în vedere anu
larea totală a datoriilor țârilor celor
mai sărace, reducerea. în proporții
corespunzătoare, a datoriilor tuturor
■celorlalte țări în curs de dezvoltare
Si reeșalonarea pe o perioadă de
15—20 de ani a restului datoriilor,
cu o dobîndă minimă sau chiar fără
dobindă. De asemenea. România con
sideră că trebuie să se stabilească
un plafon maxim pentru plățile în
contul datoriei externe, care să nu
depășească 10 la sută din incasările
obținute din exporturile țărilor debi
toare ; să se treacă la o reducere
generală a dobînzilor — inclusiv de
către F.M.I. și B.I.R.D. — și. totoda
tă. să se asigure acordarea în con
tinuare de noi credite țărilor răma
se in urmă, in condiții avantajoase,
cu dobinzi raționale. în scopul dez
voltării lor economioo-sociale.
Interesul deosebit de • care s-au
bucurat și se bucură propunerile
României socialiste, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu se explică tocmai
prin caracterul lor realist si con
structiv. prin faptul că ele definesc
modalități concrete de înfăptuire a
noii ordini economice internaționale,
chemată să contribuie la lichidarea
subdezvoltării, a decalajelor dintre
state, la progresul tuturor popoa
relor.

HOTARÎRE. Un purtător de cuvint al M.A.E. francez a anunțat
că Franța a hotărit să rupă rela
țiile diplomatice cu Iranul —
transmit agențiile de presă. S-a
anunțat că măsura a fost luată în
urma hotăririi exprimate anterior
de Iran de a suspenda relațiile di
plomatice bilaterale. Reprezentan
tul permanent al Franței la Orga
nizația Națiunilor Unite a primit
instrucțiuni să notifice Consiliului
de Securitate această hotărîre.

grad mai ___
________ De
Înalt de_ tehnologie.
asemenea, o serie de programe de
schimburi comerciale
-----------------l
au fost
luai anudini'
late ca urmare a participării
R.F.G. la Inițiativa de Apărare
Strategică (S.D.I,).
Reprezentantul P.S.D. a ținut să
pună în relief faptul că din ce în
ce mai mulți oameni, inclusiv conducători militari, cred că programul
„războiul stelelor" nu este realizabil, el ridicînd în schimb piedici
în calea transferurilor de tehnologie între state, informează agen
țiile EFE șl China Nouă.

650 000 de semnături pe un apel cerînd eliminarea
bazelor militare străine de pe teritoriul Greciei

*

după suspendarea lor în iunie 1985,
ca urmare a anulării de către Con
gresul S.U.A. a amendamentului
Clark, ce interzicea formal spriji
nul militar acordat grupării con
trarevoluționare Unita, ce acțio
nează împotriva guvernului legal
de la Luanda.

împotriva participării la programul „războiul stelelor" \

BONN 17 (Agerpres). — Acordul
* privind participarea R.F.G. la pro-,
gramul militar al S.U.A. „Inițiativa
de Apărare Strategică" („războiul
stelelor"), acord semnat în 1986, a
provocat mari pierderi în comerțul
4 exterior al acestei țări cu țările
f socialiste, a declarat in Bundestag
\ un expert de politică economică
al grupării Partidului Social-De
mocrat, de opoziție. El a afirmat că
în baza acestui aoord Statele Unite
pus o serie de bariere in co
( au
merțul dintre R.F.G. și țările so
cialiste cu produse care implică un

In consens cu cerințele
de progres ale tuturor po
poarelor. Toate acestea relevă

Gh. CERCELESCU

pentru
încetarea cursei înarmărilor |
------------------------------------------------------------------------ ț

*
i.

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Un raport elaborat de prestigiosul
organism american „Council on
Economic Priorities", dat publici
tății la Washington, apreciază că
realizarea programului militar Ini
țiativa de Apărare Strategică
(S.D.I.), cunoscut sub numele de
„războiul stelelor", ar avea con
secințe extrem de nefavorabile
asupra economiei Statelor Unite.
Potrivit estimărilor, costul acestui
program s-ar ridica la astronomica
sumă de 1 000 miliarde dolari, ceea
ce ar impune, intre altele, o majorare de 12 000 de dolari a impozltelor adiționale plătite de fami
liile americane cu venituri medii.
Pe de altă parte, se atrage aten
ția că, în afara altor consecințe,
transpunerea în practică a S.D.I.
ar determina și o creștere a dispro
porțiilor existente, din punct de
vedere economic, între diferite re
giuni ale S.U.A., datorită concen
trării, in anumite zone, a contrac
telor privind realizarea diferitelor

ț

componente ale programului și
care presupun tehnologii de vîrf.
★

ț

Camera Reprezentanților a statului
________________
.
t
american Massachusetts
a adoptat
o rezoluție în care cere Adminis- 4
izittuci
wa- /
trației
și kzViiKxc»uiui
Congresului ue
de Ja
la Washington să convină neîntârziat a- ț
supra unui acord de încetare, a i
experiențelor nucleare cu Uniunea *
Sovietică.
informează
agenția 4
A.D.N. în document se exprimă, /
de asemenea, dorința celor șase \
milioane de americani care locu- 4
iese în acest stat să se procedeze 1
imediat la reducerea armelor nu- 4
cleare. astfel Incit pină in anul !
2000 întreaga lume să fie liberă de ț
astfel de arme. Centrul de infor- 4
matii în domeniul apărării din ’
Washington a precizat, pe de altă 4
parte, că un viguros apel lansat de /
organizațiile care militează pentru »
pace a primit sprijinul a peste 170 4
de parlamente regionale, consi- /
lieri municipali si autorități looa- 4
le, transmite agenția citată,
ț
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„Congresul Național African

este

decis

să continue lupta pentru eradicarea apartheidului11
GEORGETOWN 17 (Agerpres). —
Ia o conferință de presă desfășurată
la Georgetown, președintele Con
gresului Național African (A.N.C.),
Oliver Tambo, a criticat, poziția ță
rilor occidentale care compromit, in
special la Națiunile Unite, dezvol
tarea mișcării de eliberare în R.S.A.,
refuzînd să decreteze sancțiuni eco
nomice globale împotriva regimului
rasist de la Pretoria. Totodată, el a
dezmințit afirmațiile unor guverne
occidentale potrivit cărora aceste
sancțiuni ar agrava condiția locuito
rilor de culoare din Africa de Sud.
Cu cit vor fi mai repede aplicate
sancțiunile, cu atît mai rapidă va fi
victoria definitivă, altfel spus, li
chidarea sistemului de apartheid —
a arătat președintele A.N.C.

HARARE 17 (Agerpres). — Con
gresul Național African (A.N.C.) nu
intenționează să renunțe la acțiunile
armate ca principală metodă pentru
eradicarea apartheidului — a decla
rat șeful departamentului pentru
probleme internaționale al A.N.C.,
Johny Makatini, adăugind că re
centul dialog de la Dakar cu un
grup de reprezentanți ai minorității
albe a ajutat la prezentarea directă
a punctelor de vedere ale mișcării
de eliberare. A.N.C. nu-și va aban
dona lupta pentru înlăturarea re
gimului rasist, eradicarea apartheidu
lui -și stabilirea unul guvern de
mocratic în Africa de Sud — a spus
el, potrivit agenției Taniug.

ITALIA

HAITI

încheierea consultărilor

PRELUNGIREA GREVEI
GENERALE

în vederea soluționării
crizei guvernamentale
ROMA 17 (Agerpres). — Democrat-creștinul Giovanni Goria și-a în
cheiat consultările în vederea regle
mentării crizei guvernamentale din
Italia. El s-a întîlnit cu delegații ale
partidelor reprezentate în parlament.
După întilnirea cu Goria. secreta
rul general al P.C. Italian. Alessan
dro Natta. a declarat că se încearcă
din nou refacerea coaliției guverna
mentale pentapartite. deși Goria în
suși a apreciat că această formulă
este epuizată. Natta a relevat că este
foarte greu să se constituie un ca
binet care să dispună de forța po
litică necesară și de un program
adecvat pentru soluționarea marilor
probleme cu care se confruntă Italia.

venit actorilor David Jones (Marea
Britanie) și Dorottya Udvaros
(Ungaria).
ACORD. Ministerul de Externe
al Marii Britanii și-a dat acordul
ca petrolierele kuweitiene să
navigheze în zona Golfului sub
pavilion britanic. Un reprezentant
al M.A.E. a subliniat că este vorba
de „o operațiune pur comercială",
deși a recunoscut că „orice vas care
navighează sub pavilion britanic
poate conta pe apărare" din partea
navelor militare engleze.
REUNIUNE INTERPOL. Timp
de patru zile, la Paris s-a desfășu
rat o reuniune a Comitetului Exe
cutiv al Organizației Internaționale
a Poliției (INTERPOL). După cum
relevă agenția China Nouă, particlpanții la reuniune au adoptat
măsuri concrete împotriva trăficanților de droguri și crimei orga
nizate.
EXPLOZIE NUCLEARA SUB
TERANA. La 17 iuiie, la poligonul
din zona Semipalatinsk din Uniu
nea Sovietică a fost efectuată o
explozie nucleară subterană cu o
putere de 20—150 kilotone, anunță

PORT-AU-PRINCE 17 (Agerpres).
— Comitetul de coordonare al
grupului celor 57 de partide politice,
organizații de masă, centrale sindi
cale si asociații profesionale din
Haiti a hotărit prelungirea cu 48 de
ore a grevei generale declanșate
miercuri. 16 iulie, cerînd demisia
actualului guvern provizoriu condu»
de generalul Henry Namphy.
Cele 57 de organizații ale opoziției
cer, totodată, înlocuirea așa-numitului Consiliu Național de Guvernămlnt (C.N.G.). cu 4 personalități de
mocratice si o înaltă autoritate din
partea armatei, dispuse să respecte
constituția, informează agenția Prensa Latina.

agenția T.A.S.S. Experiența, pre
cizează T.A.S.S., a fost făcută în
scopul perfecționării tehnicii mili
tare.

ÎN NEVADA a fost detonat joi
un dispozitiv nuclear britanic avind
o putere între 20 și 150 de kilotone.
După cum a anunțat Ministerul
Apărării al Marii Britanii, expe
riența a fost efectuată la poligonul
american in conformitate cu un
acord încheiat între cele două țări
în anul 1958.
DEZNAȚIONALIZARE.
Continuind prooesul de privatizare a
marilor întreprinderi industriale și
bancare, guvernul franoez a hotărit
deznaționalizarea grupului indus
trial ,,Matra", informează agenția
EFE. Societatea respectivă, care
fusese naționalizată la începutul
cleoeniului, controlează un impor
tant sector de activitate din do
meniul apărării și comunicațiilor.

CA URMARE A UNUI PUTER
NIC TAIFUN, care s-a abătut asu
pra unor regiuni din Coreea de
Sud, cel puțin 77 de persoane și-au
pierdut viața și alte 162 au fost
date dispărute.

• Reuniune a Comitetului Executiv al O.E.P. • Declarații in
favoarea unei conferințe internaționale pentru soluționarea
pașnică a problemelor din zonă

TUNIS 17 (Agerpres). — Comite
tul Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei s-a întrunit
vineri la Tunis sub conduoerea pre
ședintelui său, Yasser Arafat. După
cum a anunțat agenția W.A.F.A.,
Comitetul Executiv urmează să dis
cute un număr de probleme politice,
militare și administrative în lumina
recentelor evoluții pe plan palesti
nian, arab și internațional. Vor fi
examinate, de asemenea, situația
din teritoriile arabe ocupate și din
taberele de refugiați palestinieni din
Liban, ca și problematica de an
samblu din Orientul Mijlociu.
Aceasta este cea de-a treia reu
niune a Comitetului Executiv al
O.E.P. în noua sa componentă aleasă
la sesiunea Consiliului Național
Palestinian de la Alger, relevă agen
ția Q.N.A.

VIENA 17 (Agerpres). — Egiptul
consideră că in prezent toate părțile
implicate dovedesc interes in convo
carea unei conferințe internaționale,
sub auspiciile O.N.U., pentru solu
ționarea pașnică a problemei Orien
tului Mijlociu, a declarat vicepremierul și ministrul de externe al
Egiptului. Abdel Esmat Meguid. la
Viena. El a adăugat că trebuie să se
profite de această conjunctură favo
rabilă pentru organizarea conferin
ței pină la sfârșitul anului în curs.
Amînarea ei pină anul viitor s-ar
solda cu pierderea actualei evoluții
în direcția procesului de pace în
Orientul Mijlociu — a apreciat el,
după cum relatează agențiile Taniug
și KUNA. „Nu există alternativă Ia
o conferință de pace, iar singurul
lucru pentru care acționăm acum
este pacea și stabilitatea în regiu
nea Orientului Mijlociu" — a subli
niat vioeroremierul egiptean.
AMMAN 17 (Agerpres). — într-un
discurs ținut la Amman, primul-ministru iordanian. Taher El-Masri. a
arătat că Iordania refuză să poarte
negocieri separate vizând soluționa
rea problemei Orientului Mijlociu.

Potrivit ziarului „Jordan Times", ci
tat de agenția T.A.S.S., primul-ministru iordanian a relevat că partici
parea palestinienilor la o conferință
internațională de pace în problema
Orientului Mijlociu rămîne o cerin
ță importantă șl necesară în politica
externă iordaniană. Orice soluție
parțială care nu va ține cont de
dreptul la autodeterminare al po
porului palestinian nu va putea duce
la o rezolvare globală a problemelor
regiunii, a spus el.

DAMASC 17 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Damasc, cu pri
lejul vizitei pe care o întreprinde in
Siria, primul-ministru al Turciei,
Turgut Ozal. a arătat că fără o so
luționare justă a problemei palesti
niene nu se va putea ajunge la o
reglementare globală în Orientul
Mijlociu. în context, el a relevat ne
cesitatea retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, a
recunoașterii dreptului poporului
palestinian de a avea un stat pro
priu independent și a dreptului fie
cărui stat din regiune la existență
în interiorul unor frontiere recunos
cute internațional, informează agen
ția T.A.S.S. Premierul turc si-a ex
primat. totodată. îngrijorarea în le
gătură cu continuarea conflictului
dintre Iran și Irak.
BEIRUT 17 (Agerpres). — Forțele
libaneze de rezistență au continuat
acțiunile împotriva trupelor de ocu
pație israeliene din sudul țării. în
zona localităților Barashit Ashia și
Yarin, patrioții libanezi au bombar
dat cu artileria poziții ale ocupanților.
Pe de altă parte, în zona taberelor
de refugiați palestinieni din apropie
re de Saida și Tyr au fost înregis
trate schimburi de focuri între mi
lițiile Amal și combatanții palesti
nieni.
în Beirutul de vest, o nouă explo
zie s-a produs în noaptea de joi spre
vineri, care a cauzat pagube mate
riale.

„Instaurarea noii ordini economice internaționale
să înceapă cu lichidarea poverii datoriei externe
**
Un document al Partidului Ecologist din R.F. Germania
BONN 17 (Agerpres). — Partidul
Ecologist din R. F. Germania s-a
pronunțat pentru o reformă profun
dă a sistemului economic mondial,
care să permită țărilor sărace ale lu
mii accesul la prooesul dezvoltării.
Potrivit unui document citat de agen
ția EFE eoologiștii vest-germani
consideră că instaurarea unei noi or
dini economice trebuie să înceapă cu
înlăturarea poverii datoriei externe,
în care scop propun organizarea unei
conferințe internaționale, cu parti
ciparea, pe baze egale, a tuturor sta
telor. în cazul in care o astfel de
conferință nu va putea avea loc
curînd. documentul cere „proclama
rea unul moratoriu total privind da
toriile", concomitent cu adoptarea
unor soluții realiste de reglementare
a acestei, probleme.
Partidul Ecologist din R.F.G. cri
tică sever, în oontext, Instituțiile in
ternaționale de credit, ale căror
politici se soldează pentru țările să
race cu o creștere a preturilor și a
șomajului, cu o rată a inflației de
neconceput și reducerea programelor
sociale.
Documentul cere, în încheiere, rearientarea întregii politici externe a

guvernului vest-german, astfel încit
să se poată asigura o paoe durabilă
pe baza eliminării decalajelor și a
accelerării ritmului de dezvoltare a
țărilor lumii a treia.

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Un studiu al Băncii Mondiale
(B.I.R.D.) asupra tendințelor pe ter
men scurt ale economiei mondiale
apreciază că — în lunile care au
mai rămas din acest an — creșterea
economică va fi lentă și se vor men
ține amplele dezechilibre financiare
și prețurile scăzute la materiile pri
me. Studiul anticipează perspective
sumbre pentru numeroase țări în
curs de dezvoltare, care vor trebui
să facă față unor condiții comercia
le neavantajoase, unor facilități fi
nanciare externe Inadecvate și nece
sității de a realiza surplusuri comer
ciale subștanțiale pentru a putea su
porta serviciul datoriilor lor externe.
Ritmul de creștere a P.N.B. în ță
rile lumii a treia va înregistra o oa
recare ameliorare, dar nu va atinge
nivelul din trecut. De asemenea, nu
pare posibilă reducerea în acest in
terval a poverii datoriei externe
pentru țările sărace.

COREEA DE SUD

Ia amploare mișcarea pentru reforme democratice
SEUL 17 (Agerpres). — Cercuri
tot mai largi din Coreea de Sud Se;
pronunță pentru înfăptuirea neîntîrziată de reforme democratice,
eliberarea deținuților politici și
reabilitarea persoanelor persecutate
sub învinuirea de a nu fi fost de
acord cu politica regimului dicta
torial. Potrivit relatărilor agențiilor
de presă, joi au declarat o grevă de

12 ore lucrătorii stației de tele
viziune Munhwa Broadcasting Cor
poration. Concomitent cu democrati-i
zarea vieții politico-sociale, greviștii
reclamă crearea posibilităților de
transmitere a unor informații corec
te și imparțiale și reprimirea in
slujbe a celor concediați în ultimii
șase ani pentru lupta lor împotriva
dictaturii.

(JDIN ACTUALITATEA POLITICĂ')

Alegeri anticipate in Portugalia
La capătul unei campanii electo
rale fără surprize, portughezilor li
s-a rezervat tradiționala zi „de
reflecție", sîmbătă, pentru ca dumi
nică, 19 iulie, să se prezinte la urne
spre a desemna o nouă componență
a parlamentului. Ca mai toate alege
rile de după „revoluția garoafelor"
din 1974, și cele de față sint antici
pate. S-a recurs la ele ca mijloc de
soluționare a crizei de guvern inter
venite la 3 aprilie, cînd surprinză
toarea moțiune de cenzură prezenta
tă de Partidul Renovator Democratic
al fostului președinte Ramalho Eanes
— moțiune căreia i s-au alăturat
partidele socialist și comunist — a
dus la căderea guvernului minoritar
social-democrat prezidat de premie
rul Cavaco Silva. Opțiunea pentru
alegeri anticipata a președintelui
Portugaliei. Mario Soares, nu i-a
mulțumit decît pe social-demoerați,
care, în toate etapele crizei, s-au
comportat ca virtuali cîștigători ai
unui eventual scrutin, și Partidul
Central Democratic și Social (C.D.S.),
oarecum apropiat ca tendință de
aceștia.
Poate că elementul cel mai carac
teristic al campaniei electorale a
fost dorința unor partide de a se
afirma în „spațiul" adversarilor.
Astfel, liderul P.R.D.. Ramalho Ea
nes. a ținut să organizeze un miting
la Santarem — oraș cu electorat ma
joritar favorabil socialiștilor ; in
același timp, Cavaco Silva s-a
aventurat în Alentejo, zona predi
lectă a reformei agrare, unde in
fluența comuniștilor este notorie ; la
rindul lor, comuniștii au căutat să
ciștige puncte în nord-estul țării,
cu puternică influență clericală,
zonă socotită un „fief" al creștindemocraților și social-democraților.
De amintit că partidul comunist se
prezintă in alegeri in cadrul Coali
ției Democratice Unitare, unde, pe
lingă comuniști, mai intră „verzii"
(partidul ecologist), precum și unele
personalități independente — emble
ma grupării fiind o albină, simbol
al muncii și solidarității.

încrederea pe care o manifes
tă social-democrații într-un succes
substanțial, ceea ce le-ar permite
revenirea la guvernare, se bizuie pe
unele semne de îmbunătățire a si
tuației economice înregistrate în
timpul mandatului lor. Politica de
austeritate din ultimii trei ani a
permis reducerea deficitului balan
ței de plăți,
datorită restringerii
importurilor șl lărgirii considerabile
a exporturilor, mai cu seamă de pro
duse textile, ce-i drept in condițiile
unei sensibile devalorizări a monedei
naționale. Exporturile asigură acum
trei sferturi din mijloacele de plată
necesare importurilor, nivel ce nu a
mai fost atins din 1974, ținînd seama
că întreaga cantitate de carburanți
și cam jumătate din cea de alimente
necesare țării provin din exterior.
în schimb, persistă deficitul balan
ței comerciale, opoziția reproșind
de asemenea guvernului că politica
de austeritate s-a repercutat prea
sever asupra condițiilor do trai ale
populației ; în ultimii trei ani, pu
terea de cumpărare a scăzut cu
aproape 25 la sută și s-a extins șo
majul, care cuprinde acum o jumă
tate de milion de persoane, mai cu
seamă tineri.
într-un fel sau altul, asemenea
probleme au fost abordate in cursul
campaniei electorale, desigur din un
ghiuri specifica orientării uneia sau
alteia dintre formațiile politice
concurente. în ce măsură pozițiile
susținute de partidele politice au
reușit să influențeze corpul electo
ral, se va vedea din rezultatele
votului. Dar, indiferent de preferin
țele exprimate, un lucru rămine
cert, anume că rezolvarea probleme
lor cu care se confruntă societatea
portugheză reclamă colaborarea tu
turor forțelor democratice ale țării
și în primul rind a celor de stingă,
înțelegerea dintre ele fiind esențială
pentru asigurarea unui climat social
propice progresului.
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