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în atmosfera de puternică angajare pentru perfecționarea

întregii activități, generată de dezbaterea Expunerii

secretarului general al partidului, ieri a început

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA cu TDVARASA ELENA CEAUSESCU, 

IN JUOETUL UILCEA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început, marți, o 
vizită de lucru în județul Vîlcea.

Noua intîlnire a conducătorului 
partidului si statului nostru cu cei 
oe trăiesc si muncesc în acest județ 
se desfășoară în atmosfera de pu
ternică angajare patriotică generată 
de Expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceausescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv din 29 
aprilie, ale cărei teze și orientări 
sint amplu dezbătute în organizații
le de partid, in colectivele de oameni 
ai muncii de pe Întreg cuprinsul 
tării.

Secretarul general al partidului 
este însoțit de tovarășii Emil Bobu 
și Silviu Curticeanu.

Vizita prilejuiește analiza modu
lui în care se acționează in indus
trie si agricultură. în celelalte sec
toare pentru îndeplinirea sarcinilor 
tie plan pe anul în curs si pe în
tregul cincinal, pentru realizarea 
importantelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea si Conferința 
Națională ale partidului. Dialogul 
de lucru oferă in același timp posi
bilitatea de a infătisa dezvoltarea 
impetuoasă a satelor si orașelor din 
această parte a tării, cane au cu
noscut transformări radicale în pe
rioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. De la reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială. inițiată de 
secretarul general al partidului in 
urmă cu două decenii. în economia 
vîlceană industria a devenit ramură 
conducătoare, detinind o ponde
re de peste 80 la sută din totalul 
producției materiale. Mutațiile struc
turale petrecute în întreaga viată 
economico-socială a județului sînt 
puse în lumină, totodată, de ritmul 
înnoirilor în plan urbanistic-edi- 
litar.

Cu deplină si îndreptățită mîndrie 
patriotică fată de ceea oe au clădit 
cu mîinile si cu iscusința lor. oa
menii muncii vîloeni au întimpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceausescu eu aleasă 
bucurie, cu sentimente de profundă 
recunoștință.

Vizita in județ a Început la DRĂ- 
GĂSANI. Acest oraș vechi a cu
noscut, asemenea atîtor așezări româ
nești, o dezvoltare deosebită in anii 
construcției socialiste. Faima în vi
ticultură a Drăgășanilor a fost între
gită de cea de priceput producător 
în importante domenii industriale. 
După întreprinderea de produse din 
cauciuc, intrată in funcțiune m 
1969. la Drăgășani au apărut — ca 
urmare a politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării, a indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

— încă șase unități de nivel re
publican, intre care întreprinderile 
de mase plastice, de jante auto, de 
mecanică, unde lucrează astăzi circa 
o treime din populația orașului.

Industrializarea rapidă a determi
nat și sporirea nivelului de. urbani
zare. S-au construit aproape 4 000 de 
apartamente, o casă de cultură, bi
blioteci, cinematografe, o modernă 
sală de sport, un spital cu policli
nică și maternitate. întreaga rețea 
comercială este nouă, amenajată la 
parterul blocurilor și intr-un com
plex modern, dat recent in folo
sință.

ftdinca recunoștință pentru tot ceea 
ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește in 
acest oraș și in întreaga țară și-a 
găsit o vibrantă expresie in pri
mirea deosebit de entuziastă făcută 
tovarășului Nicolae -Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu de oamenii 
muncii din Drăgășani.

La coborîrea din elicopter, care a 
aterizat pe platforma industrială din 
sudul orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinați de 
Venerica Pătru, prim-secretar al Co

mitetului județean Vîlcea al P.C.R., 
Ion Ban, primarul orașului Drăgă
șani. de alți reprezentanți ai orga
nelor. locale de partid și de stat.

O formațiune alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei a prezen
tat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost in- 
tîmpiriați cu piine și sare, cu fru
moase buchete de flori oferite de ti
neri și pionieri.

Oamenii muncii, purtînd portretele 

Azi, la posturile de radio și televiziune

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Vîlcea a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi va 
avea loc în municipiul Rîmnicu Vîlcea o adunare populară pe 
care posturile de radio și televiziune o vor transmite direct in 
jurul orei 10,30.

Necontenita perfecționare 
sau dialectica maturizării politice

tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. pancarte 
cu urări la adresa patriei și parti
dului. a secretarului său general, a- 
clamau îndelung. Au 1'ost reafirma
te și cu acest prilej simțămintele de 
deosebită dragoste și prețuire față 
de secretarul general al partidului, 
pentru activitatea ce o consacră cu 
neasetpuită abnegație propășirii con
tinue a României socialiste, bună
stării și fericirii întregului popor.

(Continuare in pag. a IlI-â)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe Eliazar Granot, secretar general 
al Partidului Muncitoresc Unit din 
Israel (MAPAM). care, la invita
ția C.C. al P.C.R., efectuează o vizită 
in țara noastră.

în timpul întîlnirii a fost eviden
țiat cursul pozitiv al relațiilor dintre 
P.C.R. si MAPAM. dintre Româ
nia și Israel și s-a exprimat dorința 
de a extinde și intensifica aceste ra
porturi pe multiple planuri, în fo
losul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, destinderii și înțelege
rii în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale, si in mod deosebit ale

MESAJUL
președintelui Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu,
adresat cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări 

a Organizației Unității Africane
Domnului KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia.
Președinte în exercițiu al Organizației Unității Africane

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a creării Or
ganizației Unității Africane, îmi este deosebit de plăcut 
să vă adresez dumneavoastră, șefilor de stat ai țărilor 
membre ale organizației, tuturor popoarelor africane 
un cordial salut de prietenie și solidaritote, împreună 
cu cele mai bune urări.

România socialistă, poporul român dau o înaltă 
apreciere activității bogate desfășurate de Organizația 
Unității Africane pe parcursul celor 25 de ani de exis
tență, contribuției importante pe care organizația a 
adus-o și o aduce în lupta pentru dobîndirea și con
solidarea independenței și suveranității națiunilor afri
cane, pentru înlăturarea dominației colonialiste și neo- 
coloniaiiste, pentru lichidarea politicii de discriminare 
rasială și apartheid a regimului de la Pretoria și 
accesul neintîrziat al Namibiei la independență.

Succesele obținute de popoarele africane în ultimul 
sfert de veac pe calea emancipării naționale și pro
gresului lor economic și social, a făuririi unei vieți 
libere și independente sint nemijlocit legate de întă
rirea solidarității și conlucrării statelor africane, de 
numeroasele acțiuni și eforturile comune desfășurate 
în cadrul Organizației Unității Africane.

in actualele împrejurări internaționale încă grave.

LUSAKA 
complexe și pline de contradicții, capătă un rol sporit 
aportul popoarelor africane, al O.U.A. la eforturile care 
se întreprind pe plan internațional pentru oprirea 
cursei inarmârilor și trecerea hotărîtă la dezarmare, 
in primul rind dezarmarea nucleară, pentru reglemen
tarea problemelor litigioase dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, pentru edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru afirmarea și promovarea cu 
tărie a unui curs nou in viața mondială și asigurarea 
dreptului suprem al popoarelor la existență liberă și 
demnă.

Exprim convingerea că raporturile de strinsă priete
nie și cooperare statornicite intre România și statele 
africane vor cunoaște și în viitor o dezvoltare tot mai 
fructuoasă pe baza principiilor egalității depline în 
drepturi, respectului independenței și suveranității na
ționale, avantajului reciproc, neamestecului in treburile 
interne, in interesul reciproc al popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, securității, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Doresc să urez Organizației Unității Africane, țărilor 
membre și tuturor popoarelor africane noi succese in 
realizarea aspirațiilor lor legitime de viață liberă și 
demnă, de bunăstare, progres și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

...Trei autocare. Cu toa
te locurile ocupate. Rulea
ză lin pe asfalt. „Autocare
le de... luna mai. ale «Vul
canului»" — le numește 
unul din cei aproximativ 
două sute de oameni, că
lători de dimineață, ne pa
tru roti. Și aveam Să aflu : 
în fiecare an. în luna mai 
— lună în care partidul 
nostru comunist și-a făcut 
intrarea eu demnitate și 
cutezanță pe scena istoriei 
românești — comitetul de 
partid al întreprinderii 
..Vulcan", din sectorul 5 al 
Capitalei, rămîne consec
vent propriei sale tradiții. 
Adică organizează o lec
ție de educație partinică, 
patriotică cu cei mai tineri 
membri de partid la locul 
numit in epocă ..Bastilia 
românească" : închisoarea 
Doftana. devenită mărturie 
muzeistică pentru genera
țiile de azi.

Neîndoios, clipa de im
pact cu lupta si jertfa co
muniștilor se fixează în 
conștiințe cu întreaga ei 
vibrație. Tinerii membri de 
partid sînt astfel ajutați 
să-și desăvirșească pregă
tirea lor politică. Drumul 
călirii ideologice este lung 
si complex, el nu se termi
nă niciodată pentru cel 
care îmbrățișează cauza 
revoluției. Pentru comu
nist. asa cum strălucit ar
gumentează secretarul ge

evoluției situației din Orientul 
Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat și cu acest prilej poziția 
principială a Partidului Comunist 
Român, a Republicii Socialiste Româ
nia. referitoare la soluționarea glo
bală, justă și durabilă a situației 
din Orientul Mijlociu, la instaurarea 
unei păci trainice, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, a rezolvării problemei poporu
lui palestinian prin recunoașterea 
dreptului său la autodeterminare — 
inclusiv la crearea unui stat propriu, 
independent — a asigurării integri
tății, suveranității și securității tu
turor statelor din regiune.

S-a evidențiat, totodată. însemnă
tatea organizării unei conferințe in
ternaționale in problemele Orientu
lui Mijlociu la care să participe 

neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in 
tezele pentru viitoarea 
plenară a C.C. al P.C.R., 
acest drum este unul de 
necontenită perfecționare 
profesională și politică. O 
cere imperativul mereu ac
tual de a fi necontenit e- 
xemplu de muncă și de

mama, muncitoare si ea. 
La fratele meu. muncitor 
si comunist. E firesc ca lo
cul meu să fie lingă ei. Asta 
am spus".

Ilie Șchiopor. de aseme
nea frezor : „în partid am 
fost primit in luna ianua
rie. Si chiar de a doua zi 
mi s-a încredințat sarcina

0 întrebare-test și mai multe răspunsuri 
primite de la tineri comuniști, 
în „autocarele de... luna mai, 

ale uzinelor «Vulcan»"

viată în toate împrejurări
le muncii si ale vieții.

„Care sint momentele 
importante trăite oe aceas
tă cale a devenirii comu
nistului?". iată intrebarea- 
test adresată unui număr 
de oameni din cele trei 
autocare. Și am reținut din 
răspunsurile primite :

Carmen Tudor, frezor : 
„Sint doar de citeva luni 
în rindurile partidului. 
Normal ca primirea mea să 
fie de departe momentul 
cel mai important pentru 
mine. Atunci am fost în
trebată : de ce vreau să mă 
număr printre comuniști ? 
Cînd am răspuns, m-am 
gîndit la tata, care-i tot 
muncitor. Și comunist. La

de partid să lucrez pentru 
export. Este un moment 
important, nu ? Iar pentru 
că am făcut fată acestei 
răspunderi, mi s-a mai dat 
o răspundere : să mă ocup 
de un tinăr pe linie de 
meserie și — de ce nu ? — 
pentru a urma drumul că
tre partid".

Vasile Acununei.
tuș : „Toți oamenii sînt in
teresați în creșterea lor 
profesională. Noi. tinerii, 
în primul rind. Vom lucra 
și peste anul 2000, tehnici
le nu vor mai fi aceleași, 
totul e in schimbare. Ca 
să faci față trebuie să în
veți și mereu să înveți, 
cum ne îndeamnă condu
cătorul partidului și statu

toate statele interesate, inclusiv 
O.E.P. și Israel.

Secretarul general al MAPAM 
a prezentat poziția partidului său cu 
privire la situația din Orientul Mij
lociu. la modalitățile de rezolvare a 
problemelor complexe din această 
parte a lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat hotăririle adoptate de Congre
sul Partidului Muncitoresc Unit din 
Israel (MAPAM) in vederea so
luționării situației din Orientul Mij
lociu și a subliniat însemnătatea 
intensificării eforturilor pentru re
zolvarea pe cale pașnică, prin trata
tive, a tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

lui, de fiecare dată. Iată 
de ce. ca membru de 
partid care vede cu ochi 
exigenți aceste răspunderi, 
n-am fost mulțumit de ni
velul cursurilor de perfec
ționare a pregătirii profe
sionale. Biroul organiza
ției de bază din secție, la 
cerința noastră, a analizat 
această stare de lucruri și 
ajutorul primit a fost 
prompt : cei care poartă 
responsabilitatea cursuri
lor au repartizat aici pe 
unul dintre cei mai capa
bili maiștri — Marin Du
mitru. comunist și el — 
de la care avem ce învă
ța. care știe să antreneze 
la învățătură pe toti".

Marian Pârvan. trata- 
mentist : „M-aș opri la un 
moment trăit cu prilejul 
ultimei discuții individua
le. Atunci am fost felici
tat pentru contribuția la 
îndeplinirea planului cu 
destinația — export. Și 
pentru cunoștințele în me
serie. dovedite la un 

la
Caransebeș. în același timp 
mi s-au formulat limpede 
două sarcini de viitor. Pri
ma : să-mi termin liceul. 
A doua : să mă pregătesc 
de facultate. Sarcini de 
partid pe care, neapărat, 
trebuie să le duc la bun 
sfirșit".

lăcă- schimb de experiență.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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ÎN PREGĂTIREA 
PLENAREI C.C. AL P.C.R.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

- PROGRAM DE LUCRU PENTRU PARTID, PENTRU POPOR
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, important document pro
gramatic ale cărui orientări profund novatoare constituie tezele viitoarei 
plenare a C.C.. se află în centrul preocupărilor activiștilor de partid și 
de stat, sînt transpuse în viață, căpătând conturul concret al faptelor, al 
împlinirilor prin munca întregului popor. Aceste orientări dinamizează 
gîndirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, puterea lor de 
pusă în slujba intereselor supreme ale dezvoltării patriei.

creație

Acționînd în lumina acestui important document programatic, orga
nele și organizațiile de partid își întăresc rolul lor de conducător poli
tic prin implicarea tot mai eficientă a comuniștilor în îndeplinirea sar
cinilor economico-sociale, în soluționarea tuturor problemelor noi și tot 
mai complexe pe care le ridică realitatea, procesul revoluționar al ma
rilor transformări socialiste. Aceste preocupări — relevante prin impor
tanta lor — au constituit tema dezbaterii noastre organizate în județul 
Suceava.

Faptele-expresia cea mai

Mobilizarea 
tuturor forțelor, 

a energiilor 
creatoare

fu-
zo-

Inginer Horea Botezan, secretar al 
comitetului de partid de la Între
prinderea de mașini-unelte Suceava : 
Evaluînd activitatea organizației 
noastre de partid prin prisma exi
gențelor formulate de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, ne dăm seama 
că îndeplinirea sarcinilor economi
ce, în condițiile de calitate și efi
ciență proprii actualei etape noi pe 
care o străbatem, trebuie să deter
mine într-o măsură tot mai însem
nată conținutul întregii noastre 
munci politico-organizatorice. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît, pe lingă 
rezultatele 
confruntați 
dificile, pe 
soluționeze 
ția noastră 
tal al întregului colectiv. Una din 
aceste probleme este asigurarea în
cărcării la capacitate a tuturor ma
șinilor și utilajelor din dotare. Am 
discutat în acest scop în comitetul 
de partid și consiliul oamenilor mun
cii și am hotărît formarea unor co
lective pentru a prospecta necesi
tățile economiei naționale în pre
zent si în perspectivă și pentru a 
contracta produsele de care este 
nevoie. întreaga această acțiune, vi
tală pentru întreprinderea noastră, 
oere o mare mobilitate a producției, 
o mare capacitate de creație.

— Cum ați acționat, concret, în 
această situație nouă ?

— Comitetul de partid a acționat 
pentru mobilizarea tuturor muncito
rilor. Inginerilor și tehnicienilor la 
activitatea de creație tehnică, pen
tru asimilarea chiar și a unor pro
duse care nu sint în profilul 
nostru de fabricație. Acum produ
cem mașini-unelte agregat, de mare 
complexitate, la comenzi speciale și 
la temă. Acest lucru ne obișnuiește 
cu creația neîntreruptă, cu o gîndire 
mereu trează, in spiritul documen
telor partidului nostru, folosind in
teligența tehnică a colectivului, apli- 
cînd în producție cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii din do
meniu. In prezent punem la punct 
la „Balanța“-Sibiu o linie automa
tă de prelucrat elemente hidraulice 
și sîntem în stadiul final cu o linie 
automată de transport a pistoane- 
lor de cilindri pentru întreprinderea 
de mașini-unelte Arad.

— Sînt, într-adevăr, realizări im
portante în domeniul tehnicii „de 
vârf".

— Climatul de continuă căutare, 
de promovare a noului, de in
troducere a tehnologiilor de „ulti
mă oră", stimulat puternic de orga
nele și organizațiile de partid, pro
movat neîntrerupt de comuniști, ne-a 
creat și noi posibilități pentru ex
port, pentru a face față unor cereri 
din ce în ce mai dificile ale parte
nerilor externi. Astfel, am livrat și 
continuăm să livrăm la export linii 
automate de transport, alimentare și 
stocare a blocurilor-motor și în per
spectiva imediată, pe baza contacte
lor stabilite, vom extinde lista par
tenerilor externi. Pînă in prezent, 
am îndeplinit planul la export in 
proporție de 149,1 la sută si avem 
încheiate contracte la nivelul pla
nului anual, cu perspectiva 
tere.

Desigur, mai avem multe 
Dar acțiuni cum sînt cele 
te demonstrează că exemplul co
muniștilor dinamizează puterea de 
creație a colectivului. Astfel, co
muniștii Iulian Tomegea. mai
stru. Emil Negru, maistru, ling. 
Mircea Popoveniuc, Virgil Ser- 
ban. strungar. Toader Dochia, lă
cătuș, și mulți alții sînt exemple de 
muncă și devotament urmate de tot 
mai mulți membri ai colectivului 
nostru.

Constantin Mihăilă, organizator de 
partid la consiliul unic agroindus
trial de stat și cooperatist Salcea : 
Problemele întăririi continue a co
operativelor agricole de producție, a 
Întreprinderilor de stat, îmbunătă
țirea activității din agricultură, puse 
pregnant de secretarul general al 
partidului, se află în centrul dezba
terilor și acțiunilor întreprinse de 
biroul de coordonare a activității 
politico-organizatorice din consiliul 
nostru, a organelor și organizațiilor 
de partid, de masă și obștești, a 
consiliilor populare.

Ne aflăm într-o perioadă hotărl- 
toare a desfășurării lucrărilor agri
cole. în acest context, rolul de con
ducător politic al organelor și orga
nizațiilor de partid se manifestă pu
ternic prin capacitatea lor de a mo
biliza cooperatorii, mecanizatorii, lu
crătorii din I.A.S., specialiștii pentru 
executarea exemplară a tuturor 
crărilor agricole, care să asigure 
ținerea unor producții la nivelul 
rințelor noii revoluții agrare, 
prim plan se află exigența. Ca 
vadă, organizațiile de partid din 
munele Bosanci, Pătrăuți și Ipotești 
au luat atitudine hotărită împotriva 
unor tendințe de neglijare a cali
tății prășitului la sfecla de zahăr și 
cartofi, asigurînd desfășurarea lucră
rii conform tehnologiilor stabilite 
pentru fiecare cultură in parte.

— Ce probleme mal aveți la „or
dinea zilei" 7

— Ne preocupă îndeosebi strîn-

cu ne- ,
Astfel, 
C.A.P. 
foarte 
partid

bune înregistrate, sîntem 
și cu unele probleme mai 
care este chemată să le 
în primul rind organiza- 
de partid, ca centru vi-

gerea fără pierderi și depozitarea 
rajelor, sporirea producției in 
otehnie, pregătirea exemplară a cam
paniei de recoltare, în toate aceste 
acțiuni, comuniștii se află în pri
mele rînduri, prin exemplul lor per
sonal, prin implicarea în rezolvarea 
problemelor, neimpăcîridu-se 
ajunsurile, cu justificările, 
pornind de la faptul că la 
Salcea se obțineau producții 
mici de lapte, comitetul de
din această unitate a analizat apro
fundat situația, a încredințat sar
cini precise cadrelor de răspundere 
pentru redresarea stărilor de lucruri 
negative, urmînd ca toate acestea 
să-și probeze eficienta în fapte, 
adică prin sporirea producției în 
zootehnie.

— în acest sens, secretarul gene
ral al partidului sublinia în expune
re că nu trebuie să uităm nici un 
moment să apreciem totul după 
felul cum realizăm planul, progra
mele de dezvoltare.

— într-adevăr, ne străduim să ac-

misiei pentru problemele economice 
a consiliului județean al sindica
telor : Considerăm că aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea îmbunătățirii radicale a 
activității sindicatelor ne privesc în 
mod direct pe noi, comuniștii, care 
am primit sarcini de răspundere in 
cadrul sindicatului. Nu ne putem 
împăca cu situația în care unele 
organizații sindicale rămîn în afara 
preocupărilor din viața și activita
tea întreprinderilor. îndeosebi în pri
vința problemelor sociale. în activi
tatea politico-educativă, de pregătire 
Si perfecționare profesională și ridi
carea conștiinței revoluționare a oa
menilor muncii. Dezbătând aprofun
dat expunerea secretarului general 
al partidului, discutând cu membri 
de sindicat, cu comuniști din con
ducerea organizațiilor sindicale, 
ne-am conturat câteva direcții de 
acțiune.

— Vă propunem să le prezentați.
— Am hotărît să îmbunătățim 

substanțial modul de organizare

fazele de masă ale 
profesionale si olim-

acțiuni tinerești veți

de creș-

de făcut, 
înfățișa-

lu- 
ob- 
ce-
Pe 

do- 
co-

exactă a răspunderii în munca

Creșterea rolului organizațiilor de partid
prin implicarea tuturor comuniștilor

în îndeplinirea sarcinilor
economico - sociale

DEZBATERE ORGANIZATĂ ÎN JUDEȚUL
SUCEAVA

ționăm în aoest mod. în spiritul 
învățămintelor desprinse din expu
nere. atît analiza, cît și mă
surile n-au mai fost numai prin- 

> cipiale. - generale, ci au vizat rea
lități concrete. soluții concrete, 
responsabilități ooncrete. Ceea ce 
a dat greutate și eficientă analizei 
de partid. Prin respectarea strictă 
a programului de grajd, furajarea 
rațională a animalelor, întronarea 
ordinii șî disciplinei, prin înfăptui
rea tuturor celorlalte măsuri stabi
lite de comitetul de partid, într-o 
perioadă de două luni producția de 
lapte din această unitate a crescut 
substanțial și ne propunem să ac
ționăm în continuare pentru spori
rea ei.

nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
acordă o deosebită atenție activită
ții U.T.C., subliniindu-se îndeosebi 
faptul că noi trebuie să intensificăm 
activitatea politico-educativă, să a- 
doptăm o atitudine fermă față de 
unele manifestări negative. In acest 
context, aș pune pe prim plan pre
ocuparea pentru promovarea unor 
forme vii. atractive de atragere a 
tinerilor la activitatea social-econo- 
mică, la munca cultural-educativă. 
Vom acționa ca întrecerea utecistă, 
cu criterii îmbunătățite de desfășu
rare, să asigure un spirit de compe
tiție în marea masă a tinerilor. Tot
odată. ne vom implica mai profund 
în problemele complexe ale califi
cării și perfecționării pregătirii pro
fesionale a tinerilor, organizînd mai 
bine activitatea politehnicilor munci
torești. cît și 
concursurilor 
p iadelor.

— Ce alte 
promova 7

— Vom stimula larg inițiativele ti
nerești „Educație, economie, ener
gie" de la mina Leșu Ursului. în
treprinderea de rețele electrice. Com
binatul de prelucrare a lemnului, 
„Fanionul calității", de la întreprin
derea de tricotaje „Zimbrul" — Su- 
oeava. cea de piele și încălțăminte 
„Străduința" și „Integrata de lînă" — 
Suceava, „Din materiale refolosibile 
— produse noi", de la Filatura de 
bumbac Gura Humorului și între
prinderea de tricotaje „Bucovina" — 
Rădăuți. generalizînd experiența 
bună obținută în desfășurarea lor.

Șantierele muncii patriotice din 
județ sînt o înaltă școală de educa
ție și de formare pentru zeci și zeci 
de mii de tineri, care au realizat 
pînă acum 60 la sută din planul 
anual de muncă patriotică al orga
nizației județene, pe care sîntem 
hotărîți să-l Îndeplinim integral la 
aniversarea. în luna august, 
ani de la crearea primelor 
naționale ale tineretului, 
muncesc și învață, așa cum 
secretarul general al
fiind crescuți în spirit revoluționar, 
în spirit de partid.

Conducerea organizației U.T.C. de 
către organizațiile de partid’, e- " 
xemplul comuniștilor, entuziasmul, 
pasiunea si spiritul revoluționar al 
tinerilor sînt temeiurile viitoarelor 
noastre înfăptuiri.

Gh. ATANAS1U 
Sava BEJ1NAR1U

a 40 de 
șantiere 
Tinerii 
le oere

partidului.

Acțiuni concrete, 
eficiente

Dorina Botez, maistru, secretar al 
comitetului de partid de la Filatu
ra de in și cânepă Fălticeni : Stu
diind aprofundat expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. noi ne-am 
dat și mai bine seama că bunul mers 
al treburilor dintr-un loc sau altul 
depinde direct de forța organizației 
de partid, de capacitatea ei de a 
pătrunde în esența fenomenelor, de 
a se situa în fruntea acțiunilor. Una 
dintre situațiile cu care putem exem
plifica această idee 7 într-un tirfip, 
la secția filatura IV. nu se înde
plinea planul, nu se obțineau fire 
de bună calitate, ceea ce influenta 
negativ și realizările generale ale în
treprinderii. Analiza întreprinsă de 
comitetul de partid a pus în evi
dentă neajunsuri în respectarea teh
nologiei de lucru, insuficientă exi
gentă față de ordine și disciplină. 
Mergînd. cum s-ar spune, „la rădă
cină1*.  am constatat că organizațiile 
de partid din schimburile A. B și 
C de la filatură nu erau suficient 
de puternice ; cuprinzînd un număr 
mic de oameni ai muncii, nu se im
plicau în rezolvarea problemelor. în 
plus, forțele organizațiilor de partid 
comune pentru filatura II si fi
latura IV nu erau distribuite 
rațional, iar în birou exista o si
tuație cu totul nefirească, și anume 
aceea că un singur membru din 9 
era din filatura IV. Aceste dispro
porții aveau și ele, cum 
vins. contribuția lor la 
rea neajunsurilor de la

— Această 
tă. desigur, 
acțiune.

— în mod 
trat atenția
zațillor de partid din fiecare schimb, 
prin primirea în partid a celor mai 
buni oameni ai muncii, realizarea 
unei proporții corespunzătoare 
membri de partid între filatura 
și filatura IV, prin primirea 
partid a unui număr mai mare 
oameni ai
Sprijinul 
partid sl 
de bază
mai puternică a 
câtor al acestora, astfel că în 
timele două luni filatura IV s-a 
tuat pe primul loc în întrecerea 
cialistă din întreprindere. Cred
este un exemplu care pune în evi
dentă legătura directă între întări
rea organizației de partid și creș
terea rolului ei conducător prin im
plicarea in îndeplinirea sarcinilor e- 
conomioe în spiritul orientărilor for
mulate de secretarul general al 
partidului.

Viorel Luchian, președintele co-

șl desfășurare a întrecerii so
cialiste. punînd un accent deose
bit pe realizarea unei producții de 
înaltă calitate, reducerea consumu
rilor specifice, reintroducerea în 
circuitul economic a materialelor re- 
folosibile. amplificarea eforturilor 
de creație tehnico-științifică. asigu
rarea celor mai bune condiții de 
muncă și viață pentru oamenii mun
cii. Vom milita ca organizațiile sin
dicale. începînd cu grupele, să-și 
trăiască efectiv viața, să devină ade
vărate pirghii ale democrației muti- 
citorești-revolutionare.

Acționînd sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, ne 
vom implica activ în mobilizarea co
lectivelor de oameni ai muncii la 
realizarea producției fizice. îndeosebi 
a exportului, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției, crește
rea productivității muncii, sporirea 
eficienței economice. Pentru aceasta 
vom face ca experiența unor orga
nizații sindicale, cum sînt cele de la 
mina Fundu Moldovei. întreprinde
rea de prospecțiuni și explorări geo- 
logioe Câmpulung Moldovenesc. în
treprinderea de scule, subansamble 
și accesorii Rădăuți, întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb Su
ceava să fie larg aplicată, cu rezul
tate cit mal bune în toate între
prinderile județului.

Puterea

in înfăptuirea poli- 
Comuniștii trebuie 

primele rînduri, in 
și complexe proble-

în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședin
ța Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 
29 aprilie se pune încă o 
dată în evidență 
tea perfecționării 
dintre ministere, 
și întreprinderi, 
sens, se subliniază în mod 
deosebit necesitatea apli
cării mai ferme a noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, pe baza autocon- 
ducerii și autogestiunii, a 
întăririi spiritului de ini
țiativă al centralelor și în
treprinderilor. Pentru co
lectivul de oameni ai mun
cii din întreprinderea 
noastră aceasta impune o 
profundă înțelegere a cali
tății pe care o are de ges
tionar al părții din avuția 
națională încredințată spre 
gospodărire, o responsabilă 
însușire a dreptului de a 
decide cu privire la direc
țiile de dezvoltare a uni
tății și, în același timp, o 
întărire a răspunderii pen
tru rezultatele întregii acti
vități. Aceste cerințe se 
referă la toate formele de 
conducere democratică — 
adunarea generală a oame
nilor muncii, consiliul oa
menilor muncii și biroul lui 
executiv — în așa fel incit 
sarcinile ce le revin să fie 
îndeplinite la nivelul 
cerințelor actuale.

Sistemul democrației 
muncitorești în țara noas
tră asigură un cadru adec
vat de mobilizare a tuturor 
colectivelor de oameni ai 
muncii, de 
nară a lor 
cerii. Cu 
fim însă 
democrația 
să-ți exprimi direct opini
ile, propunerile, dar impu
ne și obligația de a parti
cipa nemijlocit la înfăptui
rea hotăririlor luate. De
mocrația nu este compati
bilă cu nesoluționarea pro
blemelor. cu slăbirea spiri
tului de răspundere față 
de obligațiile care revin 
fiecărui cadru de condu
cere, fiecărui om al mun
cii. Sistemul democrației 
noastre muncitorești nu 
poate funcționa optim in

necesita- 
reiațiiior 
^cntrale 

în acest

participare ple- 
la actul condu- 
toții trebuie să 

conștienți că 
iți dă dreptul

nici un domeniu de activi
tate dacă nu se stabilesc 
răspunderi precise, ferme 
pentru fiecare muncitor și 
specialist, dacă se dă do
vadă de lipsă de inițiativă, 
dacă se încearcă să se elu
deze răspunderea indivi
duală atunci cînd sarcinile 
stabilite nu sînt îndeplini
te. Folosirea sub posibili
tăți a cadrului democratic 
este determinată de unele 
manifestări de formalism, 
comoditate în muncă, în 
gîndire, de slăbire a spiri
tului critic șl, mai ales, 
autocritic. Răspunderea co
lectivă și individuală tre
buie să se îmbine in mod 
armonios, ceea ce nai 
exact spus înseamnă că 
sarcinile încredințate tre
buie să fie materializate în 
fapte, și nu să fie acoperi
te cu vorbe. Cu alte cuvin
te, răspunderea fiecărui 
membru al societății este 
indivizibilă, iar programele 
stabilite constituie coordo
nate ale activității tuturor 
și ale fiecăruia în parte.

în unitatea noastră, prin 
aplicarea măsurilor de per
fecționare a organizării și 
modernizare a proceselor 
de fabricație, prin realiza
rea unui amplu program 
de înnoire a producției, 
prin perfecționarea planifi
cării, în sensul încărcării 
corespunzătoare a capacită
ților de producție, prin 
realizarea măsurilor din 
programele de creștere a 
calității și de ridicare a 
nivelului de pregătire pro
fesională a personalului 
muncitor, pe fondul unei 
susținute activități politico- 
organizatorice pentru cu
noașterea și însușirea sar
cinilor de către fiecare om 
al muncii, activitatea pro
ductivă se desfășoară în 
cele mai bune conaiții. 
Astfel, în primele patru 
luni din acest an s-au ob
ținut creșteri însemnate 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut : cu 53,6 Ia 
sută la export, 21 la sută la 
producția-marfă, 21,4 la 
sută la productivitatea 
muncii, ceea ce a asigurat 
realizarea tuturor indicato
rilor de plan.

Intre factorii care au 
determinat îmbunătățirea 
rezultatelor economice ale 
întreprinderii aș aminti 
aplicarea acordului global 
pînă la nivelul formațiilor 
de lucru, îmbinînd în acest 
mod planificarea, progra
marea producției în struc
tură sortimentală cu nor
marea consumurilor, a ca
lității, a costurilor, cu re
tribuția cuvenită fiecărei 
formații și a fiecărui om 
al muncii din formație. Ca 
efect, s-a întărit răspunde
rea directă a maiștrilor, in
ginerilor, a fiecărui om al 
muncii pentru realizarea 
producției fizice, în condi
ții de eficiență superioară.

In vederea întăririi răs
punderii cadrelor de con
ducere, aplicăm ferm meto
da nominalizării indicato
rilor de plan și a măsuri
lor din programele de per
fecționare a diverselor la
turi ale activității între
prinderii pe compartimen
te, secții, ateliere, formații 
de muncă. Totodată, am in
trodus sistemul de rapor
tare periodică de către 
compartimentele funcțio
nale în birourile executive 
și de către secțiile de fa
bricație în ședințele consi
liului oamenilor muncii cu 
privire la activitatea des
fășurată și rezultatele ob
ținute. în felul acesta se 
stabilesc operativ măsurile 
necesare pentru îmbunătă
țirea activității în unele 
sectoare de activitate sau 
ale unor cadre din condu
cerea operativă care coor
donează activitățile anali
zate.

Prin întocmirea, la nive
lul secțiilor, a bugetelor de 
venituri și cheltuieli, prin 
nominalizarea răspunderi
lor pentru folosirea mijloa
celor circulante, a materi
ilor prime și materialelor, 
a pieselor de schimb, prin 
urmărirea sistematică a 
consumurilor de către Con
ducătorii de formații, adică 
de către cei care angajează 
direct și nemijlocit chel
tuielile, întărim răspunde
rea pentru gestionarea bu
nurilor întreprinderii, preo
cuparea pentru realizarea

unei producții cit mai mari 
în condiții de maximă efi
ciență.

Ca întreprindere 
cătoare de bunuri 
consum, care are 
dere ridicată și la 
înțelegem și viața ne obligă 
să facem mai mult pentru 
a imprima o notă_ distinctă 
mărcii fabricii '
între celelalte 
produse de ceramică 
și sticlărie, atit din 
cit și de peste hotare, 
că acest lucru nu este 
de făcut. Din faza de 
iectare sau, mai 
spus, din faza cînd testăm 
tendințele pieței, deci din 
faza de concepție, căutăm 
soluții, linii, decoruri, for
me care să corespundă 
acestor cerințe, dar care să 
poarte și amprenta gîndl- 
rii și simțirii noastre. E 
adevărat, nu reușim întot
deauna. Ne străduim însă 
și, în lumina expunerii 
secretarului general al 
partidului, ne vom inten
sifica eforturile pentru a 
cultiva în rîndul tuturor 
oamenilor muncii din uni
tate sentimentul de mîn- 
drie și atașament față de 
marca fabricii, dorința de a 
ridica necontenit nivelul 
calitativ al produselor li
vrate beneficiarilor interni 
și partenerilor de peste 
hotare. Este adevărat. în 
tot cursul anului 
în perioada care 
din acest an nu 
gistrat reclamații 
tate, dar acest lucru nu în
seamnă nici pe 
am făcut tot 
Considerăm că 
realizate 
cerințelor 
nimic mal 
exigențele de pe piață evo
luează necontenit. întregul 
colectiv al întreprinderii a 
înțeles și este hotărît să 
dovedească prin fapte că 
nivelul calitativ al produc
ției este în continuă creș
tere.

nrodu- 
de larg 
o pon- 
export.
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mult. Iar cum

Inq. Mircea CH1R1LA 
directorul întreprinderii 
de faianță și sticlărie 
„FAIMAR", Baia Mare

Exigențe superioare în formarea și 
conștiinței juridice• •

afirmarea

ne-am con- 
manifesta- 

filatura IV. 
fost urma-concluzie a

de un anumit mod de

normal, ne-am concen- 
as-upra întăririi organi-
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în 
de 
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de 
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muncii din filatura 
acordat de comitetul 
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exemplului 
comuniștilor

Ing. Alexandrina Macovei, secretar 
al comitetului de partid de la în
treprinderea de piele și încălțăminte 
„Străduința" — Suceava : In expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, se 
subliniază faptul că îndeplinirea ro
lului de forță politică conducătoare 
presupune implicarea activă, cu în
treaga răspundere a fiecărei orga
nizații. a organelor de partid, a fie
cărui comunist 
ticii partidului, 
să se afle în 
cele mai grele
me. O astfel de problemă o repre
zintă la noi producția pentru export

— Ce ați întreprins practic în a- 
ceastă privință 7

— Analizând cerințele producției 
pentru export, organizațiile de partid 
determină îmbunătățirea continuă a 
întregului proces complex de or
ganizare, de specializare, a noilor 
fluxuri de producție si de elabora
re a unor noi tehnologii. Orga
nizațiile de partid au fost în frun
tea acestei acțiuni, antrenând toate 
pîrghiile muncii politico-organizato- 
rioe. activul de partid, promovînd 
ideile noi și valoroase. Astfel, anul 
acesta au fost specializate 6 linii 
de fabricație pentru export, fiind 
repartizați aici muncitori cu Înaltă 
calificare, maiștri și cadre cu pre
gătire superioară, fiind întărit cli
matul de răspundere și exigență. La 
aceste linii, procesul de Înnoire a 
producției atinge un grad înalt, de 
86 la sută, creînd posibilitatea satis
facerii cererilor extrem de diversi
ficate ale partenerilor externi. De
sigur. în privința exportului, trebuie 
să ne străduim în continuare pentru 
asigurarea unei calități care să ne 
mențină partenerii cu care am în
cheiat contracte în aoest an si pen
tru a încheia contracte cu noi par
teneri.

Grațiela Sulugiuc, prim-secretar al 
comitetului județean U.T.C.: Expu-

Cuprinzătoarea analiză întreprinsă 
în Expunerea cu privire la unele 
probleme ale conducerii activității 
economico-sociale, ale muncii ideo
logice și politico-educative, pre
cum și ale situației interna
ționale prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. scoate în evidență și aspec
tele principale ale evoluției, esenței 
și sarcinilor actuale ale organelor 
răspunzătoare de respectarea legali
tății, în strînsă și indisolubilă legă
tură cu funcționarea întregului me
canism economico-social, corespun
zător afirmării principiilor și exi
gențelor democrației socialiste, ma
nifestării plenare a spiritului revo
luționar și a umanismului socialist. 
„In anii construcției socialiste, în
deosebi după Congresul al IX-lea, 
am realizat un nou sistem juridic, 
am întărit și dezvoltat legalitatea 
socialistă" — arăta secretarul gene
ral al partidului, subliniind, în con
tinuare : „Este necesar să asigurăm 
buna funcționare a sistemului juri
dic, a comisiilor de judecată, în care 
oamenii muncii au rolul hotăritor, 
să intărim ferm legalitatea socia
listă".

Se desprinde cu pregnanță din 
aceste cuvinte o trăsătură defini
torie și complexă a sistemului nos
tru juridic actual, anume caracterul 
său profund democratic șl, totodată, 
revoluționar, subordonarea sa — 
manifestată prin menire, prin struc
tură, prin componență, prin mod de 
funcționare — față de interesele 
fundamentale ale oamenilor muncii, 
ale întregului popor. Emanație di
rectă a realităților economico-sociale, 
atît legislația cît și întregul sistem 
juridic a] României socialiste se in
tegrează organic, armonios, în an
samblul elementelor suprastructurii 
orînduirii noastre, avind aceleași 
trăsături esențiale, reflectînd șî sti- 
mulind aceleași direcții de transfor
mare revoluționară a societății.

Asemenea tuturor domeniilor vie
ții, sistemul juridic nu constituie o 
entitate rigidă, definitivă, inchistată, 
ci este supus legităților generale ale 
evoluției sociale, partidul nostru 
avînd meritul deosebit de a aborda 
realitatea, și în această privință, in 
mod științific, cu spirit revoluționar, 
studiind și clarificînd din vreme 
tendințele obiective ale înaintării 
spre progres și adoptînd deciziile 
corespunzătoare. De pe aceste poziții 
creatoare, perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului a 
reprezentat și pentru sistemul juri
dic epoca unor importante și pro
funde transformări.

Sensul lor fundamental a fost și 
este democratizarea continuă a jus
tiției, avind drept coloană de susți
nere principiul de seamă al legali
tății. O monumentală operă de legi
ferare marchează aceste două de
cenii fără precedent în istoria drep
tului românesc, realizîndu-se înte
meierea tuturor raporturilor sociale 
mai importante pe legi limpezi, a- 
doptate de către forurile constituțio-

nale — ca reprezentante și purtă
toare ale voinței întregului popor — 
legi cunoscute, însușite și aplicate în 
mod activ atît de către masa cetățe
nilor, cît și de către instituții, de 
toate unitățile socialiste.

în același proces profund demo
cratic, de întronare a supremației 
legii — garanția principală a obiec
tivitătii și echității raporturilor so
ciale — partidul, conducerea sa au 
luat măsuri, în intervalul de timp 
imediat următor Congresului al IX- 
lea, de înlăturare a unor abuzuri, a 
unor practici arbitrare, statuînd 
ferm poziția cetățeanului față 
respectarea normelor de drept, 
form criteriului subliniat din 
de către secretarul general 
partidului și în cadrul expunerii : 
„Să veghem ca nimeni să nu fie ju
decat ori pedepsit pe nedrept, dar, 
in același timp, nimeni care incalcă 
legile țării, interesele poporului să 
nu rămină nejudecat și nepedepsit'*.

Dacă principiul legalității neabă
tute șl unitar aplicate constituie 
punctul de plecare, premisa mini
mală a caracterului democratic al 
sistemului juridic, afirmarea ple
nară, amplă a acestui caracter se 
realizează prin formele adecvate de 
participare a poporului la asigurarea 
și înfăptuirea legalității, a justiției. 
Exemplul cel mai concludent îl con
stituie existența organismelor ob
ștești de influențare și jurisdicție — 
comisiile de judecată din întreprin
deri. instituții. organizații coo
peratiste si de pe lingă con
siliile populare — cu atribuții 
precise de aplicare a prevederi
lor legale și de educare a maselor 
de oameni ai muncii, de cetățeni, în 
spiritul ordinii de drept, al respec
tului și atitudinii active față de res
pectarea legilor. Competența aces
tor adevărate instanțe populare, in 
care oamenii muncii au rolul hotări- 
tor, este in continuă extindere, în- 
credințîndu-Ii-se, prin lege, tot mai 
multe categorii de fapte pe care să 
le dezbată, să le soluționeze, in- 
fluențînd totodată opinia și compor
tarea civică în funcție de cerințele 
și exigențele legalității socialiste.

Dar structura democratică, popu
lară a sistemului juridic se asigură 
și prin alcătuirea și modul de func
ționare a organelor propriu-zise ale 
justiției, începînd cu alegerea jude
cătorilor si procurorilor-șefi de că
tre organele democratice ale puterii 
de stat, continuînd cu prezența di
rectă a oamenilor muncii în compo
nența unor complete și comisii (ca 
asesori populari sau ca reprezen
tanți ai muncitorilor în comisiile in
stituite în baza Legii 18/1968) și pînă 
la practica analizei periodice între
prinse de organele democrației re
prezentative a stării legalității și ac
tivității desfășurate de către orga
nele direct răspunzătoare in acest 
sens.

Desigur, existenta unor structuri sl 
modalități bine adaptate cerințelor 
actuale nu trebuie înțeleasă ca o for
mulă care produce în mod automat 
efectele scontate. Ca și în toate ce
lelalte privințe, hotărîtoare este

de 
con- 
nou 

al

pînă la urmă activitatea umană, 
modul in care e folosit cadrul insti
tuțional existent, optica cu care e 
abordată viața, înțelegerea profun
dă a intereselor sociale si tendințelor 
lor, concepția și spiritul revoluționar 
afirmate prin atitudini și fapte con
crete. Vibrantele îndemnuri adresate 
prin expunerea secretarului general 
al partidului la analiză și autoana
liză exigentă, la înlăturarea oricărSi 
tendințe de automulțumire, de can
tonare în fixism, de fetișizare a for
melor, este pe deplin valabil și pen
tru activitatea celor ce răspund, pe 
linie politică, profesională sau ob
ștească, de aplicarea legalității, ca 
de altfel pentru atitudinea oricărui 
cetățean față de lege și respectarea 
ei. Direcțiile de reflecție și acțiune 
în vederea perfecționării continue a 
stării legalității decurg chiar din 
tezele esențiale ale expunerii.

Astfel, însuși caracterul democra
tic. revoluționar al sistemului juri
dic poate fi mai bine pus in valoare. 
Bunăoară, prezența directă a oame
nilor muncii în anumite organisme 
de jurisdicție trebuie să evite ex
pectativa, participarea mai mult de
corativă, pasivismul și să constituie 
în schimb o reală infuzie de viață și 
de simț al răspunderii în numele ei. 
Reprezentanții oamenilor muncii 
trebuie să-și spună mai deschis șl 
mai frecvent părerea în legătură cu 
gravitatea socială sau lipsa de gra
vitate a faptelor judecate, despre 
cum concordă o eventuală soluție 
judiciară cu opinia colectivelor de 
muncă, despre ecoul ori lipsa de 
ecou a unor acte de aplicare a legii, 
dar și despre operativitatea și obiec
tivitatea dezbaterilor procesuale, 
despre solemnitatea și respectul ci
vic în care trebuie să se desfășoare. 
Cu atît mai mult formalismul, chi- 
tibusărismul pseudojuridic. confun
darea adunării probelor cu aglome
rarea de hîrtii inutile se cer mal 
mult evitate în activitatea comisiilor 
de judecată, instanțe populare care 
ar putea deveni în mai mare mă
sură instanțe directe ale opiniei co
lective.

Intre tezele expunerii din 29 apri
lie, un loc deosebit de însemnat îl 
dețin sarcinile și orientările activi
tăților educative. Și în această pri
vință se conturează pentru sistemul 
juridic un larg orizont de perfec
ționare. însăși semnificația educa
tivă — directă sau implicită — a 
fiecărui act procesual se cere mai 
bine înțeleasă. Mai există tendința 
de a se considera că posibilitățile 
de înrîurire morală ale justiției re
zidă in caracterul pilduitor al sanc
țiunilor. In realitate, orice act — 
s-ar putea spune că, aproape, orice 
gest — din activitatea de aplicare a 
legii are consecințe pe planul con
științelor, mai mici sau mai mari. 
Cu atît mai mult se cer perfecțio
nate, revitalîzate acțiunile educative 
propriu-zise. E timpul să se mani
feste un suflu nou, o eficacitate spo
rită și în popularizarea conținutului 
legilor, și în direcția influențării 
comportamentelor. Acțiunile inițiate 
de Asociația juriștilor, cele desfă

șurate pe linie profesională sau ale 
diferitilor factori educaționali cu 
participarea juriștilor trebuie să 
țină pasul 
nite șl în 
Practic, în 
căuta nici 
scolastică, 
sarea ex. cathedra, dar nici 
tența excesivă pe severitatea unor 
sancțiuni. Ca în oricare proces edu
cativ, nu există, nici în acest dome
niu, rețete tip, criteriul general va
labil fiind acela al căutării drumu
lui spre conștiința publică, spre lă
murirea și convingerea ei. Iar în 
această privință, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
alături și împreună cu juriștii, și 
organismele F.D.U.S. și O.D.U.S., 
comitetele sindicatelor, organizațiile 
U.T.C. și de pionieri, de femei, consi
liile populare pot face mult mai 
mult.

O însemnătate aparte o au apli
carea permanentă a principiului con
trolului de partid asupra activității 
organelor de stat. întărirea răspun
derii fată de partid și popor a in
stituțiilor care veghează la starea le
galității, ceea ce implică însăși în
țelegerea mai exactă și mai profun
dă a noțiunilor de răspundere, de 
control. Ar fi simplist sau chiar dău
nător să se reducă aceste imperati
ve la tutelă măruntă, 
tuirea de atribuții și 
mult la unele forme 
tivism. Dar ar însemna 
în urmă să se abstragă functionarea 
unora sau altora dintre organele sta
tului de la răspunderea pentru obiec
tivitatea și rezultatele activității des
fășurate. pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le revin prin lege și prin 
hotărîrîle de partid. Modul în care 
se manifestă concret devotamentul 
fată de popor, de cauza socialismu
lui și comunismului, atitudinea față 
de oamenii muncit legătura cu ma
sele. cu organismele democrației so
cialiste. comportarea lucrătorilor din 
aceste domenii în timpul serviciu
lui și în afara lui reprezintă doar 
o parte din largul teren care. în mo
dul cel mai firesc, trebuie să se afle 
sub controlul partidului, sub control 
popular.

Perfecționarea continuă a funcțio
nării mecanismelor sociale, în de
plină concordanță cu evoluția gene
rală a societății, cu cerințele fiecă
rei etape din înaintarea ei spre pro
gres, afirmarea tot mai puternică a 
conștiinței înaintate, a spiritului re
voluționar constituie deziderate ma
jore și pentru activitățile din dome
niul legalității socialiste. Asemenea 
tuturor celorlalte domenii, si în a- 
ceastă privință poate fi mai bine pus 
în valoare cadrul instituțional exis
tent, se poate realiza, sub condu
cerea partidului, o mai strînsă apro
piere între activitatea organismelor 
de stat si a celor obștești, cu obți
nerea de rezultate mai grăitoare în 
formarea conștiinței juridice, o mai 
largă șl mai eficientă deschidere 
spre conștiința civică generală.

educaționali 
juriștilor trebuie 

cu transformările surve- 
viață, și în legislație, 

aceste acțiuni nu au ce 
monotonia, prezentarea 
falsul academism, adre- 

insis-

la substi- 
cu atît mai 
de subiec- 
o răminere

Serglu ANDON
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

(Urmare din pag. I)
Primul obiectiv vizitat la Drăgă- 

«ani a fost ÎNTREPRINDEREA 
DE JANTE AUTO, crcată ca ur‘ 
mare a dezvoltării construcției de 
autovehicule in țara noastră. Din 
primele momente ale vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost Înconjurați 
cu dragoste și prețuire. într-o atmos
feră sărbătorească.

Secretarul general al partidului a 
fost informat de Gheorghe Sacerdo- 
ceanu, directorul unității, asupra di
namicii activității productive înre
gistrate în cei 8 ani de existență a 
întreprinderii, a diversificării struc
turii sortimentale în stare să asigu
re întregul necesar de jante și roți 
pentru autoturisme și autoutilitare și 
creînd. în același timp, disponibili
tăți pentru export. A fost prezenta
tă preocuparea specialiștilor de aici 
1n direcția promovării susținute a 
tehnicii celei mai înaintate în fabri
cația acestor produse, modernizării 
tehnologiilor și asimilării unor pro
duse competitive pe piața externă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați apoi să viziteze principalele 
linii tehnologice de fabricare a jan
telor și roților de autoturisme. S-a 
evidențiat gradul inalt de me
canizare și automatizare a pro
cesului tehnologic, care permite 
fabricarea in serie a jantelor și ro
ților, ilustrînd productivitatea sporită 
a muncii și randamentul înalt al 
instalațiilor și agregatelor. Au reți
nut, de asemenea, atenția instalații 
de sudură mecanizată a jantelor in 
mediul protector de bioxid de car
bon, mașina de asamblat disc-jantă 
și agregatul folosit la grunduirea 
produselor, menit să confere acestor 
sortimente o rezistență sporită in 
exploatare, rod al colaborării între
prinderii cu specialiștii din institu
tele de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică din București, Pi
tești și Timișoara.

Răspunzînd întrebărilor adresate 
de secretarul general al partidului, 
gazdele au informat că indicii de 
utilizare a tablei folosite in procesul 
de fabricație au sporit continuu, 
pierderile tehnologice ajungînd in 
prezent mult sub indicele prevăzut 
inițial. In plus, se precizează că și 
cupoanele mici de tablă rezultate 
din debitare sint reintroduse in 
circuitul productiv, fapt care a con
dus la diminuarea substanțială a 
cheltuielilor materiale pe ansamblul 
unității.

Așa cum obișnuiește întotdea
una în timpul vizitelor sale 
de lucru efectuate in unitățile 
industriale și pe șantiere, se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a stat 
de vorbă cu muncitorii de la între
prinderea de jante auto, s-a intere
sat de condițiile de muncă și viață, 
adresindu-le urări de noi succese in 
activitatea viitoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ministrului industriei construc
țiilor de mașini, Radu Păunescu, 
conducerii centralei industriale de 
resort și întreprinderii să acționeze 
ferm pentru ieșirea curajoasă cu 
produsele întreprinderii la export, 
studiind mai atent cererile de pe 
piața externă. S-a indicat, de ase
menea. să se acționeze pentru folo
sirea integrală a suprafețelor de 
producție și valorificarea supe
rioară a materiilor prime și mate
rialelor folosite in procesul tehno
logic.

Luindu-si rămas bun de la oa
menii muncii din această întreprin
dere. tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat pentru rezultatele bune ob
ținute și le-a adresat îndemnul de 
a acționa în continuare cu pasiune 
Si dăruire pentru noi și importante 
succese, contribuind astfel într-o mai 
mare măsură la înfăptuirea obiecti
velor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

S-a vizitat, in continuare, ÎN
TREPRINDEREA MECANICĂ, 
cea mai tinără unitate apărută in 
peisajul industrial al orașului Dră- 
gășani. In drum spre acest obiectiv, 
străbătind o parte din sudul orașu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu căldură de locuitorii 
Drăgășanilor. care, prin aplauze și 
urale. au dat expresie bucuriei de 
a-i avea ca oaspeți dragi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie acestor manifestări de 
prețuire și dragoste.

In centrul dialogului de lucru al 
secretarului general al partidului cu 
oamenii muncii de la întreprinde
rea mecanică, la care a’fost de 
față ministrul industriei electroteh
nice. Nicolae Vaidescu. s-au aflat 
probleme legate de modernizarea 
proceselor de fabricație și a produc
ției in vederea atingerii cit mai 
grabnice a parametrilor proiectați.

Directorul întreprinderii, Petre An- 
gelescu. a raportat că preocuparea de 
bază a întregului colectiv este con
centrată asupra diversificării pro
ducției prin asimilarea ori pre
luarea de la alte unități similare 
din tară a unor sortimente de me
canică fină solicitate de economia 
națională și la export. Sint preocu
pări care, așa cum au subliniat 
gazdele, vor asigura creșterea pro
ducției. îndeosebi a celei destinate 
exportului, corespunzător sarcinilor 
și exigentelor ce le revin în acest 
an și in întregul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut conducerii ministerului și cen
tralei industriale de resort, specia
liștilor întreprinderii. întregului co
lectiv să aibă in vedere mai buna 
folosire a spațiilor de producție, 
creșterea continuă a productivității 
muncii, precum și lărgirea profilului 
unității.

Exprimind deosebita satisfacție 
pentru vizită, pentru indicațiile și 

îndemnurile adresate oamenilor 
muncii din această unitate, conduce
rea întreprinderii a asigurat pe secre
tarul general al partidului că nu va 
precupeți nici un efort in vederea 
ridicării întregii activități a între
prinderii la un nivel superior de e- 
ficiență și calitate.

La plecare, locuitorii orașului 
Drăgășani au salutat, din nou. cu 
deosebit entuziasm, pe conducătorul 
iubit și stimat al partidului \și sta
tului nostru.

Adresindu-se celor prezenți pe 
platforma industrială a orașului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a trans
mis tuturor oamenilor muncii din 
orașul Drăgășani calde felicitări pen
tru rezultatele obținute in activita
tea lor și le-a urat noi succese in 
muncă, multă sănătate și fericire.

In aplauzele mulțimii, elicopterul 
prezidențial s-a îndreptat spre 
obiectivul următor al vizitei — 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE ORLEȘTI.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită stimă de 
Gheorghe David, ministrul agricul
turii. de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. Locuitori 
ai comunei, ai altor așezări din apro
piere au făcut o caldă primire, cu 
vii aplauze, scandînd cu însuflețire 
numele partidului, al secretarului 
său general.

Pe terenurile fermei nr. 1 a 
unității vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut un dialog 
fructuos cu cadrele de conducere, 
cu specialiștii prezenți privind dez
voltarea și modernizarea continuă a 
agriculturii județului. în plin cimp, 
la marginea unor lanuri de griu și 
orz, care anunță rod bogat, a fost 
amenajată o cuprinzătoare expoziție 
în care, prin panouri și grafice, sint 
înfățișate aspecte ale evoluției agri
culturii județului. Directorul general 
al direcției agricole, Pantilimon Zo- 
rilescu, a prezentat realizările de 
pină acum, preocupările existente 
pentru continua dezvoltare a agri
culturii județului, pentru sporirea 
producțiilor vegetale și animaliere. 
In continuare au fost prezentate 
programele de dezvoltare a legumi- 
culturii, pomiculturii și viticulturii 
județului, subliniindu-se că. datorită 
folosirii unor tehnologii moderne de 
lucru, introducerii în producție a 
unor soiuri și hibrizi cu valoare 
biologică ridicată, producțiile de le
gume. fructe și struguri au sporit de 
la an la an.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate apoi o serie de 
realizări în zootehnie, dinamica e- 
fectivelor de animale, acțiunile în
treprinse pentru dezvoltarea si mai 
puternică a acestui sector cu im
portantă pondere în agricultura ju
dețului Vîlcea. In același timp, s-a 
arătat că in toate cooperativele a- 
gricole se desfășoară o muncă sus
ținută pentru valorificarea superioa
ră a resurselor materiale de care 

dispun, pentru dezvoltarea industriei 
mici, fapt ilustrat de veniturile ri
dicate obținute din această activita
te. Pe parcursul vizitării expoziției, 
secretarului general al partidului 
i-au fost prezentate o serie de pro
duse de sezon din legumicultura și 
pomicultură, ale industriei alimenta
re și cooperației meșteșugărești, 
rase de animale crescute de unită
țile agricole de stat și cooperatiste.

Au fost înfățișate apoi realiză
rile cooperativei agricole de pro
ducție din Orlești, unitate cunoscută 
pentru producțiile ridicate de griu. 
orz și porumb, pentru realizările din 
zootehnie.

Ca urmare a nivelurilor ridicate de 
producție, au crescut livrările de ce
reale și produse animaliere la fon
dul de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat țăranii cooperatori din Orlești 
pentru rezultatele de pină acum și 
le-a urat să obțină producții și mai 
mari, astfel încît unitatea agricolă să 
poată fi distinsă cu înaltul titlu de 
..Erou al Noii Revoluții Agrare".

In aplauzele și aclamațiile oelor 
prezenți. elicopterul prezidențial a 
decolat, îndreptîndu-se spre Rîmnicu 
Vil cea.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial pe stadionul municipiului 
Rîmnicu Vilcea. miile de locuitori 
veniti in intimpinare au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu si tova
rășei Elena Ceaușescu o primire deo
sebit de călduroasă, ovationind in- 
delung pentru partid și secretarul 
său general, pentru patria noastră 
socialistă, pentru pace in lume.

In cinstea sosirii secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
o formațiune alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate a prezentat 
onorul. S-a intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Solemnitatea primirii este întregi
tă de invitația adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu să guste, potrivit datinii 
străbune, din pîi.nea și sarea oferite 
celor mai dragi oaspeți.

Pionieri și șoimi ai patriei au ofe
rit iubitilor oaspeți frumoase buchete 
de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită stimă de mem
bri ai biroului comitetului județean 
de partid.

In aclamațiile oelor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceausescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat loc intr-o 
mașină deschisă. îndreptindu-se spre 
centru.1 municipiului Rimnicu Vîlcea.

De-a lungul întregului traseu 
străbătut, mii de locuitori ai orașu
lui. tineri Si vîrstnici. au ovaționat 
cu entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. exprimmdu-și 
nețărmurita bucurie de a-i primi pe 
meleagurile vîlcene. Cei prezenți au 
scandat cu însuflețire ..Ceausescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !", 

..Ceaușescu — fiu iubit. In Vîlcea 
bine-ați venit 1", ..Ceaușescu — 
pace !“. Au fost reafirmate, astfel, 
sentimentele de fierbinte dragoste, 
înaltă prețuire și vie recunoș
tință pe care le nutresc vilcenii. 
asemenea întregului nostru popor, 
față de conducătorul partidului și 
statului nostru, pentru neobosita sa 
activitate pusă in slujba dezvoltării

Intilnire cu membrii biroului comitetului județean de partid
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. s-a 
inti'lnit, marți seara, cu membrii bi
roului Comitetului județean Vilcea 
al P.C.R.

In numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului, primul-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid a adresat, si in acest cadru, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu cuvinte da 
caldă mulțumire pentru vizită, pen
tru sprijinul permanent acordat or
ganizației județene de partid, pentru 
grija cu care este urmărită înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială. de înflorire mul
tilaterală a orașelor si satelor din 
județ.

tn cadrul ședinței au luat cuvîn- 
tul membri ai biroului comitetului 
județean de partid, care au raportat 
in legătură cu modul în care se ac
ționează in vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan. Au fost reliefate o 
serie de realizări obținute in indus
trie, agricultură, investiții si in alte 
domenii de activitate, subliniindu-se 
creșterile importante înregistrate 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut.

Vorbitorii au informat despre 
dezbaterea, in cadrul organizațiilor 
de partid, în colectivele de oameni 
ai muncii din intreprinderi si insti
tuții. a ideilor, tezelor și orientărilor 
cuprinse in expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind conducerea 
activității economico-sociale. muncii 
ideologice și cultural-educative, pre
cum si referitor la aspecte ale vieții 
internaționale actuale. S-a accen
tuat faptul că întreaga activitate 
desfășurată de organizația jude
țeană de partid este analizată în 
lumina noilor teze, a spiritului revo
luționar. profund creator ce defineș
te acest document programatic, care 
isi are izvoarele in analiza de înaltă 
rigoare științifică a realităților so
cietății românești, a evoluției sale pe 
calea edificării socialismului și co
munismului.

In lumina exigențelor exprimate 
de secretarul general al partidului, 
participanții la ședință s-au referit 
la neajunsurile existente în diferile 

multilaterale a patriei, creșterii ne
contenite a bunăstării și fericirii 
poporului, triumfului cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu in piața centrală a muni
cipiului a avut loc intr-o atmosferă 
de aleasă sărbătoare.

Coruri reunite au interpretat cu

domenii, care au făcut ca județul să 
nu-si îndeplinească în întregime sar
cinile ce-i revin. Au fost prezentate, 
totodată, măsurile adoptate in vede
rea eliminării lipsurilor. îmbunătăți
rii întregii activități.

Luînd cuvintul în cadrul intilnirjl, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a apre
ciat că, pe ansamblu, județul a ob
ținut o serie de rezultate bune atit 
tn industrie, cit și în agricultură.

Secretarul general al partidului a 
arătat însă că rezultatele obținute 
pină in prezent s-ar fi putut ridica 
la un nivel superior dacă organele 
și organizațiile de partid, comitetul 
județean ar fi manifestat mai multă 
fermitate și operativitate în soluțio
narea tuturor problemelor ivite in 
activitatea desfășurată pentru înde
plinirea planului la toți indicatorii, 
pentru valorificarea deplină. în con
diții de eficientă sporită, a resurse
lor. a întregului potențial uman si 
material.

Relevînd că județul Vîlcea are toa
te condițiile pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor încredințate, 
secretarul general al partidului a ce
rut să se adopte măsuri în vederea 
recuperării grabnice a restantelor, a 
lichidării neajunsurilor manifestate, 
pentru realizarea integrală a planu
lui pe primul semestru și pe întregul 
an. S-a indicat să se acorde o aten
ție deosebită îndeplinirii prevederi
lor de plan la toate produsele, si în
deosebi a sarcinilor stabilite în ceea 
ce privește extracția de petrol și 
cărbune, realizării și livrării ritmice 
a producției destinate exportului, a- 
tingerii unui nivel inalt de eficiență 
in toate sectoarele de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că este necesar să se acțio
neze, în continuare, cu toată hotă- 
rirea pentru înfăptuirea prevederilor 
programelor de perfecționare a orga
nizării și de modernizare a procese
lor de fabricație, pentru ridicarea 
nivelului tehnic-calitativ și de com- 
petitivitațe al produselor. pentru 
sporirea productivității muncii la 
nivelul posibilităților existente.

Apreciind că în agricultură sînt 
condiții pentru a se obține recol
te bune în acest an. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se trea
că la întocmirea unui nou program 
de dezvoltare a acestei ramuri în ju
deț. pe baza căruia, folosindu-se po
sibilitățile existente, să se asigure 

noscutul cîntec patriotic ..Partidul- 
Ceaușescu-România".

Prin vii și îndelungi aplauze, prin 
urale și ovații, cei prezenți și-au 
manifestat spontan și entuziast sa
tisfacția față de intilnirea cu condu
cătorul iubit al partidului și statu
lui. convingerea că aceasta va re
prezenta un moment de neuitat in 
dezvoltarea județului.

valorificarea superioară a fondului 
funciar, obținerea unor producții a- 
gricole vegetale și animaliere tot mai 
mari, corespunzător cerințelor noii 
revoluții agrare.

Referindu-se la preocupările pri
vind sistematizarea localităților, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
comitetului județean de partid, con
siliului popular județean să între
prindă măsuri hotărîte pentru apli
carea întocmai a legilor țării privind 
delimitarea și restrîngerea perime- 
trelor localităților in vederea redării 
în circuitul agricol a terenurilor pro
ductive, pentru transpunerea in 
practică a prevederilor stabilite în 
acest important domeniu de activi
tate.

Arătînd că realizarea obiectivelor 
de dezvoltare economico-socială a 
județului impune intensificarea mun
cii organizatorice și politico-ideolo- 
gice, perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale biroului comi
tetului județean, ale organelor și or
ganizațiilor de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat asupra 
necesității ca acestea să-și îndepli
nească în condiții cit mai bune rolul 
conducător în organizația județeană, 
să se angajeze cu toată răspun
derea în îndeplinirea exemplară a 
planului de dezvoltare economico- 
socială, mobilizarea oamenilor mun
cii în vederea realizării planului pa 
anul în curs și pe întregul cincinal.

Subliniind că județul Vilcea are o 
organizație de partid puternică, to
varășul Nicolae Ceaușescu a expri
mat convingerea că aceasta va acțio
na cu hotărîre pentru lichidarea 
stărilor negative care mai există, 
pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
stabilite, a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Naționala 
ale partidului.

Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid a asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu de hotărirea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ că vor face totul 
pentru transpunerea în viață a 
orientărilor și indicațiilor primite cu 
prilejul vizitei, pentru înfăptuirea 
sarcinilor încredințate, pentru spo
rirea contribuției la dezvoltarea ge
nerală a tării, la ridicarea ei pe 
trepte tot mai înalte de progres și 
civilizație.

(Urmare din pag. I)
Competența in meserie să se inter

fereze necontenit cu conștiința poli
tică — iată una din ideile de mare 
actualitate relevate de participanții 
la testul ■ nostru. Deși cu un stagiu 
în partid numărind de la citeva luni 
pină la cîțiva ani, ei discern cu 
maturitate acest imperativ al pre
zentului numit in două cuvinte pre
gătire multilaterală și asupra căruia 
a insistat atit dc mult secretarul 
general al partidului in Expunerea 
la ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 
a.c. Tocmai pentru că viața este o 
continuă mișcare dialectică. Tocmai 
pentru că : „Nu există nimic care a 
fost rezolvat o dată pentru totdeau
na. Permanent să avem in vedere că 
trebuie să perfecționăm și să aducem 
îmbunătățiri întregii noastre activi
tăți, corespunzător noilor obiective, 
etapei de dezvoltare pe care o 
parcurgem in toate domeniile".

Mișcare dialectică trăită din plin 
și de octogenara uzină bucureșteană 
„Vulcan", Ioc unde competența, 
dăruirea in muncă, mereu tinăra cu
tezanță făuresc utilaje de mare com
plexitate. fac ca numele firmei să 
călătorească, pe traseele performan
ței. în multe țări ale lumii.

Dar să ne întoarcem la răspunsu
rile primite in autocarele de... luna 
mai ale „Vulcanului", la întrebarea- 
test :

Mihai Isidor, controlor cu ultrasu
nete : „Sint in rîndul comuniștilor 
de trei ani. Nu de mult mi s-a cerut, 
in raportul meu de comunist din fața 
adunării generale, să-mi spun păre
rea în legătură cu activitatea tineri

lor din secție. Cum îndeplinesc și 
munca de secretar al organizației 
U.T.C.. am înțeles că acest control 
de partid își propune să ajute munca 
în această direcție. A reieșit că și 
pe linie de U.T.C., și pe linie de 
partid activitatea cu tinerii trebuie 
să fie mai mult diferențiată. Am cri
ticat și am fost criticat pentru faptul 
că potențialul de entuziasm, de 
creativitate al tinerilor este pe 
departe de a fi folosit in întregime.

Necontenita perfecționare
Exigențele muncii, ale vieții sint 
înalte și noi trebuie să facem efor
turi mai mari pentru a corespunde".

Tatiana Iliescu, maistru-instructor 
la școala profesională a uzinei : 
„Luna trecută s-a analizat activita
tea mea pe linie de partid. De 
fiecare dată, aceste momente sint 
așteptate ca un examen pe care vrei 
neapărat să-I treci. Au fost și apre
cieri bune, s-au formulat și critici. 
Mi s-a cerut pe drept cuvint să mă 
ocup mai mult pentru a inrădăcina 
la viitorii muncitori spiritul de 
ordine și disciplină. Răspunderea 
muncitorească pentru lucrul făcut la 
timp și de bună calitate. Cerințe 
firești, dacă ne gindim la faptul că 
omul muncii de miine, din uzină, 
trebuie să fie nu numai stăpin pe 
cunoștințe de larg orizont, ci. în 
egală măsură, și omul disciplinei de 
producție și tehnologice riguroase, 

al unei înalte răspunderi pentru tot 
ceea ce face".

Două momente înfățișate avind 
drept ax aceeași idee/: a importan
ței pe care in munca și viața comu
nistului il are controlul îndeplinirii 
sarcinilor încredințate. Mijloc viabil 
de a intări necontenit răspunderea 
personală și colectivă. De a avea 
astfel permanent oglinda „la zi" a 
îndeplinirii sarcinilor. De a sesiza 
la timp orice abatere, de a preveni 

neajunsurile. Un control sistematic, 
făcut la un nivel de competență 
corespunzător, are darul să deceleze 
experiențe bune încă din fașă, demne 
de a fi generalizate, poate bloca, tot 
din fașă, lipsuri care, lăsate să se 
perpetueze, pot dăuna activității. A-i 
obișnui și pe tinerii membri de 
partid cu un asemenea control de 
partid înseamnă, intre altele, a-i 
forma in spiritul (naltelor răspunderi 
comuniste, a-i căli pentru noi și 
grele bătălii de care comunistul nu 
va fi scutit niciodată.

Să consemnăm aici, insă, și alte 
răspunsuri la întrebarea-test :

Didina Cojocarii, turnător-forma- 
tor : „M-aș referi la o împrejurare 
— din foarte, foarte multe împreju
rări — in care am simțit sprijinul 
organizației de bază de partid. O 
vreme, in secție, s-a adus material 
de protecție necorespunzător. Se 
invocau fel de fel de motive. Am 

criticat mai aspru pe cei vinovați, 
motivele lor. Biroul organizației a 
acționat, socotind critica întemeiată, 
și lucrurile s-au rezolvat. Au fost și 
nedumeriri : că „de ce am ajuns la 
partid pentru asta ?“ Am ajuns 
pentru că unii nu înțeleg întotdeauna 
să-și facă datoria. Și cine nu-și face 
datoria merită să fie tras la răspun
dere".

Ion Slave. frezor : ' „Apropo de 
datorie. Deși de puțini ani am fost 

primit în rîndul comuniștilor, fac 
parte din biroul organizației de bază 
din atelier. De curind, am analizat 
in birou aprovizionarea tehnico-ma- 
terială. De care răspund tot cițiva 
comuniști. Ei bine, pentru lipsurile 
constatate s-au adresat critici seve
re. s-au cerut nu angajamente — că 
nu cu ele ne facem planul —, ci ma
terialele necesare. Modul deschis, 
comunist de a judeca omul după 
faptele sale, de a-1 ajuta la timp 
cintărește mult, după opinia mea, in 
făurirea peste tot a climatului bun 
de muncă, propice performanței".

Mihaela Crăciun, turnător-forma- 
tor : „Momentul la care eu mâ 
opresc este unul de autocritică. La 
ultima discuție individuală mi s-a 
spus că trebuie să particip la acțiu
nile inițiate in secție, să fiu mai 
activă pe linie de U.T.C. Critica n-a 
fost grozav de plăcută. In schimb, 
s-a dovedit întemeiată. Am spus 

atunci doar atit : că voi lăsa faptele 
să arate că am înțeles criticile 
formulate. Eu așa socotesc : că deja 
tovarășii mei de muncă au și început 
să vadă o schimbare in activitatea 
>mea“.

Episoade cu... critică, cu autocriti
că. Dar, mai ales. împrejurări evoca
te de tinerii interlocutori din care 
reiese cu limpezime că, in efortul de 
ridicare continuă a nivelului de 
conștiință in general, se ajunge la 
acea înțelegere revoluționară a cri
ticii și autocriticii comunistului, des
pre care vorbește pe larg tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea- 
document aflată acum pe masa de 
lucru a intregului partid. Este vorba 
despre promovarea criticii și auto
criticii din care reies concluzii de 
muncă, de înlăturarea promptă, 
decisă a neajunsurilor. Care deter
mină creșterea răspunderii, declan
șează acțiuni hotărite pentru perfec
ționarea continuă a oricărui domeniu 
de activitate. Și nu în ultimă instan
ță este vorba despre atitudinea cri
tică și autocritică din care a fost 
„stoarsă" și ultima picătură de for
malism, de recunoaștere superficială 
a greșelilor, a lipsurilor și... ornarea 
din obișnuință, tot cu angajamente 
minate de formalism, de care nimeni 
nu are nevoie.

Am consemnat aici doar cîteva 
momente înfățișate de interlocutorii 
noștri stimulați de intrebarea-test.

Momente de creștere in spirit
comunist a tinerilor comuniști.

Momente firești din dinamica 
muncii, a vieții, la înalta școală a 
educației comuniste, revoluționare.

Iile TANĂSACHE

Soluții tehnice superioare pentru intensificarea 
valorificării materialelor refolosibile

In organizarea Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe și a Centralei pentru re
cuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile. ieri, în Capitală, 
au început lucrările unei consfă
tuiri cu tema „Resurse refolosibi
le : identificare, noi procedee de 
valorificare superioară, domenii 
de utilizare, implicații". In ca
drul consfătuirii, în spiritul exi
gențelor formulate de tovarășul. 
Nioolae Ceaușescu, al prevederilor 
Programului de intensificare a co
lectării și valorificării materiale
lor refolosibile aprobat de condu
cerea partidului, specialiști din 
producție și din institute de cer
cetare șl inginerie tehnologică 
prezintă comunicări referitoare 
la experiențele dobindite in acest 
domeniu, la o serie de soluții teh
nice și tehnologice investigate sau 
aplicate, la măsurile de ordin or
ganizatoric și tehnic ce se impun 
pentru lărgirea nomenclatorului 
materialelor rezultate din produc
ție și consum care se recuperează, 
precum și pentru valorificarea su
perioară a acestora.

•

Practic, tematica abordată se re
feră la un domeniu larg de mate
riale refolosibile rezultate din me
talurgie, construcțiile de mașini, 
chimie și petrochimie, industria 
ușoară, industria lemnului și a ma
terialelor de construcții. Astfel, au 
fost propuse o serie de căi concrete 
de acțiune menite să asigure 
acoperirea într-o proporție cit mai 
mare din materiale refolosibile a 
bazei materiale a producției, eco
nomisirea materiilor prime și ma
terialelor noi, reducerea costurilor 
de prelucrare și reutilizare. Cu 
titlu de exemplu, iată citeva din 
temele abordate : „Metode și uti
laje pentru creșterea gradului de 
prelucrare a fierului vechi" ; „Va
lorificarea elementelor utile din 
bateriile galvanice" ; „Recuperarea 
cuprului sau aluminiului din con
ductorii electrici uzați" ; „Noi me
tode de reșapare a anvelopelor" ; 
„Valorificarea sterilelor carbonifere 
și cenușilor de termocentrală în 
industria materialelor de construc
ții" : „Procedeu de recuperare a 
deșeurilor de fire poliesterice" ; 
„Tehnologii neconvenționale de va
lorificare a materialelor refolosibi
le tip bumbac". (Corncliu Cârlan).
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ATITUDINI DE BUNI GOSPODARI 
IN ONORAREA CONTRACTELOR
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în mod firesc, și în județul Alba, 
In realizarea programelor de auto- 
conducere și autoaprovizionare teri
torială un rol tot mai important re
vine gospodăriilor populației, cores
punzător posibilităților mai largi de 
care dispun acestea de la un an la 
altul. Mobilizarea resurselor gospo
dăriilor populației, in raport cu pre
vederile bine definite ale autocondu- 
cerii si autoaprovizionării. reprezin
tă astfel un obiectiv de primă mări
me al activității consiliilor populare, 
în preocupările acestora se situea
ză statornic problemele consolidării 
bazei materiale a acestei acțiuni eco
nomice (creșterea efectivelor de ani
male la gospodăriile populației, cul
tivarea fiecărei palme de teren de
ținut de cetățeni, mai buna întreți
nere și modernizare a pășunilor 
etc.), precum și organizarea înche
ierii contractelor de livrare a pro
duselor agroanimaliere la fondul de 
stat, urmărirea realizării predărilor 
ritmic, la termenele stabilite, a pro
duselor. Avînd în vedere aceste sar
cini. a constituit un lucru firesc 
faptul de a-1 întîlni pe primarul co
munei Rădești, tovarășul Aurel Ni- 
cula, alături de cetățeni la un punct 
de predare pe bază de contract a 
ovinelor și mieilor pentru fondul de 
stat. Aflăm că primăria a organizat 
recent o acțiune de mobilizare a ce
tățenilor la predarea produselor con
tractate. și aceasta deoarece de la 
Începutul anului fuseseră onorate 
doar patru contracte din cele 200 în
cheiate pentru acest an la ovine.

— Ținînd seama de potențialul 
gospodăriilor populației comunei, 
bilanțul primului trimestru nu ne-a 
mulțumit deloc. De vină eram și 
noi, cei ce lucrăm la consiliul popu
lar. care cam uitaserăm de această 
îndatorire. Asa s-a născut acțiunea 
amintită.

— Și care este bilanțul, l-am în
trebat ne primar.

— Numai în ultimele zile s-au li
vrat 76 miei și 6 oi. Contractele în
cheiate vor fi onorate la termen în 
acest an.

Aflăm, cu acest prilej, că cetă
țeanul Alexandru Nagy a livrat 12 
miei, loan Moga — 8, Silviu Mun-, 
tean. Dumitru Breaz și Ion Brad cite

Munca in acord global stimulează 
răspunderea cooperatorilor pentru 

recolte mari
Culturile prăsitoare crescînd vi

guros. toti locuitorii satelor din ju
dețul Botoșani participă la lucrări
le de întreținere. Datorită bunei or
ganizări a muncii, prasilele mecani
ce si manuale la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui s-au încheiat, iar la 
porumb, pină la înoeputul acestei 
săptămîni. lucrarea respectivă a fost 
efectuată în proporție de 26 la sută. 
Intensificarea lucrărilor se datorea
ză faptului că Întreaga suprafață de 
circa 134 000 hectare prăsitoare a fost 
angajată in acord global. în acest 

l scop, au fost constituite si perma
nentizate formațiile complexe de 
mecanizatori si de cooperatori care. 

; în baza angajamentelor 'încheiate, 
poartă răspunderea realizării produc
țiilor prevăzute pe suprafețele pre
luate. Am urmărit mai îndeaproape 
cum se desfășoară întreținerea cul
turilor în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Trușești și 
Stăuceni. in care plantele prăsitoa
re ocupă aproape 10 000 hectare, și, 
respectiv. 15 000 hectare.

..La baza rezultatelor bune obți
nute in acest an la întreținerea cul
turilor stau organizarea muncii și 
retribuirea cooperatorilor in acord 
global — ne spune Petru Humelni- 
cu. organizatorul de partid al con
siliului agroindustrial Trușești. Prin 
modul în care este organizată acti
vitatea vom materializa. în princi
pal. trei obiective: efectuarea la vre
me a lucrărilor. în Vederea realiză
rii recoltelor planificate, asigurarea 
integrală a fondului de, stat, retri
buirea cooperatorilor după producția 
obținută pe suprafețele lucrate da 
fiecare din ei. Tot in acest fel am 
procedat si anul trecut, ocupind 
locuri fruntașe pe județ. îndeosebi la 
producția de porumb, sfeclă de za
hăr si cinepă de sămînță. Din prac
tica anilor precedenți. oamenii știu 
că realizarea producțiilor depinde in 
mod hotărî tor de timpul de efec
tuare si calitatea lucrărilor. Cu mij
loacele mecanice pe care le avem, vi
teza zilnică de lucru la prăsitul me
canic este de 750 hectare, ritm de 
lucru ce se menține și la cele ma
nuale. intrucit celor 2 800 persoane 
se adaugă personalul din unități cu 
alt profil-1.

Membrii cooperativei agricole Ște- 
fănest.i au o experiență bună în ce 
privește organizarea și retribuirea 
muncii în acord global. în anul 1987, 
in sectorul vegetal, au lucrat 17 e- 
chipe cu 620 membri cooperatori, care 
s-au îngrijit de întreținerea a pes
te 1 400 hectare de porumb si sfeclă 
de zahăr. Pe baza producțiilor rea
lizate. cooperatori ca Lucia Doloca, 
Verona Huzum. Gheorghe Racu au 
obținut venituri de cite 8 400 lei fie
care. n,umai din lucrările efectuate 
în acord global la porumb si sfeclă 
de zahăr. ..Anul acesta — ne spu
nea Ilie Horeanu. președintele 
C.A.P. Ștefănești — toate cele 1 485 
hectare cu porumb, sfeclă și soia, 
70 hectare plante medicinale. 60 hec
tare legume sint împărțite ne for
mații și angajate in acord global de 
cooperatori. Față de anul trecut, for
ța de muncă din unitate a crescut 
cu încă o formație de cimp. Și iată 
cum. văzind rezultatele anterioare, a 
crescut numărul celor care au pre
luat în acord global culturile pră
sitoare de la întreținere pină la re
coltare". Am reținut că. stimulați de 
cantitățile de produse agricole ce li 
s-au cuvenit (porumb pentru anima
le. zahăr etc.), s-a triplat numărul 
oamenilor care, deși lucrează în alte 
unităti. au preluat suprafețe cu po
rumb si sfeclă pentru a le întreți
ne. Vasile Bălosu. Constantin Iosub, 
de la nodul hidrotehnic din locali
tate. Mihai Lipoveanu din C.P.A.D.M. 
Ștefănești au angajat in acord glo
bal cite un hectar cu porumb, sfeclă 
de zahăr etc. Ca atare, a scăzut cu 
un hectar suprafața de teren ce re
vine pe braț de muncă și deci vor 
putea fi efectuate de către fiecare 
cooperator cite 3 și 4 prașile.

La cooperativa agricolă Roma, ur
mează să se efectueze, la întreține
rea si recoltarea culturilor. 203 600 
norme de muncă, din care circa 
100 000 la prașila manuală. Membrii 
acestei unităti s-au angajat să ob
țină recolte mari, astfel incit să în
deplinească criteriile de acordare a 
Înaltului titlu de „Erou al Noii Re- 

Cum acționează unele con
silii populare din județul 
Alba pentru creșterea 
contribuției gospodăriilor 
populației la constituirea 
fondului de stat de produse 

agricole
4. El sint printre cetățenii comunei 
care au predat de această dată cele 
mai multe animale. în comună, în 
ultimii trei ani, numărul ovinelor 
deținute de cetățeni a crescut cu 
peste 100, iar al porcinelor cu aproa
pe 200. La bovine s-a înregistrat o 
reducere a efectivelor. Din cele 515 
gospodării existente în comună, 31 
nu dețin animale. în medie, la Ră
dești, o gospodărie deține 2 porci, 
3 oi, 19 găini. Din 10 gospodării 8 
cresc bovine. Primarul ne prezintă 
un grafic întocmit împreună cu con- 
tractanții pentru livrările animale
lor contractate. De asemenea, lunar 
sint nominalizate contractele sca
dente. urmărite astfel mai ușor 
de către consiliul popular. Ase
menea grafice au fost întocmite pe 
cele patru sate ale comunei. Ca ori
ce activitate economică, și aceasta 
trebuie urmărită in permanență. O 
altă situație evidențiază dinamica 
încheierii contractelor pe gospodării 
în perspectivă pină în anul 1990. 
Aceste ..statistici de lucru", cum ie 
numește primarul, constituie dovada 
că nu se acționează întîmplător. în 
campanii. De asemenea, se urmăreș
te, în spiritul echității, contribuția 
fiecărei gospodării. Iar consiliul 
popular dorește să constituie el în
suși un exemplu pentru cetățeni și 
în ce privește contractările de ani
male. Iată ce ne mărturisește în 
acest sens președintele consiliului 
popular.

— Se află în curs de amenajare o 
microfermă a consiliului popu
lar. Vom creste zece scrofițe de 
prăsilă pentru a obține și livra pur
cei cetățenilor care doresc să-i 

voluții Agrare", la grîu. porumb și 
lapte de vacă. în vederea atingerii 
adestui obiectiv, toate suprafețele au 
fost repartizate pe 12 echipe, care 
au cite 25—30 de oameni. Alături de 
cei 456 cooperatori din formațiile de 
cimp. 110 cooperatori la legume și 
150 de la ferma pomicolă lucrează in 
șcord global la întreținerea culțu- 
filor si1 80 de oameni din zootehnie, 
76 de la mica industrie. Ei și-au bor- 
nat parcelele imediat după termina
rea insămînțărilor. Organizarea mun
cii în acord global a determinat a- 
paritia unor initiative valoroase. Ast
fel. în cele 150 hectare livadă se cul
tivă intercalat fasole, cartofi, pe
peni verzi etc. La aceste culturi, co
operatorii au efectuat personal pină 
si insămintările.

în această cooperativă, cu mai mult 
de jumătate din terenuri slab pro
ductive. s-a obținut anul trecut o 
producție totală de 5 000 tone po
rumb știuleți. Din aoeasta s-a con
stituit fondul de retribuire de cir
ca 500 tone. 280 tone revenind co
operatorilor din formațiile de cimp. 
care au fost retribuiți după canti
tățile de porumb obținute, și 220 tone 
au fost date pentru ceilalți coope
ratori din fermele zootehnice, po
micolă etc. Ca urmare, cooperatorii 
se străduiesc să întrețină exemplar 
culturile, pentru a atinge la toam
nă niveluri de producție cit mai mari 
si a obține, pe această bază, retri
buții în natură corespunzătoare.

„Deși unitatea noastră este situa
tă in apropiere de oraș, toate lu
crările le efectuăm fără ajutor din 
afară — ne spune președintele co
operativei. Mihai Birliga. Erou al 
Muncii Socialiste. într-un riud ne-au 
fost trimiși in ajutor niște tineri de 
Ia liceu. Le-am mulțumit și i-am în
drumat spre o fermă a I.A.S. Leor- 
da. Nu e nevoie nici să batem in 
poartă, la careva pentru ca să vină 
la treabă. Fiecare știe foarte sigur 
că va fi retribuit in natură și in 
bani, după producția pe care o va 
da la toamnă. Și. de aceea, toți oa
menii participă activ la lucru.

în funcție de calitățile de orga
nizator ale fiecărui ș.ef de formație 
există și la Roma, și in alte părți 
unele preferințe ale oamenilor in 
constituirea echipelor, preferințe că
rora li se dă curs. Dumitru An- 
dreescu. ca șef de echipă, este mai 
exigent, „mai aspru", cum se spune 
în partea locului. Numai că anul 
trecut echipa lui a obținut 200 tone 
de porumb. Retribuția primită. în 
baza acordului global, a făcut ca 
solicitările de primire în echipa lui 
să fie mult mai numeroase, după 
cum cererile de inscriere in forma
ția Doinei Iacob. care a realizat 
producții mai mici si retribuții di
minuate. au lost mai puține.

„La noi. cine zburdă cu sapa prin
tre rinduri și taie plantele nu a- 
dună norme — afirma Ion Aslam, 
care a realizat 20 000 kg porumb știu- 
leti la hectar. Era odinioară un oa
recare Girigan, care. ,aflindu-se la 
prașilă pe ogor, la prinz. a mincat, 
a si atioit. și cind să continue pră- 
situl nu mai știa unde a lucrat și 
unde începea partea neprășită. Așa 
de „bine" lucrase. Noi nu avem ne
voie de oameni care trag pămint pes
te buruienile netăiate. De altfel, re
zultatele se măsoară nu acum, ci 
toamna cu cin tarul. Cind este ca- 

’zul — și a fost și la noi situația 
a trei oameni internați la spital — 
sau pentru mamele cu dificultăți, cei
lalți din echipă rezolvă și parcela 
respectivă, astfel ca nici o palmă 
de pămint să nu râmină neintreți- 
nută. Unor astfel de persoane, prin 
omenească înțelegere, retribuția nu’e 
este diminuată. Numai celor care nu 
lucrează cum se cuvine li se redis- 
tribuie retribuția cuvenită".

Din discuțiile avute cu specialiștii 
din unităti. cu activiști de partid, cu 
cooperatorii botoșăneni. se eviden
țiază că oriunde sistemul de retri
buire a cooperatorilor in acord glo
bal este aplicat corect lucrările de 
întreținere a culturilor se execută la 
timp și de calitate bună. Dovedesc 
acest lucru atit prezența activă la 
muncă, dt și calitatea lucrărilor.

Euqen WRUȘCA
corespondentul „Scînteii" 

crească șl să-1 contracteze. Scrofl- 
țele au fost deja procurate. De ase
menea. vom ține pentru îngrășat și 
livrat la fondul de stat un număr 
de 20 tăurași.

Sigur, consiliul popular poate da 
un exemplu bun, poate acorda și un 
ajutor prețios. Faptul că in anul tre
cut cetățenii din comuna Livezile au 
livrat la fondul de stat 174 tone 
carne, cu 24 tone mai mult decit se 
prevăzuse inițial, pune in evidență 
potențialul economic al comunei — 
în care mai există totuși un nu
măr de 41 gospodării cu grajdurile 
goale — dar și preocuparea primă
riei pentru dezvoltarea acestui sec
tor în interesul deopotrivă al cetățe
nilor crescători de animale, al co
munei și al societății. Ca și la Ră
dești. consiliul popular s-a angajat — 
împreună cu cetățenii, pentru că ei 
îi alcătuiesc puterea — în punerea 
în valoare mai deplină a condițiilor 
de creștere a animalelor, a celor 1 211 
hectare de pășuni, in primul rind. 
Au fost efectuate importante lucrări 
de curățire și defrișare, s-au amena
jat două adăposturi și două tabere 
de vară și s-a deschis accesul către 
400 hectare de pășune pe muntele 
Bedeleu. în acest an au fost fertili
zate de către deținătorii de anima
le 270 hectare de pășune, îngrășă- 
mintele fiind transportate cu atela
jele proprii. Iar eficiența acestor ac
țiuni se regăsește în ritmul livrări
lor produselor contractate.

— Pină in prezent au fost livrate 
72 bovine, 87 ovine și 47 porcine, 
ne-a precizat tovarășa Cornelia Cos- 
ma. președintele consiliului popular 
comunal. Graficul livrărilor, întoc
mit împreună cu unitățile de pre
luare, înregistrează un avans la bo
vine și ovine. Pentru acest an au 
fost încheiate contracte suplimentare 
pentru 29 bovine și 105 ovine. Dar 
nu sintem mulțumiți. Avem încă 
multe, foarte multe rezerve, foarte 
multe posibilități.

în oe constau acestea 7
— în primul rînd — ni se explică 

— în faptul că nu s-a reușit să se 
combată comoditatea unor cetă
țeni. care preferă să vindă fin 
decit să crească animale. Alții 
cresc un număr mic de animale, 
mai mult de ochii lumii, vînzînd 
surplusul de fîn. în acest an, în pa
tru luni, s-au vindut din comună 
3 320 tone de fin. Regretabil este 
că adesea, fiind vorba de uni
tăți socialiste, consiliul popular este 
pus în situația de a favoriza feno
menul la intervenția celor care cum
pără finul, în loc să-și producă sin
guri furajele. Iată de ce considerăm 
că avem datoria și posibilitatea de a 
realiza un număr de contracte pen
tru predarea unor bovine și ovine în 
acest an la fondul de stat.

Dar sînt și altfel de situații. în 
1987, de exemplu, din cele 92,4 tone 
de carne care trebuiau livrate la fon
dul de stat de gospodarii din comu
na Lopadea Nouă, s-au predat doar 
36 tone. De ce ? Vicepreședintele 
consiliului popular comunal, tovară
șa Elisabeta Szilagyi. încerca să ne 
explice că nu a existat baza mate
rială necesară. Dar, după cum am 
constatat, de fapt a lipsit preocupa
rea sistematică a consiliului popular 
pentru buna desfășurare a acestei 
activități. Aceasta rezultă și din ur
mătoarea situație : comuna Lopadea 
Nouă are 1 050 de gospodării, din 
care doar 370 dețin bovine. Un nu
măr de 400 gospodării nu au nici 
bovine, nici ovine. Așa se face că 
in’ ceea ce privește contractele la 
bovine pentru acest an s-a realizat 
pină acum doar a cincea parte din 
ce s-a stabilit prin programul de 
autoaprovizionare. Toate acestea in 
bună parte sînt consecințele unei 
munci formale și intimplătoare, de 
azi pe mîine, desfășurată de consi
liul popular comunal. Este nevoie de 
o îmbunătățire substanțială a acti
vității consiliului popular comunal 
și in această privință. O muncă 
care să se concretizeze în intensi
ficarea activității politico-educative 
de explicare a datoriei patriotice a 
cetățenilor de a crește și contracta 
animale pentru fondul de stat, pa
ralel cu organizarea unor acțiuni 
concrete de sprijinire a crescătorilor 
de animale din fiecare gospodărie. 
Iar toate acestea urmînd să se re
găsească in realizarea unor contrac
te suplimenare de predare a unor 
produse agricole la fondul de stat.

Ștefan D1NICA
corespondentul „Scînteii”

în cursul anului trecut. în două 
rinduri (vezi articolele „Revirimen
tul s-a produs... dar trebuie consoli
dat" și „Un semnal care n-a fost re
cepționat" — din 13 mai și, respec
tiv, 2 august 1987) am prezentat, in 
paginile ziarului nostru, stările de 
lucruri existente, la datele respecti
ve, pe șantierul centralei electrice 
de termoficare din Drobeta-Turnu 
Severin.

A trecut suficient timp de atunci. 
Cit de receptivi s-au dovedit la sem
nalele critioe cei vizați si care au 
răspunderea să finalizeze, fără nici 
o abatere de la termenele stabilite, 
acest important obiectiv ? Pe par
cursul a două zile ne-am aflat, din 
nou, pe acest șantier. Și se cuvine 
să consemnăm, încă de la început, 
cîteva aspecte pozitive: la această 
dată se află în funcțiune trei gru
puri de cite 50 MW fiecare; se ob
servă, la fiecare pas, mai multă or
dine și disciplină ; comitetul jude
țean de partid — prin repartizarea 
unor activiști cu sarcini permanente 
și bine precizate — urmărește zilnic 
modul cum funcționează aceste noi 
capacități de producție și acordă, în 
toate situațiile, sprijinul necesar.

Și totuși, chiar dacă lucrurile s-au 
schimbat mult in bine, pe șantier s-a 
creat o situație care impune o grab
nică și aprofundată analiză. Cind 
spunem aceasta avem în vedere fap
tul că la 30 iunie a.c. — după cum 
s-a prevăzut — trebuie să fie pus’ in 
funcțiune cazanul nr. 4 de 420 tone 
abur pe oră. Este un termen foarte 
apropiat, despre care — după cum se 
prezintă stadiile de execuție — e 
greu de spus dacă va fi respectat. 
Și iată de ce. La ora actuală pe 
șantier există, intr-adevăr, peste 8 000 
tone utilaje, dar care nu au fost li
vrate in ordinea de montaj și din 
această cauză stau împrăștiate pe 
toată întinderea șantierului : pe căi 
de acces, în puncte de lucru unde nu 
prea se zăresc oameni, în vagoane 
încă nedescărcate de săptămîni în șir 
și pentru care se plătesc mari loca
ții. Valoarea stocurilor supranorma- 
tive se cifrează acum la cîteva sute 
de milioane de lei. în loc să scadă 
— cum se impune —, acestea au cres
cut îngrijorător de mult. Și cu toate 
acestea, montorul nu-și poate desfă
șura activitatea pe un front larg, in 
ritm susținut, in raport cu forța de 
muncă de care dispune si tehnica 
pe care o are in dotare. Explicația ?

Ritmurile înalte pe care montorul 
ar putea să Ie înregistreze zi de zi

• în această primăvară capri
cioasă. cu participarea a zeci si zeci 
de mii de locuitori ai orașelor și 
satelor, s-au amenajat noi zone și 
spații verzi pe sute de hectare, pre
cum și terenuri de joacă pentru 
copii, s-au plantat aproape 550 
mii de pomi, arbori si arbuști, s-au 
reparat mii de poduri, podețe, 
străzi și trotuare. De asemenea. în 
scrisoarea sa, corespondentul nos
tru voluntar Nicolae Bițu. activist 
al Consiliului popular județean 
Olt. relatează despre o acțiune foar
te importantă : în intravilanul lo
calităților s-au cultivat peste 129 
hectare cu legume și furaje.

în același timp, gospodarii ora
șelor și satelor județului au desfă
șurat o rodnică activitate în vede
rea stringerii și introducerii în cir
cuitul productiv a importante can
tități de materiale recuperabile. 
Au fost predate de consiliile popu
lare și gospodăriile populației în 
aceeași perioadă peste 4 300 tone 
metale, 152 tone hîrtie. 2 tone tex
tile și alte materiale, evidențiin- 
du-se în această privință gospoda
rii municipiului Slatina, ai orașe
lor Caracal și Balș. ai comunelor 
Scornicești, Potcoava. Prișcoveni, 
Curtișoara, Cuajdibobu, Stoenești, 
Fărcașele și altele.
• De la Galați ne-a sosit o scri

soare semnată de lordache Ma
rian din str. Ovidiu, bloc M 12, 
cartierul Mazepa II. care ne rela
tează un fapt socotit fără impor
tanță de organele locale de vreme 
ce timp de 4 ani n-au luat nici o 
măsură pentru soluționarea sa. Lu
crurile insă nu stau tocmai așa șl 
iată de ce.

Blocul in care locuiesc — afirmă 
autorul sesizării — ca de altfel 
multe altele din cartier, au fața
dele ornamentate cu plăci de cără
midă. Numai că ele au fost apli
cate defectuos și se prăbușesc, pu- 
nind în pericol viata celor care se 
găsesc în preajmă. în special a co
piilor. în ziua de 8 mai a.c.. în ju
rul orei 11.30 s-a intimplat o 
nouă desprindere din placajul or
namental de la etajul 4 și numai 
intîmplarea a făcut ca în acel mo
ment să nu se găsească cineva 
prin apropiere, respectiv deasupra 
intrării de la casa scărilor. Por
țiunea căzută nu cintărea mai pu
țin de 150—200 kg !

Da. nu sint motive să fie nesoco
tită o asemenea sesizare de către 
consiliile populare municipal și ju
dețean, unde locatarii s-au adresat.

• Vecinul meu. sculptor amator 
de mare talent, pe nume Constan
tin Teslaru. originar din Buhuși, 
județul Bacău, pensionar pe motiv 
de boală, s-a stabilit. împreună cu 
familia in orașul nostru — scrie 
Gheorghe Rișcă din Curtea de 
Argeș. în urmă cu doi ani a 
fost internat mai multă vreme la 
spitalul din localitate. în timpul 
dintre analize și tratamente, pu- 
nîndu-și în valoare talentul și 
printr-un efort de voință apar
te. el a împodobit holul principal 
al spitalului și sala policlinicii cu 
mai multe basoreliefuri, inspirate 
din istoria medicinei — „Jurămin- 
tul lui Hipocrate". „Tratament la 
străbuni", „Maternitate" și altele. 
De asemenea. împreună cu fiul 
său Ticuț Teslaru. a pictat pereții 
secției de pediatrie cu desene de

O Bulevardul ..6 Martie" — edificatoare imagine a noului peisaj 
urban al municipiului de pe Crișul Repede — Oradea, județul Bihor (foto
grafia din stingă). « La întreprinderea de conductori .electrici emailați 
din Zalău, județul Sălaj, se fac ultimele reglaje la noua instalație de 
emailat orizontală J.E. 25/60.

Realizată de un colectiv al unității, din care au făcut parte inginerii Imaginile aparțin corespondentului nostru

sînt dereglate — după cum vom ve
dea — de o serie de cauze care nici 
pe departe nu pot fi considerate 
obiective. într-adevăr, în activitatea 
constructorului se observă, de cîteva 
luni, o anume schimbare. în bine, se 
înțelege. Pornind de la sarcinile deo
sebit de mari ce-i stau in față. Trus
tul de antrepriză generală energo- 
construcția București a înlocuit, la 
Drobeta-Turnu Severin, acele cadre 
de conducere care au tolerat — ne- 
permis de mult — dezordinea si in
disciplina în activitatea de produc

MONTORII SE GRĂBESC, DAR CONSTRUCTORII 
ȘI FURNIZORII DE UTILAJE BAT l’ASIII PE LOC 

PE ȘANTIERUL CENTRALEI ELECTRICE DE TERMOFICARE
DROBETA-TURNU SEVERIN

ție. Forța de muncă a mai fost com
pletată cu cîteva sute de oameni. 
Perioada scurtă care a trecut de la 
aceste măsuri n-a permis insă pro
ducerea revirimentului scontat. Cau
za este una singură : Antrepriza e- 
nergoconstrucția Drobeta-Turnu Se
verin — care trebuie să execute încă 
un mare volum de lucrări — înre
gistrează serioase restanțe față de 
termenele planificate. Restante care 
— e ușor de înțeles — îl pun pe 
montor in imposibilitatea de a-si de
rula activitatea după graficul pe care 
și l-a propus si pe care este in mă
sură să-1 respecte. Pină la data pre
zenței noastre pe șantier, constructo
rul avea „datorii" la 37 de poziții 
restanțe față de termenele stabilite.

Luîndu-și în serios atribuțiile, 
montorul și-a redimensionat forțele, 
și-a ordonat prioritățile. Antrepriza 
energomontaj Banat a dublat forța 
de muncă la brigada complexă de pe 
șantierul din Drobeta-Turnu Severin. 
Conducători ai locurilor de muncă 
au fost numiți comuniști cu expe
riență, oameni energici și cu autori
tate. Munca a fost organizată în două 
schimburi și se lucrează după un 
grafic ingenios conceput, în care vo
lumul de lucrări a fost stabilit pe ore, 

dicate celor mici. în fața spitalu
lui se afla frumoasa statuie in mă
rime naturală, intitulată „Mama și 
copilul", realizată tot de el.

De menționat că în anul 1987. 
Constantin Teslaru a executat ace
leași basoreliefuri in holul spita
lului municipal județean Pitești, 
unde a fost internat mult timp.

Am scris aceste rinduri în do
rința de a face cunoscute pasiunea 
și eforturile acestui om — imobi
lizat la pat de mai bine de 10 luni 
— care a dăruit oamenilor o parte 
din sufletul său.

• „Ce am propus și ce mi s-a 
răspuns" este titlul recentei scri
sori trimise redacției de corespon
dentul nostru voluntar Vasile Tonu 
din comuna Coteana, Olt. lată și 
conținutul corespondenței sale. „în 
scrisoarea trimisă ziarului „Scin
teia" propuneam ca autobuzul care 
circulă pe ruta Slatina—Coteana 
să nu mai plece Ia ora 18,30. ci la 
ora 21,00, pentru ca cetățenii să 
aibă mai mult timp să-și rezolve 
treburile la reședința județului. 
Precizez că autobuzul rămîne în 
Coteana pină a doua zi la ora 
5,45. cind pleacă spre Slatina.

Centrala de transporturi auto 
București (căreia redacția i-a tri
mis sesizarea spre a fi analizată — 
n.n.) îmi răspunde cu totul altce
va : .... din cauza măsurilor de e-
conomisire a carburanților, nu este 
posibilă reintroducerea cursei de 
autobuz Slatina—Coteana, solicitată 
de dv., cu plecare din Craiova, la 
ora 21,00 (de ce din Craiova ?). 
Or, în propunerea mea nu era vor
ba de introducerea unei noi curse, 
deci nu se punea problema consu
mului în plus de carburanți.

Vă rog să se analizeze scrisoa
rea mea și răspunsul primit".

Lăsăm ca scrisoarea și răspun
sul să le analizeze conducerea cen
tralei și să informeze redacția a- 
supra concluziilor la care s-a a- 
juns.

• Locuiesc pe Șoseaua Cățelu, 
nr. 64, aflată lingă parcul I.O.R., o 
zonă minunată de odihnă și agre

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
9 Pentru economisirea energiei electrice. Comite

tul asociației locatarilor din blocurile 85-86-86 A de 
pe strada Democrației nr. 101 din Buzău a semnalat 
redacției că in magazinele de resort din localitate, de 
mai mult timp, nu se găsesc becuri de putere mică (15 
W) cu fasung normal, a căror folosire pe casa scă
rilor și la părțile comune ar contribui la economisi
rea energiei electrice prin reducerea consumului. So- 
luționind aceststă sesizare. Direcția comercială a jude
țului Buzău a răspuns redacției că becurile cu fasung 
normal cu o putere mai mică de 25 W nu sint desti
nate fondului pieței. Pentru iluminatul scărilor și ce
lorlalte părți, comune ale blocurilor pot fi folosite 
becurile fluorescente de 14 W cu care sint aprovizio
nate unitățile comerțului de stat din județul Buzău. 
Aceste becuri, se precizează în răspuns, înregistrează 
si un consum mai mic de energie electrică decit cele 
normale.

• Buna gospodărire și întreținere a stației C.E.R. 
București-Obor. precum și a dotărilor puse aici la dis
poziția publicului călător, a făcut obiectul unei scri
sori adresate ziarului de cititorul Victor Manole din 
Tulcea. Regionala căi ferate București, care a anali
zat la fața locului această scrisoare, ne-a comunicat 
un răspuns din care rezultă că s-a intervenit prompt

pentru înlăturarea aspectelor negative semnalate. în
tre altele, specialiști din cadrul C.F.R.. impreună cu 
reprezentanții I.C.A.B.. au stabilit măsurile tehnice co
respunzătoare pentru asigurarea debitului necesar de 
apă potabilă, atit pentru stația București-Obor. cit și 
pentru autogara I.T.A. Soluțiile adoptate vor fi puse 
în practică pină la sfîrșitul lunii iulie a.c. Tot pină la 
această dată vor fi finalizate și lucrările de amena
jare la grupul sanitar. De asemenea, s-au stabilit mă
suri de zugrăvire a sălii de așteptare, de reparare a 
mobilierului, urmărindu-se permanent starea de cu
rățenie și buna întreținere a acesteia și a celorlalte 
dotări.

• Deficientele In recuperarea ambalajelor din sticlă 
constatate, ca urmare a sesizării adresate ziarului, la 
unitatea alimentară cu autoservire din Calea Moșilor 
bl. 38, au fost înlăturate, ne-a adus la cunoștință Di
recția generală comercială a municipiului București. 
Intre alte măsuri, s-a hotărît sancționarea contraven
țională a șefei de unitate și a două vînzătoare și s-a 
dispus ca lucrătorii I.C.R.A, să deblocheze spații.e de 
depozitare din unitate prin ridicarea ritmică a amba
lajelor.

Rubrică realizată de N. ROȘCA

zile. săptămîni șl luni, precum si pe 
meserii. La sfîrșitul fiecărei zile de 
muncă se cunoaște exact cit a reali
zat fiecare montor în parte, procen
tul de îndeplinire și depășire a sar
cinilor stabilite. Și pentru a dovedi 
și mai convingător seriozitatea cu 
care lucrează montorul. iată indicii 
de realizare a sarcinilor de plan pe 
primele patru luni ale anului; ianua
rie — 111 la sută; februarie — 105 
la sută; martie — 113 la sută; apri
lie — 110 la sută. Față de prima lună 
a anului, în aprilie s-a realizat un vo- 

luni dublu de lucrări de montaj, iar 
in luna mai atit prevederile de plan, 
cit și ritmul de lucru sînt in conti
nuă creștere. „Pentru a mări tot mai 
mult productivitatea muncii — ne 
spune inginerul Falup Iosif, șeful 
brigăzii complexe de montaj — am 
trecut la preasamblarea la sol a pe
reților de la sala cazanului nr. 4. în- 
timpinăm insă greutăți in ridicarea 
și montarea rapidă pe poziție a aces
tor pereți intrucit lucrăm numai cu 
o macara MT-1 000. Mai avem o ma
cara de asemenea capacitate, dar ne 
care nu o putem folosi pentru că 
incă de la 28 februarie constructorul 
trebuia să ne predea traseul de mon
taj și calea de rulare. Nici acum pro
blema nu este complet rezolvată. în 
această situație sintem nevoiți să 

ment pentru cei din împrejurimi 
și din Întreg cartierul, in care lo
cuiesc zeci de mii de oameni ai 
muncii — ne scrie Sandu Dumi
tru, corespondent voluntar. Zilnic 
vin aici părinți, bunici și mulți. 
foarte mulți copii, astfel că de di
mineață și pină seara parcul frea
mătă de lume. Doresc insă să aduc 
la cunoștință că această zestre, po
doabă a naturii, nu este tocmai 
bine întreținută și gospodărită. 
Este adevărat că nici cetățenii 
n-au destulă grijă, aruncă hîrtiile 
și resturile sau circulă cu bicicleta 
și joacă fotbal pe spațiile verzi. 
Sint insă necesare măsuri de cu
rățire a lacului din mijlocul par
cului. care nu este curat, precum 
și unele amenajări absolut necesa
re. Mă refer la faptul că in parc 
nu există chioșcuri cu dulciuri și 
băuturi răcoritoare, cișmeluțe cu 
apă de băut, de care copiii, și nu 
numai ei. au nevoie la tot pasul. 
Sugerez, de asemenea, să se insta
leze coșuri de gunoi și să se a- 
menajeze unul sau mai multe gru
puri sanitare.
• în cartierul Politehnica din 

sectorul 6 al Capitalei locuiesc mai 
bine de 26 000 oameni ai muncii, 
din care majoritatea lucrează la 
întreprinderile din Calea Griviței 
și zona Casa Scînteii—Băneasa. 
Făcindu-se exponentul lor, cores
pondentul voluntar Emilian Cos- 
tcscu propune ca I.T.B. să anali
zeze posibilitatea modificării, pe o 
anumită porțiune, a traseului au
tobuzelor liniei 105. pentru ca ce
tățenii să nu mai parcurgă pe jos 
3 km pină la prima stație. Iată, 
concret, despre ce este vorba. De 
la stația I.C.T.B., în loc să meargă 
în continuare pe str. Ho Și Min. 
dublir.d astfel liniile de tramvai 12, 
9, 26, 2 și 11. autobuzele 105 să 
facă la dreapta pe Bulevardul Ar
mata Poporului, să intre in Dru
mul Taberei prin str. Lujerului, 
după care să continue pe traseul 
actual. La înapoiere, să circule pe 
ruta propusă, pină la I.C.T.B., de 
unde să-și reia traseul normal.

loan Sabău, Bekd Valentin. Szeker Marius și subinginerii Dan Chichișan, 
Gheorghe Groza. Kolcsar Ferenc, Kovacs Jănos. instalația a fost, premiată 
la etapa națională a concursului de creație tehnico-științifică. ocupind lo
cul II la secțiunea electronică-electrotehnică (fotografia din dreapta).

facem fel de fel de improvizații, 
care, bineînțeles, diminuează pro
ductivitatea muncii".

Pentru a nu pierde timpul, monto
rul a început să lucreze la cotele 13 
și 20 fără să aibă predată de către 
constructor faza respectivă. Numai 
că. in curînd. montorul va trebui 
să-și întrerupă activitatea în acest 
punct pentru a veni constructorul 
să facă hidroizolația, treabă care tre
buia făcqtă incă de mult. Deși are o 
mare întirziere, constructorul incă 
n-a predat tronsonul 33—34; o ră-

minere în urmă de 40 de zile are 
constructorul și in realizarea legătu
rii dintre coșul de fum si ventila
toarele de gaze arse; montarea in
stalației de răcire aferentă cazanului 
nr. 4 este o lucrare complexă si de 
mare volum, dar montorul nu-și poa
te desfășura forțele nici aici pentru 
că incă de la 10 martie — termen re- 
programat — așteaptă „viza" de in
trare a constructorului. La 15 aprilie 
a fost ultimul termen de predare a 
fundațiilor la cazanul nr. 5, dar pină 
in prezent nu s-a predat nici măcar 
un metru de fundație. Ca urmare, 
cele 2 372 tone utilaje sosite pe șan
tier pentru cazanul nr. 5 nu pot fi 
așezate pe poziție. Iar, constructorul 
are restanțe la multe alte puncte de 
lucru. La cele două mașini de cite 
2 400 tone pe oră pentru stivuit și 
scos cărbune din depozit, de pildă, 
peste 1 800 tone utilaje... așteaptă pe 
montor, dar acesta nu are... cale li
beră din partea constructorului.

Lucrările de montaj sînt râmase 
însă în urmă nu numai din vina con
structorului. Cu toate că pe șantier 
sint — după cum am mai arătat — 
aproape 8 000 tone utilaje, montorul 
duce linsă de o mare parte din cele 
care-i sînt absolut necesare mal ales

Desigur, analizată cu solicitudi
ne. propunerea făcută poate duce 
și la alte concluzii.
• Corespondentul nostru volun

tar Teodor Abagiu, tehnician la 
întreprinderea minieră Motru— 
Gorj. a vizitat de curînd unele co
mune din județ, de unde a cules 
citeva impresii pe care le-a con
semnat într-o scrisoare adresată 
redacției, intitulată „Sub semnul 
ineficientei". Redăm conținutul a- 
cesteia. „Pe agenda de lucru a or
ganelor și organizațiilor de partid 
de la sate propaganda vizuală ocu
pă un loc important, constituind 
un mijloc eficient de popularizare 
a experienței înaintate în activita
tea ce se desfășoară pe ogoare, a 
celor mai buni gospodari, partici- 
panți la muncile de sezon, în sec
torul zootehnic. Nu același lucru 
se poate spune și despre comuna 
Văgiulești. Aici gazeta de stradă a 
comitetului comunal de partid con
ține doar un articol dintr-un ziar 
din toamna anului trecut, in timp 
ce alte coli sînt complet albe, do
vadă a timpului scurs de la afișa
re și pină in prezent.

Același aspect dezolant îl oferă 
și gazeta de stradă din incinta con
siliului popular al comunei Sama- 
rinești. Ca o ultimă noutate oferi
tă cititorilor comunei este ziarul 
„Scinteia .tineretului" din 30 mar
tie 1985. iar celelalte două artico
le, foarte greu vizibile, conțin în
demnuri valabile pentru campania 
agricolă de toamnă.

Să nu fi găsit factorii cu munci 
de răspundere de la cele două co
mitete de partid comunale timp și 
fapte demne, de actualitate, pen
tru a le populariza ?"

La care se mai cere pusă o în
trebare : Să nu înțeleagă oare a- 
ceiași factori de. răspundere si ac
tiviști care vin de la județ în co
mune să sprijine activitatea orga
nelor lpcale că formalismul „afi
șat" la aceste gazete de stradă 
constituie o pată la adresa propriei 
lor activități ?

voluntar Moise Ovidiu Dan.

la cazanul nr. 4. Și aceasta deoarece 
pe de o parte, multe utilaje nu au 
fost livrate in ordinea tehnologică 
de montaj, iar pe de altă parte fur
nizorii nu-și respectă obligațiile con
tractuale. Pentru cazanul nr. 4. de 
exemplu, toate utilajele și instalații
le trebuiau livrate pină la 28 februa
rie a.c. Aceasta pentru a se putea 
respecta termenul de punere în 
funcțiune — 30 iunie a.c. — a caza
nului.

Inginerul Micu Anton, directorul 
adjunct din partea beneficiarului, 
ne-a prezentat o intreagă listă cu 
furnizorii care mai au și acum res
tanțe in livrarea instalațiilor de la 
cazanul nr. 4. Iată numai cițiva din
tre ei :

0 întreprinderea de utilaj tehno
logic Bistrița : 158 tone instalații
pentru gaze arse, canale de aer, sus
țineri cazan ;

0 Întreprinderea „Vulcan" Bucu
rești : 18,9 tone conducte de golire șl 
aerisire, aparatura de măsură, con
trol și reglaj ;

0 întreprinderea de mașini grele 
București : electropompa de alimen
tare a cazanului nr. 4 ;

— Combinatul de utilaj greu 
Cluj-Napoca : 3 preincălzitoare de
păcură ;

— Centrala industrială electroteh
nică Craiova : bara monofazată de
10,5 kV ; transformatorul 110/10,5 kV 
— 80 MVA ; 6 transformatoare de 
cite 6 kV.

O parte însemnată din neajunsuri
le manifestate pe șantier se datoresc 
și faptului că la punctele de lucru — 
atit ale constructorului, cit și ale 
montorului — nu se simte, cum s-ar 
cuveni,, prezența beneficiarului, prin 
diriginții de șantier? Multe din aceste 
probleme s-ar fi putut soluționa dacă 
beneficiarul ar fi acționat mai ener
gic, cu răspunderea ce se cuvine, 
pentru „armonizarea" relațiilor din
tre constructor si montor si aplica
rea legii față de cei care încalcă dis
ciplina de plan. „Datorii" încă ne
onorate — în definitivarea unor so
luții tehnice — mai are șl Institutul 
de studii si proiectări energetice din 
București.

Aspectele relatate dovedesc că în 
timp ce montorul solicită front tot 
mal larg de lucru, constructorul ofe
ră mereu angajamente, furnizorii de 
utilaje promisiuni, iar beneficiarul 
ridică, uneori neputincios din umeri.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii”
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REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe patru luni ale anului

Prezentăm în continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
pe patru luni care au trecut din acest an de alte colective fruntașe de 
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi, 
unități agricole, precum si din domeniul circulației mărfurilor si al 
prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit in ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii aprilie pe primele locuri se 
situează :

In domeniul producerii 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Galati, cu 665,9 puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
oentraie Arad, cu 596,7 puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trooentrale Brăila. cu 580,1 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Mina Coranda Certej, 
județul Hunedoara, cu 1193 puncte.

Locul II : Mina Deva, județul 
Hunedoara, cu 1091,1 puncte.

Locul III : Mina Fundu Moldovei, 
județul Suoeava. cu 872,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 
SI MAȘINI AGRICOLE. 

AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frînâ si etansare Rîmni- 
cu Sărat, județul Buzău, cu 505,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea mecani
că Băilești, județul Dolj, cu 381,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea
„SINTEROM" Cluj-Napoca. cu 228 
puncte.

ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI — ALTE MINISTERE

Locui I : întreprinderea mecani
că pentru agricultură Roșiori dc 
Vede, județul Teleorman — Minis
terul Agriculturii — cu 845,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de pie
ce de schimb si utilaje pentru in
dustria chimică Satu Mare — Mi
nisterul Industriei Chimice si Pe
trochimice — cu 791,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru căi fera
te Harghita — Ministerul Trans
porturilor si Telecomunicațiilor — 
cu 746,4 puncte.

ÎN DOMENIUL CHIMIEI 
ANORGANICE — 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : Combinatul chimic Rîm- 
nicu Vilcea. cu 837,8 puncte.

Locul II : întreprinderea chimi
că Turda, județul Cluj, cu 787.1 
puncte.

Locul III : întreprinderea chimi
că Dudești-Bucuresti. cu 612,9 
punctau

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

locul I : Combinatul dc prelu
crare a lemnului Suceava, cu 597.7 
puncte.

Locul II : Combinatul de prelu
crare a lemnului Rimnicu Vilcea, 
ou 592,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
produse lemn-mobilâ București, cu 
540,6 puncte.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Mare) : Caligula — 18; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18; (sala Ate
lier) : Cartea lui Ioviță — 18; (sala 
Studio 99) : Florența Renașterii (pre
zintă : Victor Simion) — 17,30
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, sala Studio) : „Tinerii și 
marea literatură camerală*.  Mihai 
Maxim — flaut, Vasile Boar — oboi, 
Cristian Bulgaru — clarinet, Constan
tin Ursu — corn, Adrian Jujatu — 
fagot — 17,30; (Ateneul Român) : 
Concertul corului filarmonicii. Diri
jor : Dietrich Knothe (R.D. Germană)

• In fiecare zi mi-e dor de tine ; 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19. EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Flăcări pe comori : VICTORIA 
(16 28 79) ■— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18;
20. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20, la grădină — 20.30
• Rezervă la start: PACEA (71 30 85)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, ARTA
(21 31 86) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Duminică în familie : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Iacob : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17,15: 19,30
• Niște băieți grozavi : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Umbrele soarelui : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Cik, pescărușul alb — 9; 15; 17,
Program de desene animate — 11;
13, Miss Iugoslavia — 19 : DOINA
(16 35 38)
• Trenul de aur : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 18
• Cap și pajură : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, STUDIO — 
10; 12,15; 15; 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmerițele : 
GRADINA AURORA (35 04 66) — 20,30
• Frații Karamazov : UNION 
(13 49 04) — 9; 13; 17

— 19
• Opera Română (13 18 57) : Seară de 
balet românesc (în cadrul „Săptămi- 
nii culturale bucureștene*)  — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Casa 
cu trei fete — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Revelion la 
baia de aburi (Teatrul „Alexandru 
Davila“-Pitești) — 18,30
• Teatrul Fdarte Mic (14 09 05) : 
Pentru ce am murit — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 18
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Amintirile Sarei Bern
hardt — 18; (sala Studio) ; Dansul 
morții — 18,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română*  (13 13 00) : Cîntă, cioclrlie
— 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala
Victoria) ; Boroboață — 10; 15

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — LINA

Locul I : întreprinderea „Liber- 
tatea"-Sibiu. cu 896,3 puncte.

Locul II : întreprinderea ..Mun
ca textiiă“-București. cu 659,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Inte
grata de lină“ Suoeava. cu 581,4 
puncte.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : Fabrica de confecții 
Scornicești. județul Olt. cu 984,7 
puncte.

Looul II : întreprinderea de con
fecții ..Steaua roșie"-Sibiu. cu 646,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
confecții „Mondiala“-Satu Mare, 
cu 598,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI.
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE

Locul I : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Roman, județul Neamț, cu 875,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brasov, cu 729,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea pen
tru industrializarea sfeclei de za
hăr Buzău, cu 714,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică Bucureștii Noi. cu 682,5 puncte.

Locul II : întreprinderea Combi
natul poligrafic „Casa Scinteii"- 
Bucuresti. cu 597.6 puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Crișana“-Oradea. cu 453,6 
puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL 

ZOOTEHNIC

Locul I : întreprinderea agrico
lă de stat Teremia Mare, județul 
Timiș, cu 1183,6 puncte.

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Peciu Nou. județul Ti
miș. cu 1 148 puncte.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Liebling. județul Timiș, 
cu 698,8 puncte.

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURA

Locul I : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Iași, cu 852,7 puncte.

Docul II : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Constanta, cu 817,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Galați, cu 806,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI 
DE CALE FERATA

laicul I : Depoul de dale ferată 
Galati, cu 251,4 puncte.

• Circul București (10 41 95): „Stelele
Circului din Moscova*  — 19

cinema

Locul II : Depoul de cale fera
tă Sibiu, ou 203.3 puncte.

Locul III : Depoul de cale fera
tă Craiova, cu 195 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

puncte.

Locul I : întreprinderea de
transporturi auto Dîmbovița. cu
878,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de
transporturi auto Gorj, cu 812
puncte.

Locul III întreprinderea de
transporturi auto Sibiu, cu 811,2

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
$1 TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția de postă a mu
nicipiului București, cu 293 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă si telecomunicații Bacău, cu
263.5 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă si telecomunicații Suceava, 
cu 240,5 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comerțu
lui cu ridicata pentru mărfuri a- 
Iimentare București. cu 311,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri 
textile-incăltăminte Bacău. cU 258,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri 
metalo-chimice Timișoara. cu 247,9 
puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI

Locul I : Oficiul national de tu
rism „Carpati“-Brașov. cu 412,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea econo
mică de odihnă Predeal, cu 386.5 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
hoteluri si restaurante Mangalia, 
județul Constanta, cu 348,2 puncte.

ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE

Looul I : Baza Județeană de »- 
provizionare tehnico-materială Bu
zău, cu 644,9 puncte.

Locul II : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 632,7 puncte.

Locul III : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Vas
lui. cu 598.6 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTAȚII 

ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea pentru 
administrația clădirilor București, 
cu 1 066,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții. reparații si administrație 
locativă Foișor. București, cu 792 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații si administra
ție locativă Colentina. București, cu
732.6 puncte.

HALTERE. în prima zi a campio
natelor mondiale si europene de hal
tere pentru juniori, ce se desfășoa
ră la Atena, sportivul român Tra
ian Cihărean a cucerit medalia de 
aur la categoria 52 kg — stilul smuls, 
clasindu-se pe locul întâi cu 115 kg. 
La a patra încercare. în afară de 
concurs. Traian Cihărean a stabilit 
un nou record mondial de seniori, 
cu performanta de 118 kg.-Vechiul 
record era de 117.500 kg și aparți
nea lui He Zhuoqiang (R.P. Chine
ză). Pe locurile următoare s-au si
tuat Ivan Ivanov (Bulgaria) — 110 
kg și Park Chang Choi (R.P.D. Co
reeană) — 107 kg. La totalul celor 
două stiluri victoria a revenit lui 
Ivan Ivanov — '255 kg, urmat de 
Nikolai 'Ionian (U.R.S.S.) — 237,500 
kg și Park Chang Choi —■ 227,500 
kg. La categoria 56 kg, pe primul 
loc s-a clasat Lu Fhoubin (R.P. Chi
neză) — 270 kg.

PENTATLON MODERN. Con
cursul internațional de pentatlon 
modem pentru juniori de la Var
șovia s-a încheiat cu victoria spor
tivului român Lauren tiu Mosor cu 
5 373 puncte, urmat în clasamentul 
final de Woicech Belh (Polonia) — 
5 260 puncte. Rostislav Banuska (Ce
hoslovacia) — 5 205 puncte. Comeliu 
Isac (România) — 5 193 puncte. Ma
riusz Rutkovskl (Polonia) — 5'093 
puncte. Ivailo Svetislav (Bulgaria) — 
5 084 puncte etc.

Pe echipe, locul intîi a fost o- 
cupat de România cu 15 574 punc
te. urmată de Polonia — 15 241 punc
te. Cehoslovacia — 14 974 puncte, Ita
lia — 14 592 puncte. Ungaria — 14 547 
puncte. Bulgaria — 14 469 puncte.

Ultima probă, crosul, a revenit Iui 
Corneliu Isac cu 1 200 puncte, urmat 
de Belh (Polonia) — 1 100 puncte.

FOTBAL. Meciurile din etapa a 
30-a a campionatului diviziei A la 
fotbal se vor disputa astăzi, după 
următorul program : Dinamo — Ra

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a primit o telegramă 
din partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italiene. 
Ciriaco de Mita, prin care mulțu
mește pentru mesajul transmis cu 
ocazia formării guvernului italian și 
pentru urările ce i-au fost adresate, 
în telegramă se exprimă dorința 
pentru dezvoltarea unor raporturi tot 
mai fructuoase între cele două țări, 
în interesul consolidării păcii șj co
laborării internaționale.

tv
In jurul orei 10,30. Transmisiu

ne directă : Adunarea populară 
din municipiul Rimnicu Vilcea 
prilejuită de vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, in 
județul Vilcea

20,00 Telejurnal
20.30 Cîntecul șl poezia acestor ani 

eroici. Versuri și cîntece patrio
tice (color)

21,05 Construim prezentul și viitorul 
țării (color). Documentar

21,20 Din frumusețile patriei. Documen
tar (color)

21.30 Telejurnâl
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DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRII

BRAȘOV - 65000
Cu puțin timp in 

urmă, in zona noului 
centru al municipiului 
Brașov a fost dat în 
folosință un nou bloc 
de locuințe. Dacă in
sistăm asupra acestui 
fapt obișnuit, o fa
cem pentru că a- 
cest bloc are o anu- 
mită semnificație, și 
anume el marchează 
cel de-al 65 000-lea a- 
partament construit 
în anii socialismului 
în orașul de la poale
le Timpei.

Amplul program de 
construcții de locuin
țe și obiective econo
mice și sociale, edili
tare și gospodărești 
pe care l-a cunoscut 
Brașovul i-au schim
bat din temelie înfă
țișarea, gradul de 
confort și civilizație. 
Rod al ritmului înalt 
și constant de lucru, 
pe harta municipiului 
au apărut, în această 
perioadă, noi. impor
tante și tot mai fru
moase cartiere si an
sambluri de locuințe, 
cum sint cartierul 
„Steagul Roșu", care 
numără astăzi, sin
gur, tot atîția locui
tori cîți număra în
tregul oraș Brașov in 
1948. sau cartierul 
„Tractorul", al doilea 
cartier nou al Brașo
vului ca număr de lo
cuitori. Lor li s-au a- 
lăturat, in decursul 
anilor, cartierul Zona

Gării, ridicat pe un
teren scormonit de
bombele căzute la
sfirșitul ultimului 
război mondial și
care, prin noua gară 
de călători si bu
levardul „Victoria", se 
constituie ca principa
la poartă de intrare a 
orașului, cartierul,.Mi
hai Viteazul" secțio
nat și el de moder
nul bulevard al Grivi- 
tei sau cartierele 
„Vlahută — Zizin", 
„Hărman — Zizin". 
La fel de sonore au 
devenit pentru brașo
veni și denumirile al
tor ansambluri de lo
cuințe ca cel al „Pri
măverii", „Pasaj-Bar- 
tolomeu", al ceferiști
lor s.a.

Un loc aparte In 
peisajul urbanistic al 
Brașovului il ocupă, 
prin frumusețe și 
spectaculozitate, par
tea de sud a zonei o- 
rașului, respectiv car
tierul „Valea Cetății" 
și zona „Temelia", 
care vor număra, in 
final, in jurul a 7 000 
apartamente, consi
derate a fi, nu fără 
temei, oele mai fru
moase ansambluri de 
locuințe ale Brașovu
lui. Frumoase atit 
sub aspectul liniei lor 
arhitectonice moder
ne, cit și al cadrului 
natural deosebit de 
pitoresc in care s-au 
ridicat și se ridică.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
pid (stadionul Din-amo) ; Victoria 
București — Petrolul Ploiești (sta
dionul Victoria din cadrul Comple
xului sportiv Dinamo) ; Flacăra Mo
roni — Sportul studențesc ; F.C. Ar
geș Pitești — F.C.M. Brașov ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Politehni
ca Timișoara ; S.C. Bacău — Oțe
lul Galati ; Universitatea Craiova — 
Corvinul Hunedoara ; A.S.A. Tg. 
Mureș — F.C. Olt ; C.S.M. Suoeava — 
Steaua. Partidele vor începe la ora 
18. • La Nancy s-a disputat meciul 
de fotbal dintre echipa Franței și o 
selecționată mondială, meci ce a 
marcat retragerea din activitatea 
competițională a cunoscutului jucă
tor francez Michel Platini. Partida 
s-a încheiat Ia egalitate : 2—2 (0—1). 
Golurile gazdelor au fost înscrise de 
Beilone (min. 52) și Paipin (min. 62), 
iar cele ale oaspeților de vest-ger- 
manul Matthaeus (min. 16) și uru- 
guayanul Franoescoli (min. 85). în se
lecționata mondială au mai evoluat, 
printre alții, argentinianul Mara
dona. sovieticii Dasaev și Belanov, 
.polonezul Boniek, mexicanul San
chez. brazilianul Zico și italianul 
Tandelli.

HANDBAL. în manșa a doua a fi
nalei „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin, echipa vest- 
germană Tusean Essen a întrecut pe 
teren propriu, cu scorul de 21—18 
(13—5). formația Ț.S.K.A. Moscova, 
învingători în primul joc cu 18—15, 
handbaliștii sovietici au cucerit tro
feul datorită numărului mai mare de 
goluri înscrise in deplasare.

ȘAH. în runda a 7-a a Turneu
lui international de șah de la Am
sterdam. Kasparov a câștigat în 45 
de mutări la Van der Wiel. în timp 
ce Karpov a remizat cu Timman. 
în clasament conduce Kasparov1 cu 
5 puncte, urmat de Karpov — 4
puncte. Timman — 3,5 puncte. Van 
der Wiel — 1,5 puncte.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 39-a ani

versări a proclamării Constituției 
Republicii Federale Germania, am
basadorul acestei țări la București, 
Helmut Matthias, a oferit, marți, o 
recepție.

Au luat parte miniștri, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, ge
nerali și ofițeri, oameni de cultură 
și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

Posturile de radio și televiziune 
ungare, precum și cotidianele cen
trale „Nepszabadsag" si „Magyar 
Nemze.t" au difuzat o știre complet 
falsă, conform căreia România ar fi 
reexportat în Israel o cantitate de 
apă grea importată din Norvegia.

Agenția română de presă — Ager- 
pres este împuternicită să dezmintă 
această informație și să declare că 
România nu a vîndut niciodată apă 
grea Israelului. Știrea publicată și 
transmisă prin mijloacele de informa
re din Republica Populară Ungară 
constituie o încălcare a regulilor ele
mentare ale presei și televiziunii, o 
dezinformare a opiniei publice un
gare și internaționale si contravine 
intru totul relațiilor dintre cele două 
țări socialiste.

(Agerpres)

Ritmul înalt si susți
nut al construcției de 
locuințe si de obiec
tive social-economice 
cunoscut de Brașov 
în acești ultimi ani a 
condus, cum era si fi
resc, la creșterea în 
acest interval a popu
lației Brașovului de 
peste 4 ori.

Dezvoltarea con
strucției de locuințe 
și creșterea popu
lației Brașovului au 
atras după sine dez
voltarea. în același 
ritm susținut, a altor 
activități : asistentă
sanitară. invătămint, 
gospodărie locativă. 
circulație etc. Este 
suficient să arătăm 
că, in același interval, 
în municipiul Brașov 
au apărut numeroase 
noi unități medicale : 
un spital și o policli
nică, un nou spital de 
adulti in cartierul 
..Tractorul", un spital 
de obstetrică și gine
cologie, unul de pe
diatrie, noi policlinici 
pentru adulti si copii 
etc. La rindul lor, 
arterele de circulație 
au depășit în lungime 
și funcționalitate de 
mai multe ori vechea 
rețea. Este suficient 
să arătăm că in acest 
interval au apărut 
cinci noi bulevarde și 
s-au dezvoltat mult 
rețelele existente. 
(Nicolae Mocanu).

TENIS. în primul tur al campio
natelor internaționale de tenis ale 
Franței, ce se desfășoară pe tere
nurile arenei pariziene Roland Gar
ros. jucătorul cehoslovac Marian 
Vajda l-a întrecut cu 3—6. 6—4. 6—3, 
7—6 pe australianul Wally Masur, 
iar francezul Guy Forget a dispus 
cu 7—6. 6—3, 6—4 de suedezul Pe
ter Lundgren. Alte rezultate : Jorge 
Arrese (Spania) — Carl Uwe Steeb 
(R.F. Germania) 3—6. 6—1. 6—2.6—3; 
Ronald Agenor (Haiti) — Jimmy 
Arias (S.U.A.) 7—6. 6—2. 6—4 ; An
dres Gomez (Ecuador) — Ulf Sten- 
lund (Suedia) 7—6. 6—0. 4—6. 4—6, 
6—4.

BASCHET. Meciurile disputate in 
ziua a treia a Turneului preolimpic 
masculin de baschet de la Monte
video s-au încheiat cu următoare
le rezultate : Argentina — Ve
nezuela 110—77 (55—40) ; Canada — 
Mexic 84—81 (32—40) ; Brazilia — 
Porto Rico 98—82 (60—tO). • Tur
neul internațional feminin de baschet 
de la Varna a fost câștigat de se
lecționata Iugoslaviei, urmată in cla
samentul final de echipele U.R.S.S. 
și Ungariei.

în ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : Iu
goslavia — Ungaria 53—45 (28—27) ; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 97—52 
(49—29).

RUGBI. La Praga. în meci con- 
tînd pentru grupa B a campiona
tului european de rugbi — „Cupa 
F.I.R.A.", selecționata Cehoslovaciei 
a întrecut cu scorul de 15—0 (7—0) 
formația Marocului.

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Sofia, atleta 
bulgară Stefka Kostadinova a sta
bilit cea mai bună performanță mon
dială a sezonului in proba de să
ritură în înălțime, ou rezultatul de 
2,03 m.

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI HAȘEMIT 

AL IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Cu ocazia Zilei naționale a Regatului Hașemit al Iordaniei, îmi face 
plăcere să vă transmit calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate si fericire personală, iar poporului iordanian pace și bunăstare.

La 25 mai se împlinesc 42 de ani 
de la proclamarea independentei 
Iordaniei. Aniversarea acestui eve
niment de seamă găsește poporul 
iordanian in plin efort de transfor
mări economice și sociale. Pretu
tindeni în Iordania se construiește. 
Un exemplu elocvent il oferă in a- 
cest sens chiar capitala tării. Am
man. Dacă in urmă cu patru de
cenii orașul număra doar 30 000 de 
locuitori și cunoștea o activitate 
economică redusă, astăzi el se în
fățișează privirilor ca o capitală 
modernă, în plină expansiune, 
străbătută de bulevarde largi, de-a 
lungul cărora se înaltă numeroase 
edificii impunătoare ; populația sa 
depășește în prezent 800 000 locui
tori. Schimbări importante s-au 
produs și in celelalte localități. La 
Akkaba, Zarka sau Irbid au fost 
inăltate in ultimii ani o serie de 
mari obiective industriale, profilate 
pe valorificarea principalelor bogă
ții naturale, si în primul rindafos- 
fatilor. Iordania se află pe locul al 
treilea în lume, după Maroc și
S.U.A.. în rindul exportatorilor de 
fosfați. Rezervele sale se ridică la 
peste 1,5 miliarde tone. Cel mai 
important obiectiv legat de valori
ficarea acestei imense bogății a 
subsolului este uzina de îngrășă
minte chimice de la Akkaba. Inau
gurată în 1982. aceasta are o capa
citate de producție de 740 000 tone 
fosfat de amoniu. 1 milion tone 
acid sulfuric și 400 000 tone acid 
fosfatic, jucind un rol determinant 
în obținerea veniturilor în valută 
ale țarii.

Realizări de seamă au fost obți
nute, de asemenea. în ce privește

ZIUA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

Domnului RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

BUENOS AIRES
Cu prilejul Zilei naționale a Argentinei, am plăcerea să vă adresez, în 

numele poporului român și al meu personal, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul argentinian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
i Președintele

Republicii Socialiste România
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Argentina, marți a avut loc 
in Capitală o manifestare culturală, 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară și filme documentare 
argentiniene.

Poporul argentinian celebrează 
la 25 mai Ziua independenței na
ționale, evocind un memorabil e- 
veniment al istoriei sale, petrecut 
cu 178 de ani in urmă, cînd la 
Buenos Aires a fost ales prunul 
guvern provizoriu al provinciei 
Rio de la Plata. Aceasta a consem
nat momentul rupturii cu regimul 
colonial spaniol și începutul pro
cesului de emancipare politică și 
economică. Șase ani mai tirziu, 
Congresul de la Tueuman declara 
independența „Provinciilor Unite 
din Rio de la Plata", iar în 1826 
noul stat constituit devenea Re
publica Federală Argentina.

Cunoscută prin tradiție ca una 
din principalelb țări producătoare 
de alimente, datorită condițiilor de 
climă, varietății și fertilității solu
lui abundent. Argentina a înregis
trat, totodată, progrese remarcabile 
pe calea edificării unei economii 
moderne, prin dezvoltarea unei in
dustrii complexe — siderurgice, 
petrochimice, electrotehnice, elec
tronice. ca și a aviației, hidroener- 
giei etc. Dispunînd de o asemenea 
bază industrială, această imensă 
tară latino-americană a pornit de 
mai mult timp la valorificarea su
perioară a marilor resurse natu
rale de care dispune. între primele 
măsuri adoptate de autorități în 
această direcție s-a numărat 
crearea bazei energetice necesare, 
astfel că în țară au fost înălțate o 
serie de centrale hidroelectrice, 
iar in ultimii ani li s-au adăugat 
două centrale atomoelectrice. Ar
gentina fiind pionier în America 
Latină in această privință.

Pe linia aceleiași preocupări de

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 mai, ora 20 — 28 mai, ora 
20. In țară : Vremea va continua să 
se încălzească ușor, iar cerul va fl 
temporar noros. Vor cădea ploi locale,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

extinderea suprafețelor irigate, 
prin construirea de baraje și ca
nale, concentrate in valea Iorda
nului. regiune unde trăiește marea 
majoritate a celor 3 milioane de 
locuitori ai tării.

Poporul român, care nutrește 
sentimente de prietenie și solida
ritate fată de popoarele arabe, ur
mărește cu interes realizările po
porului iordanian. între Republica 
Socialistă România și Regatul Ha
șemit al Iordaniei s-au statornicit 
relații de colaborare. întemeiate pe 
stimă și avantaj reciproc, ce cu
nosc o evoluție mereu ascendentă. 
Un rol determinant în dezvoltarea 
conlucrării româno-iordaniene l-au 
avut întîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele Hus
sein Ibn Talal. Ca rezultat al tra
ducerii in viață a înțelegerilor con
venite între conducătorii celor 
două țări, specialiștii români au 
extins și modernizat rafinăria de 
la Zarka și participă la realizarea 
liniei electrice Akkaba — Amman. 
Poporul iordanian dă o înaltă 
apreciere politicii consecvente 
a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în sprijinul 
stabilirii unei păci globale, jus
te și durabile în Orientul Mij
lociu. de natură să permită po
poarelor din această zonă să-și 
consacre in întregime energiile 
muncii pașnice, constructive.

Fără îndoială, cursul ascendent 
al relațiilor româno-iordaniene co
respunde pe deplin intereselor ce
lor două țări și popoare, consti
tuind, totodată, un aport la cauza 
păcii și colaborării internaționale.

★
Au participat membri ai condu

cerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

A fost prezent Enrique F Lupiz, 
ambasadorul Argentinei la Bucu
rești.

valorificare superioară a potenția
lului economic pe care îl oferă te
ritoriul național, nivelul tehnologic 
și resursele de forță de muncă se 
înscrie și decizia actualului guvern 
de a transfera capitala țării la 
Viedma, centrul administrativ al 
actualei provincii Rio Negro. Locul 
ales pentru noua capitală se află 
la porțile Patagoniei, regiune care, 
după aprecierea factorilor de răs
pundere argentinieni, constituie 
cheia viitoarei dezvoltări naționa
le. datorită imenselor resurse mi
nerale de care dispune.

Pe plan extern, Argentina pro
movează o politică favorabilă co
laborării cu toate statele, indife
rent de orinduirea lor social-eco
nomică. Membră a „Grupului 
celor opt", Argentina acționează 
pentru soluționarea problemelor cu 
care este confruntată America La
tină in ansamblu.

Poporul român privește cu in
teres și simpatie evoluțiile politice 
și economice din această mare și 
frumoasă țară sud-americană, e- 
forturile poporului argentinian 
pentru accelerarea progresului său 
material și spiritual. Tradiționalele 
legături de prietenie dintre cele 
două țări și popoare, favorizate de 
afinitățile de limbă și cultură, de 
similitudinea preocupărilor pentru 
accelerarea dezvoltării economice 
au cunoscut o evoluție continuu 
ascendentă. Se poate aprecia că 
există condiții favorabile pentru 
amplificarea conlucrării româno- 
argentiniene pe multiple planuri, 
ceea ce corespunde pe deplin in
tereselor ambelor țări, ale păcii și 
cooperării internaționale.

care vor avea șl caracter de aversă în 
regiunile estice și în zonele -deluroase 
și de munte, mai ales după-amiaza. In 
rest, ploi izolate. Vîntul va prezenta 
unele intensificări trecătoare în estul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 9 și 19 grade, izolat mai 
coborîte în primele nopți în depresiuni, 
iar cele maxime între 18 și 28 grade, 
mai ridicate spre sfirșitul intervalului. 
Pe alocuri, se va produce ceață.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• ZORII UNEI AGRICULTURI 

ALIATE CU INGINERIA GENE
TICĂ . In prezent, în Marea Britanie, 

/ mai multe echipe de cercetare științifică 
) lucrează la elaborarea, cu ajutorul ingine- 
i riei genetice, a unor înlocuitori ai pestici-
* delor. complet lipsiți insă de nocivitate 
t pentru mediul înconjurător. Este vorba de 
’ virusuri care, după ce omoară insectele 
| dăunătoare, se autodistrug. Metodele de 
i control biologic prezintă marele avantaj că
* pot viza un anumit dăunător agricol, fără 
I a afecta cu nimic plantele, animalele și

nici pe oameni. în schimb, insecticidele, 
) substanțe chimice, au o acțiune mai puțin 
l diferențiată, iar reziduurile lor care per- 
} sistă in mediul ambiant comportă nocivi- 

tate.
i Pină în prezent, la Institutul de viruso- 
’ logie din Oxford s-a reușit modificarea ge- 
( nelor unui microorganism, cunoscut sub de- 
< numirea de „baculovirus". astfel incit aces- 
1 ta să se autodistrugă, după ce și-a încheiat 
t misiunea de stirpire a unui anumit dăună

tor. Urmează ca acest virus capabil de au
todistrugere să se experimenteze in Scotia 
contra unei omide care atacă pinii. Tipu
rile de virusuri selecționate de echipa din 
Oxford există în natură. Două dintre ele 
s-au utilizat deja in forma lor nemodifi
cată în lupta biologică împotriva omizilor 
care atacă pinii. Aceste microorganisme au 
fost pulverizate Pe învelișul verde al plan
telor. fiind consumate de omizi, o dată cu 
hrana lor vegetală. Cercetătorii încearcă a- 
cum ca noul tip de virus obținut cu aju
torul ingineriei genetice să devină și mai 
ucigător pentru omizi și să aibă capacitatea 
de autodistrugere sigură. Mecanismul de 
autodistrugere este o consecință a faptului 
că unele virusuri au o formă „protejată" și 
alta „descoperită". Protecția este asigurată 
de un înveliș de proteine care apără par
ticula virală. Prin eliminarea uneia dintre 
genele virusului nu se mai formează înve
lișul protector. Iar in lipsa acestui „scut", 
particula virală se distruge foarte ușor, 
atunci cind omida moare.

Oamenii de știință apreciază însă că vor 
mai fi necesari circa cinci ani de eforturi 

intense de cercetare-experimentare plnă 
cind microorganisme transformate genetic 
vor putea servi pe scară largă ca înlocui
tori ai substanțelor chimice folosite actual
mente în agricultură pentru combaterea 
dăunătorilor.

• PRIMUL ROBOT ANTARC
TIC. Dintre țările care întreprind cerce
tări științifice în Antarctica. Spania va fi 
oea dinții care va implementa un robot 
acolo, respectiv în cadrul instalațiilor sale 
de pe insula Livingstone, a anunțat în a- 
ceste zile șeful unei expediții spaniole pe 
continentul ghețurilor.

Automatizarea bazei antarctice „Juan 
Carlos", unde Centrul superior de investi
gații științifice din Spania preconizează 
desfășurarea a 32 de programe de cercetare 
(in principal, in domeniile meteorologiei, 
ornitologiei, biologiei, seismologiei și vul- 
canologiei). a fost inițiată în 1987. Pentru 
anul in curs s-a prevăzut, pe lîngă intro
ducerea mai multor instalații utilizind teh
nici de virf. și recurgerea la serviciile unui 
robot evoluat, la a căi-ui realizare și-au 

adus contribuția mai multe societăți de teh
nică de calcul și informatică din Spania.

Robotul va asigura. în principal, contro
lul și întreținerea rețelei energetice a ba
zei de cercetări. Totodată, el va fi utilizat 
la culegerea și analiza de date seismice, fi- 
zico-chimice si meteorologice necesare des
fășurării programelor de cercetare 'preconi
zate. Printre atribuțiile sale se numără și 
executarea unor munci de rutină, cum ar 
fi curățirea periodică a panourilor solare, 
distribuția energiei si punerea in funcțiune 
a grupului energetic de rezervă. în caz de 
nevoie. în ce privește acest tip de activi
tăți de rutină, se apreciază că. pentru în
ceput. robotul va înlocui cu bune rezultate 
munca unui om. timp de 14 luni, in con
diții socotite ca foarte aspre.

• CONGELARE CU... SOA
RE. Utilizarea directă a energiei solare 
pentru producerea de temperaturi scăzute 
este în curs de perfecționare, gratie unui 
nou captator solar pus la punct recent in 
Franța. Captarea energiei solare se bazează 
pe principiul asocierii-disocierii a două sub

stanțe chimice, sub efectul temperaturii. 
Originalitatea noului procedeu constă in 
alegerea substanțelor amplasate în interio
rul captatorului ; un corp solid (cărbune 
activ) și un lichid (metanol), care se află 
atit în stare gazoasă, „scăldînd" cărbunele, 
cît și în stare de absorbție, adică reținut la 
suprafața porilor cărbunelui.

în cursul zilei, radiația solară Încălzește 
cărbunele, care degajă metanol prin de- 
sorbtie. Condensat într-un răcitor cu aer, 
acest metanol este apoi depozitat într-un 
rezervor. Noaptea, cînd temperatura scade, 
cărbunele fixează metanolul gazos rămas, 
ceea ce determină o scădere a presiunii din 
interiorul captatorului si deci evaporarea 
metanolului lichid. Această evaporare este 
însoțită de absorbție de căldură, frigul ast
fel produs fiind apoi înmagazinat sub for
mă de gheată. Comparativ cu „cuplul zeo- 
lit-apă". utilizat în captatori de același tip. 
realizați anterior, cu ajutorul cărora se ob
ține o temperatură de zero grade, „cuplul 
cărbune-metanol" poate produce o răcire 
pină la minus 10 grade Celsius. Față de

tehnicile clasice de refrigerare, se poate ’ 
reduce cu 50 la sută costul presupus de l 
înghețare a unui volum egal de apă. ’

• CU CRISTALE LICHIDE AC
TIVATE. O noutate de ultimă oră, în ce ’ 
privește miniaturizarea televizoarelor. în J 
Japonia a fost realizat un aparat TV color 1 
de buzunar cu diagonala de 4 cm si dispu- < 
nind de 56 320 de puncte. La fabricarea ’ 
noului televizor a fost aplicată în premie- l 
ră o nouă tehnică de activare a cristalelor ’ 
lichide. Conform tehnicilor uzuale, fiecare l 
cristal este asociat unui tranzistor care per- i 
mite trecerea curentului de activare. Vechiul ‘ 
tip de ecran, foarte dificil de fabricat, de- l 
termină creșterea prețului de cost al tele- ’ 
vizoarelor. Noul sistem de activare renunță ț 
la stratul de tranzistori. înlocuindu-I cu o i 
structură tip „sandviș", alcătuită din două ’ 
straturi de metal separate printr-un strat \ 
izolant. Această structură asemănătoare cu l 
a unui tranzistor joacă același rol. dar pre- 7 
supune costuri de fabricație mult mai i 
reduse. I

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

TORONTO

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI P. C. DIN CANADA
In funcția de secretar general al P.C.C. a fost ales 

George Hewison.
Președinte al P.C.C. a fost ales William Kashtan

moscova. Deschiderea sesiunii
Sovietului Suprem al U. R. S. S.

Dezvoltarea liberă, independentă
- cerință primordială a contemporaneității

O idee centrală, puternic sublinia
tă în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fata Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
— idee de frontispiciu a întregii po
litici externe a partidului si statului 
nostru — este aceea a imperativului 
respectării dreptului popoarelor de 
a-și hotărî in mod liber si suveran 
calea de dezvoltare.

însemnătatea acestei teze se dezvă
luie prin raportarea ei la înseși evo
luțiile și procesele fundamentale ce 
au loc pe marea scenă a lumii: 
perioada pe care o traversează uma
nitatea este o perioadă de trans
formări profunde, de o mare com
plexitate și care nu se încadrează 
în acea viziune simplistă și sim
plificatoare potrivit căreia statele ar 
gravita în jurul a doi poli — cel al 
lumii socialiste si cel al lumii capi
taliste. Nu există și nu poate exista 
o forță care să impună tipare presta
bilite torentului transformărilor re
voluționare. caracteristic epocii con
temporane. Imaginea pe care o oferă 
lumea de azi este de aceea o ima
gine caleidosoopică. de mare diversi
tate : există, pe de o parte, țările 
care construiesc noua orinduire. so
cialistă. ele insele diferite una de 
alta, atît datorită condițiilor istorico- 
geografice. naționale concrete, sta
diului diferit de dezvoltare de la 
care au pornit pe această cale, cit și 
unor evoluții specifice ne care le-a 
cunoscut edificarea noii orânduiri ; 
există, totodată, țările capitaliste, la 
rândul lor profund deosebite între 
ele. după cum deosebite au fost și 
mijloacele prin care au ajuns la un 
anumit grad de dezvoltare, un factor 
determinant fiind în multe cazuri po
litica colonialistă de jaf și domina
ție asupra altor popoare ; șl, în sfir- 
șit. există un mare număr de state 
cflTe se află intr-un proces de ..cău
tare a drumului propriu1* de dezvol
tare. Unele din aceste state se află 
intr-o fază precapitalistă de dezvol
tare. altele au optat pentru transfor
mări socialiste, sau de natură socia
listă ; după cum un mare număr de 
tinere state au ca pricipală pre
ocupare pur și simplu desprinderea 
din starea seculară de dependentă și 
Înapoiere economico-socială. Afir
marea în viata internațională a 
acestui grup de state vast și eterogen 
a schimbat însăși configurația poli
tică a lumii. Un atlas politic de acum 
cîteva decenii apare de aceea com
plet diferit de cel de azi. deși contu
rul geografic al continentelor este, 
firește, același.

Se poate, oare, desprinde din a- 
ceastă mare varietate de evoluții, 
tendințe, procese o linie comună, 
fundamentală ? Da. Pe deasupra ori
căror deosebiri, a particularităților 
istorice, economice si sociale, toate 
aceste state au ca factor comun as
pirația spre dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare. Nu întîmplător s-a spus 
că independenta este una din marile 
idei ale acestui veac. sau. parafra- 
zind celebrul aforism antic, punctul 
de sprijin „pentru a mișca pămîntul".

Profund atașat ideii de indepen
dentă. partidul nostru, secretarul ge
neral al partidului s-au pronunțat si 
se pronunță cu pilduitoare consec
ventă și fermitate pentru respectarea 
strictă a acestui drept sacru al fie
cărui popor. Desigur. în principiu, 
dreptul la independentă nu mai este 
si nu mai poate fi contestat de ni
meni. el este consacrat în multiple 
documente internaționale. începind 
cu Carta O.N.U.. ce statuează princi
piile noi de relații și angajamentul 
solemn al statelor membre, cvasito- 
talitatea statelor lumii, de a respecta 
opțiunile si aspirațiile fiecărui po
por în virtutea acestui drept inalie
nabil. Dar. din păcate, nu tot ce este 
afirmat în principiu iși găsește si co
respondența practică. în realitate, a- 
firmarea opțiunilor de dezvoltare li
beră. potrivit condițiilor, voinței și 
intereselor fiecărui popor întîmpină 
nu puține obstacole, este confruntată 
cu atît de frecvente încercări de a 
impune din afară un mod sau altul 
de dezvoltare sau organizare socială.

întreaga evoluție internațională, 
viata însăși evidențiază de aceea, așa 
cum se subliniază în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. drept 
una din cerințele de eea mai mare 
actualitate respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotări in mod in
dependent calea dezvoltării sale. Edi
ficarea unei noi societăți, trecerea la 
un nou mod de organizare social-

economică nu este numai un proces 
de ordin subiectiv, ci si obiectiv, el 
deptnzind nu numai de voința unui 
grup sau a unei forțe politice, ci și 
de un șir de factori ce decurg din 
situația specifică a tării respective, 
cum sînt gradul de dezvoltare a for
țelor de producție, evoluția relațiilor 
de producție, nivelul de organizare 
socială, de cultură, tradițiile de viață 
politică etc. Experiența arată, de pil
dă. că victoria revoluției socialiste nu 
poate fi decît .,fructul" unei situații 
revoluționare, in cadrul unei crize de 
sistem, structurale, cind condițiile 
existentei au devenit insuportabile 
pentru masele muncitoare, si cind 
există si forța capabilă să organi
zeze. să unească și să conducă lupta 
pentru înnoiri sociale, pentru trans
formarea societății. Firește, procesul 
revoluționar poate fi influențat, poa
te fi potentat si stimulat de unele 
exemple sau inhibat ori încetinit de 
altele, dar geneza, ontologia lui se 
află in realitățile sociale, politice și 
economice proprii, în condițiile spe
cifice din tara respectivă.

Pline de Învățăminte în acest sens 
Sînt si evoluțiile din unele țări care 
au trăit sau trăiesc de mai mulți ani 
drama unor războaie fratricide, evo
luții care demonstrează cu putera 
neștirbita actualitate a tezei marxis
te. reafirmată în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. _ privind 
inadmisibilitatea atît a exportului de 
revoluție, cit și de contrarevoluție. 
Faptele au arătat și arată că încer
carea de transplantare a unor forme 
de organizare socială pentru care nu 
există condițiile necesare determină 
inevitabil reacții de respingere, ca în 
cazul oricărei grefe artificiale. Iar 
faptele au demonstrat că modalita
tea de respingere a unor asemenea 
acțiuni care au lezat sentimente na
ționale. tradiții de viață spirituală, a 
luat forme din cele mai ascuțite, in
clusiv singeroase confruntări armate, 
care au provocat serioase primejdii 
pentru pace, grave încordări inter
naționale. mari prejudicii si daune 
politice autorilor lor.

In expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este evidențiată 
cu putere teza principială privind 
antinomia dintre solidaritate si inter
venția militară. ..Solidaritatea nu în
seamnă intervenție militară — și a- 
ceasta trebuie s-o spunem foarte clar, 
subliniază secretarul general al. parti
dului. Noi am acordat și vom acorda 
si in continuare sprijin popoarelor 
care luptă pentru independentă na
țională. care luptă pentru progres e- 
conomic și social, pentru a-și asigura 
construcția societății pe care o do
resc. Aceasta reprezintă o latură e- 
sențială a politicii noastre interna
ționaliste de solidaritate cu toate for
țele antiimperialiste". în concepția 
partidului nostru, solidaritatea îsi gă
sește multiple forme de manifestare 
— pe plan politic, diplomatic, mate
rial și moral — dar în nici un caz 
solidaritatea nu înseamnă recurgerea 
la forțe expediționare. care să-și pro
pună să „înlocuiască" acțiunea revo
luționară a poporului respectiv, a 
forțelor sale înaintate. Poporul, ori 
face el însuși revoluția, ori. nu este 
(încă) pregătit si nu o face (încă) ; 
dar in nici un caz nu o poate face 
..cu mîinile altora". Cu alte cuvinte, 
socialismul nu poate fi adus dinafa
ră si impus prin forța armelor. Dacă 
se poate vorbi de un anumit „export 
revoluționar" — acesta ar fi doar 
„exportul" de idei revoluționare, care 
circulă liber. necunoscînd granițe, 
influențat de capacitatea mobiliza
toare si dinamizatoare a realizărilor 
concrete obținute de țările angajate 
în edificarea noii orânduiri.

în același timp. în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu iși gă
sește expresie poziția consecventă a 
partidului nostru de respingere cate
gorică a exportului de contrarevolu
ție — care a reprezentat întotdeauna 
un atentat la voința de libertate a 
popoarelor, o expresie a politicii de 
forță si de dominație, o materializare 
a conceptului despre rolul de „jan
darm" internațional. Cite acțiuni con
trarevoluționare nu a cunoscut istoria 
omenirii, cite „alianțe sacre" între 
împărați ai timpurilor nu au încercat 
să oprească procese revoluționare, să 
asigure perpetuarea unor rânduieli 
perimate istoricește?! Dar exportul 
de contrarevoluție a reușit, une
ori — cel mult — doar să frineze. să 
încetinească evoluția spre transfor

mări revoluționare a unor popoare, 
insă nu a putut opri mersul înainte 
al omenirii. Sînt numeroase exem
plele de acest fel — de la cele care 
au marcat marea epopee a luptei 
pentru lichidarea colonialismului la 
momentele mai recente, cum au fost 
cele din America Latină, unde prac
tica sistematică a .exportului de con
trarevoluție de către S.U.A.. cunoscu
tă sub denumirea de „politica marii 
bîte“. a fost aplicată, cum se știe. în 
intervențiile din Republica Domi
nicană. Panama. Guatemala. Gre
nada. Cum tot astfel expor
tul de contrarevoluție se reali
zează și prin interpuși, prin înscău
narea și susținerea fățișă a unor re
gimuri dictatoriale de tipul fos
telor regimuri din Nicaragua și Haiti, 
sau actualelor din Chil.e sau Para
guay. Dar acțiunea secesionistă din 
Congo, dar acțiunea din Suez ? Si la 
ce desfășurare de. forțe și echipa
ment militar ultramodern au recurs 
S.U.A. în Vietnam ! — deznodămintul 
acestei intervenții demonstrând cu 
putere că. prin forță armată, prin 
trimiterea de trupe, oricît de nume
roase si de puternice ar fi. un popor 
nu poate fi înfrânt atunci cind este 
hotăriț. să-și apere cu orice sacrificiu 
drepiSfl de a-și hotări singur calea de 
dezvoltare, propriile destine.

Realitățile arată că exportul de 
contrarevoluție nu numai că nu poa
te opri în loc procesul revoluționar, 
dar generează o reacție și mai pu
ternică a forțelor înaintate din țara 
respectivă, care, astfel, pot merge 
chiar mai departe decît se scontase 
inițial. Exemplul cel mai semnifica
tiv îl oferă situația din Cuba, unde 
mișcarea insurecțională și-a fixat ca 
obiectiv la început înlăturarea regi
mului dictatorial care aservise țara 
monopolurilor nord-americane ; dar, 
în fata intervenției, directe si indi
recte a S.U.A.. a blocadei instituite, 
procesul revoluționar a cunoscut o 
asemenea impetuoasă dezvoltare, in
cit a mers mult mai in profunzime 
și mai departe.

Respectarea dreptului sacru la dez
voltare liberă și independentă, așa 
cum se degajă din expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se impune 
ca unul din comandamentele majore 
ale vieții internaționale. Cu atît mai 
mult în condițiile lumii de azi. cind 
se afirmă cu o forță fără precedent 
cerința statuării unui cadru de le
galitate șl justiție, de așezare a ra
porturilor universale dintre state pe 
temelia unor norme riguros cristali
zate — principiile independenței și 
suveranității naționale, egalității de
pline in drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc. nerecurgerii la forță si la a- 
menințarea cu forța. Or. exportul de 
revoluție, ca și exportul de contra
revoluție reprezintă, sub orice for
mă s-ar săvîrsi. atapuri la adresa tu
turor acestor principii. Despre ce in
dependență și suveranitate, despre 
ce egalitate poate fi vorba cind un 
stat încearcă să impună altui stat 
forma de organizare socială, despre 
ce neamestec în treburile interne 
poate fi vorba cînd se recurge la 
corpuri expediționare de intervenție, 
indiferent sub ce pretext sînt pre
zentate asemenea acțiuni ?

în același timp, respectarea drep
tului fiecărui popor la dezvoltare li
beră si independentă. încetarea cu 
desăvirsire a oricărui amestec în tre
burile interne ale altora, a interven
țiilor militare, reprezintă o condiție 
esențială a păcii. Nu-i de mirare, de 
altfel, că tocmai in zonele de „ex
port" de revoluție sau contrarevolu
ție. urmate, inevitabil, de izbucnirea 
unor conflicte armate, acestea au luat 
proporții, implicînd riscuri mai largi, 
nu numai pe plan regional, ci și pen
tru pacea si securitatea mondială.

In lumina acestor realități, parti
dul nostru. în întreaga sa politică in
ternațională. militează cu hotărâre 
pentru dreptul fiecărui popor de a-și 
orindui viata potrivit voinței și in
tereselor proprii, in mod liber 
si suveran. Independența — sub
linia în mod sugestiv tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu este o Pro
blemă de zile mari, un fel de haină 
de sărbătoare, ci o problemă de via
ță. de existență a fiecărei națiuni. 
Respectarea neabătută a acestui 
drept sacru este o problemă de viață 
și pentru omenirea in ansamblu. 
Pentru progresul întregii umanități.

Dumitru ȚINU

Agențiile de presa
e scurt ......

IN CADRUL SCHIMBURILOR 
CULTURALE DINTRE ROMÂNIA Șl 
TURCIA, onsamblul „Dorul" din Pi
tești, care participă la festivaluri
le folclorice organizate în orașe
le turcești Izmir, Efes și Bergama, 
a obținut succese remarcabile. 
Astfel, la festivalul de la Izmir, fru
moasele melodii, dansuri și costu
me populare românești, dublate de 
virtuozitatea mesagerilor artei noas
tre populare, s-au bucurat de a- 
precierea unanimă a publicului, an
samblul român obținînd locul I. In 
prezent, ansamblul participă la 
festivalul organizat de orașul Efes.

POTRIVIT ÎNȚELEGERII IN
TERVENITE ÎNTRE GUVERNELE 
U.R.S.S. ȘI MARII BRITANII, un 
grup de specialiști sovietici a sosit 
la obiectivul chimico-militar bri
tanic din Port-A-Down. urmind ca 
un grup de specialiști britanici să 
facă o vizită asemănătoare la 
obiectivul similar sovietic din Și- 
hani. După cum precizează agen
ția T.A.S.S., partea britanică pre
zintă specialiștilor sovietici modele 
de mijloace de protecție individua
lă. de echipamente pentru dezac
tivarea obiectivelor lovite de arme

chimice, mijloace și preparate pen
tru protecția antichimică.

„SAPTAMIN1LE MUZICALE SO- 
FIOTE". Mărfi, in capitala Bulga
riei, s-au deschis tradiționalele 
„Săptămini muzicale sofiote“. Timp 
de 40 de zile, cit durează cunoscuta 
manifestare culturală, pe cele mai 
mari scene din Sofia vor prezenta 
spectacole interpreți din peste 20 
de țări. In cadrul festivalului va 
avea loc si un concurs al tinerilor 
soliști de operă, la care vor parti
cipa 51 de interpreți.

SCURGERE DE RADIOACTIVI
TATE. Oficialitățile britanice au 
recunoscut că la centrala atomo- 
electrică de la Sellafield s-a pro
dus o scurgere de radioactivitate, 
în urma acestui incident s-a dis
pus închiderea unei secții a cen
tralei.

„BRIGHT HORIZON ’88". Tn 
Marea Nordului si în zona Ska- 
gerrak (strâmtoare strategică Ia 
Marea Baltică) au început manevre 
navale ale N.A.T.O., a anunțat Co
mandamentul N.A.T.O. de la Oslo. 
La exercițiile navale, denumite co
dificat „Bright Horizon ’88“ iau 
parte 32 de nave din șapte țări ale 
N.A.T.O.

DEFICITUL COMERCIAL AL 
ITALIEI pe luna martie a.c. a fost 
de 2 000 miliarde lire (2,24 miliarde 
dolari) cifră de șase ori mai mare 
decit cea înregistrată în aceeași 
lună a anului trecut. Această creș
tere rapidă a deficitului este ex
plicată in raportul Institutului Na
țional de Statistică prin sporirea 
masivă a importurilor, paralel cu 
o scădere a exporturilor. Pe pri
mul trimestru al acestui an, defi
citul comercial însumează 6 460 
miliarde lire.

PRIMUL ZBOR DE ÎNCER
CARE A UNUI PROTOTIP AL 
BOMBARDIERULUI AMERICAN 
„STEALTH" va avea loc in toam
na acestui an. în prezent sînt în 
curs de construcție cinci aparate 
de acest tip. care vor servi unor 
zboruri de Încercare. Pină la șfîr- 
șitul secolului urmează să fie re
partizate forțelor aeriene ale 
S.U.A. 132 de avioane „Stealth", 
care, datorită materialului din care 
sînt construite, nu pot fi reperate 
de radar.

LA TAȘKENT s-a deschis marți 
al X-lea Festival internațional al 
filmului din Asia. Africa si Ame
rica Latină. In cadrul tradiționalei 
manifestări artistice î?i vor pre
zenta filmele cineaști din 87 de țări.

DEMISIE. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
acceptat cererea de demisie a ad
junctului său pentru probleme po
litice speciale, Diego Cordovez. in 
legătură cu preluarea de către a- 
cesta. in luna august, a postului de

OTTAWA 24 (Agerpres). — La To
ronto s-au încheiat lucrările celui 
de-al XXVII-lea Congres al Partidu-, 
lui Comunist din Canada. Delegații 
au aprobat raportul Comitetului 
Central, Rezoluția politică și alte do
cumente și au ales organele de con
ducere ale partidului.

în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist din Canada a

fost ales George Hewison. Președinte 
al P.C. din Canada a fost ales 
William Kashtan.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. au fost exprimate, de către re
prezentantul P.C.R. la congres, cal
de felicitări și cele mai bune urări 
de succes în activitate.

BUDAPESTA

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-UNGARE
BUDAPESTA 24 (Agerpres). — La 

Budapesta au avut loc convorbiri 
între Ilie Văduva, ministrul român 
al comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și Marjai 
Jozsef, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului din 
R.P. Ungară.

Au fost examinate stadiul relați
ilor economice bilaterale, precum și 
căile și mijloacele de dezvoltare și

diversificare, în continuare, reciproc 
avantajos, a schimburilor comerciale 
și a cooperării economice dintre cele 
două țări.

Ministrul român a vizitat Tîrgul 
internațional de primăvară de la 
Budapesta specializat în bunuri de 
investiții, țara noastră avînd o pre
zență tradițională la această mani
festare expozițională internațională.

ATENAPrima reuniune a Comitetului politic greco-turc
ATENA 24 (Agerpres). — La Atena 

au început, marți, lucrările primei 
reuniuni a Comitetului politic gre- 
co-turc, destinate identificării mo
dalităților de instaurare a unui cli
mat de încredere reciprocă, pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări. Delegațiile sint oonduse 
de miniștrii de externe ai Greciei

și Turciei, Karolos Papoulias și, 
respectiv, Mesut Ylmaz. Așa cum 
au apreciat oficialități ale ambelor 
părți, încheierea cu rezultate pozi
tive a acestor convorbiri va contri
bui la crearea unui climat favora
bil păcii, destinderii si înțelegerii 
in Balcani.

Spre consolidarea unității de acțiune 
a țărilor in curs de dezvoltare

BOGOTA 24 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat agenției Pren- 
sa Latina, ministrul columbian al 
relațiilor externe. Julio Londono Pa
redes. a arătat că apropiata reuniu
ne ministerială de la Havana a miș
cării de nealiniere este deosebit de 
importantă, întrucît oferă un nou 
prilej de a fi prezentată poziția ță
rilor în curs de dezvoltare in prin
cipalele probleme ale contempora
neității. și în primul rînd în pro
blemele dezarmării și păcii in lume. 
Totodată, însemnătatea ei rezidă și 
în aceea că va permite o consolida

re a unității de acțiune a țărilor 
menționate.

Ministrul columbian de externe a 
relevat, totodată, poziția țării sale 
în favoarea respectării principiilor 
neamestecului in treburile interne, 
suveranității și independenței națio
nale, autodeterminării popoarelor, 
egalității juridice a statelor și a ex
primat necesitatea de a se exclude 
din raporturile internaționale poli
tica de forță și de amenințare cu 
forța, de a se face, pași hotărîți in 
direcția păcii și dezarmării.

nicaragua: Pentru continuarea dialogului in favoarea 
reconcilierii naționale

MANAGUA 24 (Agerpres). — în- 
tr-o conferință de presă desfășurată 
la Managua, președintele Republicii 
Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, 
a declarat că guvernul nicaraguan a 
hotărât unilateral prelungirea cu 30 
de zile a încetării operațiunilor mili
tare ofensive la adresa forțelor „con

tras". relatează agenția Prensa Latina, 
El a arătat că această hotărâre de
monstrează voința autorităților san- 
diniste de a continua dialogul in fa
voarea păcii și reconcilierii naționa
le, in spiritul sentimentelor exprima
te de poporul nicaraguan.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Raport al secretarului general al O.N.U. privind situația din 
regiune • Reluarea luptelor la Beirut • Contacte Interarabe

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— în raportul consacrat activității 
Forței Națiunilor Unite de suprave
ghere a dezangajării militare intre 
Siria și Israel, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
apreciat că. deși în prezent în zona 
respectivă se menține calmul, situa
ția de ansamblu in Orientul Mijlo
ciu continuă să prezinte pericole 
potențiale, in lipsa unei reglemen
tări globale, care să cuprindă toate 
problemele acestei regiuni. De ase
menea, el a exprimat speranța că 
toate părțile interesate vor depune 
eforturi hotărâte spre a ajunge la o 
soluție justă și durabilă.

Secretarul general al O.N.U. a re
comandat Consiliului de Securitate 
să prelungească, pentru o nouă pe
rioadă de șase luni, mandatul aces
tei forțe, care expiră la 31 mai, pre- 
cizind că Siria și Israelul și-au dat 
acordul in acest sens.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Marți 
au fost reluate luptele in suburbiile 
de sud ale capitalei Libanului intre 
milițiile rivale. După cum informea
ză sursele din Beirut, părțile în 
conflict au folosit toate tipurile de 
arme. Potrivit primelor rapoarte, cel 
puțin 10 persoane au fost ucise, iar

alte 46 rănite — informează agen
ția M.E.N.

Pe de altă parte, sint semnalate 
incidente și in sectorul de răsărit al 
Beirutului.

SANAA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
și-a încheiat vizita oficială în R.A. 
Yemen, în cursul căreia a avut con
vorbiri cu președintele Aii Abdullah 
Saleh.

Cei doi șefi de stat au hotărât 
crearea unui comitet comun condus 
de prim-miniștrii egiptean și nord- 
yemenit, care va avansa propuneri 
de acțiuni în direcția consolidării 
cooperării bilaterale in diverse do
menii, informează agenția Kuna.

KUWEIT 24 (Agerpres). — într-un 
interviu aaordat ziarului kuweitian 
„Al Watan", președintele Austriei, 
Kurt Waldheim, a apreciat că propu
sa conferință internațională consa
crată Orientului Mijlociu reprezin
tă un cadru corespunzător pentru o 
reglementare a conflictului din re
giune. Pe de altă patre. el a decla
rat că revoltele populației palestinie
ne din teritoriile de pe malul de vest 
al Iordanului și Gaza sint rezultatul 
aminării oricărui progres în direcția 
reglementării situației existente.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Marți 
s-a deschis sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. La lucrări participă 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., alți conducători 
ai partidului și statului sovietic. Pe 
ordinea de zi a sesiunii se află dez
baterea și aprobarea proiectului de 
lege cu privire la cooperație și sta
diul îndeplinirii programului con
strucțiilor de loctiințe. Președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,

ADDIS ABEBA

Nikolai Rîjkov, a prezentat o expu
nere pe marginea primului punct da 
pe ordinea de zi.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S., Iuri 
Hristoradnov, prim-secretar al Co
mitetului regional Gorki al P.C.U.S., 
a fost ales în funcția de președinte 
al Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. El succede in a- 
ceastă funcție lui Lev Tolkunov, 
care s-a pensionat.

Lucrările reuniunii ministeriale a 0. U. A.
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 

Participanții la lucrările reuniunii 
ministeriale a Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), care se desfășoa
ră la Addis Abeba, au audiat un ra
port al Comitetului de eliberare al 
organizației cu privire la situația 
din Africa de Sud și din Namibia. 
Documentul afirmă că autoritățile 
rasiste de la Pretoria refuză solu
ționarea pașnică a problemelor ță
rii, atitudine reflectată de o serie de 
măsuri adoptate in ultimul timp, 
cum ar fi suspendarea activității 
unui număr de 18 organizații demo
cratice, formarea unor detașamente 
speciale (,,Z“) ale serviciilor secrete 
pentru lichidarea fizică a activiști
lor și militanților Congresului Națio
nal African (A.N.C.), continuarea 
stării de urgență.

Pe de altă parte, trupele sud-atri- 
cane de ocupație din Namibia fac ca 
această regiune să constituie una

dintre cele mai militarizate din 
lume, cu o medie de un . soldat la o 
mie de locuitori — subliniază rapor
tul Comitetului de eliberare al 
O.U.A.

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 
Miercuri vor avea loc la Addis A- 
beba ceremonii care vor marca îm
plinirea a 25 de ani de la crearea 
Organizației Unității Africane. Intre 
altele, participanții la reuniune vor 
asista la dezvelirea unei plăci me
moriale și la plantarea unui „copac 
al O.U.A.".

Adunarea festivă va avea Ioc In 
sala parlamentului etiopian, unde 
vor lua cuvîntul președintele țării- 
gazdă, Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele în exercițiu al O.U.A., 
Kenneth Kaunda, precum și lideri ai 
țărilor africane participante. Va fi 
adoptată o declarație care va marca 
acest jubileu.

Solidaritate activă cu lupta popoarelor 
africane pentru libertate și progres

(la loc de frunte situîndu-se Pro
gramul de acțiune de la Lagos, adop
tat in 1980), ca și activitatea intensă 
desfășurată pe plan internațional în 
vederea instaurării unei noi ordini 
economice mondiale.

în același timp. Africa este, după 
cum se știe, continentul pe al cărui 
cuprins se află cel mai mare teri 
toriu rămas încă sub domina 
străină — Namibia. In perioada cai„ 
a urmat constituirii O.U.A., aici a 
luat naștere și s-a dezvoltat o pu
ternică mișcare de eliberare, sub 
conducerea S.W.A.P.O. Tot în zona 
australă a continentului a căpătat 
o mare extindere lupta populației 
majoritare din R.S.A. împotriva po
liticii de apartheid și discriminare 
rasială. In semn de simpatie și spri
jin. tot azi este inaugurată pe plan 
mondial „Săptămina de solidaritate 
cu popoarele 
lalte teritorii 
colonială, ca 
de Sud. care 
te, independentă 
drepturi". Această manifestare, de
venită tradițională, 
nou prilej pentru 
pretutindeni de a

Namibiei ii din cele- 
al'late sub dominație 

și cu poporul Africii 
luptă pentru liberta- 

și egalitate în

cauza 
a ipo- 

Africii

Ziua eliberării

ministru de externe al tării sale. 
Ecuador. D. Cordovez va continua 
să-și îndeplinească însă misiunea 
sa de mediator în negocierile pri
vind Afganistanul.

COSMONAUȚII SOVIETICI Vla
dimir Titov si Musa Manarov iși 
continuă activitatea la bordul com
plexului științific orbital „MIR". In 
ultimele zile activitatea celor doi 
membri ai echipajului a constat in 
principal în descărcarea navei au
tomate de transport „Progress-36“. 
Potrivit datelor telemetrice si ra
portului de la bordul complexului 
orbital, starea sănătății celor doi 
cosmonauți este bună. Zborul sta
ției orbitale „MIR" continuă.

MINISTRUL IRANIAN AL PE
TROLULUI. Gholamreza Agaza- 
deh. a cerut celor 13 țări membre 
ale Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.) să în

cerce stabilizarea prețului oficial al 
țițeiului la 18 dolari per baril, în- 
tr-o declarație făcută la sosirea sa 
la Abu Dhabi, el a evidențiat im
portanța cooperării între țările 
membre si nemembre ale O.P.E.C. 
în realizarea acestui obiectiv.

LA MADRID va avea loc cu În
cepere de la 1 iunie conferința 
europeană privind solidaritatea 
Nord-Sud, al cărei obiectiv este 
intensificarea cooperării dintre 
țările industrializate si cele în 
curs de dezvoltare. La conferință 
vor participa peste 450 personali
tăți, între care oameni poli
tici, reprezentanți ai unor or
ganizații neguvernamentale, oa
meni de știintă.

CEL DE-AL V-LEA TIRG AFRI
CAN AL COMERȚULUI va avea 
loc în Zair, in perioada 16—31 iulie.

Premiile Festivalului internațional al filmului 
de la Cannes

In evoluția din lUltimele decenii 
a Africii, marcată de apariția pe 
harta politică a continentului a 
zeci de state noi, care se manifestă 
ca o importanță forță a lumii con
temporane, ziua de 25 mai 1963 în
scrie un eveniment memorabil : re
prezentanții a 30 de țări, reuniți la 
Addis Abeba, au pus bazele unei or
ganizații cu caracter continental — 
Organizația Unității Africane — an- 
gajindu-se să acționeze cu eforturi 
unite în vederea, apărării libertății 
și independentei, a lichidării ultime
lor vestigii ale colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului. Sta
tele membre s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru dezvoltarea unei 
largi cooperări regionale. care 
să faciliteze realizarea obiecti
velor lor de dezvoltare eco
nomico-socială. De atunci, ziua de 
25 mai este marcată în fiecare an ca 
„Zi a eliberării Africii", constituind 
un prilej de reafirmare a solidari
tății opiniei publice mondiale cu 
aspirațiile de libertate, pace și pro
gres ale popoarelor de pe conti
nentul african.

Gindurile si simțămintele poporu
lui român în legătură cu evenimen
tul sărbătorit as
tăzi, poziția de 
sprijin și solida
ritate militantă 
față de 
dreaptă 
poarelor
iși găsesc o pro
fundă și semnifi
cativă expresie 
în mesajul, pe 
tele României
NICOLAE CEAUȘESCU, l-a adresat 
președintelui Zambiei, președinte in 
exercițiu al O.U.A., mesaj publicat 
in pagina intii a ziarului.

Anul acesta aniversarea organiza
ției are loc intr-un cadru deosebit. 
Pentru a marca caracterul jubiliar 
al evenimentului, la „Casa Africii" 
din Addis Abeba se deschide Confe
rința la nivel înalt a O.U.A. Con
ferința va face bilanțul drumului 
străbătut de statele continentului din 
1963 și pină azi. încercînd să des
prindă noi concluzii pentru activita
tea viitoare a organizației.

în cei 25 de ani de existență. 
Organizația Unității Africane a adus 
o contribuție de seamă la înfăptui
rea obiectivelor propuse. Procesul 
de eliberare a continentului, declan
șat la începutul anilor ’60, a con
tinuat să se dezvolte cu deosebită 
vigoare. S-au intensificat, totodată, 
eforturile depuse de tinerele state 
pentru Înlăturarea urmărilor domi
nației coloniale și accelerarea dez
voltării economico-sociale. In nume
roase țări au fost puse bazele unor 
industrii proprii, au fost create sec
toare de stat, s-au luat măsuri in 
vederea dezvoltării agriculturii, co
municațiilor. învătămintului. 
lentei medicale etc.

Cu toate acestea. Africa este 
frunta'tă în continuare cu 
meroase dificultăți generate 
greaua moștenire a trecutului de a- 
suprire. cit și de persistenta unor 
factori negativi în viața economică 
internațională. Este vorba de con
secințele nefaste ale crizei econo
mice. de practicile discriminatorii 
din comerțul mondial, de povara 
apăsătoare a datoriilor externe. Po
trivit datelor Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa, nivelul dato
riilor se ridică în prezent la peste 
200 miliarde de dolari și tinde să 
ajungă la 500 miliarde în anul 2000, 
dacă nu vor fi înlăturați factorii 
care au condus la crearea unei' ase
menea situații. Conștiente de gravi
tatea problemelor cu care se con
fruntă. țările continentului sînt an
gajate în 
celerarea 
social. O 
constituie 
tiativele 
uniunilor

Africii

care președin- 
socialiste, tovarășul

asis-

con-
nu- 
de

ample eforturi pentru ac- 
progresului lor economic și 
ilustrare în acest sens o 
hotăririle. rezoluțiile, ini- 
adoptate cu prilejul re
ia nivel înalt ale O.U.A.

Marele premiu „Palme d’Or" la 
cea de-a 41-a ediție a Festivalului 
internațional al filmului de la 
Cannes a fost acordat peliculei da
neze „Pelle cuceritorul", realizată 
de Bille August.

Premiul special al juriului a re
venit filmului britanic „O lume 
aparte", realizat de Chris Menges.

Distincțiile pentru cea mai bună 
interpretare au revenit, la femei, 
unui număr de trei actrițe — Bar
bara Hershey, Jodhi May și Linda

Mvusi, toate interprete In filmul 
„ O lume aparte". Cel mai bun ac
tor a fost considerat de juriu Fo
rest Whitaker, pentru rolul jucat în 
filmul american „Pasărea".

Premiul pentru cea mai bună re
gie a revnit regizorului argentinian 
Fernando E. Solanas, realizatorul 
filmului „Sad".

Barbara Hershey a mal obținut 
premiul de interpretare si la ediția 
precedentă a festivalului.

constituie un 
opinia publică de 
cere soluționarea 
cit mai grabnică 
a gravelor pro
bleme existente 
în Africa aus
trală.

Cauza dreaptă 
a popoarelor afri
cane s-a bucurat 
întotdeauna d 
sprijinul nepi 
noastre, al pe
In mod con-

cupețit al țării 
porului român, 
stant. România și-a ridicat glasul în 
apărarea popoarelor angajate pe 
drumul lichidării dominației străine, 
cerând respectarea neabătută a drep
tului lor la autodeterminare. Țara 
noastră a acordat mișcărilor de <e- 
liberare din Africa un ajutor multi
lateral — politic, diplomatic, mate
rial — a salutat cu bucurie apariția 
noilor state africane, pe care le-a 
recunoscut imediat și a stabilit cu 
ele relații prietenești. Dind expresie 
acestei politici principiale și consec
vente a țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nu 
o dată că. în cadrul politicii sale 
generale. România socialistă acordă 
o atenție deosebită întăririi colabo
rării și solidarității cu țările afri
cane. sprijinirii active a eforturilor 
acestora pentru consolidarea inde
pendentei naționale și asigtirarea 
progresului economico-social. pentru 
afirmarea lor tot mai puternică pe 
arena internațională.

Un rol hotărâtor în dezvolta
rea prieteniei si solidarității ro- 
mâno-africane l-au avut istoricele 
vizite efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. într-un șir 
de state africane, ca și convorbirile 
avute pe pămintul României cu șefi 
de stat din acest continent, cu con
ducători ai unor mișcări de elibe
rare. Acordurile si înțelegerile rea
lizate cu aceste prilejuri au pus ba
zele unei rodnice colaborări reciproc 
avantajoase. Țara noastră acordă, 
așa cum se știe, un larg sprijin e- 
forturilor depuse de statele africane 
în vederea dezvoltării economico- 
sociale. participînd la ridicarea unor 
importante obiective industriale, pre
cum șl la formarea de cadre națio
nale pentru aceste țări.

Aniversarea „Zilei eliberării Afri
cii" constituie încă un prilej pentru 
poporul român de a-si reafirma 
sentimentele de solidaritate mili
tantă cu popoarele africane, de a le 
ura noi succese în lupta pentru 
consolidarea independentei naționale, 
pentru eradicarea definitivă a colo
nialismului. apartheidului și ra
sismului. pentru triumful cauzei li
bertății și progresului pe pămîntul 
Africii.

Nlcolae N. LUPUSesiunea Consiliului Mondial al Alimentației
NICOSIA 24 (Agerpres). <— In ca

pitala Ciprului au început lucrările 
sesiunii Consiliului Mondial al Ali
mentației. la care iau parte miniștrii 
agriculturii și alte oficialități de re
sort din diferite state. Reuniunea 
este consacrată lansării unei noi 
campanii împotriva foametei in 
lume.

în cadrul ședinței inaugurale a 
luat cuvîntul președintele consiliu
lui. Eduardo Pesqueira (Mexic), care 
a evidențiat importanța menținerii

păcii pentru combaterea foametei și 
a condamnat tentativele de utilizare 
„ca armă politică" a livrărilor de a- 
limente către țările in curs de dez
voltare.

Președintele Ciprului. Gheorghios 
Vassiliou, a relevat în intervenția sa 
că în prezent in lume există peste 
500 de milioane de persoane ce su
feră de foame sau subnutriție, iar 
50 de milioane, dintre care 15 mili
oane de copii, mor anual din cauza 
subalimentației.
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