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O atenție deosebită este necesar să acordăm investițiilor, pu
nerii în producție a noilor capacități și realizării, în toate unitățile 
aflate în funcțiune, a parametrilor de producție și a celorlalți indi
catori din proiecte.

NICOLAE CEAUȘESCU
In ansamblul preocupărilor constante ale secretarului general

al partidului pentru modernizarea bazei tehnice a agriculturii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat ieri, la cadrul unei vizite de lucru stadiul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
analizat, marți dimineață, in 
cadrul unei intilniri de lucru, 
care a avut loc la Institutul de 
cercetări, proiectări și inginerie 
tehnologică pentru mecanizarea 
agriculturii de la Bâneasa, mo
dul in care se infăptuiesc sar
cinile privind modernizarea sis
temei de tractoare și mașini a- 
gricole necesare sporirii gradului 
de mecanizare a tuturor lucră
rilor in agricultură.

La analiză au participat tova
rășii Ion Dincă, Gheorghe Pană, 
Marin Enache, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, Gheorghe Stoica, 
Petre Preoteasa, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Gheorghe David, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, 
Ion Ceaușescu, prim-vicepre- 
ședinte, ministru secretar de stat 
la Comitetul de Stat al Plani
ficării, cadre de conducere din 
institute de cercetare, proiectare 
și inginerie tehnologică, din în
treprinderi specializate în fabri
carea mașinilor agricole.( Noua întîlnire a secretarului general al partidului cu specialiștii din acest important domeniu de activitate a evidențiat, încă o dată, în mod ; pregnant, preocuparea statornică a ' tovarășului’ Nicolae Ceaușescu ■ pen- , tru continua îmbunătățire a mecanizării agriculturii, perfecționarea și i modernizarea mașinilor și agregate-■ lor, creșterea fiabilității lor, condiții ; esențiale pentru efectuarea unor lu- ‘ crări agricole de calitate, în condiții! de eficiență sporită, pentru înfăptui- ' rea noii revoluții agrare în țara noas- . tră.Secretarului general al partidului îi sint prezentate de către directorul institutului, Pavel Babiciu, obiectivele și criteriile care au stat la baza întocmirii sistemei de mașini pentru dotarea agriculturii. Se relevă faptul că realizarea noilor utilaje și agregate pornește de la necesitățile de asigurare a executării mecanizate a lucrărilor agricole în perioadele optime, cu consumuri reduse de carburant și la un nivel calitativ ridicat. Eforturile specialiștilor vizează, cu precădere, crearea de utilaje ce permit adoptarea celor mai eficiente tehnologii de cultură, îmbunătățirea calității lucrărilor, restringerea numărului de tipuri de bază de mașini 1 agricole aflate în fabricație, conco-■ mitent cu extinderea tipizării și modulării acestora. Un accent deosebit s-a pus pe realizarea de agregate multifuncționale, cu capacitate de lucru ridicată, îmbunătățirea soluțiilor constructive pentru reducerea consumurilor de metal, de carburanți, pentru ușurarea întreținerii și reparațiilor utilajelor.Ca o realizare importantă în sfera ! producției de mașini agricole se înscrie reducerea de la 127 la 86 a- nu- ' mărului de tipuri de utilaje, cele mai . semnificative rezultate fiind înregistrate în restringerea gamei celor pentru arături și pregătirea terenului, pentru executarea lucrărilor de1 întreținere a culturilor. Concomitent, a sporit de la 7 la 30 numărul agregatelor capabile să efectueze mai multe lucrări la o singură trecere, cu efecte favorabile în planul creșterii produc

tivității muncii, micșorării consumurilor de combustibil și reducerii ta- sării solului, ceea ce conduce in ansamblu la mărirea gradului de mecanizare a operațiilor.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate, în continuare, de către președintele Academiei de științe agricole și silvice, Tiberiu Mureșan, tehnologiile modeme de cultură a cerealelor păioase, porumbului și plantelor furajere, al căror specific a determinat stabilirea, incă din faza de proiectare, a caracteristicilor și parametrilor noilor utilaje.Secretarul general al partidului a remarcat că în unele cazuri consumurile de carburanți sînt încă mari, raportate la suprafețe și la puterea tractoarelor, și a cerut să se stabilească foarte exact ce tipuri de tractoare vor fi folosite la fiecare lucrare în parte. In aceeași ordine de idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se conceapă agregate cu un grad mai înalt de complexitate, care să permită efectuarea mai multor lucrări in același timp, în special în cazul întreținerii culturilor.Tipizarea și modernizarea producției de tractoare, sarcini de o deosebită însemnătate in ansamblul procesului de ridicare a nivelului mecanizării agriculturii, sînt puse în evidență în cadrul expoziției organizate în incinta institutului și prin- tr-o serie de utilaje prototip, care au dat rezultate bune în timpul experimentărilor in cîmp. Au fost subliniate caracteristicile superioare ale 

tractorului de 100 CP, ce se dovedește deosebit de eficient într-o mare diversitate de lucrări agricole.Secretarul general al partidului a cerut ca la tractorul de 180 CP să fie efectuate modificările constructive ce! se impun pentru a-i mări randamentul și a indicat ca tractoarele mari să fie folosite doar la lucrările agricole grele, la desfundarea și afinarea terenurilor, acestea urmind să-și găsească o întrebuințare mai largă la scarificări, săparea de canale și alte operațiuni din domeniul îmbunătățirilor funciare. S-a arătat, in același timp, că se impune stabilirea unei viteze de înaintare optimă la arături, ceea ce va permite realizarea unor lucrări de calitate superioară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca modernizarea fabricației de tractoare să fie o preocupare continuă, incluzînd în sfera preocupărilor și tipurile aflate în producția curentă, care dau în prezent rezultate bune. Astfel, s-a indicat ca și la tractorul de 65 CP, ce trebuie să ră- mînă- tipul de bază în agricultura noastră, să se găsească soluții pentru îmbunătățirea continuă a motorului, pentru reducerea greutății sale.Au fost examinate, in continuare, mașinile și utilajele destinate prelucrării solului și executării lucrărilor de întreținere a culturilor. Rețin atenția, datorită performanțelor înregistrate în timpul experimentărilor și lucrului efectiv in cimp, familia de pluguri cu lățime de lucru variabilă, 

agregatele pentru semănat, împrăștiat îngrășăminte și erbicide, sapele rotative și alte utilaje pentru diferite genuri de soluri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca la acest gen de lucrări să nu fie utilizate tractoare de puteri prea mari, să se perfecționeze sistemele de pulverizare a substanțelor chimice, pentru a se elimina pierderile nejustificate, erbicidarea ur- mînd să se facă numai în cazuri de strictă necesitate. S-a indicat, totodată, să se folosească într-o măsură mai mare îngrășămintele lichide.In legătură cfa utilajele pentru semănat, s-a insistat asupra necesității de alegere a variantelor constructive care permit folosirea de tehnologii avantajoase în asigurarea densității optime a culturilor. Secretarul general al partidului a indicat să se adopte soluții simple șl eficace pentru semnalarea .defecțiunilor în timpul insămînțărilor. in special la înfundarea distribuitoarelor de semințe, pentru ca acestea să fie remediate operativ. S-a cerut, totodată, să se renunțe la erbicidarea in livezi, îngrășămintele urmind să fie administrate Ia rădăcina pomilor și pe rînduri la vița de vie, evitîndu-se astfel împrăștierea acestora pe suprafețe mari și sporindu-se eficiența operației.O atenție deosebită s-a acordat în cadrul analizei agregatelor pentru
(Continuare în pag. a V-a)

La recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în mod deosebit necesitatea ca, in domeniul investițiilor; să se acorde maximă atenție accelerării lucrărilor pe șantiere și asigurării tuturor condițiilor pentru intrarea in funcțiune la termen a tuturor capacităților de producție planificate in acest an. Este o sarcină majoră, de maximă actualitate, care izvorăște din rațiunea profundă că îndeplinirea integrală a programului de investiții pe 1984, la toate prevederile sale, condiționează în mare măsură realizarea ritmului de creștere a producției materiale în acest an și pe întregul cincinal, accelerarea progresului economic și social al țării. Sarcinile și indicațiile deosebit de prețioase, cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului, constituie un mobilizator program de acțiune pentru toți lucrătorii din acest sector, ilustrind, totodată, cit se poate de convingător atenția permanentă pe care conducerea partidului o acordă asigurării condițiilor optime impuse de desfășurarea activității din acest domeniu la un nivel tot mai înalt de eficiență.Subliniind importanta deosebită a măsurilor adoptate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătățirea organizării unităților de construcții-montaj și preluarea lucrărilor în antrepriză, în Hotărî- rea-apel a plenarei este adresată oamenilor muncii din construcții, tuturor factorilor implicați în îndeplinirea programului de investiții, vibranta chemare de a se face totul pentru recuperarea rămînerilor în urmă, realizarea la timp și la parametrii proiectați a tuturor obiectivelor planificate. Din acest punct de vedere, preocuparea permanentă vi- zînd perfecționarea metodelor de organizare și conducere a lucrărilor pe șantiere, folosirea deplină a utilajelor și forței de muncă, utilizarea integrală a timpului de lucru, întărirea ordinii și disciplinei, respectarea strictă a termenelor de dare în funcțiune a obiectivelor planificate jalonează, pentru toți factorii din acest domeniu, un cuprinzător program de activitate, ale cărui coordo
PENTRU REALIZAREA DE PRODUCȚII .JARI IN ACEST AN

ÎN LEGUMICULTURA
- activitate susținută, bine organizată!

® Pînă la sfîrșitul acestei săptămîni trebuie să se 
încheie plantarea tomatelor timpurii, ardeiului și vi- 
netelor în sudul țării, iar pînă la 25 mai în celelalte 
județe

® Este necesar, totodată, să fie însămînțate ne- 
întîrziat toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu 
castraveți, dovlecei și alte legume de vară

® Pretutindeni să se asigure îngrijirea exemplară 
a culturilor și arăcitul obligatoriu al tomatelorSporirea producției de legume, realizarea sortimentelor stabilite și eșalonarea livrării acestor produse potrivit cerințelor de consum constituie o sarcină actuală de o importanță deosebită pentru buna aprovizionare a populației. Tocmai în această perioadă se decide producția Ia un mare număr de specii legumicole, întrucit acum se desfășoară cea mai importantă lucrare în acest sector — plantarea răsadurilor de tomate, ardei, vinete și varză de vară. Iată de ce, organele locale de partid, consiliile populare și organele agricole de specialitate au datoria de mare răspundere de a acționa energic pentru plantarea tuturor suprafețelor prevăzute a se cultiva cu legume. în sortimentul prevăzut, astfel încît atit în fermele unităților agricole, cît și în gospodăriile populației să fie realizate producții cît mai mari, care să fie livrate eșalonat, cores

nate sînt, deopotrivă, ritmul înalt și calitatea ireproșabilă a lucrărilor executate.Deși nu dispunem de date statistice complete, un lucru este cert : pină în prezent, în cursul acestui an, citeva zeci de capacități importante din industrie și agricultură au fost date in exploatare, multe dintre ele în devans, contribuind într-o măsură însemnată la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, la sporirea potențialului productiv al metalurgiei, industriei construcțiilor de mașini, al economiei forestiere și industriei materialelor de construcții. Cu toate acestea, bilanțul realizărilor pe patru luni evidențiază — pe lîngă rezultatele pozitive obținute, superioare comparativ cu cele aferente perioadei corespunzătoare a anului trecut — și serioase rămîneri în urmă în realizarea unor obiective și capacități noi, în special în industriile chimică și minieră, precum și în domeniul energiei electrice.Iată de ce, în lumina indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a Hotărîrii-apel a plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii, pe șantierele noilor investiții productive, această lună, ca dealtfel întregul trimestru II, se detașează ca o perioadă de intensă solicitare și eforturi susținute, dacă ținem seama că în lunile următoare sint programate să intre în circuitul productiv numeroase obiective și capacități noi, Ia care se adaugă o serie de restante din lunile anterioare. Există un șir de șantiere, printre care cele ale termocentralelor din Craiova, Iași, Drobeta-Turnu Severin și Turceni. Combinatului petrochimic de la Midia-Năvodari, Combinatului de celuloză și hirtie din Brăila, cele ale obiectivelor din industria minieră, unde intensificarea execuției" lucrărilor, atingerea unor ritmuri înalte de muncă, pe baza creșterii tot mai accentuate a productivității lucrătorilor pe șantiere, constituie direcții primordiale de acțiune. O atenție specială o solicită diminuarea stocului destul de mare de utilaje nemontate încă, ca și eliminarea hotărîtă a cauzelor care au favorizat apariția și menținerea lui.

punzător solicitărilor ' consumatorilor.îndeplinirea planului în legumi-, cultură presupune, in primul rind, să fie plantate toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu fiecare specie în parte. Din datele furnizate de direcția generală economică a horticulturii din Ministerul Agriculturii rezultă că, pină la începutul acestei săptămîni, în unitățile agricole de stat și cooperatiste au fost plantate sau însămînțate 132 234 hectare cu diferite legume, repre- zentînd 71 la sută din suprafața prevăzută. Prin urmare, la data la care ne referim, mai erau de plantat și semănat 53 000 hectare cu diferite legume. Timpul este foarte înaintat și, de aceea, este absolut necesar să se acționeze stăruitor pentru încheierea neintirziată a plantării legumelor pe toate suprafețele prevăzute.Dealtfel, organele de specialitate

Este vorba de lipsa fronturilor de lucru, ce trebuiau asigurate de constructori, precum și de livrarea incompletă sau în avans a unor importante cantități de mașinii și utilaje, situații întîlnite pe șantierele unor fabrici de zahăr, centralelor termoelectrice din București, Giurgiu și Rimnicu Vilcea,. platformelor chimice de la Făgăraș, Borzești și altele. Toate eforturile depuse de constructori și montori, măsurile adoptate în comun cu beneficiarii și furnizorii de utilaje trebuie subordonate acestui scop major. Cum trebuie acționat 1

Organizarea cît mai ra
țională a lucrărilor, a Procesu- lui de execuție pe întregul său flux, printr-o temeinică pregătire tehnologică a fiecărei activități, prin întărirea asistentei tehnice și stabilirea riguroasă a sarcinilor pe fiecare formație și muncitor în parte, întărirea ordinii și disciplinei la toate nivelurile reprezintă principala condiție pentru creșterea susținută a ritmului de execuție, pentru realizarea sarcinilor puse acum in fața constructorilor și montorilor. Pe da altă parte, accelerarea montajului tehnologic presupune asigurarea de către constructori a fronturilor de lucru potrivit graficelor stabilite, iar din partea unităților de specialitate eforturi mai stăruitoare pentru aplicarea unor .măsuri energice vizînd folosirea cu randament maxim a utilajelor de construcții șl promovarea unor tehnologii de lucru rapide, eficiente. Numai acționîndu-se ho- tărit, în aceste multiple direcții, poate fi intensificată activitatea de pe șantiere, pot fi recuperate restanțele de la un obiectiv la altul și puse în valoare noi surse de concentrare a mijloacelor umane și tehnice pentru terminarea cît mai rapidă a lucrărilor.In foarte multe locuri s-a dovedit necesară si posibilă organizarea lucrului in două schimburi. Dar pentru aceasta trebuie să se acționeze cu 
______ Cristian ANTONESCU 
(Continuare în pag. a IlI-a)

au întocmit grafice cu termene exacte, pe zone, la care să se încheie plantarea legumelor timpurii și, îndeosebi, a tomatelor, ardeilor și vinetelor. Cum se îndeplinesc aceste grafice ? Pină acum, tomatele timpurii au fost plantate pe 69 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva in unitățile agricole. Realizările diferă mult de la un județ la altul. în zona întîi. județele Arad și Brăila ău încheiat această lucrare ; in schimb, in celelalte județe, plantarea tomatelor timpurii s-a făcut in următoarele proporții : Giurgiu — 91 la sută, Buzău — 89 la sută. Timiș — 84 la sută. Olt — 81 la sută. Teleorman— 76 la sută, sectorul agricol Ilfov— 70 la sută, Tulcea — 65 la sută, Ialomița — 64 la sută. Constanța — 56 la sută. Dolj — 44 la sută. Călărași — 44 la sută. Și în zona a doua există diferențe mari intre județe în ce privește executarea acestei lucrări. Astfel, in județele Bihor, Satu Mare, Vaslui și Iași s-a Încheiat plantarea tomatelor timpurii. in timp ce in unitățile agricole din județfele Prahova, Galați și Vrancea lucrarea a fost executată in proporție de numai 32—55 la sută. Concomitent, trebuie acționat pentru grăbirea plantării ardeiului și vinetelor, lucrare executată în unitățile agricole doar in proporție de 28 și, respectiv, 13 la sută. Spre a se realiza producții mari și cît mai timpurii, este necesar ca printr-o muncă temeinic organizată,
(Continuare în pag. a III-a)
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RULMENTUL ROMÂNESC
- etalon al forței, dinamismului 
si tehnicității industriei noastre ț ,
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OAIE Șl ARGUMENTE DIN PERIMETRUL TRIUNGHIULUI BRAȘOV - BiRLAD - ALEXANDRIA
Anul 1949...Brașov, uzina „Steagul roșu".Nu erau puțini cei care priveau cu scepticism micul atelier în care un grup de inimoși muncitori, tehnicieni și ingineri încerca să făurească primul rulment românesc.— E o utopie î «puneau unii. Această sferă de oțel, neînsemnată la prima vedere, cere înaltă capacitate tehnică și științifică, materiale deosebite, tehnologii complicate, pe care nu avem cum să le stăpî- nim. Poate în viitorul mal îndepărtat... în nu s-au produs rulmenți...„îndrăzneții” teau toate aceste ruri minus ideea că inițiativa lor ar fi o utopie.— Sigur — spuneau ei — nu avem nici un fel de tradiție, dar avem oameni cu experiență în tehnică, oameni talentați. Lucrăm pentru noi, trebuie început odată, nu-1 un capăt de lume 1— Chiar ața spuneați : „nu-i un capăt de lume?" îl Întrebăm pe maistrul Alexandru DoniSan, unul dintre cei care, pe atunci, proaspăt absolvent al școlii de maiștri de la „Steagul roșu", a fost cucerit de ideea fabricării primului rulment românesc.— Chiar așa se exprimau tovarășii mei de muncă ! mărturisește el cu emoție. Au trecut de atunci pe albia vremii 35 de ani, totul pare foarte Îndepărtat, dar mie momentul acela mi-a rămas săpat in inimă, in conștiință. Sigur, s-ar putea ca astăzi replica noastră de atunci să nu spună mare lucru tinerilor cu care lucrez eu, de pildă, aici in moderna cetate a rulmentului de Alexandria. Pentru ei, fabricarea rulmenților intr-adevăr nu este un capăt de lume — lucrează cu un utilaj tomatizat, cunosc în funzime tehnologii de tă clasă, care ne-au impua pe plan internațional printre puținele țări capabile să producă rulmenți de calitate. Explicabil, el trăiesc în „Epoca Ceaușescu", epocă in care drumul noului este emblema de căpetenie a fiecărei acțiuni în viața economică și socială.— în cit timp se realiza pe atunci un rulment ?— Gindiți-vă că numai montarea unuia singur îți lua o oră de muncă. îl montam manual. Știți, a- cum un rulment se realizează într-o secundă. Era un pionierat in foarte tî- năra noastră industrie socialistă.— Am început să fabricăm rulmenți cu ajutorul unor strunguri universale, cu scule obișnuite, clasice, am zice în limbajul de acum — își amintește și fostul maistru Mircea Să- vulescu, astăzi pensionar, bucurîndu-se de binemeritata odihnă după ani șl ani de fructuoasă activitate la uzina „Rulmentul" din Brașov. Deci, condiții foarte modeste. Greutățile erau multe : trebuiau puse la punct tehnologii șl metode de lucru adecvate, adaptarea mașinilor existente la aceste tehnologii și metode și atitea altele. Dar mal grea decît fabricarea rulmentului a fost propria noastră construcție, propria noastră specializare. Am reușit, însă! La sfîrșitul anului 1949 raportam partidului producerea primilor 6 000 de rulmenți românești.Acest succes a sporit însă încrederea oamenilor în capacitatea lor constructivă. le-a înzecit puterile, le-a alimentat perseverența, tenacitatea. In anul următor, producția de rulmenți a crescut la 217 000 de bucăți, în 1955 se fabricau aici, la Brașov, un milion de rulmenți !Cei care îndrăzniseră să viseze la crearea rulmentului românesc căpătaseră intr-un scurt răstimp competență, formaseră „din mers" cadre de specialiști și tși reconsiderau mereu forțele, cu răspundere comunistă .Cîți muncitori șl tehnicieni au fost antrenați în acea atit de Îndepărtată primăvară la realizarea acestui vis ? Vreo 30 ! A- cesta a fost nucleul din care s-a alcătuit apoi puternicul colectiv muncitoresc al noii întreprinderi născute din modestul atelier de la uzina „Steagul roșu". Astăzi muncesc, gindesc, creează a:ici, la „Rulmentul" din Brașov, peste 7 500 de muncitori și aproape 500 de cadre teh- nico-inginerești. Anual se produc 50 de milioane de rulmenți intr-o gamă de 1 200 de tipodimensiuni. ^Dincolo de aceste cifre, tre-

România vreodatărecunoș- adevă-

Un examen permanent al activității fiecărui 
comunist, al spiritului său revoluționar

SARCINA DE PARTID__

buie remarcat însă un fapt și mai semnificativ, am spune noi, un fapt care ne vorbește despre „Rulmentul" din Brașov ca despre o înaltă școală de formare a cadrelor de muncitori și tehnicieni necesare noilor întreprinderi constructoare de rulmenți apărute în anii următori.Bîrlad, anul 1955...Tîrg modest pe meleagurile moldovene.— Nu, nu se pomenise industrie la Bîrlad atunci — povestește nicianul poraș. în 1953 s-a pus ma cărămidă la construcția noii întreprinderi deConstantin pînă teh-To- pri-

mără peste 9 500 de oameni ai muncii. Ei produc 42 de milioane de rulmenți, într-o gamă de peste 480 de tipuri de bază și 1 020 de variante constructive de mare fiabilitate și înaltă calitate.—■ Datorită dezvoltării vertiginoase a industriei noastre socialiste, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului — lși continuă gîndul tehnicianul bîrlădean — celor două uzine de rulmenți din Brașov și Bîrlad li s-a alăturat, în 1974, o și mai modernă fabrică de rulmenți, cea de la Alexandria. Vă dați seama, la

ramură preten- un în-făcuse de

rulmenți. Un pilon al Industriei constructoare de mașini, primul nucleu muncitoresc în jurul căruia s-a format vigurosul detașament muncitoresc din județul nostru.— Totuși, era o Industrială foarte țio'asă, nu exista ceput...— începutul sela Brașov ! în uzina acolo, în timp ce se ridicau la Bîrlad noile hale, tinerii bîrlădeni au Învățat forjarea, strungăria, rectificarea, verificarea strălucitoarelor sfere de oțel. Pașii lor au fost, din pornire, pași de uriaș in- tr-un domeniu tn care noile drumuri croite la Brașov. Bîrlăde- nilor le revenea să accelereze să cucerească poziții în competiția cu timpul, in competiția cu tradițiile temeinice ale altora, să le depășească, să se autodepăsească.De la început, in noua și moderna întreprindere, folosind un utilaj pe care, cu șase ani in urmă, brașovenii nici în vis nu și-l puteau închipui, cei 800 de muncitori au produs o sută de mii de rulmenți, într-o gamă de 4 tipodi- mensiuni. Cifră impresionantă oe atunci.Bîrlad, anul 1984. Colectivul de aici nu-

în care fuseserămisiunea înaintarea, noi și noi

Alexandria s-a pornit de la un alt nivel tehnic, de la alte poziții, de la cele cuceiite de fapt la Brașov și la Bîrlad.— In privința oamenilor, s-a repetat, desigur, experiența Bîrladului...— Sigur, brașovenii șl bîrlădenii au venit în sprijinul celor din Alexandria. Existau, deci, două școli, două izvoare de pregătire a cadrelor de muncitori și tehnicieni. Numeroși „profesori" de la aceste școli au venit cu arme și bagaje, cum. se spune, chiar la Alexandria. De a- ceea 1-ati întîlnit aici pe maistrul Alexandru Do- nisan, veteranul rulmenților din anul 1949, de aceea m-ați întîlnit și pe mine, veteran de la Bîrlad, și pe inginerul-șef al întreprinderii, teleormănean de origine, dar format la „Hidromecanica" din Brașov.— Uzina noastră — ne spune inginerul-șef Flo- rea Crăciun —• încheie acel triunghi ăl <rulmentu- lui românesc — Brașov — Bîrlad — Alexandria, cum ne-am obișnuit să numim acest perimetru al construcției de rulmenți românești. Sînt mîndru că în fostul tîrg al Alexandriei, reconstruit din temelii ca oraș modern datorită platformelor sale industriale făurite în ul-

timul deceniu, se produc aceste adevărate bijuterii — rulmenții care au făcut cunoscut meleagul nostru în țări cum sînt Anglia, Franța, Statele Unite, Japonia, vestite prin tradiția lor în domeniul fabricării rulmenților. Produsele noastre sînt prezente și apreciate pe piața acestor țări.— Care este capacitatea uzinei ?— A fost proiectată să producă 30 de milioane de rulmenți pe an ; realizăm 31 de milioane. Este o uzină cu un înalt grad de automatizare. în cîteva rînduri, secretarul general al partidului ne-a fost oaspete drag, cu prilejul vizitelor sale de lucru. De fiecare dată, dialogul cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost urmat de noi perfecționări atît în ce privește procesul productiv, cit șl în ce privește calitatea produselor noastre. Dealtfel, acest dialog ștît de fertil secretarul general al partidului l-a purtat cu diverse prilejuri, cu toți constructorii de rulmenți din triunghiul de care aminteam, într-o continuitate de gînd și faptă impresionante. Iată, datorită indicațiilor sale, a analizelor colectivul în măsură ani să ne tatea. Noile utilaje le introducem mare parte, tului nostru de autoutilare.Rulmentul românesc ! Produs al uneia dintre ramurile industriei noastre de vîrf, dintre cele mai bine dotate. Fabricația acestor produse ale construcției românești de mașini realizează un salt impresionant în ultimele două decenii. în această perioadă este promovată producția pe linii și agregate automate specializate, cu productivități care cresc de 45—50 de ori comparativ cu utilajele și tehnologiile clasice. întrebat de către corespondentul nostru din județul Brașov, Nicolae Mocanu, ce loc ocupă producția românească de rulmenți pe plan mondial, inginerul Gheorghe Badea, directorul general al Centralei industriale de rulmenți și organe de asamblare, a dat mătorul răspuns :— Cu cei circa 120 milioane de rulmenți care-i producem in acest an, din care aproape 60 la sută se exportă in 60 de țări, România se numără printre importanții producători de rulmenți ai lumii, atît sub aspectul cantitativ, cit și sub aspectul structurii sortimenta- ției și complexității. în privința competitivității discutăm cu marile firme din Occident de la egal la egal.— Dacă ar fi să înfățișați forța creatoare a industriei de rulmenți la ce date ați recurge ?— Aș demonstra această forță subliniind că producem 4 000 de tipodi- mensiuni de rulmenți. Cu acest „spectru" atît de bogat acoperim aproape integral toate ramurile și subramurile industriei noastre — construcția de autoturisme, de autocamioane, de tractoare și mașini-unelte, cea de mijloace de transport pe calea ferată, navale, foraje etc. Saltul calitativ, din acest punct de vedere, realizat în ultimii 10—15 ani este spectaculos : fabricăm astăzi rulmenți speciali de mare finețe și complexitate care lucrează în condiții speciale, la viteze mari și cu precizie ridicată, cum sînt, de exemplu, cei pentru turbosuflante, mașini-unelte sau broșe și toleranțele sînt sub rulmenți

cu sîntem viitorii capaci- pe care sînt, în opera efor-
întreprinse nostru ca în dublăm

ur-de pe

unde un micron sau cu dimensiuni de pînă la 2—3 metri diametru, pentru utilaje gigantice — laminoare, mașini-unelte mari etc, pe care puține firme din lume se încumetă să le producă.Sfere de oțel de toate tipurile, de toate dimensiunile ; sfere de oțel strălucitoare, mal strălucitoare ca perlele — bijuterii concentrind efort, inteligență, măiestrie, calcule complexe în care mișcarea, accelerația și sfe- ricitatea solicită din plin fantezia, capacitatea, lentul unui detașament muncitoresc de înaltă calificare afirmat viguros in acești 40 de ani ai libertății noastre. Sfere strălucitoare de otel, de înaltă calitate, dind măsura adevărată a unui timp măreț, bogat în împliniri socialiste de mare cutezanță.

ta-

Dionisie ȘINCAN 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii

Există în fiecare întreprindere șî instituție un număr de comuniști care, prin natura atribuțiilor, a activității desfășurate, alcătuiesc ceea ce numim obișnuit cadrele cu muncă de răspundere. Ei reprezintă, fără îndoială, forța potențială nr. 1 a colectivelor respective, atît prin posibilitățile pe care le au de a participa direct la elaborarea și înfăptuirea deciziilor, cit și prin obligațiile ce le revin de a-și asuma întotdeauna răspunderile cele mai mari pentru soluționarea tuturor problemelor aflate în centrul atenției.'Așadar : ce sarcini încredințează organizațiile de bază cadrelor cu muncă de răspundere ? Cum sînt ele îndeplinite ?Cu ajutorul corespondenților județeni ai ziarului „Scinteia", am realizat un sondaj pe această temă în mai multe organizații de bază, pe care îl prezentăm în materialul de față.Primul interlocutor al corespondentului nostru pentru județul Argeș, Gheorghe Cirstea, este tovarășul Ion Rădulescu, secretar adjunct al comitetului de partid din cadrul întreprinderii de poduri metalice și prefabricate din beton Pitești. El face de la început următoarea remarcă :— Colectivul nostru dispune de un valoros fond de cadre cu muncă de răspundere alcătuit din maiștri, sub- ingineri, ingineri, economiști — toți oameni cu bună pregătire profesională și politică. Argumentul cel mai bun îl constituie faptul că unitatea noastră execută produse unicat pentru economia națională — poduri metalice și utilaj tehnologic pentru căile ferate, scuturi de săpat in subteran, macarale și vincluri de ridicat etc. — ceea ce solicită colectivul la un permanent examen de competență profesională. Dacă adaug și faptul că ne-am îndeplinit și depășit lună de lună sarcinile de olan încredințate, am conturat, cred, și un răspuns general asupra folosirii potențialului cadrelor cu muncă de răspundere. Pentru că în conducerea fiecărui loc de muncă important — de la formații de lucru pînă la nivelul întreprinderii — se află, practic, numai comuniști.— Spre a înțelege mal bine lucrurile, ați vrea totuși să apelați la un exemplu ?— Da. Secția poduri a participat în mod substanțial în ultimii ani la construirea unor poduri ce traversează Canalul Dunăre — Marea Neagră. Știți ce caracter de urgență a avut executarea, în condiții de unicat, a unor asemenea produse. Proiectele conțineau soluții noi, comuniștii și colectivul de aici se aflau mereu în fața unor examene dificile. Comitetul de partid a stabilit ca sarcină de partid permanentă pentru directorul întreprindeții, tovarășul inginer Constantin Matei, să

răspundă atît de coordonarea comenzilor pentru canal, cît șl de îndrumarea, în calitate de membru al comitetului de partid, a organizației de bază din această secție. în atribuirea acestei sarcini am pornit de la premisa că ea trebuie să aibă pentru comunistul Matei un dublu caracter : a) să-i solicite competența profesională intr-o împrejurare în care deciziile trebuiau luate cu maximă operativitate șl răspundere ; b) să-i solicite colaborarea de zi cu zi, pînă la amănunt, cu comuniștii din această secție și. prin ei, cu toți oamenii. Acum, cînd toate comenzile au fost executate în avans și de bună calitate, cînd organizația de partid a fost „motorul" activității colectivului în toată această perioadă, putem spune că directorul

muniști învestiți cu răspunderi importante In cadrul locului de munr că". Orientarea de a stabili sarcini pentru unele cadre de conducere care să reflecte ambele răspunderi — și pe linie politică, și pe linie administrativă — este, fără Îndoială, bună. Dar ce-am constatat î în timp ce sarcinile politice au un conținut concret (tovarășul loan Sălcudean, inginer-șef, este propagandist in cadrul organizației de bază a schimbului B — „cel mai bun propagandist", cum • precizează secretara comitetului de partid), cele vizînd participarea la rezolvarea unor probleme de producție au un caracter oarecum ocazional. Să exemplificăm. în luna ianuarie, de pildă, au apărut unele reclamații mai frecvente referitoare la calitatea produselor. Comitetul de
Ce sarcini de partid au cadrele cu muncă 

de răspundere și cum le îndeplinesc

întreprinderii a îndeplinit în bune condiții ambele sarcini.Constatăm că aici se acordă o mare atenție nu numai stabilirii de sarcini concrete pentru toate cadrele cu muncă de răspundere — o bună parte din ei sînt și propagandiști, membri ai birourilor organizațiilor de partid sau ai organelor de conducere ale organizațiilor de masă și obștești, agitatori — dar și exercitării unui control asupra modului de îndeplinire pentru a spori atit roiul educativ, cit și eficiența sarcinii de partid. în ședințe de birou ale comitetului de partid au prezentat tn ultimul timp rapoarte despre activitatea desfășurată ca membri de partid, ca specialiști. Constantin Matei, directorul întreprinderii. Ilie Radu, șeful atelierului prelucrări mecanice. Constantin Cristea, șeful atelierului de construcții metalice, alți membri a! comitetului de partid.Răspunsurile date de tovarășa Macai Estera, secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii Filatura de bumbac Zalău, corespondentului nostru pentru județul Sălaj, Eugen Teglaș, conturează și ele, pină la un anumit punct, o bună experiență. „în stabilirea de sarcini de partid, fie cu caracter temporar, fie cu caracter permanent pentru cadrele cu muncă de răspundere, avem in vedere — ne spunea tovarășa secretară — două situații : pe cei învestiți cu muncă de conducere atît pe linie de partid, cît și administrativă, si pe cei cu alte funcții importante în activitatea de ansamblu a unității. Primilor le sînt încredințate sarcini în dubla lor calitate ; celorlalți în calitate de co

partid și-a propus să analizeze imediat, in luna februarie, cauzele acestei situații. O măsură, firește, bună. Secretara comitetului ne spune că, într-o asemenea situație, inginerul șef a primit sarcina „să e- laboreze materialul pentru analiza din biroul comitetului de partid". Nu negăm necesitatea participării inginerului șef la elaborarea unui asemenea material. Dar poate fi socotită aceasta o sarcină de partid an- gajantă, eficientă, pentru un comunist care, prin natura funcției iul, răspunde și trebuie să asigure realizarea permanentă, pe toată durata anului, a Întregii producții la un nivel calitativ superior ? A privi in acest mod repartizarea de sarcini de partid Înseamnă a nu solicita cadrele cu muncă de răspundere să se implice concret în rezolvarea unor probleme de fond. Or, cea mai potrivită sarcină pentru inginerul șef era și este să asigure înlăturarea, pînă la un termen stabilit de comitetul de partid, a cauzelor care favorizează apariția unor deficiente de calitate. O sarcină despre îndeplinirea căreia «ă raporteze, așa cum fac toți comuniștii, în fața organului de partid și a adunării generale de partid.Relatarea corespondentului „Scinteii" pentru județul Galați, Dan Plăeșu, aduce în discuție și o altă problemă. Unii secretari ai birourilor organizațiilor de bază evită să repartizeze sarcini de partid unor cadre cu muncă de conducere. fie pe considerentul „că au destule", fie dintr-o măsură de prevedere pentru a nu-i „supăra" că sînt solicitați să rezolve și asemenea problerrie. Emilian Degeratu, directorul întreprinderii mecanice navale

Galați, activează ca membru de partid în organizația de bază nr. 11 montaj-mecanisme. N-a primit nici o sarcină, de partid din partea a- cestei organizații in ultimii doi ani. De ce 1 „Tovarășul director este membru al comitetului de partid pe întreprindere — ne explică Ionel Costache, secretarul biroului organizației de bază. Dînsul primește sarcini de la comitet". O explicație care nu poate fi explicată decît in acest fel. Ori este vorba de neînțelegerea faptului că organizația de bază poate încredința sarcini fiecărui membru al său, indiferent de funcția pe care o are, ori se invocă acest motiv pentru a explica lipsa de preocupare atît a secretarului, cît și a biroului organizației de bază în această privință. Sau de amîndouă Ia un loc. Dar constatăm că situația se repetă și în cazul organizației de bază nr. 3 (compartimentul administrativ-func- ționari), unde biroul organizației de bază are rețineri, după cum ne spune Vasile Gheltz. secretarul adjunct al acestuia, de a repartiza sarcini „unor tovarăși cu muncă de răspundere". Iar acești tovarăși sînt inginerul Lucian Irimie, șeful atelierului de proiectare tehnologică nr. 1, și inginerul Gheorghe Ursu, șeful atelierului de proiectare tehnologică nr. 3. Consemnînd acest fapt nu formulăm, desigur, critici la adresa celor cărora nu li s-au încredințat sarcini de partid, ci o facem pentru a e- xemplifica existența unor situații nefirești și a sublinia necesitatea de a se înlătura asemenea neajunsuri din stilul de muncă al unor birouri sau comitete de partid.Sarcina de partid, cum subliniau și interlocutorii noștri, reprezintă un examen permanent pentru fiecare comunist. Atît de competentă profesională, de dăruire în muncă, cît și de conștiință politică. Un examen pe care cadrele cu muncă de răspundere trebuie să-l treacă zi de zi atît ca specialiști, cît și ca revoluționari. Un examen ce poate avea eficiența maximă numai în măsura în care birourile organizațiilor de bază, repartizează cadrelor cu muncă de răspundere sarcini de partid an- gajante, stabilite în mod temeinic, în funcție de cerințele imediate și de perspectivă ale producției, menite să asigure, în acest fel, valorificarea deplină a capacității lor profesionale și politice. Investigația noastră, fără a epuiza întreaga problematică a modului de repartizare și îndeplinire a sarcinilor de partid, evidențiază — prin datele ei concrete — necesitatea ca, în continuare, organele și organizațiile de partid să acorde o mai mare atenție folosirii mal eficiente, și prin această modalitate, a importantului potențial pe care-1 reprezintă cadrele cu muncă de răspundere.
Constantin PRIESCU

CUM SE DESFĂȘOARĂ AUDIENTELE, CUM SE

REZOLVAREA SCRISORILOR OAMENILOR

Dialog direct,
soluții operative,Scrisorile adresate de oamenii muncii conducerii partidului, organelor centrale și locale de partid și de stat reprezintă, după cum se știe, o formă democratică de participare a maselor largi la efortul general de perfecționare continuă a activității economico-sociale in țara noastră, la înfăptuirea politicii partidului și statului. O ilustrare elocventă a atenției și grijii pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă problemelor ridicate de oamenii muncii în scrisori sau la audiențe o constituie și analiza efectuată de recenta Plenară a C.C. al P.C.R., precum și Hotărîrea cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclama- țiilor și cererilor oamenilor muncii adoptată cu acest prilej. Așa cum se relevă și în această hotărîre, plenara Comitetului Central a apreciat că în cursul anului trecut, organele de partid, de stat și obștești, conducerile unităților au manifestat mai multă grijă în examinarea și soluționarea problemelor generale șl de interes personal ale oamenilor.Se poate afirma că și la Comitetul municipal de partid și la Consiliul popular municipal Arad se manifestă mai multă solicitudine, se acordă o importanță sporită rezolvării operative și corespunzătoare a propunerilor, sesizărilor, reclamați- ilor și cererilor oamenilor muncii. Ne-am convins de acest fapt urmărind recent modul cum decurg audiențele. Timp de trei ore și jumătate, prin fața reprezentanților municipalității s-au perindat cîteva zeci de cetățeni.N-a fost un simplu dialog. Prin intermediul telefonului se lua imediat legătura cu întreprinderea sau instituția unde lucra cetățeanul — spre a se căuta pe loc o soluție problemelor ridicate. Am aflat că acest procedeu constituie de multă vreme o practică obișnuită, ceea ce simplifică lucrurile și sporește operativitatea rezolvărilor. Astfel, in cazul tinerei Florica Mendre — care a solicitat locuință din fondul de stat, întrucît locuiește împreună cu soțul și copilul într-o garsonieră fără bucătărie și urmează să nască al doilea copil — s-a luat Imediat legătura cu conducerea intreprinderii „Avicola", stabilindu-se ca cererea solicitantei să fie satisfăcută în cel mai scurt timp. La fel a fost rezolvată și problema prezentată în audiență de către tinăra Elisabeta Raevschi, care a fost ajutată să se reîncadreze la întreprinderea de vagoane. La aceeași audiență, l-am cunoscut pe Bella Iosif, care, trăgînd concluziile cuvenite din vechea sa comportare, solicita sprijin să fie încadrat în , pnuncă ; nu lucra din mai 1982, cînd 1 s-a desfăcut contractul de muncă pentru absențe nemotivate. Nici ei n-a plecat nemulțumit în acea zi de audiență. Și n-a fost o excepție. Trebuie să menționăm că majoritatea cetățenilor care au fost in audiență in perioada care a trecut din acest an la cadre de conducere de la Comitetul municipal P.C.R. și Consi-

liul popular municipal Arad și-au văzut cererile rezolvate favorabil, în conformitate cu prevederile legale.Datorită faptului că cererile prezentate în audiență sînt rezolvate cu competență și. operativitate, cetățenii apelează in mai mare măsură Ia această formă directă de dialog. Aceasta a contribuit, în mod cert, la situația actuală caracterizată prin faptul că acum la comitetul municipal de partid și la consiliul popular sosesc mal puține scrisori (în primele patru luni ale anului in curs au sosit doar 243 de scrisori; simțitor mai puține în raport cu aceeași perioadă a anului trecut).Aceasta nu înseamnă diminuarea
Din experiența 

Comitetului municipal 
de partid 

și a Consiliului 
popular municipal 

Arad

atenției acordate scrisorilor. Faptul arată că, in același timp cu importanța acordată audiențelor, scrisorile sint rezolvate, de asemenea, cu seriozitate și răspundere. Așa au fost soluționate scrisori referitoare la îmbunătățirea activității din diferite domenii, rezolvarea unor probleme din întreprinderi, respectarea legilor statului, aplicarea consecventă a normelor eticii. Ca urmare a scrisorilor trimise forurilor municipale de partid și de stat, mulți oameni ai muncii au fost ajutați să primească locuințe corespunzătoare, au fost încadrați în cîmpul muncii etc.Desigur s-ar putea da și alte exemple. Ne oprim însă aici pentru a reține și un alt aspect și anume că există — din păcate — și oameni care scriu doar ca să se afle în treabă. Este cazul Floricăi Morar, de pe strada Armata lui din Arad, care, de ani de zile, se „războiește" ția de distribuție a energiei — Arad. Motivul invocat : ____ ____plată a curentului care ar fi „încărcată nejustificat", contorul fiind „defect". Ei bine, in perioada septembrie ‘ ' ----- ’electric fără să vreunul Florica electrica zările" dată neîntemeiate.Se constată de asemenea meni vin in audiență sau scrisori — mai ales in probleme legate de unele drepturi sau cerințe de ordin personal — pentru că în unitățile economica in cara lucrează nu s-a manifestat suficientă preocupare pentru a-i lămuri care este cadrul legal în care tși pot rezolva problemele. Așa cum se arată și in

Poporu- anl șiani cu Sec- electrice nota de
1982—mai 1983, contorul l-a fost schimbat de 5 ori, se fi constatat defecțiuni la din ele. Adevărul este că Morar utilizează aparate cu consum ridicat, ei dovedindu-se de

eficienteHotărîrea adoptată la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., asemenea situații sînt o consecință a insuficientei preocupări a organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, a organizațiilor de sindicat șl U.T.C. din unitățile respective pentru a asigura cunoașterea șl respectarea de către personalul muncitor a reglementărilor legale în vigoare. Este necesar deci, așa cum prevede și hotărîrea, ca, pe baza concluziilor rezultate din verificarea sesizărilor, să se organizeze dezbateri tn unitățile sau localitățile in care au loc cazuri -de încălcare a legilor, să se analizeze cauzele acestora și să se ia măsurile cuvenite pentru curmarea și prevenirea lor.înainte de a Încheia trebuie să subliniem că, pentru asigurarea operativității necesare în soluționarea scrisorilor, s-a încetățenit obiceiul ca in fiecare lună, atit în ședințele de birou ale Comitetului municipal de partid, cit și in ședințele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Arad, să se urmărească stadiul de rezolvare a acestora, precizîndu-se nominal, de fiecare dată, persoanele la care se află scrisori nerezolvate in termen. Că problema scrisorilor e tratată cu multă seriozitate, o dovedește și faptul că în 1983 peste 600 scrisori au fost rezolvate operativ, doar tn 76 de cazuri inregistrîndu-se depășiri — de scurtă durată — a termenelor. La audiențe toți cei aproape 4 000 de cetățeni solicitant! au fost primiți de către cadre de conducere, conform Hotăririi C.C. al P.C.R.
Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteii”

Smagins

Direcției Generale Co- a municipiului Bucu- la dispoziție uneltele Iată și adresele uni- unde se pot procura :

Unelte pentru uz agricol și gospodărescPentru activitățile din agricultură sau din gospodăria proprie magazinele specializate din cadrul mercialerești pun necesare, tăților de Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 41 ; Strada Aviator Beller nr. 20 ; Piața 16 Februarie ; Strada Sf. Gheorghe-Nou nr. 5 ; Piața Rahova ; Bulevardul Uverturii, bloc C15 ; Șoseaua Olteniței nr. 147. Totodată, în Capitală funcționează 25 de raioane amenajate în cadrul magazinelor cu specific metalo-chimice, de unde se pot procura sculele și uneltele pentru lucrările solului — pluguri, grape, prășitoare, tăvălu- guri pentru tracțiune animală ; semințe de legume. îngrășăminte chimice ; întreținerea culturilor — prășitoare manuale, vermorel pentru stropit, foarfeci și ferăstraie pentru grădină, vie și pomi, săpăligi, pompe pentru stropit, pompe de apă pentru grădinărit, electropompe etc. ț recoltare șl transport — coase, seceri, furci, topoare, motocosi- toare și motocultoare. care au posibilități de adaptare a unor dispozitive menite să ușureze munca in gospodărie ; zootehnie — tocătoare de nutret si rădăci- noase, pentru irigații plastic 
se activități

cazmale, lopeți, batoze curățat porumbul etc.— furtunuri, capete de pentru furtunuri ; diver-se activități gospodărești — greble din lemn sau fier, topoare. scule pentru tîmplărie etc. to-

din cartierul bucurejtean Drumul Taberei
Foto : Gh. Vlnțllă
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Pentru producții agricole record în 1984ÎNTREȚINEREA CULTURILORIa timp și în condiții de bună calitate!
DOLJ

deosebită pentru menținerea
densitățiiprioritară în agricul-O lucrare tura județului Dolj o constituie, în momentul de față, întreținerea culturilor. în vederea desfășurării în bune condiții a acestei importante lucrări, prin programul aprobat de comitetul județean de partid s-a hotărit aplicarea mai multor prașile manuale, fapt ce va duce atît la încadrarea în consumurile de combustibil repartizate, cit și la folosirea întregului potențial al forței de muncă din agricultura județului, care în acest an a ajuns la circa 130 000 de cooperatori, cu peste 10 000 mai multi ca în 1983. Totodată, întreaga suprafață cu culturi prăsitoare a fost repartizată in acord global pe ferme și echipe. După . cum ne spunea inginerul Constantin Bulugiu, directorul direcției agricole județene, o altă măsură luată se referă la repartizarea tuturor specialiștilor de la instituțiile județene de profil, pe fiecare unitate agricolă, cu misiunea de a urmări direct desfășurarea lucrărilor de întreținere, asigurarea densității optime la fiecare cultură, răspunzind, practic, de culturi pînă la recoltare.Ca urmare a acestor măsuri, a mobilizării tuturor locuitorilor satelor la lucrările de. întreținere, există condiții ca la 16 mai să se încheie în județ prima prașilă manuală la sfecla de zahăr pe toate cele 14 500 hectare aflate In cultură. De acum, toate forțele sint concentrate Ia executarea primei prașile la floarea-soarelui pe cele 38 642 hectare. De două zile s-a trecut și la executarea primei prașile Ia porumb. Fruntașe în această acțiune sint consiliile agroindustriale Bechet, Perișor, Calafat, Bîrca, Segarcea și Moțăței.Am urmărit ieri, la fața locului, In consiliile agroindustriale Moță- țel și Perișor, modul în care se desfășoară prașila I la sfecla de zahăr. încă din zorii zilei, ..peste 350 de oameni ai muncii de Ia C.A.P. „1 Mai" Maglăvit lucrau de

plantelorzor la executarea prașilei de corecție pe ultimele suprafețe din cele 250 hectare aflate în cultură. Alături de cooperatori lucrau specialiștii și personalul tehnico-adminis- trativ de Ia cooperativa agricolă, precum și oameni ai muncii de la consiliul popular, șoferi, lucrători de la complexul sericicol din localitate și pensionari. „Noi am repartizat întreaga suprafață de sfeclă de zahăr în acord global pe' formații de cooperatori, care sint sprijiniți de. ceilalți oameni ai muncii de pe raza comunei noastre" — a ținut să precizeze tovarășa Eugenia Mureșan, inginerul-șef al cooperativei agricole. Toți cei care lucrau în cimp erau supravegheați cu atenție de șefele de fermă Lu- cica Catană și Marieta Colcea, care urmăreau respectarea densității de 100 000 plante recoltabiie la hectar.Aceeași bună organizare a muncii, aceeași masivă mobilizare de forțe am constatat și pe ogoarele C.A.P. Perișor, undg, de asemenea, se executa prașila I pe ultimele suprafețe. „Fiecare membru al biroului de coordonare al consiliului agroindustrial este prezent zilnic în cimp, urmărind modul de desfășurare a prașilei, respectarea densității și calitatea lucrărilor" — afirma Tudor Budoi, organizatorul de partid al consiliului agroindustrial Perișor. în timpul raidului am vă- ■ zut însă și culturi imburuienata. Bunăoară, la C.A.P. Galicea. unde buruienile erau mai mari decifr culturile de sfeclă de zahăr. Un alt aspect negativ se referă la faptul că. într-o serie de unități agricole, forțele au fost mobilizate la executarea prașilei sfeclei de zahăr, neglijîndu-se floarea-soarelui.• în zilele imediat următoare se va trece la executarea primei prașile mecanice, lucrare prevăzută să se încheie în cinci zile la sfecla de zahăr și în șapte, zile la porumțj.
Nîcolae BABAlAU
corespondentul „Scințeii®

STADIUL EFECTUĂRII PRIMEI
SOARELUI, in cooperativele agricole, in procente pe județe, în seara zilei 
de 14 mai. Județele notate cu o linie nu cultivă floarea-soarelui (pe baza 

datelor furnizate de

PRAȘILE MANUALE LA CULTURA FLORII

Drăgușeni, Sîrbi, Vlăsinești și Săveni' s-ar petrece și pe tarlalele cooperativelor agricole din Vorni- ceni, Știubieni și Petricani. din a- celași consiliu agroindustrial. în aceste unități, deși dispun chiar de mai multe brațe de muncă — sau poate tocmai de aceea — oamenii ajung tîrziu pe cimp, unele echipe nu lucrează compact, cum cere organizarea muncii acord global. Exceptînd aceste pacte, consiliul agroindustrial
HUNEDOARA

Culturile

Ministerul Agriculturii)

BOTOȘANI
Cu întreaga răspundere pentru recoltăAbia Ieșisem din oraș cînd. pa raza comunei Răchiți. inginerul Vasile Alungulesei, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, a propus un scurt popas. „Vedeți tarlaua aceasta -ne-a atras atenția' specialistul. Nu demult arăta ca în ziua semănatului, iar acum e verde de-a blnelea. Strașnic de repede se dezvoltă vegetația!". Observația, am aflat în continuare, avea în vedere întregul județ. Precipitațiile din ultima perioadă, temperaturile ridicate au favorizat o rapidă creștere a culturilor recent semănate, dar și a buruienilor. Și cum umiditatea solului se menține mereu ridicată, singura modalitate de combatere a îmburtiienării culturilor rămîne praștia manuală.Este adevărat, această lucrare a fost declanșată și se desfășoară în mod susținut în marea majoritate a unităților agricole de stat și cooperatiste din județ. Drept urmare, pină marți dimineața,\ prima prașilă manuală se efectuase pe 3 110 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr (21 la sută din suprafață), 1 640 hectare cu cinepă pentru sămînță (25 la sută din suprafață) șl 1 330 hectare cu mac, respectiv 31 la sută din plan. Dacă avem insă în vedere că în numai cîteva zile aceeași lucrare se va efectua si la floarea-soarelui, porumb, soia și fasole, culturi ce însumează peste 100 000 ha, este lesne de înțeles că la executarea prașllei manuale se cer concentrate acum toate forțele de la sate. Cum se acționează în acest, scop?Cooperativa agricolă de producție din Drăgușeni se numără printre unitățile cu cel mai mic număr de brațe de muncă din cadrul consiliului agroindustrial Săveni. Ea dispune de numai 300 cooperatori pentru l 100 hectare de culturi prăsitoare. Făcînd însă o numărătoare a celor pe care i-am întîlnit pe ogoare la întreținerea culturilor de mac,' sfeclă de zahăr, cinepă pentru sămînță și floarea-soarelui, ne-a ieșit o cu totul altă cifră: 369 de oameni. De unde provin ceilalți ? — l-am întrebat pe Valerian Blănaru. inginerul-șef al unității. „Aș preciza mai întîi, ne-a

răspuns interlocutorul, că față de anii anteriori, cînd întîmpinăm multe necazuri eu asigurarea forței de muncă, in acest an, comitetul comunal de partid și primăria comunei au hotărit să includă în activitatea de pe ogoare pe toți cei apți de muncă din sat. Pentru cooperatorii mai vîrstnici, cei pensionați, au fost constituite echipe speciale in fiecare fermă. La fel am procedat și in cazul funcționarilor și al navetiștilor care lucrează în orașul Săveni, în consecință, avem zilnic la cimp 65—70 de oameni în plus, fată de numărul cooperatorilor. După-amiază, cifra este și mai mare, fiindcă ne vin în sprijin și cadrele didactice de Ia școlile generale ale comunei". în două dintre cele trei ferme vegetale, această măsură s-a soldat cu rezultate foarte bune. Astfel, pînă ieri dimineața, in ferma nr, I, condusă de Călin Acălfoaiei, se încheiase prima prașilă manuală la sfecla de zahăr, cinepă pentru să- mînță și mac. Iar dacă ar exista aceeași mobilizare și în rindul cooperatorilor din ferma condusă de Constantin Bălan, atunci unitatea din Drăgușeni, deși cu cel mai redus număr de brațe de muncă, s-ar putea situa la întreținerea culturilor pe locul I pe județ.Măsura la care ne-am referit a fost aplicată de toate unitățile a- gricole din consiliul agroindustrial Săveni. Și astfel, față de 3 940 brațe de muncă pe care se conta in primăvară, acum lucrează zi de zi pe ogoarele celor nouă cooperative agricole de producție ale consiliului agroindustrial un număr 4 510 oameni. Care este efectul zentei Ia lucru pe ogoare a 570 oameni? — l-am întrebat tovarășul Ionîță Porumb, inginerul șef al consiliului agroindustrial. „O suprafață prășită zilnic în plus, fată de cșa planificată inițial, de 84—85 hectare de sfeclă de zahăr, ori de cinepă pentru sămînță — ne-a răspuns. Iar cînd vom trece la prășitul manual al porumbului, suprafața ce se va adăuga zilnic va ajunge la 114—115 hectare".Ar fi foarte bine dacă ceea ce am constatat pe ogoarele cooperativelor agricole de producție dfn

de pre- încăps

așa 
in as- Să-

veni se situează în acest an pe primele locuri din județ la întreținerea culturilor. Exemplul acestui consiliu agroindustrial ar trebui urmat neîntîrziat mai cu seamă de consiliile agroindustriale Bucecea, Coțușca, Săuteni și Șendriceni, unde se semnalează unele restante, îndeosebi la prășitul manual al sfeclei de zahăr.
Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scintali

bine îngrijite
se dezvoltă vigurosDupă o îndelungată perioadă de secetă,, lg sfirșitul .săptăminii trecute a început să plouă și în județul îlurierfoara, ceea ce favorizează dezvoltarea culturilor, dar și înmulțirea buruienilor. Iată de ce locuitorii satelor hunedorene profită acum de orice „fereastră" de timp bun de lucru în cimp pentru a prăși culturile. într-un raid efectuat in consiliile agroindustriale Geoagiu și Ilia ne-am convins la fața locului de importanța pe care o acordă organizațiile de partid unităților agricole timp și de calitate crărl. Aici, ca și în silii agroindustriale acționat în mod deosebit Ia prășitul sfeclei de zahăr și furajere și la rebilonarea cartofilor. Pe ansamblul județului, pină în seara zilei de 14 mai s-a efectuat prașila I mecanică pe 87' la sută din suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr, iar prașila I manuală pe 76 la sută din suprafața cultivată cu această plantă. în ce privește cartofii, din cele 3 650 hectare cultivate cu această plantă, s-au rebilonat 2 464 hectare, „în toate unitățile agricole din consiliul agroindustrial Ilia, prașila I manuală și mecanică au fost încheiate pe întreaga suprafață cu sfeclă de zahăr, iar la cartofi s-au rebilonat 250 din cele 300 hectare cultivate — ne spunea Virgil Hat- faludi, președintele consiliului agro-

și conducerile efectuării la a acestor lu- celelalte con- din județ, s-a

industrial. Acum plouă, și e foarte . bine pentru ,c.ă, așa după., cum . ,șe vede, porumbul a răsărit . și se dezvoltă foarte bine. De fapt, de mîine, marți, trecem la efectuarea primei prașile la porumb, fiind convinși că în acest an vom obține producții record".într-adevăr, la cooperativele agricole Ilia. Bretea Mureșeană, Gura- sada Dobra și Sălciva se lucra din plin la prășitul sfeclei de zahăr și al cartofilor, culturi care, după prași- lele efectuate și ploile căzute, se dezvoltă foarte bine. Activitate intensă — și pe ogoarele cooperativelor agricole din consiliul agroindustrial Geoagiu. La C.A.P. Gelmar sau la C.A.P. Geoagiu, cîrhpul era plin de cooperatori. La Geoagiu, brigadierul de cimp loan Șofronie se afla în fruntea unui numeros grup de cooperatori care executau prașila manuală la sfeclă de zahăr. „întreaga suprafață a fost împărțită pe formații de lucru, astfel incit fiecare cooperator este interesat să prășească repede, dar și bine. Noi urmărim îndeaproape calitatea lucrărilor efectuate. Foarte curînd vom incepe prașila manuală la porumb. care de cîteva zile a răsărit și crește văzînd cu ochii după ploile ce au căzut în ultimele zile".
Sabin CERBU
corespondentul „Scinteli®

ÎN LEGUMICULTURA
(Urmare din pag. I)pină la sfirșitul acestei săptămîni să se încheie plantarea tomatelor, ardeiului iar pînă județe.Tot în . . „ .dini trebuie însămînțate și plantate celelalte suprafețe prevăzute a se cultiva cu diferite alte sortimente de legume — toate avînd un rol important în aprovizionarea populației. în mod deosebit este necesar să se însămînțeze neîntîrziat castraveții, dovleceii și alte legume de vară.Concomitent cu măsurile care trebuie Întreprinse in fiecare județ, in flecare comună și unitate agricolă pentru îndeplinirea planului de plantări și însămînțări la legume, este nevoie să se acționeze cu stăruință pentru executarea la timp și în condiții de bună calitate a lucrărilor de întreținere in grădini. Precipitațiile, abundente din ultima

Și la vinetelor în sudul țării,25 mai în celelalteaceastă perioadă, in gră-
perioadă favorizează înmulțirea buruienilor, ceea ce impune grăbirea lucrărilor de prășit și plivit, îndeosebi la rădăcinoase. De asemenea, încă de pe acum trebuie să se asigure toate cele necesare în vederea arăcirii tomatelor timpurii și a unei părți cit mai mari din cele de vară. Este dealtfel calea principală prin care poate fi îndeplinită sarcina trasată de conducerea partidului de a se intensifica producția legumicolă, adică de a obține producții superioare pe aceeași suprafață de teren.Organele și organizațiile de partid, consiliile populare și organele de specialitate au datoria de mare răspundere de a asigura insă- mînțarea și plantarea neîntîrziată a tuturor sortimentelor de legume, precum și executarea la timp și de, bună calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor, astfel ca și în legumicultură să se realizeze in acest an producții record.

TOATE OBIECTIVELE DE INVESTIȚII-lN FUNCȚIUNE LA
(Urmare din pag. I)mai multă 'perseverență și răspundere in direcția completării efectivelor de constructori și montori. Un sprijin substanțial, in această privință, pot și trebuie să-l acorde beneficiarii de investiții, prin participarea cu echipe proprii de muncitori calificați la montajul utilajelor tehnologice. Această sarcină, subliniată în repetate rinduri de conducerea partidului, trebuie bine înțeleasă de toți beneficiarii de investiții și, în mod special, de cei din industria chimică, metalurgie, industria minieră, care s-au angajat să participe la montaj cu un număr mai mare de cadre calificate. De asemenea, tot beneficiarii au obligația de a urmări, zi de zi, modul in care sint respec-

tate graficele de execuție, de a colabora direct cu furnizorii de utilaje în vederea livrării acestora in cantitățile și la termenele cerute de ordinea de montaj, precum și cu pro- iectanții in scopul soluționării operative, la fata locului, a oricăror probleme ivite pe parcursul execuției.Desigur, un rol hotărîtor în perfecționarea metodelor de organizare și conducere a lucrărilor pe șantiere il are aplicarea sistemului de retribuire în acord global, prin preluarea lucrărilor in antrepriză — măsură menită să determine o puternică cointeresare și creșterea răspunderii lucrătorilor de pe șantiere pentru scurtarea duratelor de execuție, realizarea unor lucrări de înalt nivel calitativ și reducerea consumurilor de materiale, combustibil și energie, în legătură cu această acțiune, aflată

în curs de desfășurare, se cuvine subliniată necesitatea definitivării rapide a procesului de adaptare a documentațiilor de execuție, in concordanță cu prevederile noilor reglementări, pentru a se putea trece fără intirziere la încheierea contractelor de acord global — temelie trainică pentru preluarea lucrărilor în antrepriză.
Livrarea utilajelor tehno» 

logice, in ordinea stabilită prin tehnologia de montaj și la termenele prevăzute tn contracte ș! graficele de lucrări, este o altă problemă de care depinde, intr-o măsură hotărîtoare, punerea in tunctiu- ne ’.a termen a Investițiilor prevăzute In planul pe acest an. Ca atare, este aecesar ca toți Eurnizorii de

utilaje să-și programeze și mal bine producția, să introducă în fabricație utilajele solicitate, urmărind îndeaproape realizarea lor grabnică și livrarea cu aceeași rapiditate pe șantiere. Menționind pe cei care sint cel mai mull solicitați în această perioadă de către constructori — întreprinderile „Vulcan", de mașini grele, de pompe din Capitală, „Balanța" din Sibiu, întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău — precizăm datoria tuturor furnizorilor de a acționa cu maximum de energie și răspundere, pentru a expedia toate comenzile către șantiere in condiții de calitate ireproșabilă. Realizarea unor lucrări de construcții și montaj de bună calitate, astfel ca, odată Intrate In producție, noile capacități să funcționeze normal, să-și atingă in cel mai scurt timp parametrii proiectați.
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întreprinderea de mașini electrice București — unitate de prestigiu a industriei românești. Aici a devenit o tradiție ca lună de lună, an de an, sarcinile de export să fie nu numai onorate la timp, cl și în avans față de termenele prevăzute in contracte. Printr-o bună organizare a producției și a muncii, ciclul concepție- realizare-omologare și introducere în fabricație a produselor s-a scurtat foarte mult. în acest fel, oamenii muncii din această unitate economică răspund prompt oricăror solicitări ale partenerilor externi. Una din cele mai recente realizări o constituie livrarea peste plan la export a unul lot de 320 de motoare electrice. Este un succes notabil care definește, deopotrivă, priceperea și hărnicia acestui colectiv și hotărirea sa de a se auto- depăși permanent, un succes care explică in mare mă-

sură de ce produsele ce poartă marca I.M.E.B. sint tot mai mult solicitate în peste 80 de țări ale lumii.în aceste zile, în centrul atenției întregului colectiv se situează aplicarea măsurilor tehnice, organizatorice și politice pentru realizarea sarcinilor stabilite do Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la înfăptuirea Programului de ridicare a nivelului tehnic șl calitativ al produselor. Este vorba, în principal, de respectarea întocmai a prevederilor din documentațiile tehnice, verificarea standurilor de probă, Întărirea controlului de calitate pe fiecare fază a procesului de producție, testarea severă a performantelor fiecărui produs ș.a.
In fotografie : în secția a II-a produse electrice se execută ultimele electrice destinat finisări la un nou lot de motoare exportului. (Foto : Sandu Cristian).

PRIN SPECIALIZAREA PRODUCȚIEI
PENTRU EXPORT - ÎNALTĂ CALITATE

ȘI PROMPTITUDINE ÎN LIVRĂRI
Nu trecuseră decit clteva zile de la intrarea in funcțiune a întreprinderii de radiatoare, echipamente metalice, obiecte și armături sanitare (I.K;E.M.O.A.S.) — era înanul 1964 — și pe adresa Întreprinderii venise o comandă din partea unei firme străine. Trebuia executat un lot de 10 000 robineți speciali intr-un termen foarte scurt.— A fost un prim examen pe care l-am trecut cu bine, iși amintește tovarășul Nicolae Ciochinaru, unul dintre cei mai vechi qamerii din întreprindere. La scurt timp după livrarea produselor, am primit o scrisoare de mulțumire din partea partenerului străin, .partener care și în prezent este clientul nostru.De atunci, produsele cu marca „URBIS" au trecut cu bine numeroase asemenea examene, impu- nindu-se pe piețele de desfacere din peste 30 de țări. Și incă un lucru semnificativ care atestă calitatea superioară a produselor fabricate aici: în ultimii cinci ani, pe adresa întreprinderii n-a sosit nici o reclamație, între produsele tot mai solicitate la export figurează, în special, echipamentele și armăturile sanitare. Dintr-o mică expoziție, amplasată la intrarea in secția armături, unde se pot vedea robinete de diverse tipuri, baterii pentru baie care mai frumoase, mai notăm cîteva date care atenției deosebite ce se creșterii exportului. In producția destinată exportului va fj de două ori mai mare față de anul 1980. La prima vedere echipamentele sanitare par a fi niște produse simple. în realitate, acestea au un grad ridicat de complexitate tehnică. Mai ales acum cînd echipamentele sanitare sint fabricate după documentații la elaborarea cărora participă, deopotrivă, ingineri proiectant! și designeri.Astăzi, pe piața mondială designul echipamentelor sanitare se schimbă, practic, in fiecare an. Cum reușesc .muncitorii și specialiștii din a- ceastă întreprindere să execute e- chipamente competitive pe piața internațională, ba mai mult să pătrundă cu produsele lor pe noi piețe de desfacere? — iată întrebarea pe care i-am adresat-o inginerulul-șef al întreprinderii, tovarășul Aurel Străulea, președintele comisiei pentru producția de export.— Așa cum arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, problema realizării planului Ia export constituie una din sarcinile ho- tărîtoare pentru desfășurarea in bune condiții a întregii activități e- conomice. La noi, în întreprindere, punctul fierbinte al activității în acest domeniu il constituie secția armături sanitare, care

mentul acestui utila) este de patru ori mai mare decît al celorlalte mașini din dotare. Prin intrarea lui în funcțiune, ' atelierultrebuie să livreze la export, In acest an, 1 500 tone armături sanitare. Este un obiectiv pe care muncitorii. tehnicienii și inginerii secției funcțiune, • 'atelierul soluționează, îl vor realiza datorită măsurilor lua- prompt toatei, coiiienzile, oferind,- înte și preocupării permanente pentru același timp, conform graficelor deaplicarea de noi soluții organizatori- . . .export centi’âHzate la nivelul’ <sec- ce și tehnice care să permită ono- -’țidf, semifabricatele necesară'•htelie-
rarea chiar în avans a unor contracte.

— Despre ce anume măsuri este 
vorba ?

— Ca un prim element menționez 
organizarea echipelor și atelierelor 
specializate în producția de export, în aceste formații lucrează cei mai buni muncitori, maiștri și alți specialiști. Apoi, realizarea prin autouti- lare a unor instalații și mașini care au contribuit la realizarea ritmică șl de bună calitate a producției desti-

La IREMOAS 
București

care mai de funcționale, fac dovada acordă aici acest an,

nate exportului. Ca urmare a acestor măsuri inițiate și aplicate în secție, în primele patru luni din acest an am livrat suplimentar la export peste 9 tone armături și echipamente sanitare.Să vedem cum se desfășoară activitatea pe fluxul de fabricație, ce inițiative se afirmă și ce măsuri s-au aplicat în ateliere pentru realizarea la termen și de bună calitate a produselor destinate exportului?Muncitorul specialist Ion Coman, de la atelierul de prototipuri, este pe drept cuvînt considerat o „mină" de inteligentă tehnică. Din miinile sale au ieșit echipamente și armături sanitare care au fost prezentate la multe expoziții internaționale, unde, pentru calitatea lor superioară, au fost unanim apreciate. Ultimele realizări — bateria sta- tivă monobloc cu gură de scurgere turnată și bateria medicală de 8 țoii — sint tot mai solicitate de firme din Anglia. S.U.A. și Canada.Toate aceste idei născute la atelierul de prototipuri sint materializate la înalți parametri calitativi și de eficientă economică în producție.Atelierul turnătorie. Aici se realizează semifabricatele turnate din alamă. Și cum de calitatea acestora depinde, in mare măsură, calitatea produsului finit, preocupările specialiștilor din atelier au vizat, în primul rînd, găsirea unor soluții tehnice care să ducă Ia realizarea unor produse cu nivel calitativ ridicat. Ca urmare a acestor preocupări, în atelier s-a executat, prin autouti- lare, un carusel de turnare a corpurilor de baterii și corpurilor de robinet! cu șase posturi, unde se toarnă numai repere pentru export. Randa-
TERMENUL PLANIFICAT!constituie o sarcină majoră stabilită de conducerea partidului, care revine, deopotrivă, constructorilor și montorilor, furnizorilor de utilaje și producătorilor de materiale.întreaga activitate pentru realizarea programului de investiții și darea in funcțiune la termen a noilor obiective și capacități de producție planificate pe acest an trebuie să se desfășoare, zi de zi, sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a organelor județene de partid, a organizațiilor de partid de pe șantiere. Ele sint chemate să militeze cu fermitate pentru întărirea responsabilității, ordinii și disciplinei pe șantiere, pentru organizarea temeinică a lucrărilor, pentru soluționarea promptă a problemelor care se ridică la un obiectiv sau altul, angajînd in acest scop pe toți factorii cu răspunderi

în realizarea investițiilor — constructori, montori. beneficiari și furnizori de utilaje. Prin întreaga lor activitate organizatorică șl poiitico-educa- tivă, organele și organizațiile de partid trebuie să determine concentrarea maximă a forțelor, a energiilor tuturor către ceea ce este esențial în această perioadă — intensificarea puternică a ritmului de construcții șl montaj și darea în funcțiune la termen și chiar mai devreme a noilor capacități de producție prevăzute in acest an, astfel ca și în domeniul investițiilor să întîmpinăm cu realizări de prestigiu cele două mari evenimente ale acestui 40-a aniversare a revoluției berare socială și națională, cistă și antiimperialistă și sul al XlII-lea al partidului.
an — a de eli- antifas- Congre-

rului șlaif-acoperiri galvanice.Urmărind în succesiune fazele fluxului tehnologic, ajungem la atelierul șlaif-acoperiri galvanice, unde echipamentele metalice și armăturile sanitare cunosc un proces de înnobilare. 90 la sută din producția atelierului este destinată exportului. „Dacă înainte șlefuirea reperelor se executa manual și mai apăreau probleme de ordin calitativ — ne spune tehnologul secției, inginerul Gabriel Marinescu — în prezent operația se execută pe mașini speciale de tip polimatic, care, prin cicluri succesive, asigură nu numai o calitate net superioară, ci și o productivitate mult sporită".— Organizarea liniilor specializate în producția s-a făcut din „mers" — precizeze inginerul Ion _ .șeful secției. Astfel, pentru a realiza sarcinile de export mult sporite față de anul trecut, am repartizat judicios comenzile pe mașini și instalații. Pe această cale am reușit să realizăm și să ne depășim zilnic sarcinile de export. Acest lucru a fost posibil și ca urmare a reorganizării fluxului de montaj, prin amenajarea unei noi linii de montaj unde se realizează zilnic 350—400 baterii de . fontă emailate, echipamente solicitate de partenerii externi.Sint realizări care se datorează atenției prioritare pe care toți oamenii muncii din secție o abordă exportului. Astfel, o întreagă instalație de acoperire galvanică lucrează numai pentru realizarea produselor exportate în Anglia. Șeful de echipă Vlada Petre, ne oferă, in locul unor detalii tehnice, cîteva stele de manevră din plastic gata galvanizate. „între aceste repere produsului destinat extern. Știți care?" ■ șeful de echipă. Greu de spus, deoarece toate cele opt piese erau identice.Ca rezultat al calității înalte a produselor executate aici, in prezent, un sfert din producția de armături a secției se exportă in Anglia. Esta un fapt care atestă că, datorită parametrilor calitativi ridicați, desig- nului și funcționalității lor. produsele realizate în această întreprindere s-au impus pe piața unor țări cu tradiție in fabricarea echipamentelor și armăturilor sanitare. Cum a fost posibil acest lucru ? în primul rînd, prin aplicarea de către specialiști a tehnologiilor de ultimă oră, prin preocuparea permanentă a oamenilor muncii din întreprindere pentru îmbogățirea cunoștințelor tehnico-profesionale. în acest sens merită a fi Consemnată inițiativa luată în cadrul atelierului montaj, unde săptămînal se desfășoară cursuri de ridicare a pregătiri! profesionale, cursuri la care expunerile sint ținute chiar de specialiștii ce lucrează la liniile de montare a produselor pentru export. Legat de perfecționarea pregătirii profesionale, un element ni se pare a fi demn de menționat : instruirile se fac la banda de montaj, cu documentația tehnică in față, muncitorii luind cunoștință „pe viu" de exigențele ce trebuie respectate cu strictețe, în așa fel ca produsele să corespundă parametrilor ceruți de clientul extern.Este cit se poate de evident că factorul determinant al succesului în activitatea de export la I.R.E.M.O.A.S. îl constituie responsabilitatea muncitorească pe care acest harnic colectiv o dovedește față de calitatea produselor și onorarea la termen a tuturor contractelor încheiate cu partenerii externi.

tehnologice de export ține să ne Gheorghe,

unul este al partenerului ne întreabă

Gheorqhe IONIȚA
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MIJLOACE EFICIENTE ALE PROPAGANDEI DE PARTID
Cu puțin timp în urmă, secretariatul Comitetului județean de partid Brașov a analizat modul in care punctele de documentare politico- ideologică contribuie la realizarea obiectivelor economico-sociale, la sporirea eficienței propagandei de partid. La baza analizei a stat o informare întocmită de Cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă, rod al unei largi investigații inițiate in mai multe întreprinderi economice, unități agricole, instituții. Concluzia desprinsă din analiza secretariatului comitetului județean de partid a fost aceea că deși numeroase puncte de documentare iși îndeplinesc atribuțiile pentru care au fost create, aducînd o contribuție tot mai însemnată la îmbunătățirea conținutului activității politico-ideologice și cultural-educative desfășurate de organizațiile de partid, totuși, privite prin prisma exigențelor actuale care se pun in fața propagandei de partid, în activitatea altora continuă să persiste neajunsuri.în scopul revitalizării activității punctelor de documentare politico- ideologică, al sporirii funcționalității lor, in așa fel incit să devină instrumente eficiente ale propagandei de partid, secretariatul comitetului județean de partid a cerut cabinetului județean pentru activitate ideologică și politico-educati- ‘ vă să organizeze mai multe consfătuiri tematice și schimburi de experiență pe grupuri de întreprinderi industriale, C.U.A.S.C.-uri și instituții, care să constituie prilej de cunoaștere și răspîndire a celei mai bune experiențe acumulate de unele puncte. Pînă acum au avut loc patru asemenea consfătuiri tematice și schimburi de experiență.— Consfătuirile metodice și schimburile de experiență, care au avut loc pînă in prezent, ne-a relatat tov. Damian Brudașca, șeful colectivului metodic al Cabinetului județean pentru activitate ideologică și politico-educativă, s-au dovedit deosebit de utile șl instructive, ele caracterizîndu-se printr-un valoros schimb de idei, informații, impresii, de cunoaștere pînă la amănunt a aspectelor esențiale din activitatea acestor puncte. Mă refer in primul rînd Ia modul practic in care organizațiile de partid trebuie să se ocupe de îndrumarea acestor puncte în așa fel incit ele să devină mai funcționale și eficiente, ca să poată sprijini mai substanțial activitatea politico-ideologică și cultural-educativă, desfășurată de organizațiile de partid, U.T.C. și sindicale pentru cunoașterea și înde-

plinirea politicii partidului nostru în toate domeniile de activitate, pentru transpunerea în viață a programelor și măsurilor adoptate de partid, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a spiritului lor revoluționar și patriotic.Așa cum sublinia interlocutorul nostru, la toate cele patru consfătuiri metodice și schimburi de experiență dezbaterile s-au axat cu precădere pe modul în care sînt organizate și dotate cu materiale in- formativ-documentare și cu mijloace audio-vizuale punctele de documentare, despre programele lor, despre acțiunile pe care le inițiază. Consfătuirile au demonstrat că activitatea cea mai bună, mai eficien-

Hălchiu a alte pro- contribuie la ridi'ca-
religioase desfășurate de unele grupări sectante din zonă.La consfătuirea de la fost abordat, pe lingă bleme, și modul cum punctele de documentarerea nivelului calitativ al învățămîn- tului politico-ideologic, ca și necesitatea diferențierii activității acestor puncte — de la o unitate la alta, în raport cu sarcinile și obiectivele care stau în fața fiecărei organizații de partid, cu problemele economice și sociale cu care se confruntă fiecare localitate.Consfătuirea tematică și schimbul de experiență de la Combinatul de celuloză și hîrtie Zărnești, desfășurate la jumătatea lunii aprilie, și-au propus două' obiective : maiPe marginea unor schimburi de experiență organizate în județul Brașovrevitalizării activității tă, s-a Înregistrat tocmai acolo unde asemenea puncte sînt temeinic organizate, adică dispun de un spațiu corespunzător in primul rînd, beneficiază de un bogat formativ-documentar : viste, ziare, panouri, bineînțeles materiale audio-vizuală ; dispun bine gîndite care raport cu nivelul tico-ideologică, și profesională a solicită sprijinul.La consfătuirea de la Făgăraș, e- lementul esențial care a fost evidențiat cu pregnanță l-a constituit modul în care punctul de documentare sprijină activitatea politico-i- deologică și cultural-educativă desfășurată de organizațiile de partid, U.T.C. și sindicale pentru mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea marilor obiective puse în fața poporului nostru de Congresul al XÎI-lea, de Conferința Națională, de plenarele și consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R., pentru realizarea în condițiile cele mai bune a actualuluiLa consfătuirea centul' principal a dintre obiectivele muncii politico-ideologice și cultural-educative și anume pe aportul punctelor de documentare la îndeplinirea sarcinilor care stau în a- ceastă perioadă în fața țărănimii muncitoare și susținerea activității de educație materialist-științifică a oamenilor muncii și combaterea u- nor practici retrograde și mistico-

material in- cărți, re- grafice, și și aparatură de programe prevăd acțiuni în de pregătire poli- cultural-științifică acelora care le

condițiile cincinal.de la Voila, ac- fost pus pe două care stau în fața

întîi, să prezinte participanților un centru de documentare al activității politico-ideologice model sub aspectul organizării și dotării. Cu a- cest prilej a fost organizat de către secția de propagandă a comitetului județean de partid un schimb de experiență pe teme ale muncii de propagandă, care, pe lingă aspectele legate de activitatea centrelor de documentare, a abordat și alte probleme, cum ar fi propaganda vizuală, activitatea stațiilor de ficare, activitatea colectivelor, gitatori etc.La circa patru săptămîni consfătuirea ținută la Făgăraș, ne-am interesat despre efectele pe care ea le-a avut asupra activității de propagandă în citeva unități industriale.Tovarășa Petronela Ciora,, secretar cu problemele de propagandă în comitetul de partid al întreprin- unde s-a ne-a ofe- care atestă comitetului

radio- de a-de la

derii de utilaj chimic, desfășurat consfătuirea, rit cîteva elemente preocuparea sporită a de partid de aici pentru activizarea intr-o măsură și mai mare a punctului de documentare și implicarea lui mai directă și eficientă in problemele muncii de propagandă.Fondul dedocumentare a fost îmbogățit după consfătuire.ocupă materialele destinate pregătirii și informării propagandiștilor și ■ cursanților invățămintului politico- ideologic. Una dintre mapele aflate aici conține tematicile și bibliografiile necesare documentării și pre-

materiale informativ-Un loc important îi

gătirii acestora. Alături de tematica stabilită de comitetul de partid pentru formele de învățămînt din întreprindere, se mai află bibliografia selectivă cu cele 52 de teme întocmită de secția de propagandă a comitetului' județean de partid, ca și lista consultațiilor ce vor fi publicate în unele organe de presă centrale, ori transmise la radio și televiziune, și care pot fi consultate de propagandiștii și cursanții care doresc să aprofundeze unele teme.Legarea temelor teoretice de activitatea practică din întreprindere, de rezultatele obținute în producție este și ea facilitată cursanților, propagandiștilor sau agitatorilor, de existența tot aici, la punctul de documentare, a unui bogat material documentar format printre altele din planurile de muncă als comitetului de partid, ale consiliului oamenilor muncii. U.T.C., comitetului sindical. Tot aici propagandiștii și cursanții pot consulta programele de creștere mai accentuată a productivității muncii, de îmbunătățire a calității produselor sau de reducere a cheltuielilor materiale, planul de propagandă tehnică etc.Celor care doresc să aprofundeze unele teme ale invățămintului politico-ideologic, ne spunea Tiberiu Fiilop, responsabilul punctului de documentare, le venim în întîmpi- nare organizînd în secțiile mai importante biblioteci volante, cu materiale adecvate.. Pe alții, cum este propagandistul loan Lungu, care vine împreună cu cursanții la punctul de documentare, îi ajutăm cu materialele audio-vizuale de care dispunem.Cu sprijinul punctului ds documentare s-au desfășurat în ultima perioadă și unele acțiuni cu caracter mai larg, cum ar fi o „masă rotundă" pe tema „Noutăți tehnico- științifice pe plan mondial", schimbul de experiență ps tema „Cum contribuie gazetele de perete la întronarea ordinii și disciplinei în producție", masa rotundă „Rentabilitatea și eficiența — obiective majore ale activității de cercetare științifică și tehnică".Preocupări mult mai susținute se observă — după consfătuirea amintită — și lă Combinatul chimic, la întreprinderea pentru industrializarea cartofului, întreprinderea de mecanică fină etc. Din cele relatate de Eugen Lucaci, secretar cu problemele de propagandă al comitetului de partid de la Combinatul chimic, • în timpul scurs de Ia consfătuire punctului de documentare i s-a asigurat un spațiu corespunzător și trecut la dotarea lui cu material formativ-documentar, inclusiv aparatură tehnică. Argumenteutilității schimburilor de experiență. ale acordă rolului tivă.

s-a inert ale
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CARNET CULTURAL ,

Satu Mare. ”Luna educa^iei șl culturii socialiste sătmărene" — este genericul unei suite ample de manifestări care se organizează in municipiul Satu Mare în cursul lunii mai în întimpinarea " .sărbători de la 23 August și celui de-al XIII-lea Congres al partidului. Acțiunile organizate — zile și săptămîni model ale economisirii de materii prime, materiale, combustibil și energie, in sprijinul ridicării calității produselor, sporirii productivității muncii. întăririi disciplinei în muncă, simpozioane, mese rotunde, expuneri, concursuri, expoziții de creație tehnico-științi- fică. de artă plastică, de afișe cinematografice cu caracter militant, sesiuni de referate, spectacole de teatru politic, concerte și altele — vizează ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii. (Octav Gruraeza).
I Buzău k3 C353 de cultură a sindicatelor a avut loc prima ediție a festivalului concurs al coruri-I lor muncitorești din județul Buzău, I intitulat „Sub flamurile glorioase ale partidului, spre noi izbînzi comuniste". inițiat de Consiliul județean al sindicatelor. în scopul permanentizării mișcării artistice de amatori, al îmbogățirii si diversificării repertoriilor corale. Trofeul acestei prime ediții a concursului 1 a fost ciștigat de corul întreprinderii de sîrmă si produse din sîr- mă Buzău, dirijat de prof. Petre Stefan. (Stelian Chiper).

Hunedoara. Slmeria s'a desfășurat cea de-a Xl-a ediție a Festivalului cultural-educativ „Cîn- tecele Streiului". Dezbaterile din cadrul colocviilor de istorie. întîl- nirile cititorilor cu membri ai cenaclului literar „George Că’inescu" din București, snectocolele brigăzilor artistice, simnozioanMe si mesele rotunde au atras mii de per- Hcimnti. în încheiere a avut loc Festivalul-concurs interiudeteen „Cîntecele Streiului". Au pari’ri- nri internreti din indețel" Alba, Bihor. Caraș-Severin. Harghita. Mureș. Sibiu si Hunedoara, constituind o adevărată s*rbătoare a cîntecului românesc din această parte a tării. (Sabin Cerbu).

măreței
Vrancea această Iuna-, în localitățile județului au loc ample manifestări politico-educative și cultural-artistice prilejuite de organizarea celei de-a treia ediții a festivalului artelor ..Miorița". La căminele culturale și casele de' cultură. in unități economice și sociale se desfășoară manifestări teatrale și cinematografice, spectacole muzicale, acțiuni cu cartea, sînt organizate expoziții cu lucrări ale creatorilor populari și artiștilor plastici amatori, simpozioane, expuneri. evocări și altele. (Dan Dră- gulescu).
Maramureș. Sub semnul cin’ stirii hărniciei țăranului și a rodniciei pămintului, in Hotenii Maramureșului a avut loc tradiționala sărbătoare a primăverii „Tîn- jaua de pe Mara“. Au participat numeroși artiști amatori și formații premiate in cadrul Festivalului national ..Cintarea României". (Gheorghe Susa).Vaslui b°8at atracîiv program de manifestări politico-educative și cultural-artistice a marcat la Tătărăni, in județul Vaslui, împlinirea a 500 de ani de la prima atestare documentară, a acestei localități în plină dezvoltare și înflorire. Timp de o săptămină, aici au avut loc simpozioane, mese rotunde, întîlniri cu oameni de știință și cultură, șezători literare, expoziții, spectacole muzical-coregrafice, susținute de formațiile căminului cultural, toate constituindu-se într-un cald omagiu adus celei de-a 40-a aniversări a istoricului act din August 1944. (Petru Necuîa).
Sălaj vederea pregătiriifazei de masă a acțiunii „Creativitate și eficientă in învățămînt" cu tema „Educația științifică și tehnologică a elevilor", Inspectoratul școlar al județului Sălaj și Casa personalului didactic din Zalău au organizat un interesant simpozion, intitulat „Informarea documentară in scopul perfecționării și autoperfec- ționării cadrelor didactice". (Eugen Tcgiaș),

Casa de cultură a sindicatelor 
din Turnu Măgurele — locul 
unde se desfășoară nenumărate 
manifestări cultural-artistice in 
cadrul Festivalului național „Cin- 

tarea României”Foto : Sandu Cristian

atenției tot mai mari ce se punctelor de documentare, lor în munca politico-educa-
Nicolae MOCANU
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Centrul școlar „23 August" din Capitală : elevi al liceului Industrial la practică in atelierul de freze

O preocupare permanentă a școlii:

ALEGEREA VIITOAREI
Fiecare promoție de promovați al- clasei a VIII-a se află, la un moment dat, în fața celui mai important moment al pregătirii pentru muncă, pentru viață : alegerea profesiunii. „Ce să fiu 7", „Care este cea mai potrivită meserie pentru mine 7“ sînt întrebări pe care și le pun,. în fiecare an, sute de mii de adolescenți. întrebări la care școala, familia, societatea trebuie să dea răspunsuri clare, convingătoare, realiste. Această acțiune de orientare școlară și profesională iși are modalitățile și condițiile specifice care-1 asigură succesul, respectiv orientarea tinerilor spre domeniile de activitate de cel mai înalt interes pentru economia națională, spre meseriile în care aptitudinile și aspirațiile fiecăruia să se realizeze cit mai deplin. Le descifrăm împreună cu interlocutorii noștri — cadre didactice, specialiști producție,

tare școlară și profesională, a elevilor să se facă în cit mai strînsă legătură cu realitatea din unitățile economice, cu specificul actual al meseriilor în care urmează să fie pregătită ' rța de muncă. Realități care se • r cunoscute, desigur, de către toți tinerii aflați in pragul alegerii meseriei, dar și de către familiile acestora, știută fiind greutatea cuvîntului pe care-1 au in determinarea opțiunii profesionale a fiilor și fiicelor lor.© Școala sau întreprinderea ? De regulă, atunci cind se abordează problemele orientării școlare și profesionale a elevilor sint subliniate mai ales îndatoririle școlii. în județul Gorj, reprezentanți ai unor prestigioase unități economice ne-au demonstrat cit de importante sint înda-

MESERII

La Tîrgu Jiu, o utilă dezbatere 
pe problemele activității de orientare 

școlară și profesională a elevilor 
spre meserii prioritare pentru economia 

națională

vină muncitorii noștri de mîine, dar, în același timp, ei participă meritoriu la realizarea planului de producție al întreprinderii, cu lucrări care, în acest an, se vor cifra la peste 3 milioane lei. în atelierul liceului se regăsesc aproape toate tipurile de lucrări, în diversitatea lor, ceea ce asigură elevului deprinderea meseriei încă din primii ani de școală — Va- leriu Popeci, inginer-șef.Asemenea opinii argumentate, vizind principalele unități școlare din județ, sint publicate periodic de „Gazeta Gorjului", intr-o rubrică intitulată „Cabinet de orientare școlară și profesională", fiind de real folos tinerilor și familiilor lor in opțiunea pentru viitorul drum in viată al celor dinții. ’Modalități nu mai puțin convingătoare de prezen- -----------------™ t;lre a contjițjjior de învățătură și de pregătire practică a viitorilor mineri sînt utilizate și pentru Liceul industrial din Motru. „Avem tot interesul să sprijinim școala pentru asigurarea u- nor condiții optime de pregătire a elevilor — spune ing. Marin Ștefana- che, directorul general al Combinatului minier Motru. In acest fel ne asigurăm ridicarea calificării și stabilitatea forței de muncă, premise ale sporirii producției. Sintem hotărîți să asigurăm, în continuare, cadre inginerești tot mai competente, și mai ales condiții cit mai bune pentru practica elevilor". In această ordine de idei, impresionează in mod deosebit pe cei mai tineri vizitatori ai liceului, viitorii săi elevi, modernele cabinete și laboratoare, și mai ales „mina-școală" — în care sint simulate, la scară naturală, condițiile și tehnicile de lucru din mină.Este evident, deci, că important este nu atit cine trebuie să acționeze mai direct, cit mai ales cum să se acționeze mai cu folos în orientarea școlară și profesională a elevilor și anume, într-o strînsă colaborare șl coordonare a tuturor factorilor imnli- cați : școală, întreprindere, familie, organizații de copii și tineret.• Un util schimb do experiență. Toate aceste probleme, cît și altele, pe care spațiul nu ne-a permis să le dezvoltăm, au făcut obiectul unui util schimb de experiență pe pro- blemele muncii de orientare școlară și profesională a elevilor, organizat la Tg. Jiu de Ministerul Educației și Invățămintului și Comitetul Uniunii sindicatelor din învățămint. știiliță și cultură, cu sprijinul C.C. al U.T.C. și al Consiliului Național al Organizației Pionierilor. Vizitarea unor unități economice șl de învățămint locale au permis cunoașterea experienței rodnice din județul Gorj în’ orientarea elevilor spre meserii prioritare din economie. Iar prezența Ia acțiune a inspectorilor școlari generali și activiștilor sindicali din toate județele țării a oferit posibilitatea evidențierii unor experiențe care și-au dovedit, an de an, eficiența. S-a demonstrat, și cu acest prilej, necesitatea diversificării modalităților de prezentare a meseriilor — de la afișe și pliante, la filme documentare și rubrici speciale în presa scrisă și vorbită, de la acțiuni adresate elevilor, pe înțelesul lor, la altele adresate părinților, cu argumente politice, economice, sociale. Ca și cerința continuității acțiunilor de orientare — nu numai în săptăminile premergătoare absolvirii cursurilor de către clasele terminale ale ciclurilor școlare, ci de-a lungul lor de școală. S-a subliniat. și ciența unor forme lucru — preînscrierea clasa a VIII-a din țămini .de cursuriforme de pregătire școlară și profesională ; activitatea de informare, documentare și testare a capacităților elevilor in laboratoarele de orientare școlară și profesională, organizate în multe zone din țară.Importanța problematicii puse în discuție — asigurarea selectării șl pregătirii forței de. muncă pe măsura cerințelor dezvoltării economico-sociale a țării noastre, ale progresului tehnico-științific — impune o atenție deosebită din partea tuturor factorilor cu îndatoriri precise în acest domeniu — școli, unități economice, organizații de copii și de tineret — pentru orientarea elevilor, a tinerilor în general spre meseriile de cel mai înalt interes pentru economia națională, pentru îndrumarea acestora spre acele ramuri de activitate pentru care au aptitudini și preferințe. Este o îndatorire de reală importanță politică, economică, socială, etică, care se cere desfășurată cu înaltă răspundere, cu competență și pasiune.
Florica DINUEESCU

i

din elevi.
9 „Adevărul" despre fiecare meserie. „Schimbările permanente ce se produc in structura, tehnologiile și dotarea tehnică a unităților economice presupun, din partea celor care: au importanta îndatorire de a-i orienta pe elevi în alegerea meseriei, o foarte bună cunoaștere, o informare «la zi» asupra principale-. Ț?T-..Fai'act£ristta>, ,al.e meseriitorijar.e din .Tg.- Jiu. esțe impresionat , recomandă -f— opinează’.'.acaa. * 1: Hen’nntrivă Ap tinerețea muncitorilor 1 Radu Voinea. Numai pe această bază de temeinică cunoaștere a vieții putem fi convingători, iar tinerii ne vor asculta cu interes, ne vor urma sfaturile".Este ideea pe care o susțin și cițiva interlocutori tineri, elevi la Liceul industrial cu profil minier din Motru.— Ca să-i conving pe mai tinerii mei colegi cît de frumoasă și interesantă este meseria de miner — ne spune Aurelian Dumitru, din clasa a Xll-a, viitor electromecanic de mină — i-aș invita să vină să vadă tehnica de cel mai înalt nivel cu care se lucrează în domeniul mineritului, larg interes pentru țară pe care sintem chemați să o facem.— In acest fel, calificativele de meserie a curajului, a hărniciei, a priceperii n-ar mai apărea ca simple metafore, ci și-ar rirea in fapte — Eugenia Pasăre.Citeva date dezită" a celor doi elevi — sînt fii de mineri, învață cu sirguință, iar la practică, in cariera de la mina Lu- poaia, au nota 10 — Ie întăresc, cu argumentele faptelor, opiniile.Reținem, așadar, ca o primă concluzie cerința ca activitatea de orien-

toririle, în această acțiune, ale „beneficiarilor0 forței' de muncă : întreprinderile.Cine vizitează întreprinderea da mașini-unelte pentru presare și for-

i

U

munca de răspundere, de
demonstra acope- adaugă colega sape „cartea de vî-

deopotrivă ‘de tinerețea muncitorilor ‘ și de complexitatea deosebită a mașinilor și utilajelor pe care ei le mînuiesc. Peste 80 la sută dintre muncitori sînt absolvenți ai Liceului industrial tir. 5. Pornind de la. aceste date, cit și de la altele vizind producția actuală și de perspectivă, trei din factorii de conducere fac o convingătoare muncă de orientare ;— în viitorii ani, întreprinderea se va dezvolta vertiginos, vom construi capacități suplimentare de producție în valoare de peste 100 milioane lei. Școala va rămîne și în viitor pentru uzina noastră o pepinieră Ue cadre. Așteptăm „cu brațele deschise" promoțiile de elevi care se vor decide să se pregătească în liceul nostru sau la școala profesională — ing. Ion Voinea, director.— în ultimii doi ani, întreprinderea noastră a primit aproape toți absolvenții Liceului industrial nr. 5. Pregătirea lor le-a permis să se integreze cu bune rezultate in producție, fiind obișnuiți încă din anii de. școală cu mașinile-unelte. cu ordinea, disciplina și, în general, cu spiritul vieții și activității muncitorești — Nîcolae Mnnteanu, economist, secretarul comitetului de partid.— Elevii muncesc și învață, își însușesc meserii, se pregătesc să de-
VIRTUȚILE EDUCATIVE ALE TEATRULUIMultă vreme, conceptul de teatru politic a fost a- sociat cu imaginea unor spectacole cu caracter manifest agitatoric, fie cu un conținut istoric-demon- strativ, fie cu o tematică de stringentă actualitate, dar întotdeauna cu o adresă directă la un public foarte larg. Mereu în căutarea unor mijloace artistice cit mai eficiente de comunicare cu publicul, de abordare a unei problematici de esență politică prin care să contribuie la formarea conștiinței revoluționare, teatrul românesc și-a incorporat în mod firesc experiența teatrului mondial in această direcție, depășind-o prin propriile sale investigații, descoperiri și inovații. Formelor demonstrativ-agita- torice li s-au alăturat și treptat li s-au substituit forme și structuri dramatice și spectaculare noi, diversitatea actuală a acestora slujind în mod cit mai adecvat finalitatea educativă a artei noastre teatrale, prin angajarea unui dialog viu, tensionat, cu publicul, fie în spații largi, favorabile unor ample desfășurări de forțe artistice, fie in spații mici, prielnice unei comunicări intime, de profunzime ideatică și afectivă. Acestui tip de spectacol politic, organizat într-un spațiu restrîns, in care publicul este implicat și îndemnat să participe la

o profundă meditație cu privire la destinul omului contemporan în determinările sale social-politice, ii aparține „romanul dramatic" al lui Theodor Mănes- cu, Politica, trilogie a cărei primă parte a fost prezentată de< Teatrul Foarte Mic și de alte citeva teatre din țară, în sălile studio. Partea a doua a acestei originale scrieri dramatice se joacă acum la Teatrul Foarte Mic sub titlul „Trestia ginditoare", titlu care, inspirat din celebrul aforism al lui Pascal — „Omul nu-i decît o trestie, cea mai firavă din natură, dar e o trestie ginditoare" — afirmă implicit forța de nebiruit a gindirii umane, capabilă a cuprinde și înțelege universul, cauzele, mecanismele și legitățile generale’ale lumii, întărind astfel încrederea omului in viitor, demnitatea propriei capacități. E vorba, desigur, în piesa lui Th. Măr nescu, de înțelegerea dialectică a lumii, a societății contemporane — dealtfel autorul și-a intitulat a- ceastă parte a lucrării Dialectica -- înțelegere favorizată și stimulată de spiritul înnoitor, revoluționar, instaurat în țara noastră in urma Congresului al IX- lea al partidului. In virtutea acestui . spirit se desfășoară demersul dramaturgie al Politicii II, re- prezentînd o complexă investigație în problemati-

ca politică a zilelor noastre, dezvăluind fapte, in- tîmplări, conexiuni ' uneori surprinzătoare, integrînd situația țării noastre în context european și mondial, cu trimiteri in istorie pentru a descoperi ale prezentului, deschideri spre tr-o înlănțuire nanță de planuri, uneori
rădăcini cu decise viitor, inși alter-

derutantă, totdeauna interesantă. In centru! acțiunii se află, și in Trestia ginditoare, aceeași familie cunoscută din Politica I, al cărei destin se împletește organic și dramatic cu evoluția societății noastre în plin proces de transformare revoluționară. Meditațiile Bărbatului — reușit tip de activist devotat idealului comunist al partidului, patriot a- dînc preocupat de destinele țării — se interferează cu „poveștile" Bătrînului — retrospecții pline de tîlc, cu aparențe anecdotice — cu intervențiile energice ale Tînărul'ui. Și dacă, pe alocuri, legătura între diversele episoade și povestiri apare cam șubredă, iar unitatea construcției suferă și din pricina dublării

fluxului conștiinței Bărbatului cu acela al Tînărului, unda de mister și ambiguitate (pe alocuri creatoare de confuzii !) introdusă de autor creează o sursă de interes spectator, captîndu-i atenția. Este necesar spunem . că sint evocate personajelor piesei, ale căror singulare experiențe social-politice și psihologice își pun, in chip fatal, pecetea pe telor. De lor exactă, buie să contribuția propria lor experiență cunoaștere a celor evocate, lărgind astfel unghiul de percepție și adîncind semnificația unor fapte pe care, uneori, personajele doar le enunță ori le invocă, fără a stărui asupra lor.Remarcabile. în reușitul spectacol realizat de Silviu Purcărete cu echipa Teatrului Mic, sînt concentrarea asupra ideilor și, totodată, capacitatea de a implica publicul în această tensionată căutare a sensului evenimentelor politice. Regizorul nu s-a sfiit să plaseze la un moment dat unele personaje’ chiar printre spectatori, făcîndu-i pe aceștia, așadar, părtași la acțiune, subliniind mai pregnant substanța actuală a mesajului. Scenografia sugestiv structurată de Vio-

anumită pentru abil să împrejurările din unghiul
ințelegerea fap- aceea situarea mai amplă tre- beneficieze de spectatorilor, de Și

rica Petrovici și Octavian Dibrov, ca și ilustrația muzicală favorizează instalarea unei atmosfere prielnice dialogului firesc, condus de regizor astfel incit sub aparența gestului cotidian să provoace adinei reverberații în conștiințe. Actorii iși continuă cu succes opera de conturare a personajelor, adincindu-le. Nîcolae Pomoje ii conferă Bărbatului, cu sobrietate de mijloace, un plus de concentrare și de preocupare pentru. înțelegerea istoriei și a propriului său destin, grefate pe o nestrămutată convingere in justețea si triumful cauzei revoluției în plină desfășurare. Alături de el, Tatiana Iekel („Bătnna" animată de caldă omenie realizată cu sinceritate). Jean Lorin (,.Bă- trînul" creat cu apreciabil farmec și simț al nuanțelor), Mariana Cercel (o „Soră" interiorizată, intru- chiptă cu sensibilitate și dramatism). Sorin Medeleni (identifieîndu-se fără efort cu „Tînărul"), Petre Mo- raru (al doilea Tînăr) și Liana Ceterchi (Doina) configurează convingător mi- crouniversul acestui spectacol bogat în substanță ideatică, stimulativ pentru gindirea spectatorului în direcția afirmării mesajului major al mersului dialectic continuu al revoluției noastre socialiste.
Margareta BĂRBUȚA

concrete elevilor ultimele la
ani; efi.- de dinEăp-viitoarele
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat ieri, în cadrul unei vizite 

de lucru, stadiul realizării unor mașini 
agricole moderne, de mare randament

. %
Plenara comună a Comitetului Central

al U.T.C. si Consiliului U.A.S.C.R.

(Urmare din pag. I)recoltare, dintre care se disting combinele pentru cereale păioase, cele pentru porumb, care executări depănușarea și tocarea masei vegetale, cele pentru floarea-soarelui, cartofi, fasole sau furaje.Apreciind rezultatele obținute In acest domeniu, secretarul general al partidului a stabilit să se studieze posibilitatea sporirii puterii motoarelor cu 15—20 CP la combinele autopropulsate de 150 CP. în scopul măririi randamentului la lucrările de recoltare. între măsurile cerute se numără, de asemenea, extinderea folosirii combinelor autopropulsate pentru recoltarea porumbului pe trei rînduri. care toacă simultan și cocenii, asigurarea balo- tării paielor din mers, găsirea de soluții tehnice la toate tipurile de agregate pentru strîngerea recoltei, care să asigure si eliberarea cit mai grabnică a terenului. Examinîndu-se caracteristicile mașinilor de tăiat vreji și ale celei pentru recoltarea cartofilor, care s-au dovedit foarte productive, s-a recomandat găsirea de soluții pentru utilizarea lor combinată. un asemenea agregat oferind avantaje evidente.A fost examinată, în continuare, gama de agregate si instalații menite să contribuie la mărirea gradului de mecanizare a lucrărilor în zootehnie. Au fost înfățișate rezultatele modernizării proceselor industriale de creștere a animalelor și păsărilor și s-au evidențiat parametrii tehnic! și calitativi al unor utilaje ce urmează să fie extinse în cadrul complexelor zootehnice si avicole, ale căror componente au atins un grad de tipizare de circa 90 la sută. Rețin atenția instalațiile fixe sau mobile pentru muls mecanizat, agregate de distribuția hranei și apei, de colectare a dejecțiilor.Secretarul general al partidului a apreciat că soluțiile constructive trebuie să fie mai simple în cazul acestor instalații, să asigure reducerea consumului de metal, să permită o manevrare mai ușoară. întrucît procesul de eliminare a dejecțiilor conti- uă să ocupe spatii destul de mari să genereze poluarea mediului, s-a cerut să se extindă experiența bună dobîndită de unele unități agricole din tară în direcția utilizării acestora ca materii prime energetice și îngrășăminte naturale, toate sectoarele de creștere a animalelor trebuind să acorde prioritate obținerii și utilizării biogazului pentru a-și asigura necesarul de energie.

Li ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

REMARCABILE REALIZĂRI IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI SI A ANGAJAMENTELOR »tivele de porcine la sfirșitul perioadei, 0,9 la sută la livrările de carne la fondul de stat, 30 la sută la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Ialomița cu 300 puncte.Locul III : întreprinderea de stat pentru creșterea și ingrășarea porcilor Bonțida, județul Cluj, cu 117 puncte. v
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

în întreaga țară continuă să se desfășoare cu succes întrecerea socialistă pentru traducerea în viață a importantelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român. Milioane de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii și din alte sectoare ale producției materiale întîmpină cele două mari evenimente politice din acest an cu noi și importante succese in muncă.Pe baza rezultatelor obținute pe primele patru luni și a punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii, la sfîrșitul lunii aprilie *), pe primele locuri se situează :IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUILocul I : întreprinderea minieră Comănești, județul Bacău, eu 942 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,9 la sută la producția fizică, 6,5 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 17 la sută la volumul de pregătiri miniere, 41,2 la sută la volumul de deschideri miniere ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia producția netă și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 Iei producție marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 10,7 la sută, iar cele materiale cu 9,7 la sută.Locul II : întreprinderea minieră Dîlja, județul Hunedoara, cu 884,1 puncte.Locul III : Mina Filipeștii de Pădure, județul Prahova, cu 826,1 puncte.ÎN DOMENIUL PRODUCERII DE ENERGIE ELECTRICA PE BAZA DE CĂRBUNEelectro- puncte. plan au sută laLocul I : întreprinderea centrale Oradea cu 233,4Principalii indicatori de fost depășiți cu : 11,1 la producția de energie electrică labornele generatoarelor, 10,4 la sută la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii și a realizat un consum de combustibil convențional pentru producerea energiei electrice și termice mai redus decît cel normat ; de asemenea, consumul de energie electrică pentru consumul propriu tehnologic a fost mai mic decît cel normat cu 1,1 la sută.Locul II : întreprinderea electro- centrale Craiova cu 143,8 puncte.IN INDUSTRIA METALURGICA — SUBRAMURA METALURGIEI FEROASELocul I : întreprinderea „Oțel- Inox" — Tirgoviște cu 546,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,7 la sută la producția fizică. 3,5 la sută la producția netă. 2,8 la sută la productivitatea muncii, 8,9 la sută la beneficii ; consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate cu 11,7 la sută, iar cele de materii prime și materiale de bază cu 0,3 la sută.
•) Indicatorii privind produc

ția netă; productivitatea mun
cii, costurile de producție și be
neficiile sînt calculați pe trei 
luni.

Volumul mare și varietatea transporturilor în agricultură au impus —• pe aceeași linie a tipizării — realizarea unor remorci multifuncționale, de mare capacitate. In momentul de. față variantele specializate derivă din numai două tipuri de bază pentru lucrările în cîmp — cele de 5 și 7. tone — la care se adaugă remorcile mici pentru sere și solarii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- tras atenția că și în acest domeniu consumul de metal este prea mare și' a indicat să se păstreze in fabricație numai tipurile cele mai ușoare și mai simple. Examinînd modelele de remorci cisternă folosite la transportul apei, laptelui, carburanților, produselor chimice lichide, secretarul general al partidului a cerut generalizarea fabricației, într-un sistem unitar, a celor din fibră de sticlă sau mase plastice și renunțarea la produsele metalice, paralel cu realizarea unora de mare capacitate, destinate aprovizionării taberelor da vară da Ia pășuni.în continuare sînt examinate măsurile luate în ultima vreme de ministerul de resort în vederea aplicării în practică a orientărilor stabilite de conducătorul partidului și statului pentru concentrarea și specializarea fabricației de mașini agricole din țara noastră.Directorul tehnic aî Grupului industrial de mașini agricole, Petre Șerbănescu, informează că s-a trecut imediat la traducerea în viață a indicațiilor primite în timpul recentei vizite de lucru a secretarului general al partidului la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală. Studiile e- fectuate în această direcție au evidențiat posibilitatea reducerii substanțiale a numărului de unități care participă la producția de mașini agricole, asigurîndu-se în acest fel valorificarea superioară a potențialului ministerelor de specialitate, a experienței întreprinderilor cu tradiție în acest domeniu.Sînt prezentate în continuare măsurile de reorganizare și modernizare a activității Întreprinderii „Semănătoarea". unitatea de bază a Grupului industrial pentru producția de mașini agricole. în acest cadru se subliniază că in ultimele săptămîni s-a desfășurat o amplă activitate de reanalizare a spatiilor și utilajelor de producție, a fluxurilor tehnologice existente și s-a stabilit un plan detaliat de reorganizare a întregii activități.Prin finalizarea acțiunilor declanșate. în spiritul sarcinilor stabilite, se asigură creșterea gradului de in

Locul II : întreprinderea Laminorul de tablă Galați cu 483,2 puncte.Locul III : Combinatul metalurgic Tulcea cu 473,9 puncte.DE TRACTOARE, AGRICOLE.ÎN INDUSTRIA MAȘINI AUTOCAMIOANE, TURISME, RULMENȚIȘI ORGANE DE ASAMBLARELocul I: întreprinderea de piese pentru tractoare întorsura Buzăului, județul Covasna, cu 607 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5,6 la sută la producția fizică, 6,6 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 10,9 ia sută la producția netă, 1,3 la sută ia productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai 'fost obținute la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 10,5 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 19,7 la sută.Locul II : întreprinderea mecanică Brașov cu 570,1 puncte.Locul III : întreprinderea de mecanică fină Sinaia cu 484,1 puncte.ÎN INDUSTRIA METALELOR NEFEROASE ȘI RARELocul I : întreprinderea de alumină Oradea cu 536,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3 la sută la producția fizică, 2,7 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 10,9 la sută la producția netă, 1,5 la sută la productivitatea muncii ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea de aluminiu Slatina cu 364 puncte.Locul III : întreprinderea metalurgică „Neferal" — București cu 315,8 puncte.ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII, EXPLOATAREA AGREGATELOR PENTRU CONSTRUCȚII
de plan au la sută la sută la pro- și încasată, netă, 8,6 la

Locul I : Combinatul de lianți Șl azbociment Fieni cu 1 016,5 puncte.Principalii indicatori fost depășiți cu : 17,2 producția fizică, 18,5 la ducția marfă vîndută 12 la sută Ia producția sută la productivitatea muncii. 9 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export : consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 6,3 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 0,5 la sută. 

tegrare a producției, ridicarea productivității muncii, reducerea consumului de metal. îmbunătățirea calității produselor, simplificarea transportului uzinal. Prin noua concepție de organizare și conducere a producției și a muncii inspirată de secretarul general al partidului. întreprinderea „Semănătoarea" va cunoaște o transformare radicală, devenind comparabilă cu unitățile reputate din străinătate. Aici vor fi produse in principal combine autopropulsate pentru recoltarea păioa- selor și a porumbului, echipamente și ansamble funcționale pentru combine.Conducătorul partidului și statului este informat în legătură cu soluțiile concrete adoptate pentru modernizarea fluxului tehnologic in una din principalele secții prelucrătoare ale întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s apreciat modul cum se acționează pentru concentrarea și specializarea fabricației de mașini agricole. în legătură cu programul de modernizare a întreprinderii „Semănătoarea", secretarul general al partidului a cerut să se procedeze la o analiză temeinică și sistematică a tuturor suprafețelor existente, astfel lncît soluțiile de amplasare a noilor investiții și reorganizare a întregii activități productive să fie cit mai Ieftine. cit mai simple, să asigure o eficientă economică maximă. S-a evidențiat. în același timp, necesitatea realizării unei linii de motoare speciale pentru mașini agricole care să întrunească parametrii de putere ceruți. pentru a se renunța la adaptarea motoarelor destinate altor utilizări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat factorilor de răspundere să asigure definitivarea programelor stabilite și să treacă neîntlrziat la aplicarea lor, scurtînd la minimum posibil durata finalizării lucrărilor de investiții. Totodată, s-a cerut ca, paralel cu activitatea de modernizare a întreprinderii, să se acționeze hotărît pentru continua îmbunătățire a calității tuturor mașinilor agricole aflate în fabricație.La încheierea vizitei, cadrele de conducere prezente la acest dialog de lucru al secretarului general al partidului cu specialiștii din domeniul cercetării, proiectării și construcției de mașini agricole au exprimat cele mai vii mulțumiri pentru aprecieri, pentru indicațiile primite și au a- sigurat pe conducătorul partidului și statului nostru că vor acționa fără întîrziere în vederea înfăptuirii lor.

Locul II : întreprinderea de materiale de construcții „Cesarom" — București cu 981,5 puncte.Locul III : Combinatul de lianți și materiale refractare Turda cu750,5 puncte.ÎN INDUSTRIA TEXTILA (Bumbac)Locul I : întreprinderea textilă Pitești cu 454,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,1 la sută, la producția fizică, 1,6 la sută la producția netă, 2 Ia sută la productivitatea muncii, 1,4 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai ■ fost obținute Ia export ; consumurile de energie electrică și combustibili au 

<1944fost mai mici decît cele normate cu 2,2 la sută.Locul II : întreprinderea Țesăto- ria Codlea, județul Brașov, cu 396,9 puncte.Locul III : întreprinderea textilă „11 Iunie" — Cisnădie, județul Sibiu, cu 382,7 puncte.
lii INDUSTRIA ALIMENTARA SUBRAMURA MORĂRIT, PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASELocul I : întreprinderea de mo- rărit, panificație și produse făinoase București cu 717,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 19,8 la sută laproducția fizică, 6,1 la sută la producția marfă vîndută și încasată,1,4 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 0,8 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 1,9 la sută.Locul II : întreprinderea de mo- rărit și panificație Covasna cu 669,1 puncte.Locul morărit, produse puncte. III : întreprinderea de decorticat, panificație și făinoase Dolj cu 495,2ÎNTREPRINDERI DE STAT PENTRU CREȘTEREA ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILORLocul I : Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Timiș cu 502 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 28/ ducția de carne. 29,9.1 la sută la pro- ’ la sută la efec-

Tovarășului GIUSEPPE SARAGAT
Președinte al Partidului Socialist Democratic Italian 

Tovarășului PIETRO LONGO 
Secretar general al Partidului Socialist Democratic ItalianRealegerea dumneavoastră In funcția de președinte și secretar general al Partidului Socialist Democratic Italian îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai cordiale felicitări și urări de succese în îndeplinirea sarcinilor de înaltă răspundere ce v-au fost încredințate.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele noastre, dintre popoarele român și italian se vor dezvolta și în viitor, spre binele celor două țări, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelentei Sale Doamnei JEANNE SAUVE
Guvernator general al Canadei RIDEAU HALL , OTTAWACu prilejul instalării Excelenței Voastre în înalta funcție de guvernator general al Canadei, îmi este foarte plăcut să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală.Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că bunele relații de prietenie și cooperare dintre România și Canada vor continua să se dezvolte in interesul popoarelor român și canadian, al cauzei păcii, securității și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Întîlnire la C. C. al P. C. R.în zilele de 14 și 15 mai, tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit și a avut convorbiri cu delegația Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare din Ruanda, condusă de Habymana Bonaventure, secretar general al mișcării.în cadrul convorbirilor s-a făcut o informare reciprocă cu privire la preocupările actuale și de perspectivă ale Partidului Comunist Român și Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare din Ruanda.Au fost relevate cu satisfacție bunele raporturi care s-au statornicit șl se dezvoltă între P.C.R. și M.R.N.D., intre România și Ruanda, precum și dorința de a diversifica în continuare aceste relații pe multiple planuri, în interesul celor două țări și popoare.
Probleme referitoare la posibilitățile de promovare mai largă a cooperării româno-liberiene în domenii de interes reciproc au fost abordate marți în cadrul convorbirilor dintre ministrul industriei chimice, Gheorghe Dinu, și ministrul afaceri
Vizita ministrului afacerilor externe al Republicii liberia

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 16 

mai, ora 21 — 19 mai, ora 21. In țară ; 
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil. 
Pe alocuri în vestul țării și zonele de 
deal și de munte vor cădea ploi, care 
vor avea și caracter de averse. în 
rest, aversele vor fi izolate. Vintul va

Locul I : Inspectoratul silvie județean Vrancea cu 879 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 32,3 Ia sută la valoarea producției unităților silvice,28,4 la sută la export, 30,6 la sută la masa lemnoasă pusă in vîn- zare, 30 la sută la suprafața pe care s-au executat lucrări de îngrijire ; depășiri de plan au mal fost obținute la beneficii și la produsele accesorii realizate din silvicultură.Locul II : Inspectoratul silvic județean Vîlcea cu 761,6 puncte.Locul III : Inspectoratul silvic județean Vaslui cu 693,7 puncte.ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE
Be

București cu 572,5lndicatori de plan au cu : 10 la sută la pro-
Locul I : Trustul antrepriză nerală de lucrări speciale și izolații tehnologice puncte.Principalii fost depășiți ducția de construcții-montaj terminată și la productivitatea muncii, 9,8 la sută la producția netă, 2,1 la sută la investiții ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; consumurile de metal au fost mai mici decît cele normate cu 3,9 la sută, iar cele de ciment cu 5,3 la sută ; au mai fost obținute reduceri importante ale consumurilor de combustibili și carburanți.Locul II : Trustul antrepriză generală de construcții industriale Brașov cu 364,5 puncte.Locul III : Trustul antrepriză generală de construcții industriale Craiova cu 331,9 puncte.ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR FEROVIARE — REGIONALE DE CAI FERATELoen] I : Regionala de eăl ferate Galați eu 379,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,8 la sută la volumul de transport, 5,9 la sută la producția netă, 4,7 la sută la productivitatea muncii, 1,6 la sută la greutatea medie brută a trenului de marfă ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale au fost mai mici decît cele planificate cu 0,5 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate, de asemenea, cu 0,5 la sută.Locul II : Regionala de că! ferata Timișoara cu 365,4 puncte.Locul III : Regionala de căi ferate Constanța cu 335 puncte.

al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.La încheierea convorbirilor a fost semnat un Acord de cooperare între Partidul Comunist Român și Mișcarea Revoluționară Națională pentru Dezvoltare din Ruanda.La convorbiri au participat tovarășii Mihai Nicolae și Mihai Dulea, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R.
★în timpul șederii în țara noastră, delegația Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare din Ruanda s-a întîlnit cu tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Bratu Păun, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", și a vizitat unele unități economice și obiective social-culturale din Capitală și județul Giurgiu.

lor externe al Republicii Liberia, Ernest Eastman. aflat in vizită în tara noastră.A fost prezent Webster Simpson, însărcinat cu afaceri ad-ihterim al Republicii Liberia in țara noastră. (Agerpres)
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări de scurtă durată în Banat și 
la munte, predominînd din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar maxi
mele între 22 și 30 de grade. In Bucu
rești : Vreme caldă, cu cerul variabil. 
Ploi de scurtă durată. Vînt slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 11 și 14 grade, iar 
maximele între 24 și 28 de grade. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu).

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI INTERIOR — ÎNTREPRINDERI COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

mici decît

Locul I : întreprinderea comercială de stat mărfuri alimentare Tirgoviște cu 320,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,8 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul,10,5 la sută la beneficii, 5,9 la sută la volumul desfacerilor de mărfuri pe un lucrător ; viteza de circulație a mărfurilor a fost mai mare decît cea planificată cu 7 la sută ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai cele planificate cu 19,4 la sută, iar nivelul fondului de retribuire la 1 000 lei desfacere a fost, de asemenea, mai mic decît cel planificat cu 6,6 Ia sută.Locul II : întreprinderea comercială de stat mărfuri alimentare Slatina cu 302,9 puncte.Locul III : întreprinderea comercială de stat mixtă Rovinari, județul Gorj, cu 267,7 puncte.ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII MATERIALELOR REFOLOSIBILELocul I : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Hunedoara cu 383,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 23 la sută la volumul total al materialelor refolosibile colectate, 14 la sută la beneficii, 16 la sută la volumul fizic de prelucrare a materialelor refolosibile metalice. 24 la sută la cantitatea de oțel colectat. 7 la sută la fontă. 25 la sută la plumb ; cheltuielile de circulație au fost mai mici decît cele planificate cu 18 Ia sută.Locul II : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Dolj, cu 344,1 puncte.Locul III : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Co- vasna cu 297 puncte.ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI COMUNALELocul I : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și lo- cativă Vrancea cu 1 260 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 22 la sută la producția și prestările în unități fizice, 31 la sută la încasări din activitatea de producție și prestări servicii, precum și la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă și la beneficii ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție marfă și prestări de servicii au fost mai mici decît cele planificate cu 17 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și loca- tivă Caraș Severin cu 1 128,2 puncte.Locul III : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Teleorman cu 923 puncte.(Agerpres)

Marți, 15 mai. s-a desfășurat tn Capitală Plenara comună a Comitetului Central al U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R. care a analizat și dezbătut sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii A- sociațiilor Studenților Comuniști din România, din orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, pentru îndeplinirea neabătută a obiectivelor actualului cincinal, a hotărîrilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.în cadrul lucrărilor plenarei au fost relevate preocupările organelor și organizațiilor U.T.C. și A.S.C. pentru educarea comunistă, revoluționară a tineretului de la sate, antrenarea acestora la înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, stabilin- du-se măsurile ce se impun pentru sporirea contribuției lor la transpunerea in viață a prevederilor programului de transformare revoluționară a naturii.De asemenea, plenara comună a analizat și dezbătut rezultatele pe anul 1983 obținute în întrecerea ute- cistă „Tineretul — factor activ in realizarea obiectivelor deceniului științei, tehnicii, calități! și eficientei". stadiu] înfăptuirii prevederilor Programului anual de participare a tinerei generații la realizarea, prin muncă patriotică, a unor obiective de dezvoltare social-economică a țării pe trimestrul I 1984. măsurile stabilite pentru soluționarea propunerilor reieșite cu prilejul Consfătuirii pe probleme ale educației comuniste, patriotice, revoluționare a tinerei generații, preocuparea pentru întărirea continuă, politică și organizatorică, a U.T.C. și U.A.S.C.R., pentru formarea și educarea cadrelor din aparatul U.T.C. și U.A.S.C.R., precum și activitatea internațională a organizațiilor de tineret și studenti din România socialistă în anul 1983.La lucrările plenarei au participat ca invitați reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participants la plenara comună au adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, în care se spune:„Participanții la Plenara comună a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România — desfășurată într-o perioadă de puternică angajare 
a întregii noastre națiuni in transpunerea în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul ai XII-lea și Conferința Națională ale partidului — cu hotărirca fermă de a intimpina prin realizări remarcabile, in toate domeniile, cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialis- tă și cel de-al XIII-lca Congres al partidului, dînd glas sentimentelor de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință ale tinerei generații a patriei față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru grija statornică pe care o acordați formării și educării comuniste, multilaterale a tineretului, asigurării unor condiții minunate de muncă, învățătură și viață, exprimă adeziunea deplină a întregului tineret la politica clarvăzătoa
DRAPELE SI DIPLOME ACORDATE 

DE CC AL U.T.CI. Pentru rezultate deosebite obținute în anul 1983 în întrecerea ute- cistă „Tineretul — factor activ în realizarea obiectivelor deceniului științei, tehnicii, calității și eficienței", Biroul C.C. al U.T.C. a acordat următoarele distincții :— Drapelul, Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. organizațiilor județene Sibiu și Olt ale U.T.C. pentru locul I ocupat in întrecere ;— Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. organizațiilor județene Ciuj și Iași ale U.T.C. pentru locul II o- cupat în întrecere ;— Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. organizației județene Timiș a U.T.C., organizației municipale București a U.T.C. și organizațiilor județene Dolj și Prahova ale U.T.C. pentru locul III ocupat in întrecere.II. Pentru rezultatele obținute pe domenii de activitate, in realizarea planului de muncă patriotică pe anul 1983, precum și în întrecerea dintre șantierele naționale ale tineretului, Biroul C.C. al U.T.C. a acordat :— Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. organizațiilor județene ale U.T.C. Sibiu pentru locul I, Dolj și Cluj pentru locurile II și, respectiv, III ocupate în întrecere, în industrie ;— Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. organizațiilor județene ale U.T.C. Iași pentru locul I, Timiș și sectorului agricol Ilfov pentru locurile II și, respectiv, III in întrecere, în agricultură ;— Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. organizațiilor județene ale U.T.C. Botoșani pentru locul I, Sibiu și Olt pentru locurile II și, respectiv, III, ocupate în intrecere, în școli ;— Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. organizațiilor județene ale U.T.C. Iași pentru locul I, Olt și Buzău pentru locurile IT și, respectiv, III, ocupate in întrecere, la muncă patriotică ;— Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. organizațiilor județene Dolj, Iași, Neamț ale U.T.C. pentru rezultate obținute in recrutarea forțeiȘTIRI SPORTIVERUGBI. Echipa Scoției joacă astăzi la Constanța cel de-al doilea meci din turneul pe care-1 întreprinde în țara noastră. Adversară va fi de astă dată selecționata Constanței, majoritatea jucătorilor fiind de la Farul.Iată formația Constanței : V. Ion — David, Holban, Capmare. Pilotschi — Alexandru. T. Coman — Florea, FI. Constantin. Zafiescu — Galan, M, Io- nescu — Csoma, Moț, Crăinaru.Echipa Scoției va utiliza și pe acei rugbiști care n-au jucat in primul meci, de la București : Dods — Steven, Johnstone, Renwick, Robertson — Wilie, Laidlaw — Calder. Beattie, McGaughey — Tomes, Campbell — McKenzie, Callender, Aitken.Meciul va începe la ora 17,30 și va fi arbitrat de aceeași brigadă care a oficiat și la București, dar la centru va fi de astă dată M. Rea.Amintim că duminică, la București, va avea loc mult așteptatul meci România — Scoția. 

re, profund realistă și consecvent științifică a partidului și statului nostru, angajamentul unanim de a nu precupeți nici un efort pentru ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres".în continuare se arată: „Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, însuflețite de chemările și îndemnurile adresate de dumneavoastră tinerel generații, organele și organizațiile U.T.C. și A.S.C. aflate in întrecerea din industrie, agricultură, școli și facultăți s-au preocupat de educarea tuturor tinerilor în spiritul dragostei față de muncă și învățătură, al respectului față de făuritorii bunurilor materiale, pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională, obținerea unei noi calități în toate domeniile de activitate".în încheierea telegramei se spune: „Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, pe baza măsurilor adoptate de plenară, organele și organizațiile U.T.C. și A.S.C. vor acționa cu fermitate pentru mobilizarea întregului tineret la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țârii în anul 1984, pentru instaurarea unui climat de.exigență, ordine și disciplină, a unui spirit revoluționar in muncă, pentru îmbunătățirea radicală a întregii activități de formare și educare comunistă, revoluționară a tinerei generații.Ne exprimăm, și cu acest prilej, profunda noastră recunoștință și apreciere față de rolul deosebit de important și contribuția remarcabilă ale dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la dezbaterea și soluționarea problemelor vitale ale epocii contemporane, la promovarea fermă a principiilor noi ale relațiilor dintre state, pentru reluarea cursului spre destindere, înfăptuirea dezarmării și, în primul rind, a dezarmării nucleare, pentru afirmarea neabătută a dreptului fundamental al popoarelor, al tinerei generații Ia viață, Ia existență pașnică, direcții importante de acțiune care au contribuit Ia creșterea fără precedent a prestigiului României socialiste pe plan internațional.Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că din perspectiva marcării, în 1985, a Anului Internațional al Tineretului — amplă inițiativă a țării noastre, vom acționa consecvent pentru unirea forțelor tinerei generații de pretutindeni, in lupta împotriva tuturor anacronismelor economice și sociale, pentru pace, independență națională, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Rcafirmind adeziunea deplină, de gînd și faptă, a întregului tineret al patriei față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, însuflețiți permanent de strălucitul exemplu de muncă și viață pe care ni-1 oferiți dumneavoastră, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că tînăra generație, devotată trup și suflet cauzei Partidului Comunist Român, este hotărită să nu precupețească nici un efort pentr» înfăptuirea exemplară a prevederi.^. Programului partidului, pentru a întimpina cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și na-' țională, antifascistă și antiimperialis- tă și Congresul al’ XHI-Iea al parti-: dului cu succese tot mai mari, contribuind activ Ia înflorirea scumpei noastre patrii, la ridicarea ei neabătută spre culmile glorioase ale comunismului".

de muncă pentru șantierele naționale ale tineretului ;— Drapelul, Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. Șantierului național al tineretului de la Canalul Dunăre — Marea Neagră pentru locul I ocu- i paț în întrecerea dintre șantiere ;— Diploma1 de Onoare a C.C. al U.T.C. șantierului național al tineretului Motru și șantierului național al tineretului de la Sistemul de irigații și desecări București Nord pentru locurile II și. respectiv. III ocupate în întrecerea dintre șantiere.III. Pentru rezultatele obținute în întrecerea dintre asociațiile studenților comuniști. Biroul C.C. al U.T.C. a acordat :— Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar Iași pentru ocuparea locului I în întrecere ;— Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar București pentru ocuparea locului II în întrecere ;— Diploma de Onoare a C.C. a! , U.T.C. Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar Cluj-Napoca pentru ocuparea locului III în întrecere.IV. Pentru rezultatele obținute îs unii indicatori de muncă patriotică. Biroul C.C. al U.T.C. a acordat Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. pentru locurile I ocupate în întrecere următoarelor organizații județene ale U.T.C. :— Organizației municipale București a U.T.C. la îndeplinirea planului valoric, Caraș-Severin pentru lucrări în silvicultură. Bacău pentru îndeplinirea planului la șantierele județene și locale. Olt pentru îndeplinirea planului la recuperarea materialelor refolosibile. București pentru îndeplinirea planului la lucrările de producție, cercetare și proiectare. Iași pentru îndeplinirea planului de muncă patriotică la lucrările din agricultură. Olt pentru îndeplinirea planului în profil teritorial (pe organizații municipale, orășenești și comunale ale U.T.C.).
BOX. A continuat. Ieri, Ia sala Horească, seria de meciuri frumoase și dinamice ale turneului primilor patru boxeri din țară la fiecare dintre categoriile de greutate.Azi, de la ora 17,30, amatorii de box îi vor revedea pe „semimijlociii" Mihai Ciubotaru și Rudei Obreja, pe „greii" Miklos Paizs, Golumbeanu, Răcaru și Preda, pe „mijlociii" Ma- ricescu, Petrescu, Senciuc și pe alți pugiliști valoroși.CĂLĂRIE. în prima z! a campionatelor de călărie, care se desfășoară la Lugoj, sportivii clubului Steaua au terminat învingători în toate cele patru probe disputate.La categoria ușoară a ciștigat Țiței Răducanu, pe calul „Sadic", Iar la categoria mijlocie pe primul loc s-a situat Dumitru Velea („Jan") — ambii cu zero puncte penalizare. în celelalte două probe, victoria a revenit lui Horin Stoica („Ficus") și Dumitru Velea („Jan").
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Schimb de masaje 
intre tovarășul tala Ceausescu 

și tovarășul Bettino CraxiROMA 15 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un cordial mesaj de salut și cele mai bune urări de succes în activitate secretarului general al Partidului Socialist Italian, președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Bettino Craxi.Mulțumind, secretarul general al P.S.I. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald și prietenesc salut din partea sa, a conducerii partidului socialist, cele mal bune urări de sănătate și fericire ' personală.
I încheierea lucrărilor Congresului P. S. Italian

Bettino Craxi reales în funcția de secretar general al P.S.I.ROMA 13 (Agerpres). — La Verona 
f S-au încheiat lucrările celui de-al ; 43-lea Congres al Partidului Socia- ; list Italian. în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului secretarului general al P.S.I., delegații s-au referit, in luările lor de cuvînt, la situația politică, economică și socială a Ita- ; liei, la problemele complexe cu care este confruntată țara, punînd accentul, totodată, asupra activităților desfășurate de partid în domenii majore, precum apărarea oamenilor ' muncii în condițiile crizei grave prin care trece societatea capitalistă, lupta împotriva șomajului, măsurile propuse pentru însănătoșirea situației economiei italiene, pentru asigurarea funcționării democratice a instituțiilor de stat, combaterea terorismului. De asemenea, au fost abordate unele aspecte privind relațiile P.S.I. cu celelalte partide politice din I arcul constituțional.
I

Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către Bettino Craxi a tovarășului Emil Bobu, membru al. Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., reprezentantul P.C.R. la lucrările celui de-al 43-lea Congres al P.S.I. în cadrul convorbirii a fost relevată cu satisfacție evoluția pozitivă a raporturilor. de prietenie dintre P.C.R. și P.S.I., bazate pe stimă și respect reciproc, exprimîndu-se dorința celor două partide de a conlucra activ, în continuare, în interesul ambelor țări și popoare, pentru a aduce o contribuție tot mai importantă la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.
Evidențiind problemele stringente ale vieții politice internaționale, vorbitorii au subliniat necesitatea depășirii gravei încordări la care s-a ajuns, opririi noii escaladări a cursei înarmărilor nucleare, ce prejudiciază însăși existența popoarelor europene șl securitatea mondială, asigurării dezvolării libere și independente a fiecărei națiuni și creării climatului de încredere și securitate între state care să ducă la o colaborare largă între popoare.în ultima zi a congresului a luat cuvîntul secretarul general al P.S.I., care a răspuns la unele probleme ridicate în cursul 'dezbaterilor asupra principalelor direcții de acțiune ale partidului.în cursul aceleiași zile, delegații la congres, l-au reales pe Bettino Craxi în funcția de secretar general al P.S.I.

|GENTI1LE DE PRESA |
-■ ve scurt

.din cinci membri ai guvernului, | urmează să fie supus ulterior aprobării Camerei Deputaților (paria- . mentul libanez). Pe de altă parte, I agenția United Press International ' relatează că, in urma unor tiruri de mortiere în zona Ras El Nabch, I de-a lungul liniei de demarcație | între cele două sectoare — de est și de vest — ale capitalei libaneze, . cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, alte două fiind rănite. 'IMPAS LA REUNIUNEA C.E.E. . ' La Bruxelles s-au încheiat lucrările reuniunii miniștrilor afaceri- ' lor externe ai țărilor Pieței comune, care au dezbătut o serie de I probleme divergente în cadrul | C.E.E. Participanții n-au reușit să ajungă la un acord privind pro- . blema contribuției. .Marii Britanii )a bugetul comunitar — care ur- * 1 * mează să fie reexaminat în cadrul reuniunii la nivel înalt a C.E.E. I programate pentru 25—26 iunie.

CONDUCEREA PARTIDULUI • COMUNIST DIN SPANIA (P.C.S.) a organizat manifestări omagiale (dedicate foștilor membri ai brigăzilor internaționale participanți la războiul civil din Spania, La a-I ceste manifestări au luat parte Dolores Ibarruri, președintele P.C.S., și Gerardo Iglesias, secretarul general al partidului. Din România aJ participat o delegație condusă de general-colonel. (r) Mihai Burcă, vicepreședinte al Comitetului Foș- Itilor Luptători și Veteranilor de Război împotriva Fascismului.EFORTURI PENTRU REGLE- . MENTAREA PROBLEMEI CI- I PRIOTE. Secretarul general al • O.N.U., Javier Perez de Cuellar,4 va continua să-și ofere bunele ofi- Ipii în vederea .reglementării pe cale politică a situației din Cipru, a declarat un purtător de cuvînt al Na- « țiunilor Unite. El a arătat că I secretarul general al O.N.U. va de- ’ pune noi eforturi pentru depășirea I impasului în care se află la ora actuală problema cipriptă.SITUAȚIA DIN LIBAN. Președintele Libanului, Amin Ge- Imayel, a avut, marți, o întrevedere cu premierul Rashid Karame, în ajunul reuniunii în plen a cabine- I tulul, care va examina programul politic al noului guvern de uniune națională din Liban, informează agenția Reuter. Programul, elabo- I rat de o comisie specială, alcătuită

ȘOMAJUL IN MAREA BRITA- NIE. Luîrid cuvîntul în Camera | Lorzilor, fostul prim-minîstru al | Marii Britanii, Harold Wilson, a declarat că amploarea șomajului în . țară depășește . considerabil datele furnizate de statisticile oficiale. El a.apreciat că în prezent în întreaga i țară șomează .4,5 milioane persoane, față de numai 3 milioane, așa cum rezultă din statisticile oficiale i publicate la Londra.

Schimb de mesaje între secretarul general 
al Partidului Comunist Român 

și secretarul general al C. C. al Partidului 
Comunist din GreciaATENA 15 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Harilaos Florakis. secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Grecia, un salut călduros și cele mai bune urări.Harilaos Florakis a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii Partidului Comunist Român mulțumiri pentru mesajul adresat și calde urări, atît din partea sa. cît și a Comitetului Central a), partidului. Apreciind pozitiv .relațiile bazate pe stimă și respect reciproc dintre cele două partide, secretarul general al C.C. al P.C. din Grecia a relevat dorința de dezvoltare în continuare a acestor relații.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de către Harilaos Florakis a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

România se pronunță pentru folosirea spațiilor 
maritime în scopuri exclusiv pașniceSTOCKHOLM 15 (Agerpres). — La Stockholm s-au desfășurat lucrările reuniunii internaționale cu tema „Folosirea pașnică a mărilor și oceanelor lumii". în cursul dezbaterilor s-a subliniat că în ultimul timp s-au intensificat acțiunile care pun în pericol pacea și securitatea popoarelor lumii, că spațiile maritime sînt folosite pentru experimentarea mijloacelor de distrugere, periclitînd viața a milioane și milioane de oameni.Concepția României, a președintelui, Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea folosirii tuturor spațiilor maritime ale planetei în scopuri exclusiv pașnice a fost prezentată pe larg în cursul lucrărilor de reprezentantul țării noastre, care a arătat că România s-a pronunțat și se pronunță consecvent pentru dezvoltarea cooperării pașnice între toate națiunile lumii. în acest scop, a subliniat vorbitorul, trebuie întreprinse măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor naționale și internaționale referitoare la utilizarea pașnică a spațiilor maritime. Tendința

Cooperarea industriala în sprijinul 
tarilor în curs de dezvoltare

Intervenția reprezentantului țării noastre la lucrările Consiliului 
Dezvoltării Industriale al O.N.U.D.I.VIENA 15 (Agerpres). — Lucrările Consiliului Dezvoltării Industriale, organism permanent al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), s-au concentrat in ultimele zile asupra examinării stadiului de pregătire a celei de-a IV-a Conferințe' generale a O.N.U.D.I., ce va avea loc în luna august, la Viena.Intervenind în cadrul dezbaterilor, reprezentantul țării noastre a subliniat că O.N.U.D.I.-IV constituie o etapă importantă în suita de evenimente ale O.N.U. și organismelor sale, iar prin rezoluțiile și recomandările ce vor fi adoptate va trebui să contribuie la realizarea obiectivelor O.N.U. de instaurare a unei noi ordini economice internaționale, de reducere treptată a decalajului economic, tehnic și științific care separă țările în curs de dezvoltare de. cele industrializate.Vorbitorul a subliniat că ordinea de zi a conferinței generale pune în evi

Cu acest prilej s-a făcut o'informare reciprocă cu privire la preocupările. actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Grecia. în timpul întrevederii au fost abordate, de asemenea. unele probleme ale situației din Europa, precum și ale vieții internaționale. Harilaos Florakis a apreciat progresele realizate de tara noastră în dezvoltarea sa economică și socială, arătînd că acestea corespund intereselor poporului român și reprezintă. în același timp, o prețioasă contribuție la cauza mișcării comuniste și muncitorești internaționale.S-a exprimat hotărîrea celor două partide de a acționa pentru adîncirea bunei colaborări și a solidarității militante dintre P.C.R. și P.C.G., de a contribui și pe această cale la dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre România si Grecia, dintre popoarele român și elen.

de extindere a acțiunilor militare, de dezvoltare a capacităților nucleare contravine intereselor păcii și securității în lume. în lumina prevederilor noii Convenții asupra dreptului mării, adoptată în 1982, și a reglementărilor naționale ale statelor, se impune să se întreprindă acțiuni hotărîte în vederea folosirii spațiilor maritime numai în scopuri pașnice, punîndu-se capăt tendințelor de militarizare și nuclearizare a mai multor zone ale oceanului mondial, Numai în aceste condiții se va putea spori încrederea între popoare, se vor promova pacea și securitatea în lume.în același sens s-au pronunțat delegațiile Columbiei, Sri Lankăi, Suediei, Norvegiei, Olandei, Noii Guinee, Indiei și Liberiei, care au relevat că denuclearizarea mărilor și oceanelor lumii, folosirea lor în scopuri pașnice vor facilita realizarea obiectivelor urmărite de Conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, care se desfășoară la Stockholm.

dență importanța examinării întregului ansamblu de probleme de care depinde dezvoltarea industrială în țările în curs de dezvoltare, precum și necesitatea adoptării unor măsuri concrete care să fie un sprijin real pentru țările în curs de. dezvoltare în realizarea programelor șî priorităților proprii din domeniul industriei. Atingerea acestor obiective utile pentru țările in curs de dezvoltare, cit și pentru cele industrializate, a arătat reprezentantul român, implică realizarea la viitoarea conferință a unui climat de largă cooperare, de înțelegere reciprocă, a unei voințe politice generale, luîn- du-se în considerare interesele majore ale țărilor în curs de dezvoltare. ' Numai în acest fel, O.N.U., organismele din sistemul său vor contribui la instaurarea unor raporturi noi de cooperare, fără restricții și discriminări, între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.

Sesiunea Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 

a R. P. ChinezeBEIJING 15 (Agerpres). — La Beijing au început, marți, lucrările sesiunii Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze — anunță agenția China Nouă. Iau parte conducători de partid și de stat chinezi. Participă; de asemenea, ca observatori, membri ai Comitetului Național al Conferinței Consultative Politice Populare.Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze. Zhao Ziyang, a prezentat raportul privind activitatea guvernului, care, după cum precizează agenția citată, se referă la situația economică a Chinei, la politica internă și externă a tării.în atenția celor peste 2 700 de de- putați prezenți la sesiune se vor afla, de asemenea, rapoartele cu privire la planul de dezvoltare economică și socială pe 1984, la executarea bugetului pe 1983 și la bugetul pe anul în curs.Lucrările sesiunii continuă.UN DEZIDERAT VITAL AL POPOARELOR J
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Pentru crearea unei zone 
denudearizaie în nordul 

EuropeiHELSINKI 15 (Agerpres). — Finlanda manifestă, ca și pînă acum, un profund interes pentru crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei, a declarat ministrul afacerilor externe al acestei țări, Paavo Vaeyrynen, într-o alocuțiune rostită în orașul Jyvaeskylae. El a precizat că Finlanda este gata să ducă neîntîrziat tratative corespunzătoare cu celelalte țări nordice șl a dat asigurări că „eforturile finlandeze în această direcție vor continua".
Mtmifostații 

antirăzboinice 
• în Okinawa

TOKIO 15 (Agerpres). — Locui
torii din Okinawa au organizat 
marți puternice manifestații an
tirăzboinice, pentru pace și dezar
mare. Spre centrul administrativ al 
Okinawei au pornit trei coloane ale 
unui „Marș al păcii", care a mo
bilizat numeroși luptători împotri
va pericolului nuclear, ce amenință 
întreaga umanitate.

Tineretul cos'aricm 
se pronunță 

pentru dezarmare și paceSAN JOSE 15 (Agerpres). — Organizațiile de tineret și studențești din Costa Rica au chemat la organizarea unei ample demonstrații a tineretului costarican în favoarea păcii, împotriva pericolului declanșării unei noi conflagrații regionale și mondiale. în legătură cu această manifestație, a fost dat publicității un apel al Federațiilor studenților din Costa Rica — de la Universitatea Națională din San Jose, Institutul tehnologic și din partea altor foruri culturale și de învățămînt.

TOVARĂȘUL VESELIN GIURANCVICI ALES PREȘEDINTE 
.AL PREZIDIULUI R.S.F.I.

Tovarășului VESELIN GIURANOVICI 
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia' BELGRADCu prilejul desemnării dumneavoastră In funcția de președinte al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și urări de succes în îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată, pentru noi realizări în edificarea socialismului și creșterea bunăstării popoarelor iugoslave.Subliniind cu deosebită satisfacție raporturile trainice de bună vecinătate și prietenie româno-iugoslave, exprim convingerea că relațiile și_ colaborarea multilaterală dintre partidele și țările noastre vor cunoaște și în viitor o dezvoltare rodnică, pe baza înțelegerilor convenite la nivel înalț, în interesul poporului român și al popoarelor Iugoslaviei, al cauzei socialismului, păcii, independenței și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
★BELGRAD 15 (Agerpres). — După cum transmite agenția Taniug, Adunarea R.S.F. Iugoslavia, întrunită în sesiune, la Belgrad, a ales, marți, noul Prezidiu al R.S.F. Iugoslavia — organ colectiv de conducere al statului iugoslav, alcătuit din nouă membri aleși pentru o perioadă de cinci ani.Președinte al Prezidiului R.S.F.I., cu un mandat de un an, a fost ales

Demonstrație la Hamburg împotriva amplasării de noi rachete 
in R.F.G., pentru declararea orașului portuar drept zonă

0 uriașa povară pe umerii popoarelor
Anul acesta se vor cheltui în lume pentru înarmări 

970 miliarde dolari!
Cheltuielile militare mondiale ou crescut vertiginos din 1972 

prezent și se așteaptă ca ele să depășească nivelul de 1 000 
dolari în 1985, relevă un raport al Agenției Americane pentru 
Armamentelor și Dezarmare, citat de agențiile France Presse și Reuter. 
In document se estimează că, anul acesta, cheltuielile militare pe plan 
global vor ajunge la 970 miliarde dolari, față de 820 miliarde dolari
in 1982.Depășirea sumei astronomice de 1 000 miliarde de dolari cheltuiți in scopuri militare este de natură să amplifice protestul și indignarea popoarelor din lumea întreagă, doritoare de pace, de libertate și de liniște pentru a se putea dezvolta conform propriei lor voințe. O- rientarea unor asemenea fonduri spre obiective a căror menire este, în ultimă instanță, de a împinge la distrugere omenirea vine în contradicție cu idealurile nobile ale umanismului, cu atît mai flagrant cu cît ea se produce în condițiile în care aproape o jumătate de mi

★Veselin Giuranovici. în funcția da vicepreședinte al Prezidiului R.S.F.I. a fost ales Radovan Vlaikovici. Ceilalți membri ai Prezidiului R.S.F.I., reprezentînd republicile și provinciile Iugoslaviei, sînt: Branko Mikulici, Iosip Vrhoveț, Lazar Moi- sov. Stane Dolanț, Nikola Liubicici, Sinan Hasani și Dragoslav Marko- vici.

%liard de oameni de pe glob sînt L afectați de foamete. 40 000 de co- * pii mor zilnic de subnutriție, ni- ț velul de viață al multor milioa- < ne de persoane se deteriorează din 5 zi în zi. șomajul în țările capitaliș- l te industrializate, ca și în țări in ” curs de dezvoltare ia proporții ame- ț nințătoare. . iPartizanii păcii din lumea în- j treagă își vor ridica și mai puter- 1 nic glasul pentru a împiedica a- ceastă aberantă irosire de resurse, pentru a nu lăsa omenirea să fie t împinsă în pragul unei catastrofe ) termonucleare. (Agerpres) |

OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTERNE PROMOVATE K TM NOASTRĂ, DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
■ ... ................................................ . ---------------- .....---------------«

instalării5. Acțiuni perseverente, propuneri și inițiative realiste pentru oprirea 
noilor rachete, pentru înlăturarea primejdiei nucleare din Europa și întreaga lume

în momentul de față acordăm o atenție deosebită opririi 
amplasării rachetelor nucleare americane în Europa, precum și 
a contramăsurilor Uniunii Sovietice, reluării tratativelor dintre cele 
două țări și realizării unui acord corespunzător privind elimina
rea completă a rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa și, 
în general, a oricăror arme nucleare.

NICOLAE CEAUȘESCUOprirea cursei înarmărilor și în- îăptuirea dezarmării, așa cum s-a subliniat în articolele anterioare publicate în cadrul acestui ciclu, au constituit și constituie o preocupare fundamentală a întregii activități internaționale a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceatfșescu. Cu convingerea fermă- că opera de edificare a socialismului este de neconceput fără asigurarea păcii. România înfățișează imaginea unei țări plenar angajate în eforturile pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru făurirea unei lumi fără arme și războaie.Pornind de la adevărul potrivit căruia armele atomice au adus o schimbare calitativă a modului în care se pune astăzi problema războiului — în sensul că existența lor primejduiește însăși existența umanității — România, președintele Nicolae Ceaușescu subliniază neobosit necesitatea prioritară a adoptării unor măsuri practice pentru reducerea și în final eliminarea amenințării nucleare. Caracterul principial, constructiv și realist al poziției partidului și statului nostru în această problemă crucială a contemporaneității se vădește cu atît mai mult în împrejurările actuale, cînd, prin trecerea la amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune în Europa, s-a ajuns la o nouă escaladare a cursei înarmărilor nucleare.
Activitate stăruitoare pen

tru dezvăluirea marilor peri

cole generate de noile ra
chete Este meritul deosebit al țării noastre, al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi evidențiat încă de la început gravitatea planurilor privind trecerea la instalarea de noi arme nucleare pe continent. în repetate rînduri, secretarul general al partidului a arătat că Europa a ajuns un continent suprasaturat de armament nuclear și că, adăugîndu-se acestui imens potențial de distrugere, amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune reprezintă o decizie deosebit <le periculoasă și. totodată. absurdă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu â relevat că și fără noile rachete, în Europa se află depozitate armamente eapabile de a preface intr-un pustiu radioactiv nu numai continentul, dar întreaga planetă, de a distruge omenirea nu o dată, ci de mai multe ori, că orice nouă armă nucleară nu face decît să mărească riscurile unei conflagrații, care va fi, în mod inevitabil, atomică. în același timp, conducătorul partidului și statului nostru a pus în lumină faptul că decizia de instalare a noilor , arme constituie o încălcare flagrantă a prevederilor Tratatului de neproliferare a armelor nucleare.Trecerea la amplasarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune, ca și contramăsurile adoptate de Uniunea Sovietică au exacerbat și mai mult pericolele atît de grave care planează deasupra continentu

lui. au accentuat și mai mult insecuritatea, transformind noi țări în ținte potențiale ale contraloviturilor și ripostelor nucleare, reprezentind astfel un factor din cei mai n<?civi ai înveninării climatului politic internațional, accentuării tensiunii, creșterii neîncrederii și suspiciunii, degradării raporturilor dintre state — în detrimentul colaborării și înțelegerii. Toate acestea evidențiază temeinicia argumentelor României socialiste, ale președintelui Republicii, care a subliniat neobosit că noile rachete, departe de a contribui la întărirea securității, sînt un factor generator de grave și multiple primejdii, pe diverse planuri, împotriva intereselor vitale ale omenirii.„Problema înarmării, a noilor rachete nucleare din Europa — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vîntarea rostită la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii — constituie un pericol vital pentru însăși existența popoarelor noastre, a întregii planete. Nimic nu poate justifica trecerea la amplasarea noilor rachete în Europa. Dimpotrivă, interesele popoarelor europene, inclusiv interesele ceior două mari țări — Uniunea Sovietică și Statele Unite — cer să se renunțe și să se treacă la distrugerea tuturor armelor nucleare din Europa și din întreaga lume. Armele nucleare nu vor alege și nu vor face nici un fel de deosebire de orînduire socială și nici alte deosebiri. Ele vor duce la distrugerea omenirii, la distrugerea a înseși condițiilor vieții 1“

Moment de înaltă răspun
dere pentru destinele Euro
pei, ale întregii lumi. Analizind situația și tendințele extrem de periculoase de pe continent și din lume create prin trecerea la amplasarea eurorachetelor. România, președintele Nicolae Ceaușescu au pus in lumină înalta răspundere ce revine în aceste împrejurări de grea cumpănă tuturor statelor, tuturor popoarelor chemate să aducă o contribuție activă la eliminarea primejdiei nucleare. Desigur, o răspundere deosebită au in acest sens S.U.A. și U.R.S.S.. ca state de care depind nemijlocit problema instalării noilor arme nucleare, retragerea celor existente și trecerea la tratative pentru eliberarea continentului de povara arsenalelor atomice. Dar, în același timp, problema eurorachetelor nu poate interesa numai cele două puteri nucleare sau numai statele pe teritoriul cărora se află staționate ori urmează să fie amplasate noile rachete. ci unanimitatea statelor din Europa, din întreaga lume. în concepția României, noile rachete, departe de a fi o problemă de ordin bilateral. prezintă un interes vital pentru toate popoarele, pe plan continental și mondial. Această concluzie se desprinde cu limpezime din adevărul mereu pus în lumină de țara noasțră că, în cazul unui război nuclear, întreaga planetă se va transforma într-o uriașă torță radioactivă.Iată de ce sînt profund realiste și legitime poziția României socialiste, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu în virtutea cărora toate popoarele europene au nu numai dreptul, dar și obligația să participe la realizarea unor acorduri corespunzătoare în problema eliminării rachetelor, făuririi unei Europe eliberate de spectrul nuclear. Aceasta corespunde principiilor. și normelor de justiție internațională, dreptului imprescriptibil al fiecărui stat de a-și spune cuvîntul și a participa nemij

locit la soluționarea problemelor internaționale — cu atît mai mult cînd este vorba de probleme care le vizează direct, ba chiar vizează însăși existența lor. cum este problema rachetelor nucleare.
Măsuri practice, acțiuni 

ferme pentru salvgardarea 
păcii Acționînd în spiritul hotărîri- lor adoptate de Congresul al XII-lea, de Conferința Națională, partidul și statul nostru, din inițiativa și cu contribuția esențială a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au e- laborat un amplu și realist program vizînd eliberarea continentului de cumplita amenințare a noilor rachete. în cadrul acestui program se evidențiază acuitatea stringentă a reluării tratativelor, odată cu oprirea amplasării rachetelor americane și a aplicării contramăsurilor anunțate de U.R.S.S. Este convingerea profundă a României că tratativele reprezintă singura cale rațională pentru a scoate din impas situația creată în Europa.Cu aceeași perseverență a evidențiat și evidențiază România necesitatea lărgirii cadrului de negocieri asupra problemei rachetelor. Participarea. activă și a altor state — cel puțin a statelor membre ale celor două alianțe militare — Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. — dar și a altor state la găsirea unei soluții este, în concepția României, nu numai un drept, dar și o cale eficientă pentru a conferi durabilitate și profunzime înțelegerilor convenite. Avan- sînd asemenea idei, propuneri, măsuri. România, șeful statului român apreciază, în același timp, că trebuie luate in considerare și alte propuneri — formulate de țările socialiste sau de alte state, de diferite guverne, care pot oferi elemente pozitive, o bază constructivă de discuții la masa tratativelor. Totul este ca aceste idei și inițiative să fie dezbătute cu răbdare, într-un spirit de încredere și înaltă responsabilitate.

Intensa și bogata activita
te politico-diplomatică des
fășurată de România pentru 3 4 împiedica amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune se regăsește în amploarea, multitudinea și diversitatea demersurilor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu. de țara noastră.în mai multe rînduri, secretarul general al partidului, președintele Republicii, a adresat mesaje personale președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și președintelui S.U.A., în care au fost avansate propuneri concrete menite să oprească escalada cursei înarmărilor nucleare in Europa și în lume. Aceluiași obiectiv s-a circumscris Apelul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu. șefilor de stat din U.R.S.S. și S.U.A. Un larg ecou au avut, de asemenea. Declarația Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poziția și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu expuse în Adunarea Generală a O.N.U. și la Conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare de la Stockholm. în expunerile la plenarele C.C. al P.C.R., ale Consiliului Național al Oamenilor Muncii, în alte foruri, în cuvîntările rostite cu prilejul recentelor vizite in Pakistan și Siria, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor șefilor de stat și guvern din Europa, oamenilor politici, popoarelor lumii chemarea de a acționa cu hotărîre pentiu oprirea amplasării noilor rachete. Apelul pentru pace și dezarmare al Frontului Democrației și Unității Socialiste, din septembrie 1983, Apelul ședinței comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie și a Consiliului Național al Agriculturii din mai 1983, Apelul din noiembrie 1983 adresat organizațiilor naționale, regionale și internaționale 

de tineret din Europa de către U.T.C., U.A.S.C.R. și Organizația Pionierilor din țara noastră, ca și recentul Apel al Marii A- dunări Naționale se înscriu pe linia promovării propunerilor realiste, constructive ale României, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, dînd glas aspirațiilor fierbinți ale tuturor cetățenilor patriei.Exprimindu-și deplina și entuziasta adeziune la strălucitele inițiative de pace ale președintelui Nicolae Ceaușescu, întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, a dat glas, în cadrul unor ample adunări, mitinguri, demonstrații, marșuri ale păcii, culminînd cu cele 18 milioane de șemnățuri pe Apelul adresat sesiunii speciale a O.N.U. din 1982, voinței sale ferme de a trăi într-o lume a conlucrării rodnice, fără rachete și arme nucleare. Cu aceeași termite și-au manifestat și își manifestă România, cetățenii, patriei noastre solidaritatea cu milioanele de participanți la ampla mișcare pentru pace, împotriva cursei înarmărilor, mișcare care a cuprins întreg globul, confirmînd întru totul aprecierile realiste ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind capacitatea popoarelor de a-și face auzit glasul, de a impune o politică de pace.Activitatea tenace, eforturile neobosite, inițiativele și demersurile multiple ale țării noastre, ale președintelui ei pentru oprirea escaladării înarmărilor racheto-nucleare, pentru pace și dezarmare au avut și au un profund ecou internațional, se bucură de cea mai largă audiență pretutindeni în lume. Ele au sporit și sporesc continuu prestigiul internațional al României socialiste, unanim considerată ca „țară a păcii", înalta prețuire și stimă pentru personalitatea politică proeminentă a președintelui Nicolae Ceaușescu, în care contemporaneitatea vede un adevărat „erou al păcii".
Ioan TIMOFTE
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