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EDUCAREA TINERETIMI ÎN SPIRIT REVOLUȚIONAR,^ 
MISIUNE NOBILĂ A ȘCOLII ROMÂNEȘTI

O frumoasă si generoasă tradiție 
consemnează, pe prima filă a calen
darului noului an de învătămint, 
prezența in mijlocul elevilor, stu
denților și cadrelor didactice a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, a 
tovarășei Elena Ceausescu, a altor 
conducători ai partidului si sta
tului nostru. De fiecare dată, ideile 
Si orientările secretarului general 
al partidului jalonează tuturor oa
menilor școlii ample si complexe 
programe de acțiune politică si 
educativă, meni
te să ridice ne 
noi treote supe
rioare de calita
te întregul pro
ces instructiv-e- 
ducativ. de for
mare revoluțio
nară. patriotică, 
profesională a ti
nerelor generații 
ale tării.

Asa cum a re
ieșit pregnant cu 
prilejul aniversă
rii celor 40 de 
ani de viată li
beră a tării, 
școala româneas
că a devenit. în 
anii socialismu
lui. un sistem 
modern de învă- 
tămînt. care cu
prinde azi peste 25 la sută 
din populația tării si asigură b te
meinică pregătire pentru muncă si 
viată întregului-tineret. Constituția 
Republicii Socialiste România, pre
vederile Legii educației si învătă- 
mîntului garantează accesul plenar, 
neîngrădit la învățătură al tuturor 
fiilor tării, români, maghiari, ger
mani si de alte naționalități, care 
au la dispoziție școli si instituții 
de învățămînt superior, o bogată 
zestre didactică. încorporată în ca
binete si laboratoare moderne, în 
ateliere funcționale.

In cuvîntarea rostită la marea 
adunare populară de la Timisoara, 
tovarășul Nicolae Ceausescu spu
nea : „putem afirma, fără teama 
de a greși, că dacă nu am fi rea
lizat aceste succese importante în 
Învătămint, dacă nu am fi înfăp
tuit — as putea spune — această 
revoluție în transformarea învăță- 
mintului românesc, nu am fi putut 
obține nici celelalte realizări în dez
voltarea economico-socială a tării**.

Acum, la Începutul celui de-al 
cincilea deceniu al libertății noas

tre. deschiderea noului an de în- 
vătămînt are loc sub auspiciile a- 
propierii Congresului al XIII-lea 
al partidului. Nu cu mult timp în 
urmă a fost publicat proiectul 
Directivelor Congresului cu pri
vire la dezvoltarea economico- 
socială a României în cincinalul 
1986—1990 și orientările de perspec
tivă pînă în anul 2000. înaintea 
poporului nostru se prefigurează 
perspective luminoase, de o deo
sebită amploare, sarcini de înal

cialistă. A fost subliniată In acest 
sens atît cerința însușirii apro
fundate de către tineretul studios 
a tot ce au făurit mai valoros 
gindirea șl cultura umană, tehnica 
și știința contemporană, cit si a 
formării elevilor și studenților ca 
militanti comuniști, patrioti. A fost 
relevată cu pregnantă înalta înda
torire a scolii, a comuniștilor de 
la catedre de a creste si educa ti
neretul patriei noastre pentru mun
că. pentru viată. în spiritul unei

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, 
edificarea comunismului în România presupun acțiuni re
voluționare, dăruire revoluționară din partea tuturor cetă
țenilor patriei, cer un tineret eroic, gata să facă totul 
pentru a cuceri cele mai înalte culmi ale progresului, ale 
tehnicii, ale științei, ale cunoașterii umane în general, 
pentru a acționa ca revoluționari și a fi gata să facă totul 
pentru patrie.

NICOLAE CEAUȘESCU

tă complexitate In dezvoltarea 
economiei naționale, cerințe deo
sebite privind dezvoltarea in
tensivă a întregii economii pe 
baza celor mai avansate cuceriri 
ale științei și tehnicii contempo
rane — într-un cuvînt un gradios 
program de realizări superioare sub 
raportul calității si eficientei. Iar 
cei ce vor fi chemați să aducă, 
prin firea lucrurilor, o mare con
tribuție la materializarea acestor 
mărețe perspective sint tocmai ti
nerii acestor ani. elevii si stu
denții aflati astăzi în băncile șco
lilor. în amfiteatrele facultăților. 
De aici accentul puternic pus 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea de la Timișoa
ra pe cerințele unei pregătiri 
profesionale și politice de înaltă 
calitate în Invățămîntul de ioațe 
gradele.

Se poate afirma că întreaga cu- 
vîntare este străbătută ca un fir 
roșu de ideea intensificării educa
ției revoluționare a tineretului, în 
spiritul concepției științifice, ma- 
terialist-dialectice despre lume si 
viată a partidului, al dragos
tei pentru patria noastră so

munci complexe, bazată pe pro
funde cunoștințe profesionale sl 
tehnice. în această ordine de idei, 
secretarul general al partidului a 
adresat tinerilor îndemnul de a fi 
revoluționari. în sensul de a se 
pregăti ca buni muncitori, ca buni 
specialiști, buni oameni de stiintă. 
Spiritul revoluționar nu este un 
concept abstract, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ci se concre
tizează in rezultatele muncii, în 
randamentele obținute In industrie, 
în agricultură, în toate domeniile 
de activitate. Acestea, numai aces
tea pot fi considerate etalonul si
gur al unui autentio spirit revolu
ționar.

Marile perspective care se des
chid înaintea tării noastre cer spe
cialiști cu foarte bună pregătire, 
capabili să promoveze noul., șă 
elimine cu hotărîre practici, meto
de. mentalități depășite, căci numai 
deschizîndu-se drum larg noului 
se va putea asigura progresul ra
pid al patriei noastre socialiste. De 
aceea întreaga activitate din învă- 
tămînt. fiecare oră de curs, lecție, 
activitate practică se cer pătrunse 
de exigentă si suflu înnoitor, de

competentă, ancorate ferm In rea
litățile economico-sociale si cultu
rale ale tării în ansamblu, ale fie
cărei localități în parte. Se cer sus
ținute cu competentă, pasiune sl 
convingere de fiecare profesor, de 
fiecare educator. încît să formeze 
tineretului studios convingeri ști
ințifice ferme, deprinderi temeini
ce de muncă, dorința si hotărîrea 
de a deveni oameni de nădejde ai 
tării. Acestea sint tot atîtea direc
ții de activitate politică, educativă 

a organizațiilor 
de tineret, sub 
îndrumarea or
ganizațiilor de 
partid din între
gul sistem de in- 
vătămînt. De a- 
semenea. obți
nerea unor re
zultate din ce în 
ce mai bune, e- 
ficiente si traini
ce. ne măsura 
condițiilor asi
gurate si a cerin
țelor societății 
noastre socialis
te. în pregătirea 
forței de muncă 
si de creație im
pune antrenarea 
amplă, activă, sub 
conducerea orga
nizațiilor de par

tid. a tuturor factorilor educativi 
ai societății în formarea științifi
că. profesională, politică si etică a 
tineretului.

Școala românească este hotărîtă 
să acționeze cu fermitate si răs
pundere pentru îndeplinirea misiu
nii nobile a pregătirii si educării 
noilor generații de constructori ai 
socialismului si comunismului în 
România, urmînd neabătut politica 
partidului nostru comunist. Acest 
angajament solemn a fost afirmat 
si cu prilejul consfătuirilor cadre
lor didactice care au precedat înce
putul noului an de studiu si laxîn- 
tîlnirea cu secretarul general' al 
partidului, la festivitățile de la Ti
misoara. cînd oamenii scolii sl-au 
exprimat, cu profundă satisfacție 
si mîfidrie patriotică,, adeziunea 
deplină. la, .hotărîrea,. Plenarei Co
mitetului Central al partidului, ca 
tovarășul Nicolae Ceausescu să fie 
reales, la Congresul al XIII-lea, în 
funcția de secretar general al parti
dului. cu convingerea fermă că 
această realegere reprezintă garan
ția dezvoltării pe noi trepte de lu
mină a școlii românești.

RĂSPUNS «MIT, UNANIM LA INSUFLETITOARELE ÎNDEMNURI DIN CUVÎNTAREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU LA DESCHIUEREA NOULUI AN ȘCOLAR: 
„Angajamentul nostru ferm: vom face totul pentru ca tinăra generație 
să răspundă din plin încrederi partidului, spre binele patriei socialiste" 
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Analiza aprofundată a proiectului 
de Directive ale Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. cu privire la dez
voltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1986—1990 si orien
tările de perspectivă pînă în anul 
2000 evidențiază cu maximă putere 
de convingere responsabilitatea cu 
care Partidul Comunist Român, se
cretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, așază la baza 
viitorului comunist al națiunii româ
ne structuri tehnico-productive, so- 
cial-economice și politice care dau 
energia inepuizabilă a progresului 
susținut si multilateral, forța si ca
pacitatea de a făuri o economie na
țională multilateral dezvoltată, ca
pabilă să asigure un înalt nivel de 
civilizație materială si spirituală 
pentru toti cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate.

Prin modul lor de fundamentare, 
ca și prin semnificațiile majore si 
implicațiile sociale, proiectul de Di
rective reflectă, într-o sinteză vie. 
activitatea profund științifică, clar
văzătoare, novatoare, de mare anga
jare politică a secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care este rezultatul cu
noașterii. stăpînirii si aplicării cu 
înaltă răspundere comunistă a prin
cipiilor fundamentale ale socialismu
lui științific, a concepției revoluțio
nare materialist-dialectice si istorice 
la condițiile concrete din tara noas
tră.

Amploarea si profunzimea unei a- 
semenea viziuni de largă deschidere 
Istorică se reflectă în așezarea în 
centrul obiectivului fundamental al 
viitorului plan cincinal a cerinței dez
voltării puternice, în continuare, a 
forțelor de producție, a bazei tehni- 
co-materiale a societății ca o con
diție indispensabilă, esențială a în
făptuirii în linii generale a Progra
mului partidului și a creării condi
țiilor necesare trecerii la construcția 
comunismului în România.

Aceasta reprezintă o confirmare 
deplină a locului si rolului pe care 
partidul nostru le acordă dezvoltării 
puternice a forțelor de producție, 
făuririi unei baze tehnico-materiale 
moderne, care să încorporeze cele 
mai noi cuceriri ale științei Si teh
nicii contemporane. în măsură să 
asigure efectele de antrenare nece
sare creșterii mai accentuate a efi
cientei cu care sint utilizate resur
sele materiale și umane ale. tării, 
sporirea capacității de performantă 
la scară mondială si sub raport eco
nomic a sistemului nostru social.

La întrebarea : care sint semnifi
cațiile majore ale includerii în obiec
tivul fundamental al viitorului cin
cinal a dezvoltării puternice, în con
tinuare, a forțelor de producție, a 
bazei tehnico-materiale ? — răs
punsul poate fi susținut cu ar
gumente economice, sociale si poli
tice ce exprimă interacțiunea exi
gentelor legilor economice obiective 
cu condițiile istorice concrete interne 
și internaționale în care urmează să 
ne dezvoltăm.

Este limpede că In cei 40 de ani 
de dezvoltare socialistă liberă și in
dependentă. cu deosebire în etapa 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R.. am obtinut succese isto
rice remarcabile, cu adevărat revo
luționare, în toate domeniile vieții 
economice, sociale si politice. Româ
nia socialistă prezentîndu-se astăzi 
în fata lumii întregi ca o tară in- 
dustrial-agrară. cu o industrie mo
dernă. puternică si cu o agricultură 
socialistă modernă. în plină dezvol
tare. Perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului este cea mai 
măreață și înfloritoare din întreaga 
Istorie a țării, cea mai bogată în în
făptuiri în toate sectoarele vieții 
economice, sociale și politice, care 
sint legate Indisolubil de numele și 
activitatea revoluționară desfășurată 
de cel mai iubit și mai stimat fiu al 
poporului român. Tocmai de aceea, 
poporul român denumește această 
perioadă, cu legitimă mîndrie patrio
tică. „Epoca Ceausescu**.

în anii socialismului, șl îndeosebi 
în ultimii 20 de ani. progresul eco- 
nomico-social multilateral al patriei 
a avut ca izvor permanent dezvol
tarea puternică a forțelor de pro
ducție. promovarea fermă a politicii 
consecvente de industrializare so
cialistă a tării, în condițiile asimi
lării celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii în făurirea bazei 
tehnico-materiale a societății româ
nești. Iar acum, cînd propria noastră 
experiență istorică, ca și experiența 
altor țări dezvoltate economic, de
monstrează cu putere că numai dez
voltarea forțelor de producție, pe 
baza celor mai noi cuceriri tehnico-

știintifice. asigură condițiile nece
sare progresului neîntrerupt si multi
lateral al întregii țări, continuarea 
pe o treaptă calitativ superioară a 
procesului de dezvoltare si moder
nizare a celei mai dinamice.și revo
luționare laturi a modului de pro
ducție — tortele de producție — con
stituie cea mai elocventă expresie 
a trăiniciel. profunzimii 61 comple
xității transformărilor ce vor avea 
loc în etapa următoare în întreaga 
societate românească.

Partidul nostru, concepînd acest 
obiectiv fundamental pentru etapa 
următoare în condițiile In care în 
lume se desfășoară o nouă revolu
ție în știintă si tehnică, iar econo
mia mondială este zguduită puternic 
de crize structurale profunde si 
dezechilibre grave, a stabilit ca ele
ment strategic definitoriu nu orice 
dezvoltare a forțelor de producție, 
ci numai o dezvoltare pe baze in
tensive, calitative a acestora, care, 
prin modernizarea in continuare a 
structurilor de producție si creșterea 
prioritară a ramurilor șl subramuri- 
Ior industriale de înaltă tehnicitate, 
prin extinderea automatizării, elec- 
tronizării și robotizării, să asigure 
sporirea mal puternică a producti
vității muncii sociale, valorificarea 
cu maximum de eficientă a resurse
lor materiale și energetice, ridicarea 
permanentă a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor și, pe această 
bază, asigurarea unor performanțe 
competitive cu cele mal bune reali
zări din lume.
'In. mod pregnant se desprinde din 

proiectul de Directive că, în viitorul 
cincinal, știința, cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică vor avea 
un rol esențial în ansamblul dezvol
tării forțelor de producție, în perfec
ționarea bazei tehnico-materiale a 
societății, în promovarea progresu
lui tehnico-științifio în toate ramu
rile economiei, în intensificarea ac
țiunii factorilor calitativi ai dezvol
tării economice. Amplificarea puter
nică a rolului științei și tehnologiei 
românești In toate domeniile, sub 
coordonarea directă a Consiliului 
National pentru Știință și Tehno

logie, In frunte cu tovarășa aca
demician doctor . inginer Elena 
Ceaușescu, determină mutații ca
litative fundamentale în cadrul 
forțelor de producție, potentînd 
tot mai mult laturile calitative 
ale acestora, rolul lor hotărîtor în 
cadrul economiei naționale.

Pentru înfăptuirea acestui pro
gram de dezvoltare si modernizare 
a forțelor de producție, proiectul de 
Directive prevede că cea mai mare 
parte a fondurilor do investiții 
(circa 90 la sută) să fie îndreptate 
spre creșterea potențialului pro
ductiv al economiei naționale, spre 
realizarea priorităților vitale ale a- 
cestei etape — asigurarea bazei 
energetice și de materii prime pen
tru dezvoltarea dinamică a econo
miei naționale, dezvoltarea priori
tară a ramurilor și subramurilor 
industriale de înaltă tehnicitate, con
tinuarea procesului de dezvoltare 
Intensivă și modernizare a agricul
turii, creșterea puternică a rolului 
științei și tehnologiei în toate dome
niile de activitate, intensificarea în 
continuare a acțiunii factorilor cali
tativi ai dezvoltării economice.

Pe baza dezvoltării puternice și 
modernizării forțelor de producție, 
perfecționării bazei tehnico-materia
le a societății noastre, dezvoltării 
intensive a industriei și a agricultu
rii, accentuării factorilor calitativi, 
de eficiență ai dezvoltării economice 
se vor crea condițiile obiective, ma
teriale și umane, absoliit necesare 
pentru consolidarea tuturor realiză
rilor obținute în edificarea noii 
or'induiri. pentru Întărirea pozițiilor 
României de tară socialistă mediu 
dezvoltată și trecerea ei intr-un sta
diu nou, superior — cel de tară so
cialistă dezvoltată.

In interdependentă cu aceste sem
nificații majore, și. in același timp, 
ca un efect direct la scara întregii 
societăți se conturează importante 
implicații sociale, care dau adevărata 
amplitudine a finalizării întregului 
proces de dezvoltare puternică. în 
continuare, a forțelor de producție. 
Astfel, tocmai ca rezultat al dez
voltării producției materiale si creș
terii mai accentuate a eficientei 
economice In toate sectoarele de ac
tivitate. venitul national va spori 
într-un ritm mediu anual de 7,6— 
8,3 la sută. In acest fel va fi po
sibil să se asigure menținerea ni
velului de trai realizat și creșterea 
veniturilor populației, a retribuției 
reale în strînsă dependență de spo
rirea venitului național, de creșterea 
productivității muncii și reducerea 
cheltuielilor materiale, de gradul de 
valorificare a resurselor, asigurîn- 
du-se astfel o corelare corespunză
toare între fondurile alocate pentru 
ridicarea nivelului de trai sl sursele 
cțe acoperire a acestora.

; Puternica dezvoltare a forțelor de 
producție determină profunde trans
formări în structura socială. de 
clasă a României, dezvoltindu-se 
puternic clasa muncitoare, care își 
îndeplinește cu cinste rolul de forță 
politică conducătoare a societății 
noastre socialiste. De asemenea, se 
dezvoltă puternic țărănimea, care, 
tmpreună și in alianță cu clasa mun
citoare. constituie baza orînduiril 
noastre noi, socialiste. Concomitent, 
se va dezvolta puternic și intelec
tualitatea. care are un rol de mare 
însemnătate în întreaga dezvoltare 
economico-socială a tării. Pe o ase
menea bază se va întări și consolida 
mai puternic unitatea întregului 
popor în jurul forței sale politice 
conducătoare — Partidul Comunist

Prof. dr. Hie VĂDUVĂ
(Continuare în pag. a IlI-a)

Linia de sudură 
a colectivului

Planul la producția fizică 
- realizat ritmic, integral I

CULESUL RECOLTEI
- in ritm mai intens!

In perioada care a mal rămas pînă la 
încheierea acestui an hotărîtor al actualului 
cincinal, îndeplinirea exemplară a planului la 
producția fizică, în structura sortimentală și 
în condițiile de calitate stabilite, reprezintă 
una din sarcinile de cea mai mare importanță 
ce revine muncitorilor, specialiștilor, tehnicie
nilor, qadrelor de conducere din unitățile 
industriale. înfăptuirea acestui obiectiv trebuie 
să stea, în egală măsură, atît în atenția oa
menilor muncii din întreprinderi, cit și a 
organizațiilor de partid. După cum se subli

niază in cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la C.C, 
al P.C.R., activitatea de partid se reflectă in 
primul rind in felul in care se realizează 
planul de dezvoltare economico-socială a 
țării.

lată de ce, ținînd seama de acest coman
dament major al activității de partid, redacția 
a adresat unor secretari ai comitetelor ju
dețene de partid următoarele întrebări pe 
tema îndeplinirii planului la producția fizică :

1. CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII PLANULUI LA PRODUCȚIA 
FIZICA ?

2. CE MASURI S-AU LUAT PENTRU ORGANIZAREA CIT MAI BUNA 
A MUNCII Șl RESPECTAREA CONTRACTELOR ECONOMICE ?

3. LA CE PRODUSE EXISTĂ RESTANȚE Șl CUM SE ACȚIONEAZĂ 
PENTRU RECUPERAREA LOR ?

Publicăm în pagina a ll-a răspunsurile primite din județele Mureș și Botoșani

• Floarea-soarelui a fost strînsă de 
pe 80 la sută din suprafața cultivată, 
dar ritmul recoltării trebuie mult inten
sificat pentru încheierea grabnică a 
acestei lucrări și evitarea oricăror pier
deri de semințe prin scuturare.
• Porumbul a dat in copt pe mari 

suprafețe, ceea ce impune, cu deose
bire in județele din sudul și sud-vestul 
țării, ca la cules să fie concentrate 
mijloace mecanice și forțe umane 
sporite.
• Cartofii trebuie adunați fără in- 

tîrziere și transportați operativ la locu
rile de depozitare.

© Sfecla de zahăr să fie recoltată 
potrivit graficelor, astfel incit să se 
□sigure materia primă necesară func
ționării neîntrerupte a fabricilor pre
lucrătoare.

© Legumele și fructele să fie culese 
mai repede și tot atit de repede să fie 
transportate pe piețe și la locurile de 
depozitare.

® Toate resursele de furaje trebuie 
strinse integral și puse cu grijă gospo
dărească la adăpost.

® Transportul produselor agricole 
din cimp să se desfășoare ritmic, pen
tru ca tot ce se stringe in cursul unei 
zile pină seara să ajungă in magazii.

In pagina a ll-a relatări din unități 
agricole brăilene

— Dimensiunile a- 
cestor piese sint co
pleșitoare...

— $i, deocamdată, 
nu e vorba decit doar 
de tronsoane. în final, 
coloanele de distilare 
vor fi înalte de 28 de 
metri și grele de 46 
tone. Cu toate acestea 
tint executate cu pre
cizie de microni.

— Folosiți dintr-o 
dată — cu atita natu
ralețe — și tonele și 
micronii drept unități 
de măsură I

— Utilizăm chiar și 
lungimea Ecuatorului. 
Cordonul de sudură 
înglobat în conducta 
forțată a hidrocentra
lei de la Argeș este de 
trei ori și jumătate 
mai lung decit Ecua
torul. Este una dintre 
lucrările noastre.

Fără îndoială, expli
cațiile date de directo
rul Mihai Găldean și 
secretarul comitetului 
de partid, Stefan Va- 
siu, in vasta cazange- 
rie a „Independenței" 
Sibiu, conțin a anu
mită notă de mlndrie. 
Acești comuniști au 
fost ei înșiși muncitori, 
strungari in această 
mare întreprindere — 
pivot al industriei 
noastre constructoare 
de mașini — și deslu
șești că amândoi nu
tresc acel sentiment de 
bucurie, de împlinire 
pe care ți-l dă lucrul 
bine făcut.

Sudorul specialist 
loan Stimeriu este u- 
nul dintre artizanii 
coloșilor de metal :

.— .Pină acum am 
sudat conducte forța
te pentru toate hidro
centralele din țară. 
Putem spune că In ar
terele viguroase de e- 
nergie, de forță ale 
României pulsează si 
inima noastră.

Zicind „inima noas
tră”, loan Stimeriu a- 
rată către cei din jur, 
către Ilie Mărginean, 
și Wonner Gunter, și 
Loy Zoltan, și Stancu 
Ludoșan.

Un puternic cordon 
al sudurii umane ii u- 
nește pe acești oameni 
in munca și faptele 
lor. Si ce faptă ar pu
tea fi mai grăitoare,

Un fapt, 
o semnificație

măi semnificativă de
cit aceea că unul din
tre ei, loan Stimeriu, 
a dăruit acestei mese
rii a construcției în 
metal, a temperaturi
lor înalte, tot ce a a- 
vut mai bun și mai 
scump in viață :

— Cînd mî-au cres
cut mari cei trei 
feciori ai mei l-am 
luat rind pe rind de 
mină și i-am adus aici, 
la cazangerie. l-am 
învățat cum se înge
mănează metalul cu 
metal. Sint mulțumit 
că și Vasile, și Con
stantin, și loan sint co
muniști și uteciști care 
fac cinste meseriei lor 
și răspunderii de mun
citor.

„Independenta" fa
brică astăzi utilaje 
tehnologice complexe 
pentru Industria con
structoare de mașini și 
cea minieră, metalur
gie, chimie, hidrocen
trale, rafinării, avind 
un ridicat grad de 
înnoire a produselor 
dat de însuși caracte
rul fabricației : produ
se unicat. Unul dintre 
locurile în care se

naște aici noul este și 
itelierul de prototipuri 
de la secția mecanică 
III. Lăcătușul mecanic 
Gheorghe Sasu lucrea
ză in întreprindere de 
mai bine de 41 de ani 
și-i cunoaște și istoria 
și toate rosturile :

— Nivelul la care a 
ajuns azi „Indepen
dența", capacitatea ei 
tehnică, forța ei de 
creație le datorăm 
secretarului general al 
partidului care ne-a 
vizitat in mai multe 
rinduri, stabilind, îm
preună cu noi, etapele 
dezvoltării, îndemnin- 
du-ne la tot mai înal
te performante. într-o 
astfel de vizită de lu
cru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat sarci
na creării in uzină a 
unui centru de cerce
tări și proiectări, a or
ganizării unor labora
toare, a atelierelor de 
prototipuri. Astfel, pot 
spune că și acest loc 
de muncă in care lu
crez, acest atelier in 
care se zămislesc noi
le produse de înaltă 
tehnicitate este o în
făptuire a acestor o- 
rientări. Este un gind 
devenit faptă Eu sint 
sigur că la fel se vor 
înfăptui toate marile 
noastre ginduri de vii
tor, ale viitorului fe
ricit către care ne in- 
dreaptă pașii proiec
tul de Directive ale 
celui de-al XIII-lea 
Congres al parti
dului.

Arcul voltaic al 
conștiinței muncito
rești, revoluționare, 
leagă prin faptă pre
zentul de viitor, fău
rește cordonul de su
dură al unității și al 
forței noastre.

Gh. ATANASIU
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ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ
PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ
- REALIZAT RITMIC, INTEGRAL, 

| LA TOATE SORTIMENTELE^ 
„Punem accentul pe folosirea mai bună a potențialului 

tehnic și uman din întreprinderi"

CULESUL RECOLTEI - în ritm mai intens! 
TRANSPORTUL DIN CÎMP - mai bine organizat!

ISe poate aprecia că, în gene
ral. cu toate greutățile care au 

* existat în activitatea unor între
prinderi. oamenii muncii din indus
tria județului Mures au denus efor
turi susținute pentru realizarea în 
condiții cit mai bune a planului la 
producția fizică. Producția suplimen
tară în valoare de aproape 279 mili
oane lei. realizată de unitățile econo
mice din județ în cele 8 luni care 
au trecut din acest an, ilustrează 
angajarea deplină, responsabilă a tu
turor oamenilor muncii — români, 
maghiari si germani — de a con
tribui cit mai substantial la reali
zarea unei producții industriale su
plimentare pe ansamblul eoonomiei 
naționale. în mod special s-a urmă
rit îndeplinirea si depășirea planului 
la acele produse de. care economia 
are cea mai mare nevoie. Mai precis 
spus, s-au realizat suplimentar pro
duse de mecanică fină în valoare de 
35,4 milioane lei. 352 tone utilaje 
tehnologice pentru chimie. 22 390 
tone amoniac de sinteză. 3,3 milioane 
cărămizi si blocuri ceramice, 4 938 
metri cubf cherestea. 4 981 tone în
grășăminte chimice, precum si în
semnate cantități de carbid, utilaje 
pentru exploatarea si prelucrarea 
lemnului, alte produse solicitate de 
beneficiarii interni și la export.

Pentru realizarea exemplară a 
planului la producția fizică, in 
ședințele cu activul din indus

tria județului am analizat, in spiritul 
înaltelor exigente formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, diferite probleme 
care condiționează realizarea preve
derilor de plan la fiecare sortiment 
în parte, stabilind sarcini si terme
ne precise pentru soluționarea lor.

„Acționăm energic pentru îmbunătățirea' 
colaborării interuzinale"

Iîn cele opt luni care au tre- 
cut din acest an. planul la pro- 

* ductia fizică a fost îndeplinit și 
chiar depășit la 14 dintre cele 32 de 
produse urmărite la nivel central. 
La celelalte produse, procentul 'de 
îndeplinire a planului, este cuprins 
între 60 și 90 la sută.

Deși rezultatele obținute pe an
samblul județului nu pot fi con- 

* siderate mulțumitoare, a existat 
o preocupare permanentă din partea 
organelor locale de partid si de stat, 
a conducerilor întreprinderilor pentru 
asigurarea la timp a documentațiilor 
tehnice, a forței de muncă, a mij
loacelor de transport necesare livră
rii produselor către beneficiari, pen
tru organizarea cit mai bună a pro
ducției și a muncii. Conducerile 
întreprinderilor, si deopotrivă comi
tetul județean de partid au tinut o 
mai strînsă legătură cu centralele si 
ministerele, cu alte organe județene 
de partid, solicitînd sprijinul ori de 
cite ori a fost necesar. Drept urmare, 
în lunile iunie—august, întreprinde
rea de utilaje si piese de schimb, de 
exemplu, a recuperat în întregime 
restantele ce se înregistrau la trei 
noi prototipuri de utilaje pentru in
dustria ușoară, înscriindu-se acum în 
prevederile de plan la toate produ
sele. Răminerile în urmă din prima 
parte a anului au fost recuperate și 
la întreprinderea „Electrocontact", 
precum și in alte unități. Totodată, 
dezbaterile din adunările generale 
ale oamenilor muncii pe secții și în
treprinderi au contribuit la solutio
narea multor probleme. La între
prinderea textilă „l\loldova“-Boto-

loan BENKO.
secretar al Comitetului județean 

Mureș al P.C.R.

Membrii biroului si secretariatului 
comitetului județean de partid ur
măresc zilnic și decadal, pe unități 
economice — îndeosebi in cele cu 
sarcini la export — realizarea pla
nului la fiecare sortiment. Totodată, 
cu prilejul adunărilor generale ale 
oamenilor muncii — si ori de cite 
ori a fost necesar — am analizat, cu 
delegați ai ministerelor si ai cen
tralelor de resort, diferite probleme 
legate de îndeplinirea planului la 
producția fizică, îndeosebi cele care 
privesc asigurarea in timp util a 
materiilor prime, precum si a co
menzilor de produse finite.

3 Cu toate acestea, nu putem, fi Pe 
t deplin satisfăcuti de rezultatele 

obținute. în 8 luni, planul nu a 
fost îndeplinit integral la 27 de pro
duse. Mă refer, intre altele, la otel 
brut (o nerealizare de 1 897 tone), mo
bilier din lemn (in valoare de 32.6 
milioane lei), plăci din așchii de lemn 
(83 995 metri pătrați), var și altele. 
Nerealizările. se localizează în prin
cipal la întreprinderea metalurgică 
„Republica" din Reghin, Combinatul 
chimic din Tîrnăveni. „ILEFOR" 
Tîrgu Mures. întreprinderea de pre
lucrare. a lemnului Reghin și altele. 
Apreciez însă că în perioada urmă
toare unitățile din industria ju
dețului au reale posibilități de a 
îndeplini și depăși planul si la 
aceste produse. Toate Întreprinderile 
dispun de o excelentă dotare teh
nică. de muncitori si specialist! bine 
pregătiți profesional, cu experiență.

loan FLOAREȘ, 
secretar al Comitetului județean 

Botoșani al P.C.R.

sâni, bunăoară, prin felul cum 
a fost pregătită si s-a desfășurat 
adunarea generală, prin aplicarea 
hotărîrîlor luate, s-au rezolvat multe 
din neajunsurile manifestate în 
prima parte a anului.

3 Restantele cele mai mari se în- 
e registrează la benzi transpor

toare din cauciuc, la produse de 
mecanică fină si elemente hidropneu- 
matice, mobilier si țesături. Pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă, ac- 
tionînd în spiritul indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., s-au organizat o 
serie de întilniri cu factori de con
ducere din ministere si centrale 
industriale, stabilind cu aceste pri
lejuri — de comun acord — nu
meroase măsuri concrete si modali
tăți de acțiune pentru perioada ur
mătoare. La numai trei zile după 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., Ministerul Industriei de 
Mașini-Unelte. Electrotehnică si E- 
lectronică a găsit soluții practice 
pentru rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă întreprinderea de 
articole tehnice din cauciuc. Aceeași 
receptivitate au manifestat-o si Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, precum si comitetele de 
partid ale județelor Sibiu, Maramu
reș și Dîmbovița, al municipiului 
București,. Drept urmare, zilele tre

Iată de ce pe primul plan al preo
cupărilor punem efortul propriu al 
colectivelor de întreprinderi pentru 
valorificarea potențialului uman și 
tehnic de care dispun, precum și 
îmbunătățirea colaborării cu toate 
unitățile furnizoare si beneficiare 
din . tară.. Subliniez în mod deosebit 
această ultimă cerință întrucît este 
cit se poate . de evident că, la ora 
actuală. îndeplinirea integrală a pla
nului la o serie de produse depinde 
mai mult ca oricînd de buna func
ționare. a colaborării cu alte zeci și 
zeci de întreprinderi din tară. Con
cludent în acest sens este faptul că 
planul la otel. brut nu a putut fi 
realizat integral întrucît, în perioada 
care a trecut din acest an. întreprin
derea metalurgică „Republica" din 
Reghin nu a primit de la întreprin
derea de produse cărbunoase din 
Slatina 69 tone de electrozi. Este un 
exemplu dintre altele. Totuși, tin să 
precizez că. datorită măsurilor luate 
de organizațiile de partid și consi
liile oamenilor muncii din întreprin
deri. pentru valorificarea integrală 
a potențialului uman si tehnic de 
care dispun, planul anual va fi 
realizat integral la toate sortimen
tele. Este de relevat, în acest cadru, 
că. prin mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncit în cursul lunii 
august indicele de utilizare a mași
nilor și utilajelor a ajuns, pe an
samblul industriei județului, la 86,9 
la sută, iar cel al mașinilor-unelte de 
bază — la 87,7 la sută. Este, cred, 
o dovadă că oamenii muncii din 
industria județului Mures sint hotă- 
rîți să depună eforturi tot mai susți
nute în vederea realizării si depă
șirii planului la producția fizică pe 
acest an. pentru a întîmpina Con
gresul al XIII-lea al partidului cu 
rezultate deosebite în muncă.

cute. Ia întreprinderea de articole 
tehnice din cauciuc a fost montată 
si a început să producă o nouă presă 
pentru fabricarea benzilor cu lăți
mea de 2 000 mm, în timp ce 
echipe mixte de montori și specia
liști ai beneficiarului Și furnizorului 
de utilaje au intensificat ritmul de 
lucru pentru punerea în funcțiune a 
capacității restante de 6 460 tone 
benzi transportoare pe an. In ve
derea recuperării restantelor la pro
dusele de mecanică fină si elemen
tele hidropneumatice, în cadrul în
treprinderii mecanice s-a montat, pe 
aceleași spatii, o nouă linie de 
fabricație, reducînd în acest fel 
colaborările cu diferite unități. din 
tară. Totodată, am luat legătură cu 
Comitetul județean de partid Brăila, 
astfel incit întreprinderea „Pro
gresul" să-si onoreze toate contrac
tele pentru semifabricatele turnate. 
O îmbunătățire a situației se înre
gistrează și la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, conducerea mi
nisterului de resort actionînd pentru 
livrarea materiilor prime și a sub
stanțelor chimice.

Folosind, la rindul nostru, mai bine 
toate resursele de care dispunem, 
cadrul deosebit de prielnic ce ni-1 
oferă conferințele pentru adunări de 
dări de seamă și alegeri în organi
zațiile de partid, biroul comitetului 
județean de partid și-a propus ca, 
în cinstea Congresului al XIII-lea al 
partidului, să fie recuperate toate 
restantele la producția fizică, la fie
care sortiment, asigurind in felul 
acesta condiții pentru. încheierea 
anului cu realizări cit mai bune la 
toti indicatorii. .

Oamenii muncii de pe ogoarele județului Brăila folosesc din plin fie
care zi, fiecare oră pentru executarea volumului mare de lucrări din cam
pania agricolă de toamnă. Comitetul județean de partid și organele agri
cole au întreprins măsuri pentru mobilizarea puternică a forței de muncă 
de la sate și buna organizare a lucrărilor, astfel incit recolta să fie strîn
să, transportată și depozitată in timp scurt. In lumina sarcinilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., au fost stabilite viteze zilnice de recoltare pe consilii agro
industriale și unități agricole. Se are în vedere ații utilizarea Ia întreaga 
capacitate a mijloacelor mecanice, cit și participarea 'la lucrări a tuturor 
locuitorilor de la sate. „In momentul de față — ne spune tovarășul Ion 
Susanu, secretar al comitetului județean de partid — mijloacele meca
nice sint concentrate Ia recoltarea florii-soarelui, iar forțele manuale — 
la culesul produselor perisabile si. îndeosebi, al legumelor. De ieri. 22 000 
de elevi și oameni ai muncii din unități economice s-au alăturat lucră
torilor de pe ogoare, muncind la culesul legumelor, strugurilor și fruc
telor, Ia stringerea și sortarea cartofilor".

ORGANIZAREA EXEM
PLARĂ A MUNCII, DISCI
PLINĂ RIGUROASĂ. Am ur-
mărit cum se aplică în practică mă
surile amintite mai înainte. Intre- 
bindu-1 pe inginerul Gheorghe Țigă
nuș, președintele cooperativei agri
cole Tichilești, despre stadiul recol
tării florii-soarelui, el ne-a răspuns: 
„Ați întîrziat cu întrebarea, noi am 
încheiat recoltarea acestei culturi și 
transportul semințelor. De citeva 
zile am trecut la recoltarea porum
bului și sfeclei de zahăr". Intr-ade
văr, 300 de cooperatori împinzeau 
lanurile de porumb unde știuleții sint 
copți și care, pe măsură ce sint cu
leși, iau imediat drumul spre între
prinderea de furaje combinate. De 
asemenea, sint strinși toți cocenii de 
porumb. Tractoare cu cite două re
morci, intr-un du-te-vino neîntre
rupt, îi transportă la locul de însi- 
lozare. Tot aici, începînd de luni, ce
lor 150 de cooperatori care string 
cartofii li s-au alăturat cîteva sute 
de elevi și tineri, care adună tuber
culii și-i sortează după mărime. Un 
alt punct „fierbinte" este tarlaua de 
pe care se recoltează sfecla de za
hăr. „Respectăm graficele stabilite la 
recoltarea sfeclei — ni se spune — dar 
uneori transportul întîrzie. Astăzi, în 
loc de mijloace de transport cu o ca
pacitate de 80 de tone destinate sfe
clei de zahăr, ne-am ales doar cu... 
promisiuni". în cîmp se aflau în gră
mezi 250 tone sfeclă de zahăr deco- 
letată. în această situație, conduce
rea cooperativei a organizat trans
portul cu camioane proprii și trac
toare cu remorci de la S.M.A.

ZIUA SE RECOLTEAZĂ 
ȘTIULETII, NOAPTEA SE 
STRING COCENII. Coopera
tiva agricolă Chiscani cultivă 700 de 
hectare cu porumb. Președintele uni
tății, Mitu Ștefan, împreună cu in
ginerul-șef Păun Mirea și șefii de 
fermă au stabilit și delimitat supra
fețele cu știuleți copți, pentru ca 
acestea să fie recoltate cu prioritate, 
întrucît urmează să fie însărhințate 

Culesul legumelor la ferma nr. 5 de la asociația economică de stat și cooperatistă Cuza Vodă, județul Călărași Foto : Ion Prisneanu

cu culturi de păioase. în cîmp, 700 de 
oameni, mulți dintre ei muncitori in 
unitățile industriale din Chiscani,

OAMENII PREȚUIESC RECOLTA
ȘI 0 STRING CB RĂSPUNDERE

In unități agricole din județul Brăila
adună manual atît porumbul, cit și 
cocenii. în timp scurt, ei au recoltat 
porumbul de pe 300 hectare. .Seara, 
oină la miezul nopții, sau dis-de-di- 
mineață, cooperatorii taie cocenii. 
Străbatem tarlale întinse și peste tot 
cîmpul pare un furnicar de oameni. 
Unii depănușează știuleții, alții îi în
carcă în căruțe și remorci ori string 
și transportă cocenii pentru însilo- 
zare în ferma zootehnică. „Cum ve
deți, nu așteptăm ca pe întreaga su
prafață porumbul să ajungă la matu
ritate — ne spune inginerul-șef. îl 
strîngem pe cel de pe solele unde s-a 
copt. Deși nu avem decît 60 de hec
tare de porumb irigat, apreciem că 
vom obține mai mult de 9 000 kilo
grame de boabe la hectar". Și aici 
terenul este eliberat imediat de 
resturi vegetale. Unul dintre meca
nizatorii care se distinge prin rezul
tate deosebite este Nacu Drăgoi. Cu 
o combină autopropulsată, el strings 
cite 190—200 tone de coceni pe zi, 
care ajung în cel mult cîteva ore 
în silozurile amenajate la ferma 
zootehnică.

LIVRAREA LEGUMELOR 
- POTRIVIT GRAFICELOR 
STABILITE. împreună cu ’ttfvară- 
șul Tudor Andronache, șeful servi
ciului de achiziții, contractări și li
vrare a legumelor de la I.L.F. Brăi

la, urmărim — în cîteva dintre fer
mele producătoare din consiliul agro
industrial Romanu — fluxul legume
lor din momentul cînd sint culese si 
pină la destinație. „Concomitent cu 
cantitățile de produse destinate con
sumului pe plan local și industriali
zării, săptâminal livrăm Capitalei 
120 tone de tomate, ardei, vinete, 
ceapă, 70—80 de tone de pepeni, 
60—70 tone cartofi și importante can
tități de struguri, fructe și alte pro
duse — ne spune însoțitorul nostru. 
Avem acolo standuri cu legume și 
cartofi aprovizionate de grădinarii 
brăileni. Ținem ca, indiferent de evo
luția vremii, să ne achităm cu cinste 
de sarcina încredințată de a contribui 
la buna aprovizionare a populației 
Capitalei".

într-adevăr. In grădini, munca se 

desfășoară intens, iar cantitățile de 
legume ce se livrează sint mari. în 
fermele stațiunii de cercetare și pro
ducție legumicolă Brăila, zilnic. 1 400 
de oameni culeg tomate, ardei și vi
nete. Economistul Ioan Decu a orga
nizat echipe care sortează ardeii și 
tomatele, în raport cu destinația 
acestora : pentru industrializare sau 
consumul în stare proaspătă. Ferma 
nr. 7, condusă de inginerul Necula 
Dumitru, tocmai îndeplinise planul 
de 'livrare a vinetelor. „Am recoltat 
25 de tone de vinete la hectar, atit 
cit era prevăzut, dar apreciem că 
vom realiza cite 40 de tone".

DEFICIENTELE ÎN ORGA
NIZAREA TRANSPORTULUI 
DEREGLEAZĂ FLUXUL 
NORMAL AL LUCRĂRILOR. 
Biroul executiv al consiliului agroin
dustrial Romanu a organizat forma
ții de combine si mijloace de tran
sport pentru recoltarea florii-soare
lui acolo unde lanurile s-au copt mai 
devreme. Inginerul-șef Nițu Horia 
ține să precizeze că din cele 1 550 de 
hectare 'cu ’ această cultură s-au re
coltat 1 300 .de hectare. La C.A.P.' Ro
manu. combinele au înconjurat por
țiunile de floarea-soarelui de pe te
renurile mai joase sau însăm'întate 
miai tirziu. în urma combinelor, echi

pele de cooperatori string capitulela 
cu semințe care sint treierate sta
ționar.

Dar fluxul lucrărilor se întrerupe 
acolo unde ar trebui să continue cu 
mai mare intensitate. Din cauza 
neasigurării mijloacelor de transport 
solicitate. 11 tractoare au fost scoase 
de la arat si pregătirea terenului și 
repartizate la transportul sfeclei de 
zahăr.' Și acesta nu este singurul caz 
cînd necorelarea forțelor si mijloa
celor de recoltare cu cele de tran
sport duce la dereglarea fluxului 
lucrărilor.

EXISTĂ TOTUȘI SILOZURI 
DE FURAJE ÎNCĂ GOALE. 
Recoltarea furajelor, depozitarea ul
timelor cantități de fin. însilozarea 
cocenilor, coletelor si frunzelor de 
sfeclă preocupă pe multi dintre lu
crătorii din zootehnie, pe cel ce 
string producția secundară a cultu
rilor agricole. Sint insă si unitătl in 
care silozurile sint și acum goale. în 
cooperativele agricole Traianu, Si
liștea. Sihleanu, deși ne aflăm la 
jumătatea lunii septembrie, nu s-a 
însilozat nici o tonă de furaje, iar în 
alte unităti. lucrările se desfășoară 
în ritm lent. La cooperativa agricolă 
Gropeni, pentru cele 1 350 de tauri
ne s-au adunat numai 300 de tone de 
fin. La locul de însilozare nu se afla 
decît mecanizatorul Tudor Ripan, 
care trebuia să preseze nutrețul cu 
ajutorul unui tractor pe senile. Nu
mai că tractorul era defect, iar nu
trețul adus risca să se degradeze. A- 
flăm că. aici, această lucrare a în
ceput de aproape 10 zile, timp în care 
însilozarea trebuia să fie încheiată. 
Președintele cooperativei. Iorga Lazăr. 
se mulțumește să constate situația, 
dar nu rezolvă nimic, văzîndu-și li
niștit de alte treburi. în această uni
tate există riscul ca animalele să ră- 
mină în iarna ce vine, ca si în anii 
trecuti. fără cantitățile de furaje 
necesare. „Nu avem suficiente . mij
loace de transport" — ne spune șeful 
fermei zootehnice, Octavian Gorgo- 
van. Afirmația nu corespunde reali
tății. Cu 20 de căruțe se transportă 
zilnic furaje pentru vacile aduse de 
la pășunat Ia ora 12, în loc ca aces
tea să fie lăsate să-si adune singure 
hrana de pe cîmp pină seara. Din 
păcate, nu este singurul caz cînd re
coltarea si transportul furajelor sint 
tergiversate.

în județul Brăila există posibilități 
reale pentru intensificarea recoltării 
si punerea mai repede la adăpost a 
produselor toamnei. Esențial este ca 
peste tot să fie bine folosite mijloa
cele mecanice si de transport, pentru 
ca tot ceea ce se. recoltează într-o zi 
sa fie pus pînă 6eara la adăpost. în 
fond, în aceasta constă răspunderea 
producătorilor agricoli pentru re
coltă.

C. BORDEIANU

A
PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

E adevărat,' capriciile vremii n-au 
prea ocolit anul acesta nici județul 
Călărași : frigul iernii, uneori chiar 
viscolele au „mușcat" o parte din zi
lele lui martie, ba chiar din aprilie ; 
furtuna cu grindină din iunie a „ros", 
pe alocuri, și coaja copacilor, a aco
perit cu un strat de gheață efemeră 
anumite culturi, a provocat îmbolnă
virea unor animale etc.

Dar tot atit de adevărat este că 
eforturile oamenilor muncii din co
munele (și nu numai din comune) 
călărășene au înlăturat cu hotărire 
cea mai mare parte a efectelor ne
gative produse de aceste intemperii, 
redînd pămîntului fertilitatea.

Și totuși, convorbirea noastră cu 
tovarășul Ilie Iosif, președintele 
UJECOOP Călărași, privind stadiul 
de onorare a contractelor de produ
se agroalimentare și de predare a 
acestora la fondul de stat a gravitat, 
un timp, în jurul... capriciilor vre
mii. Situația la zi (pe primele opt 
luni ale anului) in această privință 
era departe de a fi satisfăcătoare : 
planul valoric de intrări la fondul de 
stat pe opt luni — Îndeplinit doar 
în proporție de 75,2 la sută (cu un 
minus de 8 milioane lei). Pe capi
tole — aceeași situație : la carne de 
porc — plan realizat doar în propor
ție de 45.9 Ia sută (un minus de 368 
tone), lapte de vacă — 65,3 la sută 
(5 200 hl mai puțin), ouă — 50,8 la 
sută (diferența față de plan — 
3 000 000 bucăți), miere de albine — 
25,3 la sută (adică 56 tone mai puțin). 
Nemaivorbind de predările de ciuperci 
cultivate — din care, practic, nu s-a 
livrat nimic. Care să fie 
acestor rămîneri în urmă ? Una din 
ele, fără îndoială, 
Deci — obiectivă.
tul, adică cele mai 
să se dezvăluie la 
că, în două comune apropiate,

capriciile vremii. 
Dar restul ? Res- 
importante aveau 
fața locului. Adi

eu

același pămint, același climat, același 
specific.

— S-a lăbărțat și peste noi iarna 
anul ăsta destuii își amintește Vasile 
Simion, contabil-șef al cooperati
vei de producție, achiziție și desfa
cere a mărfurilor din comuna CUZA 
VODĂ. Ba și grindina ne-a pișcat.

— Cam cit la sută din planul de 
predări la stat au afectat aceste ' 
cauze obiective ?

— De ce din plan ? Poate din de
pășirile pe care le prevedeam, ține 
el să precizeze. Cu planul sintem la 
zi in ce privește majoritatea artico
lelor lui. Restul — depășiri.

. Graficele completate „la zi" vorbesc 
de la sine. Carne de bovină și porc : 
contractat pe 1984 — 12,8 tone, pre
dat în primele 8 luni 10 tone ; 
carne de oaie — contractat 5,1 tone, 
predat 10,1 tone ; carne de pasăre — 
4 700 kg contractate, 5 203 kg preda
te ; lăpte de vacă — 214 hl contrac
tat, 244 hl predat... Cifre care, pină 
la sfîrșitul anului se vor mai rotunji 
cu altele, ca cele din ziua documen
tării noastre, cînd gospodarii din co
muna Cuza Vodă predaseră fondului 
de stat 15 kg carne de pasăre, 1 000 
ouă, 200 1 lapte de vacă și 100 1 de 
lapte de oaie. 100 kg miere. 200 kg 
roșii Si 150 kg ardei.

Cum au izbutit cei din comuna 
Cuza Vodă să înlăture acele „con
diții obiective" care sint uneori invo
cate în județ drept cauză a neonoră- 
rii contractelor ?

— Simplu, ne răspunde primărița 
comunei, Ecaterina Dincă : îngrijind 
pămîntul ca pe o ființă vie. E drept, 

cauzele iarna s-a cam întins, ne-a cam ținut 
în loc, dar întreaga suflare a satu
lui a stat,, cum se zice, „la pindă" 
— și îndată ce s-a^desprimăvărat am 
Început imediat răsădirea, celelalte 
lucrări de îngrijire a plantelor, de 
la brazda de legume din curte pînă

Șila marea holdă din C.A.P. La fel și 
în timpul verii,' cînd s-au năpustit 
furtuni, în loc să întocmești acte de 
pagube, întorcind date din condei, nu 
e mai bine să înlături pagubele ? Or 
fi ele și grindină, și furtuni, și ierni.

juninci, 4 840 oi șl capre, aproape 
30 000 păsări. „întrebarea-întrebări- 
lor“ : cum li se asigură furajarea ?

Porcii sint hrăniți cu nutrețuri de 
pe loturile in folosință, cu nutrețurile 
primite de la cooperație pentru ani
malele contractate (cooperativa de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor este „la zi" cu predatul 
furajelor), plus frunze de sfeclă și 
alte verdețuri ; bovinele pasc în

lației și în schimbul unor stimulen
te, crescătorii pun la dispoziția să
tenilor purcei, din care o parte sint 
contractați. Anul acesta, cooperativa, 
în colaborare cu C.A.P.-urile a dis
tribuit gospodăriilor individuale pes
te 25 000 pui de o zi.

— Dar toate acestea nu constituie 
nimic neobișnuit, ieșit din comun — 
a intervenit primărița.

într-adevăr, atitudinea față de im-

ONORAREA CONTRACTELOR
obligație legală, îndatorire civică,

măsură a spiritului gospodăresc
ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Intîrziate, dar oamenii trebuie să le 
țină piept, să ocrotească pămîntul, 
făcîndu-1 să rodească.

Dar dincolo de înlăturarea „cauze
lor obiective" din calea sporirii pro
ducției agroalimentare în gospodă
riile populației, aic.i, la Cuza-Vodă, 
s-au creat (incă se mai pot crea) 
„cauze subiective" pentru creșterea 
continuă a acesteia. E vorba, desi
gur, de măsurile gospodărești pentru 
folosirea cit mai eficientă a tuturor 
suprafețelor de pămint, de activita
tea practică și colaborarea strînsă, 
permanentă, a tuturor factorilor de 
răspundere comunali pentru încu
rajarea și dezvoltarea producției 
agroalimentare în gospodăriile popu
lației.

în cele 1 684 gospodării din Cuza- 
Vodă cresc 1 650 porci, 152 vaci și

timpul verii pe malurile canalelor 
de irigații sau pe marginea șoselelor.

Iarna — cu furaje de pe loturile 
în folosință, precum și de pe cele 
10 hectare cultivate cu lucernă (puse 
la dispoziția crescătorilor de animale 
de către consiliul popular), de pe 
celelalte 10 hectare In cultura a doua 
(atribuite de C.A.P.-uri) și din can
titățile de concentrate (procurate de 
cooperativă) ; oile și caprele pasc 
vara pe terenul închiriat de la în
treprinderea „Piscicola" (cu ajutorul 
consiliului popular) și „printre pi
cături" — pe miriști. Despre strinsa 
conlucrare între cei trei factori co
munali de răspundere s-ar |. .... 
vorbi și în ce privește procurarea 
materialului biologic : consiliul popu- „__  ..... ___  .._____ _________
Iar ține o evidență precisă a scroa- de Cuza Vodă : și ca distanță (cițiva 
felor matcă din gospodăriile popu-

portanta sarcină a sporirii producției 
agroalimentare in gospodăriile să
tești, măsurile organizatorice, acțiu
nile practice, gospodărești, strînsă 
conlucrare. a factorilor responsabili 
din comuna Cuza Vodă sint firești, 
nu conțin nimicspectaculos.se află 
la indemina oricui. Ele atestă însă 
adevărul subliniat cu atita forța, in 
repetate rînduri, de însuși secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, anume că omul 
este factorul hotărîtor în activitatea 
de sporire a producției agroalimen
tare, că numai spiritul revoluționar 
în muncă poate asigura noua revo- 

putea luție în activitatea agricolă.
...Comuna DOROBANȚU — apro

piată din toate punctele de vedere
zeci de kilometri), și ca populație

(1594 gospodării), șl In ce privește 
condițiile de climă, de sol (există 
Dină si un lac ca si în Cuza 
Vodă). Șj totuși distanta dintre re
zultatele lor e surprinzător de mare 
în ceea ce privește onorarea contrac- 

- telor de produse agroalimentare în
cheiate cu statul. Dintre restanțele 
existente rețin atenția cele la lapte 
de vacă 
doar 18) si carne ... .
2 240 kg — doar 100 kg predat) etc.

Să nu existe oare potențial de fu
rajare, să fi pierdut oare gospodarii 
din Dorobanțu tradiționala pricepere 
în creșterea animalelor ? Nici una, 
nici alta. Tovarășul Marin Pușchilă, 
vicepreședinte al biroului executiv 
al consiliului popular comunal, în
cearcă să explice această situație 
prin lipsa de furaje. Și totuși...

Anul trecut, pentru crescătorii de 
animale din comună au fost reparti
zate peste 60 hectare, dintre care 15 

■ au fost semănate cu lucernă, iar 47 
cu graminee, după recoltarea orzu
lui. Anul acesta au fost semănate cu 
lucernă 10 hectare, dar... n-a ieșit ni
mic. N-a ieșit nimic, pentru că să- 
mînța a fost „mai mult goz". Locul a 
rămas 
drept, 
mărul 
le a, a 
lungă 
plicabilă lipsa de exigență a celor
lalți factori de răspundere comunali 
față de neglijențele petrecute. Și, în 
egală măsură, provoacă nedumerire 
pasivitatea . organelor județene față 
de această situație.

Cum își hrănesc gospodarii vitele? 
Ni se spune că „prin proprie iniția
tivă". Nu încercați să ghiciți cum, 
pentru că e vorba, de fapt, de același 
lucru, ca și la Cuza Vodă : pășunatul 
pe marginea canalelor de irigații, 
nutrețul de pe loturile în folosin
ță etc. Cu diferența foarte impor
tantă că furajele de pe suprafețele 
pirloagă lipsesc, că îngustele, dar 
utilele locuri de pășunat n-au fost 
îngrijite în nici un fel. Pentru că ini
țiativa oamenilor n-a fost captată.

(din 135 hl. se predaseră 
de pasăre (din

pîrloagă, pină-n august. E 
din motive de sănătate, pri- 
comunei, tovarășul Petre Cu- 
lipsit o perioadă destul de 
din comună. Este totuși inex-

Președintele cooperativei comunale 
de producție, achiziție și desfacere a 
mărfurilor, tovarășul Aurel Coman, 
nu-și amintește (n-are cum !) să fi 
dat sătenilor spre creștere și con
tractare pui de-o zi. Nici purcei. Cit 
privește modul de predare a laptelui 
contractat, au fost zile de-a _ rindul 
cind cisterna sosită in comună a gă
sit bidoanele goale ; în „schimb", 
cînd se stringea ceva... lipsea cister
na. E drept, planul la vînzărl 
este îndeplinit. Dar aceasta nu con
stituie nici pe departe unica menire 
a cooperației de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor.

Ce le-a lipsit deci celor din comu
na Dorobanțu să se apropie cît mal 
mult de rezultatele vecinilor din 
Cuza Vodă ?

Aflăm că într-o recentă ședință a 
biroului executiv al consiliului popu
lar comunal a fost analizată serios 
situația in acest domeniu, că de data 
aceasta s-au luat primele măsuri 
concrete pentru îndreptarea stărilor 
de lucruri printre care : • Amena
jarea și fertilizarea a 27 hectare în 
satul Vărăști, spre a fi încredințate 
crescătorilor de animale care con
tractează produse cu statul © Parce
lele vor fi astfel repartizate, îneît 
să fie cît mai aproape de beneficiari
• Stabilirea unei strînse conlucrări 
cu C.A.P.-ul, în vederea obținerii 
unui număr cit mai mare de pui de o 
zi care să fie încredințați sătenilor 
spre creștere și contractare • Mobi
lizarea forțelor obștești pentru în
grijirea suprafețelor mici de păscut
• Mai buna aprovizionare a coope
rației cu mărfuri industriale în 
schimbul produselor agroalimentare...

Am citit, punct cu punct, împreună 
cu primarul, hotărîrile ședinței bi
roului executiv. Nimic neobișnuit, 
nimic care să nu stea în puterea gos
podarilor din Dorobanțu, ca și a celor 
din întregul județ Călărași, atunci 
cind e vorba de îndeplinirea unei 
îndatoriri civice, patriotice.

Rodica S1MIONESCU 
Laurențiu DUȚĂ

*

nimicspectaculos.se
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Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 

meu personal, vă transmit un cald salut și cele mai bune urări cu prilejul 
celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, bună vecinătate și 
colaborare dintre popoarele și țările noastre se vor dezvolta continuu, în 
interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii.

Vă doresc sănătate și mult succes în activitatea dumneavoastră consa
crată prosperității și fericirii poporului ungar.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Noul an de studii in instituțiile de învătămint ale armatei
5 î

In atmosfera de înaltă vibrație pa
triotică și profund entuziasm revo
luționar generată de magistrala cu- 
vintare rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare popu
lară din municipiul Timișoara, am
plu program de acțiune pentru creș
terea continuă a rolului școlii în în
treaga dezvoltare economico-socială, 
pentru ridicarea nivelului ideologic, 
științific și educativ al invățâmintu- 
lui românesc, luni s-a deschis noul 
an de invățămint la Academia Mili
tară, Facultatea de medicină milita
ră, în școlile și liceele militare.

La festivități au luat parte cadre 
din conducerea Ministerului Apără
rii Naționale și Ministerului de In
terne, generali și ofițeri superiori.

Participanții au dat glas și cu acest 
prilej voinței și hotărîrii lor ferme, 
a tuturor fiilor patriei aflați la da
torie sub drapelele oștirii, ca, la ma
rele forum al comuniștilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
suprema funcție de secretar general 
al partidului pentru a ne călăuzi mai 
departe pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului, pentru în
făptuirea marilor obiective cuprinse 
în Proiectul Directivelor Congresu
lui al XIII-lea al partidului — docu
ment programatic de excepțională 
însemnătate care, prin sarcinile și 
orientările ce le conține, deschide noi 
și luminoase perspective înfloririi și 
întăririi patriei, consolidării indepen
denței și suveranității ei naționale.

Intr-o atmosferă insuflețitoare, ca
drele didactice, studenții și elevii in
stituțiilor militare de invățămint au 
adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU telegrame în care se 
exprimă cele mai alese ginduri și 
sentimente de prețuire, dragoste și 
recunoștință pentru eroica și strălu
cita activitate desfășurată in slujba 
înfăptuirii celor mai înalte idealuri 
ale poporului nostru, pentru orien
tarea nouă, revoluționară dată școlii

15,00 Telex
15,05 Viața școlii
15,25 Desene animate
15,45 Laureați ai Festivalului național 

..Cintarea României-'.
16,15 Cărți și idei

O grandioasă imagine 
a profundelor transformări 

din anii construcției socialiste
Continuăm să publicăm opinii ale vizitatorilor de la expoziția 

„Dezvoltarea economică și socială a României".
..Orice măsurare a1 efortului pro

priu se face orin comparație, arăta 
Dan Miu. inginer la IPROMET 
București. Nu mai poți concepe o 
invenție, o tehnologie, un produs 
fără să ai în vedere realizări simi
lare din alte părți. Numai o aseme
nea concepție, instaurată ferm în 
ultimii ani. a permis produselor ro
mânești să pătrundă pe piața mon
dială. Funcționalitatea superioară, 
consumurile reduse, siguranța in ex
ploatare asigură competitivitatea 
produselor noastre. Faptul că între
ținem relații cu țări de pe tot globul 
arată că munca, inteligenta româ
nească au o valoare comparabilă cu 
a țărilor cu veche tradiție. Este incă 
un motiv să privim cu încredere la 
posibilitățile noastre de a gindi si 
produce tot mai bine, astfel incit ro
dul muncii noastre să fie pretuit si 
solicitat si Pe alte meridiane ale 
globului".

„Gama extrem de diversificată a 
produselor exportate dovedește o 
înaltă competentă. Am rămas impre
sionat de felul de prezentare și aran
jare a întregii expoziții. Materialele 
de construcții, prin calitatea lor. sint 
prețuite de beneficiarii externi. De 
o considerație aparte se bucură mo
bila produsă in tara noastră, care a 
reușit să-si găsească un stil propriu, 
pornind de la o frumoasă tradiție, 
ne care s-a dezvoltat o concepție 
originală de mare frumusețe, subli
nia cu emoție Toraa Vasile. student 
la Facultatea de construcții din iași. 
Dacă ne gindim la străvechiul meș
teșug al lucrării lemnului. înnobilat 
de Brâncuși într-o mare artă, avem 
o explicație a faptului că mobila ro
mânească, produsele artizanale cu 
bogat substrat folcloric se bucură de 
atîta prețuire si sint solicitate de 
beneficiarii externi".

„Exponatele aflate aici, a ținut să 
ne spună dr. Elena Alămoreanu, șef 
de lucrări la Institutul politehnic 
București, sînt încă o dovadă a capa
cității noastre de a fi la nivelul rea
lizărilor de vîrf ale economiei mon
diale. Am văzut instalații și proce
dee unicate. De pildă, instalația ten- 
sometrică complet automatizată, su
perioară produselor similare din 
alte părți. Sint dovezi că putem pro
duce la cele mai inalte cote de exi
gență. dar și că aceste produse sint 
prețuite, căutate în întreaga lume, 
după cum o arată și datele expuse

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru zilele de 19, 20 și 21 septembrie. 
In țară : vremea va fi in general 
instabilă, cu cerul mai mult noros, în 
vestul, centrul și nordul țârii, precum 
șl in zonele deluroase din Oltenia și 
Muntenia, șt schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. in celelalte regiuni. 
Precipitații locale, sub formă de 
ploaie, care vor avea, mai ales, carac
ter de aversă. însoțite izolat de 
descărcări electrice și de grindină, vor 
cădea in Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania, nordul Moldovei și zo
nele deluroase din Oltenia și Muntenia, 
tn rest, ploile vor fi izolate.* * Vintul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten- 
tificări temporare din sectorul vestic. 

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) : între 
patru ochi — 19.
• Teatrul Giuleștl* (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tîrzîe — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă-
nase” (15 56 78, grădina Boema) : 
Constelația Boema — 19,30; (gră
dina Cărăbuș) : Minispectacol de di
vertisment și film — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română* 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, la 
baza sportivă „Temerarii”) : O fe
tiță caută un cîntec — 19.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, la gră
dina de vară C.C.A.) : Estrada tn 
croazieră — 19.30.

românești, pentru grija statornică pe 
care o acordă dezvoltării și perfec
ționării invățămintului și, in acest 
cadru, și invățămintului militar, in 
vederea ridicării acestuia la nivelul 
exigențelor puse de partid, al cerințe
lor și nevoilor edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării patriei noastre spre co
munism.

în lumina ideilor si orientărilor^ de 
o inestimabilă valoare teoretică si 
practică formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in cuvintarea 
rostită la marea adunare populară 
din municipiul Timișoara, prilejuită 
de vizita de lucru in iudetul Timiș 
si de deschiderea anului de învă
tămint 1984—1985. cadrele, studenții 
si elevii din instituțiile militare de 
învătămint si-au exprimat hotărîrea 
neclintită de a se asigura ca spi
ritul si dăruirea revoluționară, con
cepția partidului nostru materialist- 
dialectică si istorică despre lume si 
viată, să constituie trăsătura defi
nitorie a întregii activități politico- 
educative. a întregului învătămint, 
de a obține succese deosebite la în
vățătură. de a contribui cu toate 
forțele si întreaga capacitate la le
garea tot mai strînsă a învătămîn- 
tului cu stiinta si producția, cu cer
cetarea. cu practica instruirii Si edu
cării trupelor.

In conformitate cu prevederile Di
rectivei privind pregătirea militară 
si politică a armatei, studenții si e- 
levii se angajează să-si însușească 
temeinic principiile doctrinei milita
re naționale, al cărei strălucit fon
dator este tovarășul Nicolae 
Ceausescu, să-si ridice necontenit 
nivelul științific si educativ, pentru 
a deveni cadre cu o înaltă pregă
tire militară si politică, buni spe
cialiști. propagandiști si activiști ai 
partidului, revoluționari profund de
votați patriei, partidului si poporu
lui. comandantului nostru suprem.

20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Țara întreagă întîmpihă Con

gresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român. Dialog despre 
viitor, tn dezbatere — Proiectul 
de Directive

20,35 Ani bogați In multe blrulnțl. 
Cîntece patriotice și revoluțio
nare

20.55 Teatru TV. „Fîntîna Blanduziei",
22.20 Telejurnal (parțial color)

aici. Industria asigură azi cea mai 
mare parte a exportului românesc. 
Creșterea neîntreruptă a acestui ex
port, prin sporirea aportului de inte
ligență proprie, este o sarcină de 
mare importanță pusă în fața econo
miei românești de secretarul general 
al partidului".

„Privesc cu uimire eu, care am 
avut in tinerețe parte de vremuri 
atit de grele, această expoziție și-mi 
dau seama de ce este în stare acest 
popor. mărturisea Stancu Ștefă- 
ncscu. pensionar din București. Și 
dacă m-am oprit mai mult in secto
rul culturii si presei este pentru 
simplul fapt că aici se află concen
trată o înțelepciune de secole. Atit

Opinii ale vizitatorilor 
de la expoziția 

„Dezvoltarea economică 
și socială a României"

de frumos li stă cărții Printre 
aceste minunate mașini, pentru că 
aceste cărți sînt începutul si sfirsitul 
muncii omului : de aici începe în
vățătura si tot aici se adună stiinta 
învățaților. Este o bucurie ne
asemuită să vezi cum progresul ma
terial s-a insotit in toți acești ani cu 
progresul spiritual. în acest timp am 
fost chemați la viată culturală mili
oane de oameni. Să comparăm în
depărtatul spectru al neștiintei de 
carte cu ultimele două decenii, cu 
ampla cuprindere a Festivalului 
național „Cîntarea României", care 
adună, intr-un efort de creație co
lectiv, oameni de toate vîrstele și 
profesiile, incit se poate spune, cu 
îndreptățire, că în acești ani s-a 
dezvoltat o cultură a maselor pentru 
mase".

Venită de la polul opus al vîrstei, 
mărturia elevului Toader Goian, de 
la Liceul industrial nr. 19 din 
București, arată o percepere nouă a 
virstelor țării : „Pentru mine, expo
ziția este o nouă confirmare a 
perspectivelor de viitor. Sîntem 
multe milioane de elevi în această 
tară și ne dăm seama cîtă grijă 
există pentru pregătirea noastră 
pentru muncă si viată. Cultura face 
parte din această pregătire. Biblio
teca din școala unde învăț este nu
mai o mică parte din mijloacele ce 
ne sînt asigurate pentru formarea 
noastră. Vizitind expoziția, nu pot 
decît să-mi întăresc convingerea că

Grandioasă întruchipare a progreselor epocale realizate în cele patru 
decenii de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, expoziția „Dezvoltarea economică și socială a României" 
sintetizează strălucit un drum de muncă și victorii parcurs de poporul 
nostru sub conducerea clarvăzătoare a partidului. Din mărturiile vizitato
rilor — din care am reprodus aici o parte — se desprind sentimentul 
de mindrie patriotică pentru tot ce s-a realizat in acest timp in. țara 
noastră, omagiul adus celor care, prin gîndirea și munca lor, prin efortul 
cotidian de perfecționare și autodepășire, au dus România pe noi culmi 
de progres și civilizație, ca temelie trainică pentru un viitor și mai lumi
nos, așa cum îl conturează proiectul de Directive ale Congresului al 
XIII-lea al partidului — măreț program de înaintare fermă a patriei pe 
drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, al comunis
mului.

Opinii consemnate de Emil VASILESCU și Mihai IONESCU

Convorbiri 
româno-sudaneze
Luni au început la București lu

crările . celei de-a 8-a sesiuni a co
misiei mixte politice si a celei de-a 
9-a sesiuni a comisiei mixte de coo
perare economică si tehnico-științi- 
fică româno-sudanezâ.

Delegațiile sint conduse de tova
rășul Iosiț Banc, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele părții ro
mâne în comisii, si de Ibrahim Mo- 
neim Mansour, membru al Biroului 
Executiv al Conducerii Centrale a 
Uniunii Socialiste Sudaneze, minis
trul finanțelor și planificării econo
mice al Republicii Democratice Su
dan. președintele părții sudaneze în 
comisii.

în cadrul lucrărilor sesiunii comu
ne a fost exprimată satisfacția pen
tru bunele relații de prietenie si so
lidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Suda- 
neză, față de evoluția pozitivă a ra
porturilor politice, economice si teh
nice. științifice si culturale, dintre 
cele două țări si popoare. A fost sub
liniat rolul determinant al intîlnirilor 
si convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si Gaafar Mohamed Nimeiri. pre
ședintele Uniunii Socialiste Sudane
ze. președintele Republicii Democra
tice Sudan, in cadrul cărora au fost 
convenite orientări si măsuri de deo
sebită importantă Pentru Promo
varea si dezvoltarea colaborării si 
cooperării dintre partidele, țările si 
popoarele noastre.

Cele două delegații analizează mo
dul in care se transpun în practică 
hotărîrile convenite în cadrul dialo
gului la cel mai înalt nivel, de la 
București și Khartum, și măsurile 
adoptate la precedenta sesiune a 
comisiilor mixte. Sînt examinate, de 
asemenea, noi acțiuni de cooperare 
ne olan economic, tehnico-stiintific 
și cultural vizînd lărgirea si aprofun
darea continuă a bunelor raporturi 
româno-sudaneze.

(Agerpres)

Cronica zilei
La Biblioteca centrală universitară 

din Capitală s-a deschis, luni, o ex
poziție de carte științifică poloneză, 
organizată de Editura Academiei Re
publicii Socialiste România. Expozi
ția reunește peste 500 titluri — vo
lume de știință si tehnică, enciclope
dice, lucrări de cultură și civilizație 
poloneză, dicționare, albume de artă.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, oameni de știin
ță. artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au. fost prezenti. de asemenea. Je- 
remi Czulinski. însărcinatul cu afa
ceri a.i. al R P. Polone la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

fără efortul de astăzi, fără izbînzile 
actuale, generația mea ar fi trebuit 
6ă parcurgă un drum mult mai 
greu".

..Citesc pe acest panou că peste 
81 la sută din populația tării lo
cuiește azi în case noi — ne spune 
Cristea Dumitru, șef de echipă la 
atelierul mecanic de la Combinatul 
de celuloză si hirtie Letea — Bacău. 
Si eu mă număr printre cei mutati 
in casă nouă. împreună cu soția și 
cei trei eonii ocupăm un frumos ă- 
partament construit de stat. Benefi
ciez de*  la societate si de alte faci
lități. Pentru cei trei copii primesc 
alocație de stat ; zilnic, copiii merg 
la cresă,; eu am putut urma cursu
rile unei școli profesionale ca să 
mă calific, ajungînd astăzi să obțin o 
retribuție de aproape două ori mai 
mare decît în 1972 cind lucram ca 
simplu muncitor. Viața mea și a fa
miliei mele, asemeni tuturor cetă
țenilor tării, dovedește Că tot ce se 
înfăptuiește în România este desti
nat omului, bunăstării sale, socialis
mul aducînd fericire si bucurie în 
casele oamenilor belșug si prospe
ritate întregului popor".

..Expoziția nune in evidentă și un 
alt asnect — avea să ne nrecizeze 
Elena Nag.v, cercetătoare la Stațiu
nea de cercetări agricole din Turda, 
iudetul Cluj — acela că la temelia 
bunăstării stă progresul economic al 
tării. Fără o industrie puternică, 
fără o agricultură dezvoltată, fără o 
stiinta avansată nu se poate reali
za o viată nouă, prosperă. Iată. aici, 
în expoziție, mai multe panouri care 
prezintă evoluția desfacerii de măr
furi. Astăzi, bunurile de folosință în
delungată sînt o prezentă obișnuită 
în casele noastre, tot mai multe fa
milii au televizoare, aparate de ra
dio. frigidere, aspiratoare, mașini de 
spălat, autoturisme. Acest fapt a fost 
posibil tocmai datorită creării si dez
voltării unei industrii adecvate, ca
pabilă să satisfacă cerințele în con
tinuă creștere ale populației. Iar 
gama acestor bunuri se lărgește con
tinuu. calitatea lor se îmbunătățește. 
O dovedesc ’ și prototipurile noilor 
sortimente prezente în expoziție.

Azi putem cumpăra mărfuri mai 
multe si mai diverse, grija nentru 
sănătatea omului a devenit politică 
de stat, societatea alocă — asa cum 
se arată în expoziție — fonduri de 
28 de ori mai mari decît în 1950, 
traiul nostru este - mai îmbelșugat, 
iată cîteva din adevărurile care ne 
obligă, ne toti deopotrivă, la mai 
multă răspundere la propriul loc de 
muncă, la strădanii si mai mari în 
viitor. Numai de noi depinde bu
năstarea noastră, asa cum o dove
dește istoria ultimilor 40 de ani".

RĂSPUNS HOTAHIT, UNANIM Ift INSUFLETITOAHELEIHDEMMDBI DII CMVlNTBREA 
TUVARASULUI NICUEAE CEAUSESCU UI UESCHIDEREA NUULUI ft! SCULAR: 

„Angajamentul nostru ferm: vom face totul pentru 
ca tînăra generație să răspundă din plin 

încrederii partidului, să muncească și să trăiască 
în spirit revoluționar, spre binele patriei socialiste"

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

CU PRILEJUL DESCHIDERII NOULUI AN DE INVA- 
JÂMÎNT, EVENIMENT CU PROFUNDE SEMNIFICAȚII IN 
VIATA TUTUROR SLUJITORILOR SCOLII ROMÂNEȘTI, 
NUMEROASE COLECTIVE DE CADRE DIDACTICE, 
ELEVI Șl STUDENTI DE PE ÎNTREG CUPRINSUL TARII

AU ADRESAT TELEGRAME C.C. AL P.C.R., TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GE
NERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA.

In telegrame se relevă entuzias
mul fierbinte, satisfacția și interesul 
deosebit cu care cadrele didactice, 
studenții și elevii au primit magis
trala cuvintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din municipiul Timi
șoara, autentic program de lucru 
pentru învățămîntul românesc, pen
tru toți factorii care concură la 
buna pregătire și educare în spirit 
revoluționar, patriotic a tinerei ge
nerații, in care sînt proiectate, cu 
deosebită forță și claritate, sarcinile 
ce revin școlii pentru creșterea 
continuă a rolului său In întreaga 
dezvoltare economico-socială a ță
rii, în înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului pentru edifi
carea celei mai înaintate societăți 
din lume - societatea comunistă. 
Cuvintarea - se arată în telegrame
- constituie un far călăuzitor în 
activitatea și viața tineretului stu
dios, in munca de educare a tine
rei generații desfășurată cu dăruire 
și abnegație de cadrele didactice. 
Ea reprezintă gindirea clarvăză
toare ce se constituie într-un imbold 
pentru a pune la baza întregii 
activități munca complexă — cu 
tot ceea ce se cuprinde în aceasta
- unind munca cu știința și cultura, 
cu spiritul revoluționar, cu educația 
comunistă, cu atitudinea revolu
ționară în muncă.

TELEGRAMELE DAU GLAS 
CELOR MAI CALDE SENTIMEN
TE DE RECUNOȘTINȚA, DE 
NEMĂRGINITA STIMA ȘI ALEA
SA PREȚUIRE FATĂ DE SECRE
TARUL GENERAL AL PARTI
DULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, pentru activitatea sa 
neobosită pusă în slujba înfăptuirii 
nobilelor ...idealuri, .ale ...poporului 
nostru, ale socialismului și comu
nismului în patria noastră, pentru 
orientarea nouă, revoluționară dată 
școlii românești, dezvoltării sale in 
strinsă legătură cu viața, cu pro
ducția și cercetarea științifică, cu
ritmul înalt al progresului

grija
mic și social al tării, 

permanentă pe care 
și statul nostru o

econo- 
pentru 
parti- 

poartă

Dezvoltarea puternică a forțelor de producție
(Urmare din pag. I)
Român, fn frunte cu secretarul său 
general.

Dimensiunea implicațiilor sociale 
se reflectă și in apropierea tot mai 
mare a condițiilor de muncă si de 
viată de la sate de cele de la orașe, 
tocmai ca urmare a continuării am
plasării raționale a forțelor de pro
ducție ' pe întreg teritoriul tării, a 
încheierii procesului de organizare 
teritorială si de sistematizare a tu
turor localităților patriei.

Referindu-se la amploarea, com
plexitatea si profunzimea implicați
ilor sociale ale dezvoltării puter
nice și modernizării forțelor de pro
ducție. în actuala etapă, secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta In cuvinta
rea la sesiunea solemnă comună din 
22 august 1984 că „Pe baza dezvol
tării si modernizării forțelor de 
producție, a mecanizării si automa
tizării proceselor de muncă, a creș
terii productivității și a eficienței 
întregii activități economico-sociale, 
«e vor produce noi schimbări pe

cinema
• Dreptate !n lanțuri : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11.15;
13,30; 15.45; 18; 20,15, VICTORIA
(16 28 79) - 9,30: 12; 14,30; 17; 19,30.
• Momentul (spectacol de gală în 
cadrul „zilelor filmului danez”) : 
STUDIO (59 53 15) — 19.
• Imposibila iubire : GRI VITA
(17 08 53) — 9; 12; 16; 19.
• Surorile : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Emisia continuă : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Salutări de la Agigea : VOLGA 
(79 71 26) — 9 ; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Săptămîna nebunilor : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Căruța cu mere : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• împușcături sub spînzurătoare : 
BUCUREȘTI (15 61 54) - 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Jazz ’20 : SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Runda 6 : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Veronica — 9; 11; 17, Balul de
simbătă seara — 13; 15; 19 : DOINA 
(16 35 38).
• Călina roșie : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

asigurării unor condiții optime, 
astfel ineît toți tinerii să în
vețe, să-și însușească tot ceea ce 
este avansat in știință și tehnică, 
să se formeze ca oameni noi, cu 
o înaltă conștiință socialistă, devo
tați partidului, patriei și poporului.

TELEGRAMELE EXPRIMA. 
TOTODATĂ, DEOSEBITA RECU
NOȘTINȚA FATĂ DE TOVARĂ
ȘA ACADEMICIAN DOCTOR 
INGINER ELENA CEAUȘESCU, 
eminent om politic și savant de 
renume mondial, pentru orientările 
și îndrumările prețioase date învă- 
țămîntului, cercetării științifice, 
pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea științei românești.

Cu profundă mindrie patriotică, 
unindu-și glasul cu cel al tuturor 
oamenilor muncii, CADRELE DI
DACTICE, ELEVII ȘI STUDENȚII 
ÎSI EXPRIMA, DIN ADINCUL 
INIMILOR, ADEZIUNEA LOR DE
PLINĂ FATA DE HOTARIREA 
PLENAREI C.C. AL P.C.R. PRI
VIND REALEGEREA TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, LA 
CEL DE-AL XIII-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, IN FUNCȚIA SUPREMA DE 
SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI, chezășie sigură a Înfăptui
rii cu succes a Programului parti
dului. a tuturor obiectivelor pe care 
le va stabili marele forum al comu
niștilor români, a amplificării mă
rețelor înfăptuiri din acești ani, 
care dau strălucire celei mai rodni
ce perioade din istoria patriei noas
tre. denumită de Întregul nostru 
popor cu legitimă mindrie „Epoca 
Ceaușescu".

In . telegrame se exprimă, tot
odată, adeziunea deplină a între
gului corp profesoral, a tineretului 
studios la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, al cărei ctitor și promotor 
strălucit este secretarul general al 
partidului, care, prin capacitatea de 
a pătrunde și interpreta, în spiritul 
cerințelor și legităților materialis
mului dialectic și istoric, fenome
nele și procesele complexe din lu
mea contemporană, oferă soluții 
clare, eficiente, pătrunse de spirit 

calea lichidării deosebirilor esențiale 
intre munca fizică și cea intelec
tuală. a deosebirilor dintre clase, se 
va realiza o tot mai strinsă apro
piere intre muncitorime, țărănime și 
intelectualitate, intre toate catego
riile sociale, ceea ce va determina în
tărirea unității si coeziunii între
gului popor, omogenizarea crescindă, 
pe o bază nouă, a societății noastre 
socialiste".

Aceste implicații sociale de mare 
profunzime vor deveni realitate în 
folosul tuturor fiilor patriei numai 
prin angajarea responsabilă si com
petentă, prin muncă fără preget și 
acțiunea fermă a întregului nostru 
popor pentru înfăptuirea obiectivelor 
și sarcinilor prevăzute de proiectul 
de Directive, a hotărîrilor istorice 
ce vor fi adoptate de Congresul 
al XIII-lea al P.C.R, Aceasta con
stituie, dealtfel, expresia cea mai 
elocventă a modului în care se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. concepe 
construirea societății șocialiste ro
mânești prin popor si pentru popor, 
drumul ferm al României spre co
munism.

• Undeva, cîndva t PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15.
• Yankeii: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12,15; 16; 19.
• Cineva ca tine : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
• Locotenent Cristina : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marfă furată : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20.
• Cuscrii : FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.
• Lupii mărilor : ARTA (21 31 86) — 
0; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, la grădină
— 20.15, COSMOS (27 54 95) — 8.30; 
11.30; 13.30; 15,30; 17,3019,30.
• I se spunea „Buldozerul” : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Războiul stelelor t DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19.
• Campionul : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Vizită la domiciliu : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18; 20, la grădină — 20.
• Gemenii în vacanță : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Prindeți și neutralizați : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Căpitanul răzbunării : MODERN
(21 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Omul și fiara : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
• Trandafirul sărat : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Polițist sau delincvent : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Legenda călărețului singuratic : 
MUNCA (21 50 97) - 15; 17,15; 19,30. 
® Detașament cu misiune specială : 
FLACĂRA (20 33 40) — 15,30; 17.30;
19.30. 

revoluționar, problemelor privind 
mersul înainte al societății noastre 
socialiste.

Raportînd cu mindrie succesele 
obținute în procesul de invățămint, 
în . împletirea tot mai strînsă a a- 
cestuia cu cercetarea și producția, 
semnatarii telegramelor se anga
jează să nu precupețească nici un 
efort pentru ca tineretul nostru să 
fie un tineret eroic, capabil să cu
cerească cele mai înalte culmi ale 
progresului, tehnicii și științei, ale 
cunoașterii umane în general, pen
tru a acționa ca revoluționari și a 
fi gata să facă totul pentru patrie, 
pentru popor, pentru ca în întreaga 
lor activitate să acționeze ca adevă- 
rați patrioți, luptători pentru inde
pendența și suveranitatea Româ
niei, pentru pacea lumii.

Cadrele didactice — se subli
niază în telegrame —, sub condu
cerea organizațiilor de partid, se 
angajează să educe tineretul, copiii, 
în spirit revoluționar, să acționeze 
ca revoluționari și cu dăruire pa
triotică pentru a asigura însușirea 
de către elevi și studenți a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, a tot ceea ce a produs mai de 
preț geniul uman, pentru lărgirea 
permanentă a orizontului de cul
tură al tinerei generații, pentru 
afirmarea și punerea In valoare a 
aptitudinilor și capacităților crea
toare ale acesteia, călăuziți perma
nent de concepția revoluționară, 
materialist-dialectică și Istorică.

In telegrame este exprimată ho
tărîrea cadrelor didactice de a-1 
învăța pe tineri să pună pe prim 
plan munca, dragostea de a crea 
continuu noi și noi bunuri mate
riale și spirituale, dorința de auto
depășire pentruiua deveni construc
tori de nădejde ai socialismului șl 
comunismului.

Asemenea telegrame au adresat 
centrele universitare București, Tg. 
Mureș, Sibiu, Universitatea Bucu
rești, Universitatea din Cluj-Na- 
poca, Institutul politehnic din 
București, Institutul politehnic din 
Cluj-Napoca, Academia de studii 
economice din București, Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu" din 
București, Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" din Cluj-Napoca, 
Institutul de medicină și farmacie 
din București. Institutul de mine 
din Petroșani. Institutul de arhi

• In cincinalul 1986—1990 se va realiza un volum 
de investiții de 1 350—1 400 miliarde lei ;

® Circa 90 la sută din fondurile de investiții vor 
fi îndreptate spre creșterea potențialului productiv al 
economiei ;

® în industrie, investițiile noi vor fi orientate, cu 
prioritate, pentru lucrări de modernizări și reutilări, prin 
care se va asigura o mai bună profilare, integrare și spe
cializare a producției ;

• Peste 190 miliarde lei se vor aloca pentru dez
voltarea agriculturii, pentru înfăptuirea programului de 
îmbunătățiri funciare și mecanizarea completă a lucră
rilor agricole ;

• Se va continua politica de amplasare rațională 
a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, asigurîn- 
du-se realizarea în fiecare județ a unui volum de activi
tate economică pe locuitor de cel puțin 80 000 lei anual

• Cîteva zile din viata Iu! Oblo
mov : UNION (13 49 04) — 10; 13; 
16; 19.
• Rocky II : GRADINA AURORA 
(35 04 66) — 19,45.
• 36 de ore : GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 19,45.
• îmi sare țandăra : GRADINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 20.
• Par și impar : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 20.
• Superman : GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 19,45.
• Martorul știe mal mult : GRA
DINA MODERN (23 71 01) — 20.
• Roiul : GRADINA PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20.

teatre 

tectură „Ion Mincu" din București, 
Institutul de construcții din Bucu
rești. Conservatorul „Ciprian I’o- 
rumbescu". Institutul de arte plas
tice „Ion Andrecscu" din Cluj- 
Napoca. Institutul de artă teatrală 
si cinematografică „I. L. Caragia- 
Ie“, Facultatea de drept a Univer
sității București. Facultatea de 
limba si literatura română a Uni
versității București. Institutul de 
subingineri din Pitești.

★
Tovarășului Nicolae Ceausescu 

l-au fost adresate, de asemenea, 
telegrame din partea cadrelor di
dactice si cursantilor școlilor inter- 
judetenc de partid din Brasov, 
Cluj-Napoca. Constanta. Craiova, 
Galati. Oradea.

în telegrame se exprimă anga
jamentul celor ce-si desfășoară 
activitatea in acest domeniu de a 
acționa intr-un spirit de înaltă 
responsabilitate pentru inșusirea 
aprofundată a concepției revoluțio
nare originale a partidului nostru 
despre lume si viată, a politicii 
sale, care poartă amprenta gindirii 
novatoare, profund științifice, a 
secretarului general al partidului, 
a cărui o*peră  de inestimabilă va
loare teoretică si practică consti
tuie un nesecat tezaur de învăță
minte.

Călăuziți permanent de strălucite
le idei, teze și orientări de excep
țională valoare, profunzime si 
clarviziune științifică, de sarcinile 
de mare răspundere puse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în fața 
școlilor de partid, semnatarii tele
gramelor se angajează că iși vor 
mobiliza întreaga capacitate și 
putere de muncă pentru îmbo
gățirea continuă a cunoștințelor 
politico-ideologice și științifice, 
pentru continua perfecționare a 
stilului șl metodelor de muncă în 
vederea formării lor ca activiști 
revoluționari, revoluționari de 
profesie, adueîndu-și astfel contri
buția la realizarea marilor obiecti
ve ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, *la  dezvoltarea scumpei 
noastre patrii. România socialistă.

Vom acționa du’toată fermitatea, 
se arată în telegrame, pentru creș
terea.conținutului. de idei al pro
cesului de Invățămint, pentru a ne 
forma ca activiști cu o temeinică 
pregătire politică și ideologică, ca
pabili să punem mai presus de 
toate interesele generale ale socie
tății noastre, să conducem în spirit 
revoluționar munca de partid, să 
mobilizăm oamenii muncii la în
făptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru.

INFORMAȚII SPORTIVE
BASCHET. Echipa masculină de 

baschet a României a obtinut califi
carea în grupa A a campionatului 
european, ce se va desfășura anul 
viitor, in luna iunie. în R. F. Germa
nia. In ultimul meci, decisiv, al 
turneului de calificare de la Linkoe- 
ping (Suedia), baschetbaliștii români 
au învins cu scorul de 73—66 (40—37) 
reprezentativa Ungariei, principalii 
realizatori ai formației române fiind 
Costel Cernat, care a Înscris 15 
puncte, și Alexandru Vinereanu — 
14 puncte.

Alături de echipa României s-au 
calificat în prima grupă valorică 
selecționatele Cehoslovaciei. Poloniei 
și Bulgariei.

Clasament final : 1. Cehoslovacia
— 13 puncte ; 2. Polonia — 12
puncte ; 3. România — 11 puncte ; 
4. Bulgaria — 10 puncte ; 5. Ungaria
— 10 puncte ; 6. Belgia — 10 puncte; 
7. Suedia — 10 puncte ; 8. Finlanda
— 8 puncte.

VOLEI. Turneul feminin de volei 
de la Varșovia a fost cîștigat de e- 
chipa C.S. Universitatea Galati, care 
a terminat neînvinsă competiția, to- 
talizind 10 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile Ruda 
Hvezda Bratislava — 9 puncte, Polo
nez Varșovia — 8 puncte, A.Z.S.
Varșovia — 7 puncte, Mladost
Zagreb — 6 puncte și V.S.G.
Berlin — 5 puncte. în ultimele două 
meciuri susținute, voleibalistele ro
mânce au învins cu scorul de 3—1 
(15—13, 13—15. 15—12,15—8) pe A.Z.S. 
Varșovia și cu 3—2 (15—7, 12—15, 
15—7. 13—15. 15—7) echipa Mladost 
Zagreb.



g

$

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

Noi acțiuni și luări de poziție 
pentru dezarmare și pace

„Un război nuclear ar însemna 
sfirșitul civilizației umane"

— declară primul ministru al Suediei
STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 

Suedia este atașată politicii de neu
tralitate și depune eforturi pentru 
a-și aduce contribuția la atingerea 
obiectivelor dezarmării și inlătură- 

. rii pericolului unei catastrofe ter- 
) monucleare mondiale — a declarat 
i primul ministru al Suediei, Olof 
1 Palme, președintele. Partidului
4 Muncitoresc Social-Democrat, luind 
? cuvintul, luni, in cadrul lucrărilor 
) congresului partidului. El a expri- 
i mat profunda îngrijorare in legă- 
1 tură cu existența unor imense arse-
4 nale de arme nucleare în lume. 
■ Războiul nuclear — a arătat vorbi

torul — va însemna sfirșitul civi
lizației umane. Nu vor exista în
vingători, ci doar învinși. De aceea,
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Manifestări consacrate țării noastre ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 17 (Agerpres). — Guver

nul libanez de uniune națională a 
început, luni, in prezenta președin
telui republicii. Amin Gemayel. o 
serie de reuniuni neoficiale consa
crate unor aspecte spinoase ale cri
zei prin care trece tara si care in
clud in primul rind ocupația israe- 
liană din sudul Libanului si refor
mele sistemului economic, politic și 
social. Dună ședința de deschidere, 
primul ministru. Rashid Karame, a 
declarat că a fost conturată o ordi
ne de zi a consultărilor ministeriale 
bazată ne programul oolitic aprobat 
de guvern in luna mai si că au fost 
discutate propuneri privitoare la 
eliberarea sudului tării aflat sub 
ocupația israeliană.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Mii de 
palestinieni și libanezi au participat 
luni la demonstrații de masă pentru 
comemorarea victimelor masacrelor 
comise în urmă cu doi ani in tabe
rele de refugiați palestinieni Sabra 
și Chatila, de lingă Beirut. Partici
pants la acțiunile comemorative 
care au avut loc in Beirutul de vest 
și in taberele palestiniene Sabra și 
Chatila au condamnat masacrele, ca 
și practicile represive ale forțelor 
israeliene de ocupație din sudul Li
banului. A fost exprimată, totodată, 
hotărirea de a se continua lupta îm
potriva ocupanților.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — 
Populația palestiniană din Cisiorda
nia a comemorat luni masacrele co
mise in taberele de refugiați pales
tinieni Sabra și Chatila. Forțele mi
litare israeliene de ocupație au des
chis focul sau au utilizat grenade 
cu gaze lacrimogene impotriva mă- 
nifestanților în taberele de refugiați 
Djellazoune și Kalaridiă de lingă Ra- 
malah, și Douachyeh. Forțele milita
re israeliene au procedat Ia arestări.

Problemele cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare:“1 
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a relevat Olof Palme, Suedia se 
pronunță pentru interzicerea tutu
ror experiențelor nucleare și pentru 
instituirea unui moratoriu asupra 
amplasării de noi tipuri de arme 
nucleare, pentru realizarea unui 
acord privind înghețarea dezvoltă
rii armamentelor nucleare. „Sin- 
tem pentru oprirea cursei înarmă
rilor și reducerea arsenalelor nu
cleare intr-o formă echilibrată și 
controlată". a declarat, el.

In context. Olof Palme a reafir
mat dorința. Suediei de a contribui 
la consfințirea, statutului nenuclear 
al nordului Europei, ceea ce va 
contribui la întărirea atmosferei 
de încredere pe continent.

în Marea Britanie - noi zone denuclearizate
LONDRA. 17 (Agerpres). — Pro- 

" - — >onă lipsi- 
constituit 

-------- i re
prezentanților organelor locale ale 
puterii din această provincie bri
tanică, ale cărei lucrări s-au des
fășurat in comitatul Glamorganshi

re. Participanta s-au pronunțat 
pentru continuarea și extinderea 
campaniei in cadrul căreia orașe și 
diferite zone din Marea Britanie 
sint. proclamate zone fără arme nu
cleare, iar pe teritoriul lor sint 
terzise producerea și stocarea 
armamente atomice.

in-

MOSCOVA 17 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu. transmite : La 
Casa centrală a ziariștilor din Ere
van a fost inaugurată o expoziție de 
carte românească. La loc de frunte 
sint prezentate lucrări din gindirea 
social-politică a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
Romania. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La vernisai au luat parte repre
zentanți ai C.C. al P.C. din Armenia, 
ai M.A.E. al R.S.S. Armene și ai al
tor organe de stat, președintele fi
lialei republicane a Asociației de 
prietenie sovieto-română, directori 
de edituri, oameni de cultură și artă, 
ziariști, un numeros public. Au fost 
de față reprezentanți ai ambasadei 
țârii noastre în U.R.S.S.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost subliniate raporturile 
de prietenie statornicite intre po
poarele celor două țări, fiind eviden
țiate posibilitățile și perspectivele 
de dezvoltare in continuare a coo
perării pe multiple planuri dintre 
România și Uniunea Sovietică.

Publicul și specialiștii prezenți au 
apreciat în mod deosebit calitatea și 
varietatea tematică a producției de 
carte românească.

HAVANA 17 (Agerpres). — La 
Școala de partid din Cienfuegos (Re
publica Cuba’), a avut loc o aduna
re festivă consacrată sărbătorii na
ționale a: României. Directorul ge
neral al Școlii, Francisco Perez, a 
evocat, cu acest prilej, lupta dusă de 
Partidul Comunist Român pentru 
pregătirea și înfăptuirea revoluției 
de eliberare socială și națională, an

tifascistă și antiimperialistă, precum 
și realizările poporului român in edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, mai ales în perioada 
de cind la conducerea partidului și 
statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Au fost relevate 
contribuția și rolul Partidului Co
munist Român, personal ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. „neobosit 
luptător pentru pace", in cadrul efor
turilor de- pace și înțelegere între
prinse pe plan internațional, aportul 
adus de România la soluționarea ma
rilor probleme ale omenirii.

Vorbitorul s-a referit la relațiile 
de strinsă prietenie și colaborare 
dintre România și Cuba, dintre parti
dele și. popoarele noastre, eviden
țiind sprijinul dat de țara noastră 
revoluției cubaneze.

Cu același prilej, în incinta Școlii 
de partid au fost vernisate expozi
ția de carte politică si social-eco- 
nomică, ce prezintă la loc de 
frunte operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și expoziția do
cumentară de fotografii „Imagini din 
România”.

La Institutul pedagogic din loca
litate. a fost organizată o seară de 
filme românești.

LIMA 17 (Agerpres). — La sediul 
Colegiului ziariștilor din orașul Iqui- 
tos, capitala departamentului Lore
to. din Peru, a fost deschisă o ex
poziție documentară de fotografii 
cuprinzînd imagini din țara noastră.

La Clubul lucrătorilor companiei 
de stat „Petroperu" a fost Prezen
tat filmul documentar ..România. 
Ceaușescu, Pace".

Manifestările s-au bucurat .-de un 
viu interes din partea celor prezenți.

Stagnare economică, datorii externe și dobinzi ridicate
Concluziile raportului anual al B.I.R.D.

întîlnire a reprezentanților unor organizații 
pentru pace din țări europene

pace din alte țări europene. Parti
cipanta au subliniat că edifica
rea de zone lipsite de arme 
cleare in nordul Europei și 
Balcani trebuie privită ca o
pă a procesului general de dezar
mare și ca o componentă a măsuri
lor de încredere intre state.

STOCKHOLM, 17 (Agerpres). — 
In orașul, suedez Orebro s-au des
fășurat, timp de două zile, lucră
rile unei întîlniri a reprezentanților 
unor organizații pentru pace din 
Danemarca, Finlanda, Islanda, Nor
vegia, Suedia și Insulele Farroe, 
precum și ai unor comitete pentru

Independența Namibiei, obiectivul 
neabătut al S.W.A.P.O.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Majoritatea țărilor în curs de dez
voltare cunosc o înrăutățire a difi
cultăților economice, zbătindu-se in 
ghiarele datoriei externe, dobinzilor 
ridicate și stagnării economice, se 
arată in raportul anual dat publici
tății de Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). 
Ele continuă să fie profund afectate 
de consecințele puternicei recesiuni 
dezlănțuite acum cițiva ani în lumea 
industrializată și ale politicilor mo- 
netariste restrictive, adoptate de 
statele bogate, pentru a stăvili in
flația.

Publicat în preajma Adunării Ge
nerale a Fondului Monetar Inter
național și a Băncii Mondiale de la 
Washington, raportul B.I.R.D. rele
vă : „Creșterea produsului național 
brut al țărilor în curs de dezvoltare 
a continuat să scadă, coborind, in 
ansamblu, la 1 la sută". Țările Afri
cii au cunoscut o diminuare a veni
turilor lor, iar cele din America 
Latină au înregistrat „un puternic 
declin" al veniturilor. De aceea, pare 
foarte improbabil ca. in condițiile ac
tuale. capacitatea economiilor lumii 
a treia să revină la nivelurile an
terioare.

Datoria țărilor in curs de dezvol
tare și plățile lor in contul dobin
zilor au crescut mai mult decit ve
niturile și exporturile lor, iar băn
cile particulare „au devenit tot mai 
rezervate in a le acorda noi cre
dite". Povara datoriilor este tot mai 
grea, iar îngrijorarea fată de situa
ția financiară a fost sporită datorită 
noilor majorări ale dobinzilor. în

mulțirea reeșalonării datoriilor (în 
1982 și 1983 au fost reeșalonate cir
ca 100 miliarde de dolari datorii) a 
permis — subliniază B.I.R.D. — „să 
se evite o ruptură totală între bănci 
si țările în curs de dezvoltare da
tornice", insă politica de reajustare 
impusă acestora frinează dezvolta
rea lor economică, iar „reeșalonarea 
datoriilor nu este decit o amînare 
a scadențelor". Raportul denunță 
„presiunile protecționiste create in 
țările industrializate de deficitele 
lor comerciale".

Declarindu-se Împotriva „com
placerii in actuala situație", B.I.R.D. 
se pronunță pentru intensificarea 
ajutorului financiar acordat de ță
rile bogate pentru cele în curs de 
dezvoltare, pentru sporirea fondu
rilor băncii în folosul acestor țări 
și pentru măsuri de natură să ducă 
la redresarea comerțului mondial și 
a procesului de dezvoltare a econo
miei țărilor în curs de dezvoltare.

TUNIS 17 (Agerpres). — La Tunis 
au luat sfirșit lucrările unui semi
nar consacrat problemei datoriilor 
externe ale țărilor maghrebiene. 
Reprezentanți din Algeria, Jamahiria 
Libiană, Maroc, Mauritania și Tuni
sia s-au pronunțat pentru elimina
rea barierelor vamale și, în genere, 
a obstacolelor aflate in calea produ- 
seloi- de export ale țărilor în curs 
de dezvoltare, pentru stabilirea unor 
cote rezonabile ale dobinzilor la 
împrumuturi, pentru o nouă poli
tică monetară internațională, echi
tabilă și justă.
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in 
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Demonstrație în fața unei baze militare din R.F.G.
BONN (Agerpres). — Mai'mul

te sute de persoane au participat 
la o demonstrație antirăzboinică in 
fața unei baze militare americane 
situate in apropiere de Frankfurt 
pe Main. Numeroși participant! 
purtau pancarte pe care erau în
scrise cereri privind interzicerea 
utilizării in scopuri militare a aero
portului din această zonă.

Din inițiativa organizației vest- 
germane „Copiii doresc să trăiască

in pace“, la Bonn s-a desfășurat 
prima adunare comună a organiza
țiilor de copii din R.F.G., la care 
au participat și reprezentanți ai 
unor organizații de tineret, de pă
rinți și de pedagogi. Pârtieipanții au 
adoptat un apel in care se pronunță 
pentru 
pentru 
cleare 
tățirea 
tarare _ ..... ..
invățămîntului.

stoparea cursei înarmărilor, 
eliminarea rachetelor nii- 

din Europa, pentru îmbună- 
programelor sociale, de aju
ți familiilor, de dezvoltare a

„Danemarca să rămină o țară fără arme nucleare"
COPENHAGA 17 (Agerpres). —

La Copenhaga se desfășoară lucră
rile Congresului Partidului Social-
Democrat din Danemarca. Cei pes- 

/ te 600 de delegați examinează, cu 
) prioritate, proiectul unui program

de acțiune care are drept obiectiv - tactice in Europa Centrală. ~V
* 

ț

I:r
I-

ca Danemarca să rămină o țară 
fără arme nucleare. Documentul se 
pronunță, totodată, pentru crearea 
unei zone lipsite de arme nucleare 
în nordul Europei, precum și pen
tru un coridor fără arme nucleare

JAPONIA : oamenii de artă - împotriva 
pericolului

TOKIO 17 (Agerpres). — Sub de
viza „Muzicienii japonezi împotri
va pericolului puclear“, la Tokio a 
avut loc un mlting-concert antirăz
boinic, la care au participat cei

nuclear
mai de seamă muzicieni ai Japo
niei. Cu acest prilej, a fost reafir
mat . atașamentul muzicienilor, 
oamenilor de artă niponi față 
cauza păcii și dezarmării.

al 
de

Incercînd sd-și mențină controlul 
asupra Namibiei, Republica Sud-A- 
fricană a făcut tot ce i-a stat in 
putință pentru a împiedica aplicarea 
planului O.N.U. cu privire la acce
sul la independență al poporului na- 
mibian și și-a sporit continuu pre
zența militară pe cuprinsul acestui te
ritoriu ocupat în mod ilegal, numă
rul efectivelor sud-africane dislocate

în Namibia ridieîndu-se în prezent la 
circa 100 000 de oameni. Aceste mă
suri ca și intensificarea represiunilor 
n-au putut insă intimida poporul na- 
mibian. Sub conducerea S.W.A.P.O., 
forțele patriotice continuă lupta pen
tru eliberarea țării.

In fotografie : combatanți ai 
S.W.A.P.O. in timpul pregătirii unei 
operațiuni.

Acord franco-libian privind retragerea forțelor 
și armamentului din Ciad

TRIPOLI 17 (Agerpres). — După 
cum informează agenția libiană de 
presă J.A.N.A.. citată de agențiile 
internaționale de presă. Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă 
si. Franța au aiuns la un acord pri
vind retragerea totală si concomi
tentă din Ciad. în cel mai scurt timp, 
începînd de la 25 septembrie, a for
țelor militare franceze si a elemen
telor libiene de sprijin fată de gu

vernul de uniune națională de tran
ziție (G.U.N.T.). precum si a între
gului armament si tehnicii de luptă 
de care acestea dispun pe terito
riul ciadian.

Acordul a fost realizat în timpul 
vizitei la Tripoli a ministrului re
lațiilor externe al Franței. Claude 
Cheysson. intreprinsă la 15 și 16 sep
tembrie. precizează A.F.P.

DE PRESA
scurt

LA BELGRAD s-au desfășurat 
lucrările celui de-al V-lea Congres 
al Asociației internaționale de stu
dii sud-est europene, la care au 
luat parte peste 500 de oameni de 
Stiintă din 26 de țări, inclusiv 
România. Participant!! au dezbătut 
probleme privind istoria si cultu
ra popoarelor din Balcani si cen
trul Europei. Congresul a de
monstrat atenția oe care o acor
dă oamenii de stiintă de pretutin
deni studierii acestei regiuni a lu
mii. Ca președinte al Comitetului 
International al Asociației a fost 
ales acad. Milutin Garasanin (Iu
goslavia). Acad. Emil Condurachi 
a fost reales secretar general al 
asociației, iar Valeriu Ripeanu 
secretar general adjunct.

SESIUNE LA TRIPOLI. La Tri
poli s-au deschis lucrările sesiunii 
Secretariatului permanent al orga
nizațiilor socialiste și progresiste 
din țările mediteraneene. Participă 
reprezentanți ai Congresului Gene
ral Popular Șl Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare. Socialiste*  Mișcă
rii Socialiste Panelene (PASOK), 
din Grecia, Partidului Laburist din 
Malta, Partidului Baas Arab Socia
list din Siria, Partidului Frontul 
de Eliberare Națională din Algeria, 
ai altor partide și organizații din 
zonă. Pe agenda dezbaterilor figu
rează probleme privitoare la con
solidarea păcii și securității in Ba
zinul Mediteranei.

REUNIUNE. La Praga a avut loc 
reuniunea Consiliului General al 
Federației Internaționale a Rezis- 
tenților. consacrată analizării acti
vității depuse de Biroul și Secreta
riatul federației și de asociațiile 
naționale ale foștilor luptători și 
veterani de război impotriva fas
cismului. în promovarea păcii, pen
tru preintimpinarea izbucnirii unui 
război nuclear. Din țara noastră a 
participat o delegație a Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor de 
război’ împotriva fascismului, con
dusă de general-locotenent (r) An
drei Neagu, președintele comitetu
lui. A fost depusă o coroană de 
flori la Monumentul ostașilor ro
mâni de la Zvolen.

PROPUNERE A E.C.O.S.O.C. Co
mitetul Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a cerut Con
siliului de Securitate să înăspreas
că de urgență sancțiunile impotriva 
guvernului minoritar de la Pretoria 
-r- , transmite agenția Taniug. 
E.C.O.S.O.C. propune, între altele, 
interzicerea asistenței tehnologice și 
a cooperării în ceea ce privește 
producția de armament, sistarea in
vestițiilor străine și a acordării de 
noi credite bancare, aplicarea stric
tă a embargoului petrolier și sus
pendarea relațiilor comerciale cu 
regimul sud-african. Totodată, acest 
organism din sistemul O.N.U. cere 
tuturor țărilor membre ale organi

zației mondiale să acționeze pentru 
aplicarea strictă a măsurilor preco- . 
nizate ca parte a luptei împotriva I 
apartheidului.

MITING LA MONTEVIDEO. în I 
cadrul unui'amplu miting popular, I 
organizat la Montevideo, alianța 
forțelor democratice uruguayene, . 
Frente Amplio, și-a prezentat ofi
cial candidații la funcțiile de pre- I 
ședințe și vicepreședinte ai țării, 
precum și la cea de primar al ca- I 
pitalei, în perspectiva alegerilor de I 
la 25 noiembrie. Aceștia sint Juan 
Jose Crottoggini, Jose D’Elia și, ■ 
respectiv, Mariano Arana. Luînd 
cuvintul. președintele alianței I 
Frente Amplio, Liber Seregni, a 
evidențiat importanța și necesitatea [ 
consolidării unității de acțiune a j 
tuturor forțelor democratice uru
guayene și s-a pronunțat pentru re- ■ 
venirea grabnică a tării la un re
gim civil, democratic. '

GREVA LA „GENERAL MO- | 
TORS". în Statele Unite continuă | 
greva muncitorilor de la firma con
structoare de autovehicule „General 
Motors" declanșată ca urmare a re
fuzului patronatului de a accepta 
cererile prezentate de sindicate cu 
prilejul încheierii noilor contracte 
colective de muncă. Potrivit agen
ției Reuter, la această acțiune .re
vendicativă participă 60 000 de 
muncitori de la 12 uzine ale com
paniei.

APROXIMATIV 40 000 DE MT- I 
NERI DE CULOARE de la mai I 
multe mine sud-africane au declan
șat luni grevă în semn de protest I 
fată de condițiile grele de muncă I 
și viată, informează agențiile 
Reuter și AP. Minerii greviști au I 
refuzat să intre în subteran pînă I 
nu vor fi satisfăcute cererile lor.

Creșterea rolului O.N.U. in soluționarea problemelor stringente 
ale contemporaneității - cerință de prim ordin a vieții internaționale

BEIJING

„Considerăm că un rol important revine Organiza
ției Națiunilor Unite, altor organisme internaționale, care 
trebuie să contribuie tot mai activ la asigurarea partici
pării, cu drepturi egale, a tuturor popoarelor la viața in
ternațională, la soluționarea marilor probleme complexe 
ce confruntă lumea contemporană, în interesul destin
derii, al independenței și păcii“.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Cuvîntarea rostită la SESIUNEA SOLEMNĂ CONSACRATA ÎMPLINIRII 

A 40 DE ANI DE LA ACTUL ISTORIC DE LA 23 AUGUST 1944)

Astăzi se deschide la sediul Organizației Națiunilor Unite din New 
York cea de-a 39-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Eveniment de 
seamă al vieții politico-diplomatice mondiale, această sesiune are o sem
nificație deosebită, in situația de încordare gravă care prevalează in lume, 
cind restabilirea și dezvoltarea dialogului, întărirea încrederii și consoli
darea securității fiecărei națiuni reprezintă cerințe fundamentale pentru 
asigurarea păcii pe glob, sesiunea Adunării Generale poate juca și este 
chemată să îndeplinească un rol de cea mai mare însemnătate in însănă
toșirea vieții internaționale, în schimbarea cursului evenimentelor spre des
tindere și colaborare.

popoare, al reglementării pe cale 
pașnică a stărilor de încordare și 
conflict, lichidării subdezvoltării și 
instaurării noii ordini economice mon
diale, făuririi unei lumi mai bune și

nucleară. Dealtfel, nu întîmplător, 
ziua deschiderii sesiunii este marcată 
în întreaga lume, potrivit unei ho- 
tăriri a O.N.U., ca „ZI INTERNA
ȚIONALA A PĂCII".

O importantă direcție de acțiune în 
direcția dezarmării este înghețarea 
și reducerea bugetelor militare — 
problemă care se află pe ordinea de 
zi a sesiunii ca urmare a unei ini
țiative a României. Eforturile la se
siune se vor concentra, conform re
comandării Comisiei dezarmării, care 
a examinat această problemă în 
cursul lunii iunie a.c., spre elabora
rea principiilor care să guverneze ac
țiunile viitoare ale statelor în dome
niul înghețării și reducerii cheltuie
lilor militare.

Un ansamblu de puncte înscrise pe 
ordinea de zi se referă la situațiile 
de tensiune și conflict din diferite 
părți ale lumii — Orientul Mijlociu, 
Cipru, Asia de vest, Asia de sud-est. 
Africa, America Centrală. Examina
rea lor și recomandările ce se vor 
cristaliza vor pune din nou la încer

Se poate spune că există sufi
ciente premise ca acest rol să poată 
fi pe deplin pus în valoare.

Pe de o parte, este vorba de fap
tul că Organizația Națiunilor Unite 
constituie un loc optim de contacte 
și întilniri diplomatice. Prezența la 
sediul O.N.U., pe parcursul a trei săp- 
tămîni, cît. durează dezbaterile gene
rale, a unui număr de 140-150 mi
niștri de externe, practic din toate 
țările lumii, prilejuiește un mare 
număr de întîlniri și contacte bila
terale, care în unele cazuri — dat 
fiind stadiul raporturilor dintre ță
rile în cauză — nu ar putea 
fi concepute pe calea obișnuită 
a schimburilor de vizite. Aseme
nea întîlniri permit clarificarea u- 
nor probleme care împovărează ra
porturile dintre state, deblocarea 
unor situații de impas, precizarea 
și mai buna cunoaștere recipro
că a pozițiilor in diferite pro
bleme. favorizîndu-se inițierea unor 
acțiuni în spiritul cauzei păcii și co
laborării. Pe de altă parte, este vorba 
de dezbaterile propriu-zise, progra
mate pe parcuAul a trei luni în 
plenul Adunării, precum și în cele 
șapte comitete ale acesteia, care 
examinează temele majore ale re
lațiilor internaționale.

La actuala sesiune, cele 142 de 
puncte aflate pe ordinea de zi 
provizorie acoperă, in fapt, toate 
problemele de a căror soluțio
nare depind întărirea păcii si 
securității internaționale. Exami
narea constructivă și cu spirit 
de răspundere a acestor probleme, 
însoțită de efortul perseverent de a 
identifica interesele comune și punc
tele de convergentă, ar fi de natură 
să aducă o contribuție de preț la 
soluționarea lor, la inaugurarea unei 
politici noi care să asigure tuturor 
popoarelor realizarea năzuințelor 
lor spre o viață mai bună.

Depinde, desigur, de statele mem
bre ca aceste premise să fie fructi
ficate pentru triumful rațiunii, al 
politicii de înțelegere, de destindere, 
de respect al independenței națio
nale.

In acest spirit, Comitetul Politie 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a stabilit 
că delegația română la sesiune va 
promova activ poziția României, con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la situația internațională 
actuală, inițiativele și propunerile 
sale referitoare la soluționarea pro
blemelor deosebit de complexe ale 
lumii contemporane, în interesul pă
cii, colaborării și înțelegerii între

La deschiderea celei de-a 39-a sesiuni 
a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

mai drepte pe planeta noastră. în 
mod deosebit, Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat că, „in întreaga 
sa activitate, delegația Republicii So
cialiste România va trebui să por
nească de Ia faptul că problema fun
damentală a epocii noastre o con
stituie oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, în primul rind 
Ia dezarmare nucleară, apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al na
țiunilor la viață, la pace, la libertate 
și independență, Ia existență liberă 
și demnă".

Intr-adevăr, problematica încetării 
cursei înarmărilor și dezarmării, în 
special a dezarmării nucleare, ocupă 
o pondere însemnată pe agenda se
siunii și, fără îndoială, va polariza 
interesul și preocupările tuturor sta
telor membre, dat fiind implica
țiile lor hotărîtoare pentru pacea și 
liniștea tuturor statelor, a tuturor 
popoarelor. Problemele care reclamă 
atenția și acțiunea Organizației Na
țiunilor Unite sint multiple, mergind 
de la adoptarea unor măsuri de creș
tere a încrederii între state și de pre
venire a războiului nuclear pînă la 
inițiative majore vizînd dezarmarea

care capacitatea Organizației Națiu
nilor Unite de a aduce contribuții e- 
fective la soluționarea lor pe cale 
pașnică, ținînd seama de interesele 
legitime ale popoarelor din zonele 
respective, ale păcii și securității 
internaționale. Experiența de pînă 
acum a dezbaterilor de la O.N.U. în 
aceste probleme, viața însăși evi
dențiază cu putere adevărul, de ne
numărate ori afirmat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că folosirea forței 
nu a dus niciodată la rezolvarea rea
lă și trainică a problemelor, că, oricît 
de îndelungate ar fi, tratativele sînt 
infinit preferabile recurgerii la 
mijloace militare, cu tot cottegiul 
de suferințe și distrugeri care de
curge de aici.

Legat de aceste preocupări, o mare 
importanță are grupul de puncte a- 
flate pe agendă privind întărirea 
principiilor și normelor dreptului in
ternational si a contribuției O.N.U. 
la traducerea lor în viață. Două din 
aceste puncte se datorează unor ini
țiative ale României : reglementarea 
pașnică a diferendelor internaționale 
și dezvoltarea și consolidarea bunei 
vecinătăți între state.

După adoptarea în 1982 de către 
Adunarea Generală, prin consens, a 
„DECLARAȚIEI ASUPRA REGLE
MENTARII PAȘNICE A DIFEREN
DELOR INTERNAȚIONALE", ini
țiată de România, preocupările s-au 
concentrat asupra propunerii româ
nești de creare în cadrul O.N.U. 
a unei comisii de bune oficii, 
mediere și conciliere, a cărei exami
nare a început la sesiunea din anul 
trecut și a continuat în acest an în 
Comitetul special pentru Carta O.N.U. 
și creșterea rolului organizației. Dez
baterile de pină acum au relevat un 
larg interes față de această propu
nere, urmind ca, pe baza consultări
lor, observațiilor și sugestiilor con
structive formulate de numeroase 
state cu privire la modalitățile de 
constituire și funcționare a comisiei, 
examinarea ei să intre într-o nouă 
etapă la Adunarea Generală.

în ceea ce privește dezvoltarea și 
consolidarea bunei vecinătăți intre 
state, Adunarea Generală a hotărit 
în 1983 ca la sesiunea sa din acest 
an să treacă la identificarea ele
mentelor bunei vecinătăți, în cadrul 
unui proces de elaborare a unui 
document internațional al O.N.U., 
pe baza documentului de lucru pre
zentat de România in anul trecut, 
precum și a propunerilor și su
gestiilor altor State.

Alături de problemele păcii și 
securității internaționale, și in indi
solubilă legătură cu acestea, proble
mele economice internaționale, ale 
lichidării subdezvoltării și edificării 
noii ordini economice internaționale 
se prefigurează ca subiecte de acută 
preocupare la sesiune, îndeosebi în 
condițiile crizei economice mondiale, 
menținerii și amplificării unor grave 
fenomene economice și sociale, 
perturbărilor din relațiile comerciale 
și financiare internaționale, ca și ale 
profundului impas în dialogul eco
nomic internațional.

între aceste multiple probleme, o 
atenție prioritară reclamă cea a da
toriilor externe a țărilor în curs 
de dezvoltare, care poate provoca o 
criză de proporții. Sînt bine cunos
cute, în acest sens, propunerile 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru rezolvarea într-un 
mod nou a problemelor datoriei țări
lor in curs de dezvoltare, pe baza 
anulării complete a datoriei pentru 
țările cel mai puțin avansate și1 re
ducerii ei cu procentaje importante 
pentru celelalte țări în curs de dez
voltare, a stabilirii unei dobînzi- 
limită minime și a reeșalonării pe 
termen lung, fără dobindă sau cu

dobinzi simbolice, a datoriilor exter
ne. Asemenea propuneri, laolaltă cu 
o serie de propuneri similare formu
late în ultimul timp cu prilejul a 
diferite reuniuni internaționale, sint 
de natură a deschide calea unei so
luționări globale.

Din evantaiul vast al problemelor 
social-umanitare care se vor discuta 
la sesiunea Adunării Generale se 
evidențiază punctul privind „Anul 
Internațional al Tineretului", care 
va fi marcat în 1985 — una dintre 
inițiativele de prestigiu ale țării 
noastre. Pregătirile pentru Anul In
ternational al Tineretului se des
fășoară cu succes atit ne plan 
national in numeroase țări, cît 
si ne plan international. Multi
tudinea de acțiuni care au avut 
loc în acest an, ca și cele prevăzute 
pentru 1985, crearea de comitete na
ționale de pregătire și marcare a 
A.I.T. în 120 de țări stau mărturie 
că „Anul Internațional al Tineretu
lui" reprezintă cu adevărat un eve
niment major în promovarea coope
rării internaționale in domeniul ti
neretului. Sesiunea Adunării Gene
rale urmează să examineze recoman
dările elaborate de cea de-a treia 
sesiune a Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T., care s-a în
trunit în aprilie a.c. la Viena, sub 
președinția tovarășului Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., privind punerea în aplicare 
în continuare a Programului de pre
gătire și marcare a A.I.T.

Propunerile românești și punctele 
înscrise pe ordinea de zi la iniția
tiva României sint o reflectare a 
concepției de pace și colaborare care 
stă la baza întregii politici externe a 
țării noastre — politică avînd ca 
obiective fundamentale afirmarea 
largă a principiilor noi ale relațiilor 
dintre state, încetarea cursei înarmă
rilor și dezarmarea, dezvoltarea eco
nomică, colaborarea în domeniul 
social-umanitar, creșterea rolului 
O.N.U. în relațiile internaționale 
contemporane.

Mai mult ca orieînd. în actualele 
împrejurări internaționale, speranțe 
legitime sînt îndreptate spre O.N.U. 
— acest for de înaltă autoritate, în 
care sînt reprezentate practic toate 
statele lumii — cu încrederea că, 
prin hotărîrile sale, actuala se
siune va contribui la găsirea unor 
soluții juste și echitabile probleme
lor internaționale care preocupă 
omenirea, la întronarea în viata in
ternațională a unei politici noi, de 
destindere, dezarmare și pace.

Traian CHEBELEU

Convorbiri chino-indiene
BEIJING 17 (Agerpres). — La 

Beijing a început cea de-a cincea 
rundă de convorbiri oficiale chino—• 
indiene. Sint abordate, dtipă cum 
informează agențiile China Nouă și 
Press Trust of India, probleme de 
frontieră și alte aspecte ale relați
ilor bilaterale. Părțile procedează, 
de asemenea, la un schimb de păreri 
asupra unor chestiuni internaționale 
de interes comun.

Ministrul chinez al afacerilor ex
terne. Wu Xueqian. a declarat că 
tara sa acordă o mare importantă 
dezvoltării relațiilor de Drietenie si 
bună vecinătate chino — indiene si 
si-a exprimat speranța că actualele 
convorbiri vor duce La noi progrese 
în promovarea acestor relații.

MAREA BRITANIE

Conferința anuală 
a Partidului Liberal

LONDRA 17 (Agerpres). — In 
orașul Bournemouth au început, luni, 
lucrările Conferinței anuale a Parti
dului Liberal din Marea Britanie. 
Delegații vor dezbate probleme le
gate de platforma politică a pai-tidu- 
lui pe plan intern, precum și rapor
turile Partidului Liberal cu Partidul 
Social-Democrat în cadrul alianței 
electorale, avînd în vedere existența 
unor poziții cu totul diferite ale 
acestor formațiuni politice într-o.se
rie de probleme majore.

SALVADOR

S-au intensificat acțiunile 
Frontului pentru Eliberare 

Națională
SAN SALVADOR 17 (Agerpres) — 

In Salvador au fost intensificate, în 
ultimele zile, acțiunile Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.), care grupează 
majoritatea forțelor ce se opun ac
tualului regim din țară — transmite 
agenția de presă salvadoriană 
Salpress. Lupte puternice s-au dat, 
în ultimele 24 de ore, pe șoseaua Li
toralului, în zona departamentului 
Usulutan, în departamentul Chala- 
tenango, precum și în preajma capi
talei.
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