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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 17 iunie, pe Edward Derwinski, consilierul Departamentului de Stat al S.U.A., aflat în vizită în țara noastră.In cadrul întrevederii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, au fost relevate bunele relații dintre România și S.U.A. și s-a subliniat importanta dezvoltării, in continua

re, a raporturilor bilaterale româno- americane, pe multiple planuri, și a conlucrării celor două state pe arena internațională, pentru o politică de pace, securitate și înțelegere intre națiuni.Au fost abordate, de asemenea, aspecte actuale ale situației mondiale și, în mod deosebit, ale păcii și dezarmării și, în primul țînd, ale dezarmării nucleare, soluționării pe cale

politică a stărilor de război și încordare din diferite regiuni ale lumii, reducerii și lichidării decalajelor dintre țările bogate și sărace, întăririi rolului O.N.U. în viața internațională.La întrevedere a participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de față Francis B. Corry, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri și-a început lucrările

PLENARA COMUNĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII 
Șl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, luni dimineața s-au deschis, la Sala 
Palatului Republicii, lucrările Plenarei comune a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și finanțe și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale.Secretarul general al partidului a fost întîmpinat de participanții la plenara comună cu vii aplauze, cu îndelungi ovații. S-a aclamat cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul !“, în semn de înaltă prețuire a activității desfășurate cu abnegație, cu pasiune revoluționară în cele două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, de cind conduce cu clarviziune și înțelepciune destinele națiunii noastre socialiste.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prezidiu au luat loc membri ai Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii și membri ai Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.La plenară participă membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.De asemenea, iau parte prim-secre- tari ai comitetelor județene de partid, alți activiști de partid șl de stal, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere din ministere și instituții centrale.

Participanții la plenară au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi :1. Raport cu privire Ia proiectul planului național unic de dezvoltare econovnico-sociaiă a României in anul 1986.2. Raport cu privire la realizarea planului uațional unic de dezvoltare economico-socială a României pe primele 5 luni și măsurile care trebuie luate de către ministere, celelalte organe centrale și locale de stat, de centrale și întreprinderi, pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor pe anul 1985.3. Raport asupra modului în care au fost îndeplinite de ministere măsurile privind realizarea producției de energie, asigurarea stocurilor de materii prime pentru perioada de iarnă, executarea lucrărilor de reparare a utilajelor și instalațiilor, precum și cele privind folosirea rațională a energiei electrice și termice și a gazelor naturale, prevăzute în programul aprobat de Comitetul Politie Executiv al C.C. al P.C.R. in ianuarie 1985.4. Raport asupra modului tn care Întreprinderile, centralele industriale 

și ministerele economice aplică principiile autocondueerii și autogestiunii economico-fiiianciare, precum și modul in care respectă reglementările adoptate în acest domeniu.5. Program pentru intensificarea activității de colectare și valorificare a materialelor rcl'olosibile și de re- condiționare a pieselor și subansam- bielor pe anii 1985 și 1986.Lucrările plenarei se desfășoară în plen, precum și in următoarele secțiuni : baza de materii prime ; construcții de mașini și metalurgie ; industria chimică ; industrializarea lemnului, materiale de construcții, investiții ; industria ușoară ; consfătuirea cu cadrele din economie și sistemul financiar-bancar.In prima zi a dezbaterilor în plen au luat cuvîntul tovarășii Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, Gheorghe Pană, președintele Consiliului municipal București al oamenilor muncii, Ilarie Munteanu, președintele consiliului oamenilor muncii al Centralei de tractoare, autocamioane și mașini agricole Brașov, Marin Ștefanache, președintels consiliului de conducere al Ministerului Minelor, Paul Blaier, prim- vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August" — București, Doina Firulescu, președintele consiliului oamenilor muncii al Centralei industriei mătăsii, Inului și cînepii, Marin Enache, președintele Consiliului județean Galați al oamenilor muncii, Gheorghe Dinu, președintele consiliului oamenilor muncii al Centralei industriale de utilaj petrolier, 

chimic și minier Ploiești, Iacob To- pliceanu, președintele consiliului oamenilor muncii al Combinatului siderurgic I-lunedoara, Ștefan Birlea, președintele consiliului de conducere al Comitetului de Stat al Planificării.Vorbitorii âu adus un-vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot și revoluționar înflăcărat, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, dind glas sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire cu care ii înconjoară oamenii muncii din întreaga țară, de caldă gratitudine pentru activitatea sa plină de dăruire pusă în slujba bunăstării și fericirii poporului nostru, înfloririi necontenite a patriei.S-a relevat că lucrările acestor reprezentative organisme de conducere democratică a activității econo- mico-sociale se desfășoară in perioada de puternică angajare patriotică, în care întregul nostru popor în- tîmpină împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cind in funcția supremă de secretar general al partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu legitimă mîn- drie s-a evidențiat că în acești ani de remarcabile împliniri, intrați in conștiința întregii națiuni drept „Epoca Ceaușescu". poporul nostru a înfăptuit o operă constructivă de mare complexitate, au avut loc prefaceri substanțiale în toate domeniile activității economico-sociale, a crescut bunăstarea materială și spirituală a întregului popor.Participanții la dezbateri au rele

vat rolul hotăritor al conducătorului partidului și statului nostru in elaborarea și fundamentarea programelor de dezvoltare multilaterală, accelerată a României socialiste, in perfecționarea întregii activități economico-sociale, in creșterea bunăstării națiunii noastre.Subliniind că proiectul de plan pentru anul 1986, elaborat sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reflectă politica partidului și statului in direcția creșterii continue a forțelor de producție, dezvoltării propriei baze energetice și de materii prime, modernizării continue a agriculturii, îmbunătățirii nivelului tehnic și calitativ al produselor, vorbitorii au evidențiat că prevederile acestui document corespund pe deplin Directivelor celui de-al XIII-iea Congres al partidului, nivelurilor stabilite pentru anul viitor în schița preliminară pe perioada 1986—1990, sarcinilor cuprinse în programele speciale adoptate. A fost relevată importanța pe care o au în fundamentarea propunerilor din proiectul de plan studiile și programele privind dezvoltarea cercetării științifice și extinderea progresului tehnic în toate domeniile de activitate, elaborate sub directa coordonare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim vjeeprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Analizind modul în care s-a acționat pentru îndeplinirea planului 

pe primele 5 luni ale acestui an, participanții la dezbateri au pus in evidență rezultatele pozitive obținute și au examinat, intr-un spirit de înaltă exigență, cauzele care au generat înregistrarea in această perioadă a unor neajunsuri in realizarea unor ■ indicatori economici și- calitativi, făcînd, totodată, numeroase propuneri pentru folosirea mal eficientă a potențialului productiv existent, încadrarea riguroasă in normele de consum aprobate, in vederea înlăturării tuturor răminerilor în urmă și îndeplinirii ritmice, la un nivel calitativ superior a sarcinilor de plan, îndeosebi a producției pentru export.In cadrul plenarei au fost relevate, totodată, măsurile întreprinse pentru asigurarea resurselor energetice la nivelul stabilit, utilizarea lor cu maximă eficiență, încadrarea în consumurile normate și eliminarea oricăror forme de risipă, precum și pentru valorificarea resurselor energetice refolosibile și a surselor neconvenționale de energie.In cursul dezbaterilor s-au pus in evidență rezultatele pozitive obținute în perfecționarea Organizării și conducerii vieții economico-sociale, adîncirea democrați-
PUBLICĂM IN 

Din cuvîntul participanților la dezbateri

ei socialiste și întărirea auto- conducerii muncitorești, fiind create structuri politico-orgănizato- rice noi, revoluționare, începînd de la nivel național și pină la cel al fiecărei unități, menite să asigure participarea efectivă a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la conducerea activităților economice și sociale. în același timp, s-a subliniat necesitatea eliminării neajunsurilor care mai există în legătură cu respectarea reglementărilor legale privind autoconducereă muncitorească, planificarea și aprovizionarea tehnico-materială, finanțele și prețurile.Prin vii și puternice aplauze, prin îndelungi ovații, participanții la plenară și-au exprimat în repetate rinduri, pe parcursul lucrărilor, min- dria patriotică față de remarcabilele realizări obținute in ultimele, două decenii de poporul nostru, [ sentimentele de stimă și recunoștință pe care oamenii muncii le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele căruia se leagă nemijlocit toate marile izbînzi în ampla operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Lucrările plenarei continuă.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR! ^1965^ DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL AL IX LEA^PARTIDUIUI
\Rezultate bune la marea repetiție dinaintea recoltării griului ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

ECHIPA DE REPORTERI Al „SClNTEII" TRANSMITE DIN SECTORUL AGRICOL ILFOV

De simbâtâ, 15 Iunie, in unele unități din sectorul 
agricol Ilfov □ Început secerișul orzului. Aici, ca și in 
toate județele, această lucrare reprezintă o veritabilă 
repetiție generală înaintea trecerii la marea bătălie 
care este recoltarea griului. Și este de remarcat că 
această repetiție a evidențiat încă din prima zi a de
clanșării ei buna organizare a activității, pregătirea 
temeinică a utilajelor și, ce-i mai important, hotărirea

oamenilor muncii de pe ogoarele ilfovene de a nu 
pierde nici un bob din noua recoltă.

Duminică, prezenți in mal multe unități agricole il
fovene, am consemnat multe secvențe de muncă edi
ficatoare pentru hotărirea mecanizatorilor și a specia
liștilor de a încheia recoltarea în cele mal bune 
condiții.

Obiectivul principal: 
recolta strînsă 

și depozitată rapidPe terenurile I.A.S. Mogoșoaîa avem imaginea unui mod de organizare a activității care, fără exagerare, poate fi socotit ca exemplar. Specialiștii unității au urmărit permanent stadiul coacerii orzului pe cele 562 hectare cultivate. Sîmbătă au identificat o parcelă de 200 hectare unde orzul a ajuns la maturitate și avea umiditatea sub 20 la sută. Pentru a grăbi lucrările, pe această parcelă au fost concentrate imediat toate cele trei formații de mecanizare compuse din 22 de combine, 5 prese de balotat, mijloacele de transport aferente și celelalte utilaje pentru pregătirea terenului și însămințarea rapidă a culturii a doua de porumb pentru boabe.In noaptea de sîmbătă spre duminică, în această zonă, ca și in altele din sector, a căzut o bură de ploaie. Duminică dimineața însă toți mecanizatorii și specialiștii unității se aflau la posturile lor. Ioan Mano- lescu, directorul tehnic al Întreprin

derii, Marin Popa, șeful sectorului de mecanizare, și Vladimir Tăutu, șeful fermei Roșia, au introdus în lan, de mai multe ori, cite una sau două combine, pentru a verifica dacă se poate lucra și a decide astfel fără întîrziere reluarea activității cu toate forțele. „Sintem organizați de așa manieră — ne spune directorul tehnic al unității — incit să folosim din plin fiecare oră bună de lucru. Numai așa putem strînge și depozita recolta de orz în termenul stabilit. Am decis ca la orz să folosim toate combinele din dotare, aceasta fiind ca o repetiție generală pentru verificarea bunei lor funcționări și a etanșeității, care să ne dea garanția că la recoltarea griului nu vom întîmpina nici un necaz".In altă zonă, la C.A.P. Jilava, surprindem tocmai momentul cind cele două formații complexe de mecanizare erau deplasate într-o altă parcelă. Aici, în numai o zi de la începerea secerișului, orzul a fost strîns de pe un sfert din cele 200 hectare cultivate. „Dar ritmul de lucru este în creștere — ne asigură Vasile Voicu, președintele cooperativei. Așa că în două zile încheiem recoltarea orzului. Pină acum nu

am avut probleme la combine, ceea ce denotă că reparațiile au fost de bună calitate. Lucrind șl la griu în același ritm vom putea stringe recolta în numai 7—8 zile".
Pentru ca nimic 

din producție 
să nu se piardăDincolo de preocuparea pentru accelerarea la maximum a ritmului secerișului, pretutindeni este de remarcat grija deosebită pentru evitarea oricărei pierderi din noua recoltă de cereale păioase. Peste tot am avut prilejul să consemnăm, in acest sens, numeroase inițiative. Reluăm firul investigațiilor la I.A.S. Mogo- șoaia. Aici combinele au fost pregătite și verificate temeinic pentru a nu se înregistra nici o pierdere de boabe. In acest scop, avindu-se în vedere talia mai mică a plantelor din acest an, au fost aduse modificări la poziția rabatorului, îm- brăcarea paletelor de la rabator și montarea de cuțite noi. De asemenea, au fost făcute reglaje supli

mentare, cel mai Important constînd în fixarea patinelor de susținere a aparatului de tăiere fa poziția zero, pentru ca plantele să fie secerate cit mai de jos, cum se spune, la „rasul pămîntului". Totodată, mecanizatorii au fost instruiți să lucreze numai cu viteza întîi de înaintare a combinelor. Aceasta este și explicația că în această unitate nu am găsit -'spice sau boabe în urma combinelor.La I.A.S. Bragadiru, directorul unității, tovarășul Alexandru Bur- cea, ne-a oferit un alt exemplu de adaptare a secerișului la condițiile concrete de lucru de pe fiecare parcelă. întrucît pe o solă de 20 hectare orzul a răsărit in etape și avea o coacere neuniformâ s-a decis ca acesta să fie recoltat în două faze. Mai intîi, cosirea orzului cu vindro- verul, cind avea 26 la sută umiditate și apoi treierarea acestuia cu combinele din brazdă, cind umiditatea a scăzut la 15 la sută. Efectul acestei inițiative — reducerea la maximum a pierderilor.In aceeași ordine de idei este notabilă inițiativa de a se organiza strîngerea spicelor ce se rup și ră- min în urma combinelor. Mii de elevi din localitățile ilfovene, însoțiți de cadrele didactice participă zilnic la această acțiune. Și încă cu mare folos. Spre edificare oferim un singur exemplu. Directoarea școlii generale din Balotești ne spunea că tntr-o singură zi elevii au strins de pe miriștea cooperativei agricole din localitate peste 80 de saci cu spice de orz. Și cum spune zicala „spic cu spic se adună snopul mare", se poate aprecia că această acțiune are o contribuție însemnată la înlăturarea pierderilor de producție.
Aurel PAPADIUC 
Dan CONSTANTIN

A doua tinerețe a unui oraș

...IN AERUL PUR al primăverii, vocile copiilor și ale tinerilor vibrau prelung, colorind ceasul acela de amiază. O realitate seculară și milenară care iși gasea, iată, incă o dată, o clipă de întruchipare aici, în Cîmpia Română ; eram la Titu, intr-un loc unde se odihnesc pentru totdeauna cei căzuți in război, la emoționanta ceremonie prilejuită de Ziua Eroilor. Era cîntată patria, era rememorată jertfa înaintașilor, se cinsteau faptele de astăzi ale constructorilor socialismului. Aveam sentimentul că un fir trainic, un fir nesfirșit leagă peste decenii și peste secole generații după generații, unindu-le în numele acelorași mari, supreme idealuri : cinstirea Patriei Române, a pămîntului străbun, iubirea ne- sfirșită pentru țară și pentru oamenii ei, hotărirea de a nu precupeți nimic atunci cînd este vorba de creșterea și înflorirea ei.— Cinstirea adusă celor ce au făcut suprema jertfă pentru patrie este, prin ea însăși, o acțiune cu rezonanțe educative profunde — este de părere Ani- dora Neacșa, secretara Comitetului orășenesc Titu al Uniunii Tineretului Comunist. Educația patriotică este, la noi, ca și peste tot în țară, o constantă a activității noastre. Ar fi o

mare greșeală dacă și-ar închipui cineva că -ștafeta patriotismului se predă din generație în generație doar la 9 Mai, la 23 August sau în alte zile de sărbătoare ; nu, atunci cadrul in care se învață marea lecție a patriotismului revoluționar este deosebit și, cred eu, răsunet afectiv mai nic — dar această
unul cu un puter- lecție se predă și se învață de la 1 ianuarie și pină la 31 decembrie. Ca și întreaga activitate educativă — care nu are pauze, nu cunoaște goluri. j...LA TITU, reporterii s-au dus întotdeauna ca într-un ținut mai mult sau mai puțin exotic. Pină acum 15—20 de ani, cu un fel de curiozitate care devenea pariu profesional .: „Ia să vedem ce se poate scoate din nimic ?“ — adică, ce naiba se poate scrie despre un loc care nu e clar „ceva", orice ar fi, sat sau oraș, dar să fie clar ceva. Apoi, ca într-un loc unde sintagma „in curs de dezvoltare" era — și este... — ceva deosebit de concret, o realitate vizibilă, palpabilă, nu doar un concept ci ceva la fel un pod sau ca locuințe. După dat la statutul 1968, Titu a început să se construiască pe sine ca oraș nu doar în înțelesul

economico-social, real ca bloc de a acce- oraș fnde un ce de

administrativ ; astăzi, Titu, prin tot ceea ce-are mai bun, mai nou, mai trainic în el, este un oraș.Pentru că astăzi și-a pierdut — și nu e nici o pagubă 1 — „exotismul" și despre orașul Titu se scrie ca despre alte orașe din România.' Se poate scrie cuvîntul „miliarde" atunci cind este vorba de investițiile din actualul cincinal (3,2 miliarde lei), se poate scrie cuvîntul „export" atunci cind este vorba de industria orașului (110 milioane lei în a- cest an, in țări ca Italia, U.R.S.S., Egipt și altele), se poate scrie cuvintul „mii" atunci cind este vorba de elevii din Titu (peste 3 000) ; se pot scrie cuvintele „modernitate, eficiență, competitivitate, specializare" atunci cind evocăm noile unități ale orașului : întreprinderea de aparataj electric și instalații, întreprinderea de electrozi siderurgici, Combinatul avicol. Pe scurt, se pot scrie multe cuvinte care acum 20 de ani alăturate numelui Titu ar fi stîrnit nedumerire, dacă nu chiar, mai rău, haz. In vara lui 1985, de-a lungul a două zile, printre frazele auzite de la anonimi pe stradă și care au meritat să fie notate, s-au aflat și următoarele : „Dragă, am văzut cu ochii mei la Tokio...", „Pur și simplu, nu

Titu
mă mai descurc cu engleza și franceza ; trebuie să m-apuc de germană...", „Ascultăm Bach anu’ ăsta cit avem poftă ; sint trei sute de ani de la naștere", „Un parsec este egal cu 3,26 ani lumină" (reporterul nu s-a putut opri să nu noteze în carnet : in 1944, singurul ins din Titu care știa lucrul ăsta era profesorul Miroiu 1 După care și-a dat seama că in 1944, cind se juca „Steaua fără nume" în premieră, Titu nu avea liceu).Toate acestea și multe, multe altele înseamnă tinerețe — tinerețea unui oraș și orașul tinereții.— TINEREȚEA — opinează Marin Dobrescu, secretar adjunct al Comitetului de partid de la întreprinderea de aparataj electric și instalații, in timpul vizitării uzinei — tinerețea poate fi un alt nume pentru întreprinderea noastră. Media de virstă este de 27 de ani. Mai bine de jumătate dintre oamenii muncii de la noi sint uteciști.— Dumneavoastră, cadrele cu experiență, aveți, desigur, îndatorirea de a transmite un sistem de valori moral-politice.

Georqe-Radu
CHIROV1C1

(Continuare în pag. a V-a)
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PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII:-> ->

2700 MW ti
Campania agricolă de vară
- desfășurată exemplar!

2 700 MW. Aceasta este puterea instalată in noile capacități energe
tice care vor trebui finalizate in acest an. Este un efort de investiții 
deosebit, făcut cu un scop precis, acela de a asigura o cit mai bqnâ 
satisfacere cu'energie a cerințelor economiei naționale. Am prezentat în 
ziarul „Scînteia" din 14 iunie a.c. punctul de vedere al ministerului și 
al proiectanților privind realizarea acestor obiective energetice, in conti
nuarea anchetei „Scinteii" pe această temă înfățișăm azi răspunsurile 
primite din partea constructorilor și montorilor la întrebările redacției :

1. Care este stadiul lucrărilor la obiectivele energetice 
cu termen de punere în funcțiune în acest an ?

2. Cu ce probleme vă confruntați și cum acționați 
?pentru soluționarea lor

Mai multă 
promptitudine 

din partea unităților 
colaboratoare

Ing. Gheorghe MILIȚESCU, 
directorul Trustului antrepriză 

generală „Energomontaj"<fl Pe șantierele din cadrul trus- b tului „Energomontaj" își desfășoară activitatea peste 13 500 de oameni ai muncii, la diferite obiective energetice repartizate pe tot cuprinsul țării. Ei raportează realizarea planului valoric pe primele cinci luni din acest an in proporție de 102,8 la sută. în această perioadă s-a reușit realizarea următoarelor sarcini fizice mai importante : punerea în funcțiune a primelor trei hidroagregate de cite 27 MW fiecare din cadrul hidrocentralei Porțile de Fier II ; grupul nr. 2 funcțio- nind pe cărbune de Ia centrala Giurgiu ; recuplarea la sistemul energetic național a primului grup de 330 MW pentru continuarea pro- . belor în vederea îmbunătățirii echipamentelor de la centrala pe șisturi bituminoase — Anina ; aducerea in fază avansată de probe pentru punerea în funcțiune în cel mai scurt timp a unor capacități energetice cum ar fi : hidroagregatul nr. 2 de 50 MW de la hidrocentrala Remeți, grupul nr. 6 de 330 MW de la Tur- ceni ; două grupuri de 32 MW de la hidrocentrala Dîmbovița-Clăbu- cet. Se depun eforturi susținute și la alte obiective energetice, care se află in diferite stadii pentru țiune a acestora în cel mai timp. Pentru reducerea duratelor de montaj și creșterea mai accentuată a productivității muncii se întreprind acțiuni tehnice deosebite. Pe șantiere se intensifică gradul de mecanizare a lucrărilor <le montaj. In aceeași direcție se colaborează cu diferite unități pentru asimilarea in producție a noi utilaje de montaj, cu performanțe ridicate, în vederea reducerii importului și diminuării multor operații care se execută incă nemecanizat.

Este vorba de o producție de circa 2.5 miliarde lei, .concretizată in peste 3 milioane mc agregate sortate, reparații utilaje, confecții și multe alte activități. Planul valoric la construcții-montaj pe primele cinci luni din acest an a fost realizat in proporție de 87,4 la sută. Desigur, puțin față de posibilitățile noastre și tocmai de aceea sînteni pe deplin mobilizați ca restanțele să fie nii de tea jări
recuperate pină la sfirșitui lu- august. Cei aproape 40 090 oameni ai muncii din unita- noastră lucrează la 25 amena- hidroenergetice ce sint locali-

buldozere de 360 CP, autobasculante cu o capacitate de minimum 20 tone. De curind au intrat in exploatare la șantierele Colibița și Riu Mare Retezat două mașini de forat tunele la secțiune plină de 3,5 m, fabricate de întreprinderea „1 Mai" Ploiești. Unitatea producătoare trebuie să depună toate eforturile pentru a livra toate utilajele contractate pentru acest an. Fără aceste echipamente nu pot fi realizate tu- nelele programate. Totodată. este necesară livrarea cit mai rapidă a complexului mecanizat de pregătire și betonare taluze. Pentru utilajele din dotare simțim mult necesitatea asigurării unor „service“-uri ale u- zinelor constructoare, in paralel cu creșterea fiabilității utilajelor. In- timpinăm greutăți in asigurarea ritmică a șantierelor cu baza materială necesară, in special carburanți și ciment, și cu piese de schimb pentru 'utilaje. Sint numai citeva probleme pe care sperăm să le rezolvăm cu un sprijin concret și eficient. Iarna deosebit de grea care s-a făcut simțită pe toate șantierele, dar îndeosebi pe cele de munte, a făcut să înregistrăm unele restanțe și in prezent acționăm intens pentru a le recupera. Concentrăm efective sporite pe șantierele priori-

adecvate care asigură un nivel calitativ al celor mai obiective funcțiune electriceTulcea, in lungime de 97 km, Țînțăreni—R.P.gime de 106 realizeze în nouă interconexiune temele energetice ale celor două țâri. In stadiu avansat de execuție se află lucrările ia linia 110 kV Porțile de Fier 11—Cetate, in lungime de 50 km. De asemenea, este in probe tehnologice stația de transformare de 110 kV de la Govora, care va permite racordarea la sistem a grupului nr. 5 cu funcționare pe cărbune. Dintre acțiunile întreprinse pentru realizarea sarcinilor de plan și a recuperării restanțelor din prima perioadă a anului amintesc : concentrarea forțelor la execuția principalelor obiective elaborarea și punerea in practică a unor tehnologii de mare productivitate și care necesită un consum mai redus de carburanți ; introducerea in procesele de construcții-montaj a unei game largi de utilaje și dispozitive multifuncționale.

lucrărilor corespunzător ridicate exigențe. Alte cu termen de punere in in acest an sint : liniile de 400 kV Sitorman— Șl Bulgaria; in lun- km, destinată să zona respectivă o intre sis-

Torțe mecanice bine organizate la secerișul orzului pe terenurile I.A.S. Mogoșoaia
Foto : A. Papadluo

de montai realizarea punerii în func- scurt

2 Sint intîrziate lucrările de montaj la o serie de obiective : termocentralele Govora, Iași, Drobeta-i'urnu Severin, Suceava, Craiova II și hidrocentralele Munteni, Ipotești, Drăgănești și altele. Cauza ? Nu au fost incă livrate o scrie de echipamente importante cum ar fi : turboagregate, conducte de înaltă presiune, instalații de automatizare etc. Dintre furnizorii restanțieri amintesc : întreprinderea de mașini grele București, Combinatul de utilaj greu Iași, întreprinderea „Vulcan" București, întreprinderea de construcții de mașini Reșița și altele. Orice intirziere periclitează termenele de punere in funcțiune a noilor obiective energetice. Totodată, s-au întîmpinaț șt alte greutăți cum sint : defecțiuni la echipamente depistate in timpul montajului și a probelor tehnologice. prelungindu-.se astfel durataaci. rarea construcțiilor de exemplu i cat montajul Ciocoi is, Păclișa, Voinești și să intimpinăm vizionarea cu sint : cabluri din fontă, oțel aliat, aluminiu, lacurirarea rilor continuare, impulsionarea livrării lor potrivit cerințelor prin analize .pe șantier de răspundere din cadrul întreprinderilor furnizoare, precum și deplasarea la uzinele producătoare pentru urmărirea realizării echipamentelor restante ; urgentarea asigurării construcțiilor printr-o colaborare continuă cu unitățile constructoare ; concentrarea forței de munca specializate la obiectivele care au front de montaj. Nu vom precupeți nici un efort pentru a realiza montajul și punerea in funcțiune a noilor capacități energetice. Dar acest efori trebuie conjugat eu cel al tuturor colectivelor menit*'  să contribuie la creșterea potențialului energetic al țării.

prelungindu-se■stor probe : intirzieri "" ■ din nu este i l la
durata in asigurare cauză practic ata- hidrocentraleleCirnești. Totești, Florești 1. Continuam greutăți Și in apro- unele materiale cum electrice, armături construcții din de cupru și lubrifianți, Pentru reeupe- datorate lipso— întreprind, ih de măsuri : echipamente- de montai, cu factorii

țevi de laminate carburanți, și vopsele, intîrzierilor amintite se o serie

De buna organizare 
depinde acum 

respectarea 
termenelor 
Ing. Iurie DRUȚA, 

director tehnic adjunct 
al Trustului antrepriză generală 

de construcții hidroenergetice 
zi Tn acest ultim an al cincinali Iubii, Trustul antrepriză generală de construcții hidroenergetice arc de realizat un important volum de construcții-montaj, care valoric se ridică la peste 7 miliarde lei. Fizic, in acest an se realizează circa 75 milioane mc terasamente, se pun in operă peste 2,5 milioane mc betoane la lucrările de suprafață. Concomitent trebuie excavați peste 37 km de tunele hidroenergetice și betonați peste 35 km. Trustul este și propriul producător al așa-nu- mitei producții secundar-industri- ale, care atit ca importanță, cit și ca volum de lucru nu se poate numi nici un moment secundara.

i

problemă de maximă

ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maximă

RĂSPUNDERE

zate In 20 de județe. Avem organizate 12 antreprize de construcții cu 64 de brigăzi complexe, 11 autobaze și 14 secții pentru producția secundar-industrială și reparații.întreaga activitate este dirijată cu prioritate pentru realizarea celor 1 200 MW putere instalată prevăzuți pentru acest an, în obiective de importanță națională cum sint hidrocentralele : Porțile de Fier II, Rîu Mare Retezat, Riu Mare. Aval, .Clăbucet pe riul Dîmbovița, hidrocentralele pe Olt aval de Șiret, pe Drăgan, pe Sebeș, pe Olt amonte. în tor obiective prioritare, însemnat de lucrări se șantierele hidrocentralelor ce vor fi puse în funcțiune in anii cincinalului următor : amenajările de pe Siriu, Bistrița, Colibița sau Olt amonte.Ca direcție principală a trustului ar trebui menționată preocuparea permanentă în vederea îmbunătățirii tehnologiilor de lucru. La lucrările de terasamente și de betonare urmărim creșterea continuă a indicelui de utilizare a utilajelor și mijloacelor de transport folosite. La activitățile subterane, dat fiind specificul lucrărilor noastre, principala sursă de dotare pentru îmbunătățirea tehnologiilor de lucru o constituie producția proprie. în această direcție am ciștigat o bună experiență. în prezent, executăm pentru necesitățile noastre vagoane de transport steril, ăutodescărcătoare de 9 mc capacitate. vagoane de transport beton automalaxoare de 5 mc. vagoneți basculanți pentru steril de 6 mc, instalații pentru beto- nare mecanizată pompe de beton dustria noastră, pentru lucrările de injecții de etanșară a barajelor și galeriilor și multe alte tipuri de utilaje pentru marea și mica mecanizare.

tare, In special de muncitori calificați. Astfel, pentru exemplificare, am întărit formațiile de betoniști și sondori-injectori la hidrocentrala Clăbucet și pe măsură ce s-au terminat lucrările la acest obiectiv au fost detașați la Rîu Mare Retezat.
Slatina, pe Someș, pe afara aces- un volum execută pe

avînd la bază asimilate de in- pompe și forez.6
2 Realizarea importantelor volume de lucrări și creșterea productivității muncii pe șantierele hidroenergetice este indisolubil legată de dotarea cu utilaje de marc capacitate și realizarea unui indice de mecanizare cit mai ridicat. Fără îndoială, avem o bogată zestre tehnică. însă din analize fundamentate a rezultat ca fiind necesar un număr sporit de excavatoare și in special de tipul celor cu cupă de 2.5 mc și de capacități mai mari.

Eforturi susținute 
pentru extinderea 

rețetelor energetice
Ing. Mihalache IONESCU, 

director al Trustului antrepriză 
generală „Electromontaj"ISe prevede executarea tn acest an de către unitățile trustului nostru a unui volum de lucrări energetice — linii electrice și stații de transformare in valoare de 2,4 miliarde lei. Mă voi referi la principalele obiective in curs de execuție și care urmează să fie puse in funcțiune in acest an sau in prima parte a anului viitor. Linia electrică aeriană de 750 kV U.R.S.S.—România—Bulgaria și stația de 750/400 kV Isaccea, care . reprezintă o premieră, va fi pusă parțial in funcțiune incă in cursul acestui an. Prin realizarea acestor lucrări se i va introduce, astfel, pentru prima dată la noi tensiunea de 750 kV. Menționăm faptul că pentru realizarea celor 153 de km de linie -au fost elaborate tehnologii

2 In activitatea desfășurată de trustul „Electromontaj" s-au înregistrat unele rămineri in urmă datorită nerespectării obligațiilor contractuale de către unii furnizori de materiale și echipamente electrice. Iată citeva dintre materialele neasigurate și care In prezent ne creează serioase dificultăți in execuția lucrărilor. întreprinderea de produse electrotehnice Bistrița are de livrat in acest an 4 500 tone de conductor oțel-aluminiu cu secțiune 300/69 mmp, din care a expediat in trimestrul 1 numai 471 tone. Situația nu s-a îmbunătățit nici pină în prezent. Cantitățile restante in loc să scadă, cresc. Atit colectivul acestei unități, cit și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini trebuie să ta măsuri deosebite de fabricare și livrare a cantităților programate și prevăzute In contract. Execuția lucrărilor de linii electrice aeriene, in specia] a celor pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivelor de irigații prevăzute In plan, este mult intirziată din lipsa izolatorilor de sticlă de tipul CTS 60-1, pe care trebuie să-i producă întreprinderea de izolatoare de sticlă Botoșani. Din cantitatea contractată — B5 800 bucăți, cu termen de livrare trimestrul II a.c. — nu am primit pînă acum nici un izolator. întîmpinăm greutăți deosebite in executarea lucrărilor de evacuare a energiei din centralele electrice care se pun in funcțiune, In alimentarea cu energie electrică a unor noi platforme industriale, precum șl. o 6erie de obiective so- cial-culturals din cauza neasigurării in cantitățile necesare a cablurilor electrice. Aceasta s-a J”‘—* principal, ca urmare furnizorilor — C.M.E.
I.P.A. Slatina, I.P.E. Bistrița — care la contractare au impus încadrarea în repartițiile necorelate cu consumurile prevăzute in documentații. Astfel, în semestrul I la cabluri de forță s-au contractat numai 264 km, față de un necesar de 697 km, iar la cabluri de semnalizare 191 km, față de 697 km, cit rezultă din documentații. De altfel, a- ceastă situație este cunoscută la Ministerul Energiei Electrice, care va trebui neîntîrziat să facă intervențiile corespunzătoare la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini pentru soluționarea acestor probleme,- de care depinde\nemijlocit realizarea programului ' de investiții, punerea la termen tn funcțiune a noilor obiective energetice.

datorat, în a poziției București,

CITEVA CONCLUZII• In cele trei unități de construcții-montaj aparținînd Ministerului Energiei Electrice se constată o înviorare a ritmului de lucru pe șantiere, îndeosebi in ultimele două luni. Experiența bună dobindită în această perioadă trebuie dezvoltată și generalizată.® Există condiții ca în perioada imediat următoare restanțele să fie lichidate astfel ca obiectivele de investiții planificate să intre in funcțiune Ia termen.® Se impune o intensificare a eforturilor pentru intărirea ordinii șl disciplinei pe șantiere in așa fel ca timpul de lucru și utilajele de construcții să fie folosite din plin. Să se organizeze peste tot unde este posibil, și cerința accelerării ritmului de lucru o impune, schimburi de lucru prelungite, o asistență tehnică exemplară.® Toți furnizorii de utilaje și materiale pentru obiectivele energetice trebuie să acționeze ferm pentru a-și onora la termen toate obligațiile contractuale asumate, realizarea tuturor obiectivelor de investiții in domeniul energetic avînd un caracter prioritar pentru economie.® Organizațiile de partid de pe șantiere să asigure o puternică mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru valorificarea deplină a capacității de muncă și organizatorice în vederea realizării fiecărui obiectiv energetic planificat să intre în funcțiune în acest an, a întregii puteri nou instalate de 2 700 MW.
Ion LAZAR

Eforturile pentru realizarea integrală

trebuie sprijinite și de furnizorii de

La sfirșitui primului trimestru al acestui an, toate cele trei sectoare de bază ale întreprinderii de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Vilcea — unități de pompaj, forjă și utilaj tehnologic — înregistrau serioase restanțe la producția fizică. Oamenii muncii de aici nu au cedat insă in fața greutăților și au examinat cu responsabilitate posibilitățile de redresare urgentă a situației.— Problema recuperării rămineri- lor in urmă — ne spune tovarășul 
Cornel Popescu, secretarul comitetului de partid din întreprindere — a fost analizată aprofundat la incepu- tul lunii aprilie, atit in plenara lărgită a comitetului de partid și in fiecare organizație de bază, cit și in adunările grupelor sindicale. Eficiența dezbaterilor avea sa fie demonstrată de numărul mare de propuneri făcute de muncitorii și specialiștii întreprinderii, care, odată transpuse in practică, au făcut ca treptat, trepțat activitatea să cunoască un adevărat reviriment. Practic, de atunci, munca se desfășoară fără întrerupere, oamenii știind clar ce anume și in cit timp au de realizat fiecare comandă, fiecare produs. Spiritul de angajare, de responsabilitate muncitorească statornicite

în fiecare formație de lucru și-au pus deja amprenta asupra recuperării sau, de la caz la caz, a diminuării restanțelor.Primul obiectiv spre care au fost îndreptate eforturile l-a constituit respectarea termenelor de execuție
tarului general1 al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, formulate la recenta ședință a Comitetului Politic, Executiv al C.C. al P.C.R. — menționează inginerul Păun Vlad, directorul tehnic al întreprinderii — sint pentru colectivul nostru un nou

La întreprinderea de utilaj chimic 
și forjă Rm. Vîlcea

a tuturor unităților de pompaj, știut fiind faptul că acestea condiționează in mare măsură desfășurarea unei activități ritmice în industria extractivă. Astfel, toate obligațiile contractuale pe primul semestru al acestui an asumate față de trusturile petroliere au fost onorate a- proape integral. De altfel, urmărind diagrama producției înregistrată in 
ultimele două luni observăm că res
tanțele au fost recuperate, iar pla
nul n fost depășit cu aproape 3 mi
lioane lei la utilajele pentru explo
rări geologice, foraj și exploatare.— Indicațiile și orientările secre-

și viguros imbold, mobilizindu-ne și mai puternic in activitatea productivă. Bunăoară, deși prin contract avem obligația să livrăm abia in trimestrul III o serie de instalații pentru bateriile 4 și 5 ale Combinatului siderurgic Reșița, noi am fabricat și expediat in avans, incă din luna mai, peste 280 tone utilaje, alte 150 tona aflindu-se in stadii avansate de execuție. La fel se prezintă lucrurile și in cazul hidrofoarelor pentru irigații. Astfel, din cele 212 bucăți pe care ne-am angajat să le executăm pină la sfirșitui anului, numai în lunile aprilie și mai am fabricat și

SĂLAJ

Puternică mobilizare de forțe la prășitul culturilorîntreținerea culturilor prășitoare tn județul Sălaj se desfășoară mai greoi din cauza regimului pluviometric extrem de ridicat din zilele precedente. Aceasta a impus luarea unor măsuri adecvate, menite să asigure efectuarea lucrărilor cu deosebire tn (!ferestrele“ dintre ploi. Procedîndu-se astfel, In raza consiliului agroindustrial Jibou a fost încheiată prașila I la sfecla de zahăr șl t-a trecut la cea de-a doua.— Situația creată ca urmare a ploilor abundente ne-a determinat să organizăm activitatea la prășit tn funcție de priorități, acordînd o atenție deosebită întreținerii sfeclei de zahăr, cartofilor, sfeclei furajere și legumelor. Cit privește porumbul — ne spune loan Stana, inginerul-șef al consiliului — in- trucit vremea s-a ameliorat șl de acum este foarte cald, vom concentra forțe sporite la prășit pentru distrugerea buruienilor și șă nu permitem formarea crustei.

în tarlalele cu sfeclă, cartofi și legume ale cooperativelor agricole din Jibou, Someș-Odorhei, Năpra- dea, Someș, Guruslău erau pre- zenți în cimp sute de cooperatori la efectuarea prașiiei. De notat că sfecla arată foarte bine, anunțînd tncă de pe acum o recoltă bogată. De altfel, și in anul trecut cooperativele agricole Jibou și Someș- Odorhei au obținut in medie la hectar aproape 60 000 kg sfeclă de zahăr. „Și la această oră, cum ați putut remarca — ne spune președintele cooperativei Jibou, loan Moț — se află la prășit peste 300 de cooperatori. Concomitent, pentru a grăbi întreținerea culturilor folosim și prăsitoarele cu tracțiune animală, acestea puțind realiza zilnic lucrarea pe aproape , 25 hectare". Tot in raza consiliului agroindustrial Jibou am remarcat o mare concentrare de forțe mecanice la prășitul porumbului și un

număr însemnat de oameni care lucrau la prașila a doua la sfeclă și la rebilonatul cartofilor.Pe baza măsurilor luate de comandamentul agricol județean, comandamentele comunale au stabilit ca, începînd cu această săptă- mînă, pe întreg cuprinsul județului să se iasă la prășit cu toate forțele mecanice și manuale. S-a hotărit, totodată, erbicidarea în vegetație a culturilor și folosirea intensă a prăsitoarelor cu tracțiune animală. Pentru menținerea lanurilor curate și a densității culturilor, mecanizatorii execută întreținerea pe suprafețele pe care le-au semănat. Se poate aprecia că ansamblul de măsuri luate asigură efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor la timp și in condiții de bună calitate.
Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii’

NEAMȚ

Organizare temeinică a pășunatuluiEste cunoscut, pășunatul reprezintă cea mai ieftină și eficientă metodă de recoltare a nutrețurilor. Tocmai de aceea, la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii s-a stabilit ca obligatorie scoaterea bovinelor și ovinelor din grajduri, pentru a se asigura furajarea lor pe toată perioada de vară și toamnă pe pășuni, așa cum . au procedat gospodarii dintot- deauna. Acționind în acest sens, organele de partid și agricole din județul Neamț au luat măsuri pentru organizarea de tabere de vară și de stine pe pășuni, unde au fost aduse peste 130 000 de bovine și ovine. In programele stabilite in acest sens sint prevăzute, pe lingă organizarea rațională a pășunatului, și măsuri referitoare la recoltarea și conservarea pentru iarnă a tuturor resurselor de masă verde.De mai mulți ani la I.A.S. Dumbrava s-a organizat pășunatul pe bază de norme științifice. „Și in acest an am scos la pășunat întregul efectiv de 2 400 bovine și 7 000 ovine — ne spune Mihai Apetrei, directorul unității. Eficiența organizării pășunatului pe baze științifice este probată cit se poate de convingător de rezultatele ascendente din ultimii ani. Față de anul 1983, cind s-au obținut numai 2 200 1 lapte pe o vacă furajată, am realizat 3 500 l lapte in anul trecuț, urmind să depășim 4 200 1 tn acest an“. Și la I.A.S. Dumbrava animalele au fost mutate pe pășunile submontane de la Cărbuna. Aici s-a amenajat o tabără de vară dotată cu tot ce este necesar : dor

mitoare, cantină și alte utilități pentru îngrijitori, șoproane pentru adăpostirea animalelor și un micro- laborator pentru insămințarea artificială, astfel incit procesul de reproducție și de selecție continuă nestingherit.Cooperatorii din comuna Bodeștl — crescători de animale cu multă experiență — sint sprijiniți de con-
Ce demonstrează 

experiența 
multor unități agricole 

din județul Neamț

siliul popular și conducerea cooperativei să crească mai multe bovine și ovine. In această comună, toate cele 900 taurine și 2 000 ovine ale cooperativei agricole sint scoase la pășunat. Concomitent, sint folosite toate cositorile, vindrovere- le și celelalte utilaje la recoltarea nutrețurilor pentru fin. Recolta de furaje este gospodărită in așa fel, incit să asigure hrană indestulă- toare atit pentru animalele cooperativei, cit și pentru cele aparținînd gospodăriilor populației pe întreaga perioadă de pășunat și pentru iarnă. Pășunea ameliorată, fertilizată și tarlalizată, este repartizată in raport cu cerințele reale : 200 hectare pentru animalele cooperativei și 120 hectare pentru cele ale cooperatorilor. Socotind gospodărește cit reprezintă consumul curent al animalelor.

cooperatorii au decis să cosească 120 hectare de pășune. De asemenea, cele 400 hectare de finețe naturale sint repartizate cooperatorilor pentru a fi cosite în acord global. în acest mod se asigură cele trei mii tone de fin necesare, din care 800 tone pentru animalele cooperatorilor. Sprijinul acordat se reflectă în creșterea efectivelor din sectorul gospodăriilor populației, de la 1 600 bovine in 1981 la 2 060 în prezent, iar al ovinelor de la 3 100 la 4 100. In aceeași perioadă 400 de familii din comună au redevenit crescătoare de animale.Buna gospodărire a resurselor de furaje este în momentul de față o cerință esențială pentru asigurarea hranei animalelor in tot cursul verii și la iarnă. Experiențele bune la care ne-am referit au valoare in măsura în care vor fi generalizate, aplicate la scara întregului județ. Spunem aceasta in- trucit, în unele comune și unități agricole vegetația abundentă este călcată în picioare, de la un capăt la altul al pășunilor, iar surplusul de iarbă este, risipit, în loc să fie depozitat. Cooperativele agricole in Doljești și Băltărești dispun de întinse pășuni și finețe naturale, dar foarte puține din acestea au fost recoltate. Or, acum este timpul organizării pășunatului, dar și al recoltării și depozitării furajelor, lucrări la care trebuie să fie intens utilizate atit mijloace mecanice, cit și toate forțele manuale.
C. BORDEIANU

s a h ■ ■ ■ ■ 
a planului 
materialelivrat 96 hidrofoare, restul urmind să le asigurăm pînă tn luna septembrie, deci cu un trimestru mai devreme.Exemplele pe care ni le-a Înfățișat directorul tehnic al întreprinderii reflectă de fapt responsabilitatea cu care se acționează in această unitate pentru ca toate rămînerile în urmă acumulate in prima parte a anului să fie recuperate integral pină la sfirșitui lunii iunie. Cert este un lucru. In prezent, în toate sectoarele întreprinderii, zi de zi, oră de oră, muncitorii și specialiștii acționează cu abnegație și dăruire pentru onorarea fiecărei comenzi în parte, pentru livrarea tuturor seriilor de produse. tn acest sens, realizarea fiecărui produs, fiecărui sortiment preocupă deopotrivă conducerea fiecărei secții, cit și echipele de muncitori din fiecare schimb.Secția de utilaj tehnologic. Aici sint încă unele greutăți determinate in special de neritmicitatea executării operațiilor de sudură. „Pentru înlăturarea acestui neajuns — ne spune sudorul Constantin Cetățeanu, șef de echipă, secretarul organizației de partid din secția cazangerie — in zilele următoare vom autoriza 100 de sudori încadrați în categorii su

perioare, fapt ce ne va permite acoperirea integrală a necesarului de forță de muncă pentru aceste pretențioase lucrări".Dacă in secțiile de fabricație, prin măsuri politice și tehnico-organi- zatorice, s-a asigurat cadrul necesar pentru onorarea pe parcursul acestei luni a tuturor comenzilor restante și încadrarea activității productive în ritmicitatea impusă de volumul sarcinilor ultimului an al actualului cincinal, o stare de incertitudine se menține în domeniul aprovizionării cu anumite materiale. Merceologii de la serviciul aprovizionare formulează tot felul de a- drese și telexuri, iar pe masa directorului comercial, inginerul Ștefan Brașoveanu, crește vertiginos dosarul corespondențelor. Chiar in prezența noastră a sosit de la Combinatul siderurgic Reșița contractul 6—41—031 cu o „apostilă" de refuz, după ce acesta fusese inițial acceptat. Așa aflăm că cele 185 tone oțel OLC-25, contractate pentru semestrul I, ca și cele 360 tone pentru semestru] II nu vor mai fi livrate deloc. Este surprinzătoare această poziție dacă avem în vedere câ întreprinderea din Rîmnicu Vilcea a făcut mari eforturf să livreze în avans aceluiași combinat din Reșița utilajele pentru noile sale baterii. De fapt, din situația ce ne este prezentată la comitetul de partid reținem că aprovizionarea unității cu diferite materiale este serios periclitată și de alți furnizori restanțieri. Astfel, de la Combinatul siderurgic Galați n-au sosit 639 tone oțeluri programate încă pentru trimestrul I a.c.,

Iar Combinatul siderurgic Hunedoara și-a majorat restanțele la 1 122 tone profile din oțel, acestea condi- ționind realizarea la Rîmnicu Vilcea a 360 tone flanșe și alte produse pentru export, precum și a 384 tone utilaje destinate unor obiective industriale prioritare ale economiei naționale. Printre restanțieri se numără, de asemenea, întreprinderea de țevi „Republica" București — 74 tone țevi pentru schimbătoare de căldură, Combinatul de utilaj greu Iași — 3 708 tone lingouri diverse, întreprinderea de osii și boghiuri Balș — 943 tone, întreprinderea de mașini grele București, care din cele 55 tone blocuri pentru matrițe nu a livrat nici măcar o tonă. Și lista ar putea continua.Respectarea obligațiilor contractuale de către furnizorii sus-amintiți devine cu atit mai imperioasă dacă se are in vedere că, recuperindu-și propriile restanțe la comenzile încheiate pentru primul semestru, colectivul întreprinderii de utilaj chimic și forjă din Rimnicu Vilcea va fi pus in situația să reducă din nou ritmul activității la Începutul semestrului II, datorită lipsei de' materiale. De bună seamă, o atare situație ar contraveni spiritului de colaborare ce trebuie să se manifeste intre unitățile economice, intre colectivele noastre muncitorești, chemate deopotrivă să infăptuiască in cele mai bune condiții sarcinile de plan pe acest ultim an al actualului cincinal.
Ion STANCIUcorespondentul „Scinteii”
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LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCI 
Șl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALEDin cuvîntul participantilor la dezbateri

CUVÎNTUL
CONSTANTIN

TOVARĂȘULUI 
DĂSCĂLESCUConsiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliul Național al Oamenilor Muncii, cele mai largi și autentice foruri ale sistemului democrației noastre muncitorești, revoluționare, creație originală a gindirii profund științifice a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au reunit astăzi în ședință plenară comună pentru a analiza și dezbate probleme fundamentale ale dezvoltării economice și sociale a țării : îndeplinirea planului pe cinci luni și măsurile ce se impun pentru realizarea integrală a sarcinilor pe anul 1985, direcțiile de dezvoltare și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru buna pregătire și realizare a planului pe anul 1986. primul an al cincinalului elaborat hotăririle lea al Român.Plenara desfășoară lucrările într-un moment istoric cu adinei semnificații in viața partidului, poporului și patriei noastre — împlinirea. in aceste zile, a 20 ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului se află cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, omul care din cea mai fragedă tinerețe s-a dedicat trup și suflet înfloririi patriei și fericirii poporului român — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cel 20 de ani de cînd conduce destinele patriei noastre socialiste constituie o epocă de grandioase înfăptuiri în dezvoltarea economică și socială a țării, în întărirea independenței și suveranității naționale, în afirmarea puternică a României pe plan internațional. Cu deplin temei și mîndrie patriotică, poporul nostru numește acești ani — epoca de aur a României — „Epoca Nicolae Ceaușescu".In aceste momente de măreață sărbătoare, vă rog să-mi îngăduiți, dragi tovarăși, ca, de la această înaltă tribună, să dau expresie sentimentelor de profund respect, dragoste și deosebită stimă pe care poporul nostru le nutrește față de marele și înțeleptul său conducător și să adresez tovarășului Nicolae Ceaușescu urarea fierbinte de sănătate, fericire și viață îndelungată în fruntea partidului și a statului, spre gloria și măreția României socialiste. ' '■' ■*'în perioada care a trecut de la începutul anului — a spus în continuare vorbitorul — oamenii muncii din toate ramurile economiei, puternic mobilizați de hotăririle și programele adoptate de Congresul al XIII- lea al partidului, de orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu. au desfășurat o activitate susținută pentru înfăptuirea prevederilor de plan, ultimul an al celui de-al șaptelea cincinal. Prin măsurile care s-au. luat, în condițiile unei ierni deosebit de aspre, planul pe cinci luni a fost realizat și depășit Ia o serie de produse importante pentru economia națională.în continuare, primul ministru s-a referit la activitatea desfășurată pe primele cinci luni, subliniind că rezultatele obținute, analizate în spiritul înaltelor exigențe, așa cum o cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, nu pot fi considerate pe deplin corespunzătoare, nu reflectă potențialul de care se dispune.în acest cadru, vorbitorul a menționat o serie de lipsuri manifestate în diferite domenii, evidențiind măsurile luate guvern pentru eliminarea tuturor neajunsurilor, pentru dicarea intregii activități la nivelul exigențelor actuale, pentru indeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la toți indicatorii, pe acest an și pe întregul cincinal.Proiectul planului național unic de dezvoltare economico- socială pe anul 1986, propus dezbaterii și aprobării Plenarei Consiliului ' Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, sintetizează politica partidului și statului nostru, sarcinile și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea neabătută a ho- tărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. privind dezvoltarea țării noastre în cincinalul următor.Planul pe anul 1986 prevede sarcini importante pentru toate ramurile industriei, in mod deosebit în industria extractivă și energetică, precum și in ramurile de prelucrare superioară a resurselor, cum sînt chimia, construcțiile de mașini, industria ușoară și de prelucrare a lemnului.în concordanță cu orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectul de plan pe 1986 prevede continuarea procesului de dezvoltare complexă și intensivă a agriculturii.în strînsă concordanță cu cerințele dezvoltării bconomico- sociale, în proiectul de plan se prevăd amplificarea și modernizarea activității din silvicultură. transporturi, construcții și a celorlalte ramuri ale economiei naționale.O cerință esențială a activității în anul viitor o constituie îmbunătățirea substanțială a structurii și a calității produselor industriale, cu deosebire a producției pentru export, aceasta urmind să crească potrivit prevederilor de plan. Va trebui să acționăm cu toată hotărirea pentru asigurarea întregului

1986—1990, in conformitate cu Congresului al XIII- Partidului Comunistnoastră comună îșl

de
ri-

fond de marfă prevăzut la export, acoperirea cu contracte și comenzi care să permită organizarea din plin a fabricației, realizarea ritmică a producției potrivit cerințelor partenerilor externi, in condițiile sporirii competitivității și eficienței mărfurilor românești pe piețele externe.în domeniul investițiilor, proiectul de plan pe 1986 concretizează sarcinile și orientările conducerii partidului privind concentrarea eforturilor pentru terminarea obiectivelor in curs de execuție, grăbirea punerii in funcțiune, îndeosebi a capacităților productive, și reducerea frontului de lucru.întreaga dezvoltare economi- co-socială prevăzută pentru a- nul viitor este subordonată țelului suprem al politicii partidului de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.în anul viitor vor fi date în folosință 140 mii locuințe și se va acționa in continuare pentru înfăptuirea Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rale.Proiectul asemenea, continuare dezvoltarea țirea ocrotirii sănătății și asis tenței sociale.Situind in centrul preocupărilor înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare economică și socială a țării, vom acționa, in același timp, pentru aplicarea cu consecvență in viață a politicii externe a partidului și statului nostru, care corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor vitale ale poporului român, cauzei păcii și rității internaționale.Doresc să relev și cu prilej neobosita activitate națională a președintelui României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și contribuția adusă la cauza progresului și bunăstării umanității, modul în care a militat și militează ca cel mai autorizat glas al tuturor cetățenilor patriei pentru ca popoarele să trăiască libere și independente, să-și făurească singure destinele, activitate care i-a adus meritate aprecieri de stimă și respect în întreaga lume.O atenție deosebită vom acorda dezvoltării relațiilor noastre cu toate țările socialiste și, în primulr.rind, cu vecinii noștri-. «• — .»•- •-•A'NIWIT'b--------- ------In atest cadru vom face totul - ' stareă; și fericirea poporului, inpentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu Uniunea Sovietică. Totodată, vom întări colaborarea cu țările in curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu cele mici și mijlocii, cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială.Bilanțul activității desfășurate în primele cinci luni ale a- cestui ah, analiza intr-un spirit critic și autocritic a modului in care s-a acționat pînă acum, sarcinile importante pe care le avem în acest an și buna pregătire a planului pe anul 1986 impun, din partea guvernului, a Comitetului de Stat al Planificării și a celorlalte organe de sinteză, a ministerelor, centralelor și întreprinderilor, luarea de măsuri imediate și hotărite pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor care s-au manifestat in această perioadă, pentru recuperarea rămînerilor urmă și realizarea planului toți indicatorii.în spiritul indicațiilor date tovarășul Nicolae Ceaușescu, guvernul va acționa cu mai multă fermitate pentru întărirea rolului și creșterea răspunderii, in indeplinirea planului, a centralelor industriale astfel ca acestea să-și îndeplinească în mai bune condiții atribuțiile prevăzute de lege, să soluționeze concret și operativ toate problemele care se ridică in legătură cu realizarea sarcinilor ce le revin pe acest an și să pregătească temeinic condițiile de trecere la înfăptuirea prevederilor pentru anul 1986.în centrul activității ministerelor, centralelor și întreprinderilor va fi pusă realizarea ritmică a producției fizice, in primul rînd portului, luată a ridicarea tehnic și românești, a competitivității lor pe piețele externe, realizarea la termenele planificate a tuturor obiectivelor de investiții.Experiența acumulată și forța organizatorică a consiliilor oamenilor muncii, a tuturor organelor de conducere colectivă, constituie garanția că, impri- mind, așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un spirit revoluționar de muncă și angajare totală, mobilizind întregul potențial material, tehnic și um'an de care dispune economia națională, sarcinile planului pe anul 1985 și pe întregul cincinal 1981—1985 vor fi realizate in întregime, asîgurind, în acest fel, o bază sigură pentru trecerea la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R. pen- ■tru perioada 1986—1990.Guvernul asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că va acționa cu răspundere și va lua toate măsurile pentru ridicarea întregii activități la nivelul exigentelor actualei etape de dezvoltare a societății noastre, va face totul pentru transpunerea neabătută in viață a hotărirllor Congresului al XIII-lea al partidului cu privire la realizarea in cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe întreg cincinalul 1981—1985 și trecerea la pregătirea înfăptuirii obiectivelor planului pe anul 1986.

de plan prevede, perfecționarea a invățămintului culturii, îmbunată

secu-acest inter-

in lade

a celei destinate ex- creșterea mai accen- productivității muncii, continuă a nivelului calitativ al produselor

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE PANĂîn aceste momente de însu- fleț.itoare angajare revoluționară, în care întregul popor in- timpină cu succese deosebite împlinirea a două decenii de cind, prin voința unanimă a comuniștilor, a tuturor fiilor tării, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați fost ales în suprema funcție de secretar general al partidului, oamenii muncii din Capitală vă aduc omagiul cel mai fierbinte și vă exprimă întreaga lor recunoștință față de tot ceea ce ați făcut și faceți, cu neasemuită dăruire patriotică și patos revoluționar, pentru ridicarea României pe noi trepte de progres și ..civilizație,., pentru bună-această glorioasă epocă de strălucite înfăptuiri pe care o denumim, cu aleasă cinstire, „Epoca Ceaușescu".Colectivele de oameni al muncii din Capitală acționează cu hotărîre pentru înfăptuirea sarcinii ce ne-ați trasat-o de a obține In acest an un spor de producție de 20 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de 14 la sută față de planul anului trecut. Pe baza rezultatelor de piuă acum, preliminăm că din această pînă la peste 7 creștere mai și iunie ne îngăduie să estimăm că, pînă la sfirșitul anului. vom îndeplini sarcina trasată. Acest spor a fost realizat integral pe seama creșterii productivității muncii, economisind in același timp 12 000 tone metal, 65 mii tone combustibil convențional și 61 milioane kWh energie electrică,Planul la investiții, superior cu 32 la sută față de anul trecut, a fost depășit pe cinci luni, asigurîndu-se intrarea în funcțiune la termen a opt capacități importante, care permit, intre altele, creșterea producției de țevi din oțel inox și refractar, de centrale electronice automate și altele. De asemenea, au fost depășite prevederile la construcțiile de locuințe, creîn- du-se un front larg de lucru pentru lunile următoare.Menționind aceste rezultate, trebuie să arăt, în spirit critic și autocritic, că în activitatea pe care am desfășurat-o, în stilul de muncă al consiliilor oamenilor muncii s-au manifestat și o seamă de neajunsuri, cu repercusiuni asupra îndeplinirii planului.Ținind seama de sarcinile deosebite ce ne revin în perioada următoare, pentru realizarea cu prioritate a exportului, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, am asigurat planificarea riguroasă a producției, condițiile de derulare a acesteia, urmărind zilnic, prin activiștii repartizați pe unități, îndeplinirea produs.Totodată, deosebit pe

sarcină sfîrșitul miliarde pe care vom realiza, semestrului I. lei. Ritmul de l-am atins în

planului la fiecarepunemridicarea niveluluiun accent

tehnic al producției și înfăptuirea programelor speciale privind calitatea, productivitatea muncii și reducerea consumurilor materiale și energetice. In aceste domenii prioritare, o contribuție deosebită o aduc institutele de cercetare și învă- țămînt superior, care, beneficiind de îndrumarea de înaltă competență științifică a tovarășei Elena Ceaușescu, sînt angajate cu întregul potențial in soluționarea problemelor decare depind în mod hotărîtor perfecționarea proceselor deproducție, îmbunătățirea structurii și ridicarea Icra... ...Prezentînd o tate obținute în perării materialelor refolosibile, vorbitorul a arătat că acestea nu reflectă însă posibilitățile de care dispunem, întrucît în multe unități nu se acționează cu răspunderea necesară pentru colectarea, sortarea și gospodărirea acestora. Deși planul la recuperarea unor metale deficitare și elemente de aliere a fost depășit, înregistrăm încă restanțe la unele materiale.In domeniul investițiilor, prin măsurile luate pentru mecanizarea lucrărilor, întărirea ordinii și disciplinei, folosirea mai bună a utilajelor și gospodărirea rațională a materialelor, sînt condiții pentru punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor prevăzute. Acționăm, de a- semenea, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult Mimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea unui număr sporit de apartamente in a- cest an.Dezbatem în cadrul plenarei noastre proiectul de plan al noului an, abordăm, in libertate și certitudine, grandioase programe de consolidare a edificiului societății noastre socialiste. Este meritul partidului nostru că, în urmă cu 20 de ani, a știut să aleagă în fruntea sa pe cel mai bun, mai cutezător, mai demn fiu al națiunii, pe omul, pe comunistul care a adus glorie partidului și măreție României socialiste. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu că a făcut din partid un centru vital al națiunii, din popor o unitate de monolit, din România socialistă, o țară demnă, egală și liberă în .rîndul națiunilor lumii.Omagiul suprem pe care îl aducem astăzi strălucitului nostru conducător, este angajamentul că, urmîndu-1 neabătut, vom face din Programul partidului. programul nostru de muncă și viață, din exemplul său. modelul de acțiune revoluționară al fiecăruia dintre noi. din crezul său revoluționar, opțiunea noastră fundamentală dc ridicare in demnitate și măreție a eroicului nostru popor, spre culmile civilizației socialiste și comuniste.Să ne trăiți întru mulți ani, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu I

eficienței aces-serie .de rezul- domeniul recu-

stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, privind înnoirea produselor, modernizarea proceselor de fabricație s-a materializat, in acest an, in realizarea a 9 prototipuri, omologarea a cinci produse noi, punerea in fabricație a gamei de tractoare modernizate, a autoșasiurilor pentru utilajele de foraj și autobasculantelor de 18 tone.Cu toate aceste realizări, trebuie să raportez plenarei, în mod critic și autocritic, că în activitatea noastră, a consiliilor oamenilor muncii, a conducerilor unităților, s-au manifestat și se manifestă încă neajunsuri.Au fost apoi prezentate măsurile luate pentru pregătirea celor mai bune condiții de înfăptuire a planului pe anul 1986, arătindu-se că în cadrul organelor colective de conducere de la nivelul centralei și al întreprinderilor subordonate s-au constituit colective largi de analiză, în vederea fundamentării indicatorilor economici și financiari, care să ofere garanția fermă că obiectivele planului de dezvoltare economico-socială pe anul viitor vor fi îndeplinite de

oamenii muncii din centrală în cele mai bune condiții.In încheiere, vorbitorul a spus : La fel ca in întreaga țară, și in întreprinderile' din centrala noastră au loc in aceste zile adunări cetățenești in cadrul cărora oamenii muncii iși exprimă adeziunea fierbinte la noile inițiative de pace ale României socialiste, ale președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Noi vedem in aceasta grija permanentă a conducătorului partidului și statului nostru pentru înfăptuirea dezarmării și, în primul rind, a celei nucleare, înalta răspundere față de viitorul propriului nostru popor și al intregii omeniri.Declarindu-mă întru totul de acord cu documentele deosebit de importante supuse d£zbaterii și aprobării plenarei, doresc să vă încredințez, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem hotăriți să facem totul pentru a realiza indicatorii de plan pe acest an și. totodată, să pregătim temeinic condițiile necesare înfăptuirii planului pe 1986, să transpunem neabătut in viață istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MARIN ȘTEFANACHE

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ILARIE MUNTEANUinVă rog să-mi permiteți ca, preajma aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al gloriosului nostru partid comunist. să prezint, in numele zecilor de mii de constructori de tractoare, autovehicule și mașini agricole, un vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, genial conducător de partid și de stat, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care a imprimat — in această epocă istorică — un dinamism fără precedent întregii vieți politice, economice și sociale a României și conduce cu strălucire destinele partidului și ale țării pe calea socialismului și comunismului, a prosperității și păcii.Și noi, muncitorii, tehnicienii, specialiștii din unitățile centralei pe care o reprezint in acest forum al democrației so-

cialiste, am simțit permanent sprijinul dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, in mobilizarea entuziastă, patriotică a tuturor colectivelor de muncă la realizarea sarcinilor de plan.Raportez plenarei că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, in primele 5 luni ale acestui an, colectivele de oameni ai muncii din cadrul centralei noastre au îndeplinit producția fizică la autocamioane, autobasculante, autovehicule speciale, remorci, grape, tractoare peste 100 CP. Am recuperat din nerealizările lunilor ianuarie și februarie la producția-marfă. Ani îndeplinit și depășit planul de investiții.Acțiunea perseverentă pentru aplicarea programelor stabilite de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, sub directa conducere și îndrumare a mult

Importanța problemelor supuse analizei inscrie această plenară ca un nou eveniment deosebit, care evidențiază preocuparea permanentă a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei noastre, trasate de Congresul al XIII-lea al partidului.După ce a amintit rezultatele activității din industria minieră, vorbitorul a evidențiat că, in lunile aprilie și mai, situația s-a îmbunătățit, dar nu s-a reușit să se elimine in totalitate neajunsurile și dificultățile cu care se confruntă' o serie de unități.Analizele repetate făcute împreună cu consiliile oamenilor muncii din unități — a arătat .vorbitorul — au condus la stabilirea măsurilor necesare pentru realizarea nivelurilor de producție. In acțiunile pe care le-am întreprins și cele care le vom întreprinde în continuare ne bazăm pe sprijinul și indicațiile pe care ni le-ați dat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, și vă asigurăm că vom face tot ce depinde de noi pentru infăptuirea lor.Acționăm pentru punerea In funcțiune a capacităților de producție prevăzute în carierele de lignit și creșterea gradului de folosire a acestora, in special a excavatoarelor cu rotor. Vom intensifica livrările de cărbune pentru realizarea stocurilor de iarnă de cărbune la termocentrale pînă la 30 septembrie 1985 și totodată pentru asigurarea cărbunilor necesari populației, conform programelor stabilite.Referindu-se apoi la proiectul planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1986. caic prevede dezvoltarea și modernizarea în ritm susținut a economiei naționale, vorbitorul a arătat că industriei extractive miniere i se acordă în continuare o importanță deosebită. marcată de creșteri însemnate a nivelurilor de producție la majoritatea produselor. Va trebui să realizăm, punerea in funcțiune a unor capacități noi de producție, să creștem indicii de folosire a utilajelor, cu precădere ai excavatoarelor.La metalele neferoase vom

lua măsuri in vederea atingerii capacităților la obiectivele puse in funcțiune și intensificarea lucrărilor la noile obiective.Vă rog să-mi permiteți — a spus el — să transmit, în numele Consiliului de conducere al Ministerului Minelor, vii mulțumiri tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu pentru prețioasele indicații date recent, cu ocazia vizitei de lucru efectuate in munții Căli- mani, cu privire la soluționarea problemelor legate de exploatarea sulfului din zăcămintul situat in acest masiv muntos și să vă asigurăm că vom realiz.a sarcinile prevăzute pe anul 1986.Și in anul 1986 industria minieră va beneficia de importante fonduri de investiții pentru dezvoltarea capacităților de producție.Sîntem conștienți de eforturile deosebite pe care statul nostru le investește în dezvoltarea bazei de materii prime și energetice și de necesitatea de a ne spori eforturile ca prevederile planului pe anul 1986 să fie realizate integral și in cele mai bune condiții. Vom acorda o atenție deosebită sporirii productivității muncii în întreaga industrie extractivă, vom introduce in continuare un regim sever de economisire a materialelor, combustibililor și energiei electrice și vom acționa mai ferm pentru reducerea cheltuielilor de producție și creșterea eficienței economice.Exprimînd întreaga adeziune față de documentele care au fost supuse dezbaterii și aprobării plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale, vă asigur, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, in numele consiliului de conducere al ministerului, al tuturor oamenilor muncii din industria extractivă, că nu vom precupeți nici un efort pentru indeplinirea sarcinilor ce Ie avem pe 1985 și pentru pregătirea mai bună a condițiilor necesare realizării prevederilor planului pentru anul viitor. Vom aplica cu fermitate în practică indicațiile și orientările pe care ni le-ați dat și ne vom mobiliza exemplar pentru a răspunde prin munca și rezultatele noastre sprijinului de care ne bucurăm.

tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru puternica dezvoltare și modernizare a întreprinderii noastre, pentru prețioasele indicații pe care ni le-ați dat permanent, cu prilejul numeroaselor vizite de lucru in unitatea noastră, în vederea îmbunătățirii continue a activității pe care o desfășurăm, putem spune cu deplin temei că ceea ce întreprindem astăzi pentru dotarea tehnică a întreprinderii, specializarea și concentrarea producției, celelalte acțiuni de modernizare și automatizare a procesului de producție sînt rodul gindirii și acțiunii dumneavoastră novatoare, al politicii partidului privind industrializarea socialistă, ca o opțiune fundamental prioritară pentru întărirea independenței și dezvoltarea economică a țării. Avem cu toții convingerea că cel mai profund omagiu pe care vi-1 putem aduce este hotărirea de a ne ridica prin faptele noastre la înaltele cote de exigentă promovate de dumneavoastră, în toate domeniile de activitate, precum și fermitatea de a răspunde prin muncă însuflețitoarelor îndemnuri de a ne consacra toate forțele pentru realizarea în condiții cît mai bune a tuturor sarcinilor ce ne revin din planul unic de dezvoltare economică și socială a patriei, de a contribui în măsură tot mai mare Ia progresul continuu al României socialiste.In activitatea pentru transpunerea in viață a sarcinilor de modernizare a fluxurilor tehnologice în vederea creșterii productivității muncii, beneficiind din plin de aportul deosebit al cercetării științifice și învăță- mintului tehnic superior, doresc să exprim tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și eminent om de știință, cele mai calde mulțumiri față de tot ceea ce întreprinde pentru afirmarea științei ca factor al progresului economico-social, al înfloririi continue a patriei noastre.în continuare, vorbitorul a prezentat rezultatele obținute, de colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea ..23 August" care a acționat cu hotărîre pen

tru creșterea volumului producției fizice, pentru modernizarea și diversificarea produselor, pentru reducerea continuă a consumului de materii prime și materiale.Ca urmare a aplicării moder- nizării în sectoarele calde, nivelul productivității muncii va fi de peste 2.5 ori mai mare față de nivelul realizat în anul 1984, consumurile specifice de metal vor scădea în medie cu 20 la sută, consumurile specifice de energie electrică — cu 30—40 Ia sută, iar consumurile de combustibil — cu peste 30 la sută.A fost deja pusă în funcțiune, cu o lună înainte de termenul stabilit, linia a Ilf-a de formare, miezuire, turnare, la turnătoria de fontă, iar pînă Ia sfirșitul acestei luni vom pune în funcțiune linia specializată de formare, miezuire, turnare cartere pentru motoare Diesel din turnătoria de fontă, cu o capacitate de peste 5 ori mai mare decît cea existentă în prezent, cu un devans de trei luni față de termenul stabilit. în turnătoria de oțel va fi pusă în funcțiune linia a IlI-a mecanizată de turnare piese mijlocii pentru producția de mașini grele, așa cum a fost prevăzut in program. Acționăm, împreună cu institutele de specialitate, pentru a realiza intregul program de modernizare a fabricației in sectoarele calde, astfel ca acesta să fie îndeplinit integral. In ceea ce privește fabricația de mașini grele, vă raportez că sintem mobilizați să respectăm sarcina dată de dumneavoastră de a finaliza noul obiectiv pînă Ia finele semestrului I al acestui an.Analizind în spirit autocritic o serie de nerealizări înregistrate, vorbitorul s-a referit la măsurile stabilite pentru înlăturarea acestora, vizind mai buna organizare a producției și a muncii, respectarea ordinii șl disciplinei muncitorești, aplicarea noului mecanism econo- mico-financiar, folosirea cu maximă eficiență a potențialului tehnic și uman de care dispune intreprinderea.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

DOINA FIRULESCU

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
PAUL BLAIERVă rog să-mi permiteți să exprim și în acest cadru cele mai alese sentimente de dragoste și adîncă recunoștință pe care le nutrește colectivul de oameni ai muncii de Ia întreprinderea .,23 August" față de iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omagiul nostru fierbinte pentru activitatea revolu

ționară neobosită pe care o desfășoară de peste 20 de ani in fruntea partidului și a țării, pentru fericirea poporului nostru, pentru continua întărire și prosperitate a patriei noastre socialiste.Profund recunoscători față de grija și preocuparea dumneavoastră statornică, mult stimate

Participăm la acest larg și reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare, ce se desfășoară in preajma aniversării a două decenii de Ia Congresul al IX-lea al partidului, cu sentimente de adîncă mîndrie patriotică și profundă satisfacție pentru transformările înnoitoare ce au avut loc in toate domeniile vie4 ții economico-sociale in anii ce se constituie in cea mai fertilă epocă a istoriei multimilenare a patriei noastre, epocă ce poartă numele de glorie al celui mai strălucit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Problematica și documentele supuse dezbaterii plenarei noastre comune se înscriu ca un moment deosebit dc important în stabilirea celor mai eficiente căi de acțiune pentru indeplinirea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe 198a și înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a intregii activități economico-sociale.în perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii din Centrala industriei mătăsii, inului și cinepii, acționind cu fermitate, in spiritul indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, și-au canalizat eforturile in direcția realizării sarcinilor de plan, în mod special a exportului și sporirii continue a eficienței acestuia, cu accent deosebit pe ridicarea calității produselor și diversificarea sortimentală a acestora.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pe primele cinci luni am realizat producția de export in proporție de 103,9 la sută, prin devansarea unor comenzi. Totodată, gradul de valorificare a țesăturilor subțiri tip in-cinepă a crescut la export cu peste 4 la

sută, și la țesăturile de mătase — cu 24,5 la sută.în lumina indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționăm consecvent pentru recuperarea și valorificarea superioară a resurselor materiale refolosibile, in această importantă acțiune fiind antrenați atit specialiștii din centrală și întreprinderi, cît și din Institutul de cercetări textile și din invățămintul superior. Ori- entîndu-nc spre valorificarea superioară a resurselor de materiale refolosibile, în anul 1985 vor fi reintroduse în circuitul productiv peste 8 400 tone materiale refolosibile.Rezultatele obținute pe ansamblul centralei noastre industriale, în perioada care a ’recut din acest an, deși sint superioare celor din anul trecut, nu se situează insă la nivelul posibilităților reale existente in fiecare unitate și al prevederilor de plan. Acest, lucru se datorează, in primul rind. deficiențelor ce s-au manifestat in stilul de muncă al centralei și al unora dintre unitățile sale. Aceste neajunsuri au fost analizate cu maximă exigență în cadrul consiliilor oamenilor muncii, adoptindu-se măsurile organizatorice ce se impun pentru indeplinirea in cele mai bune condiții, la toți indicatorii, a planului pe acest an și pregătirea temeinică a producției anului viitor. Ne angajăm în fața plenarei că vom asigura recuperarea restantelor, pînă la finele acestui semestru, realizind o depășire a planului la export. Vom mobiliza și mai puternic potențialul tehnic și de creație al centralei și unităților sale pentru realizarea neabătută a sarcinilor de reducere a consumurilor materiale și energetice și a greutății țesăturilor, pentru creșterea mai susținută
(Continuare in pag. a IV-a)
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L0CRĂR5LE PLENAREI COMUNE A CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Șl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

(Urmare din pag. a III-a) a productivității muncii, înnoirea și modernizarea mai rapidă a producției și respectarea cu strictețe a disciplinei tehnologice.Conștienți de importanța sarcinilor ce ne revin in acest an și în cincinalul 1986—1990, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

MARIN ENACHEIn ansamblul grandioasei opere de edificare a României socialiste moderne ce se înfăptuiește sub conducerea dumneavoastră realistă, fermă și cutezătoare, tovarășe secretar general, județul Galați a cunoscut adinei prefaceri în toate domeniile vieții economice și sociale.Vă rog să-mi permiteți ca și tn acest cadru, în numele tuturor gălățenilor, să aducem omagiul nostru fierbinte pentru eroica dumneavoastră activitate revoluționară pe care o desfă- șurați în fruntea partidului și a țării, să vă mulțumim din adincul inimilor noastre pentru ajutorul direct, permanent, de excepțională însemnătate pe care îl acordați dezvoltării economice și sociale a județului Galați.Aducem, de asemenea, respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent savant și om politic, care sprijină cu multă generozitate eforturile noastre pentru implantarea noului în intreaga activitate.Referindu-se la măsurile întreprinse de comitetul județean de partid în vederea mobilizării oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan, vorbitorul a arătat : Intensificarea preocupărilor pentru depășirea dificultăților întimpinate în prima parte a acestui an â făcut ca în ultimele 3 luni planul la producția marfă să fie îndeplinit. reușind totodată să asigurăm recuperarea unor rămineri in urmă. Am acordat toată a

cu energii sporite, urmărind stăruitor, prin măsurile politico- educative și tehnico-organizato- rice ce le vom întreprinde, îmbunătățirea continuă a activității, noastre, sporirea contribuției oamenilor muncii din cadrul Centralei industriei mătăsii, inului și cînepii la transpunerea in viață a mărețului program de făurire a socialismului și comunismului pe pămintul României.

tenția realizării în condiții optime a obligațiilor la export. Vom produce toate sortimentele la nivelul cantitativ și calitativ prevăzut in contractele externe. în siderurgie au fost asimilate noi mărci de oțeluri cu performanțe superioare pentru centrale termonucleare, table cu rezistență ridicată pentru platformele de foraj marin, produse plate pentru cazane, automacarale de mare tonaj și alte sortimente, satisfăcînd 96 la sută din cerințele de laminate plate ale economiei, tn construcția navală eforturile s-au concentrat pe optimizarea formei și dinamicii navelor maritime, eu implicații pozitive asupra consumului de metal și carburant. Se extind tehnolo- "gtite moderne de debitare a laminatelor, sudura automată și semiautomată va ajunge la 40 la sută, lucrările de vopsire vor fi mecanizate în proporție de 52 la sută, se va extinde pre- fabricarea tubulaturii și modu- lizarea agregatelor navale. Acțiunile întreprinse pentru înfăptuirea programului de creștere mai accentuată a productivității muncii s-au materializat in realizarea sarcinii planificate pe ultimele trei luni, in luna mai obținind o creștere de 14.6 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.Deși in ultimele luni costurile au fost mai reduse, nu am reușit să realizăm sarcina planificată. Măsurile pe care le-am stabilit pe fiecare unitate, secție, atelier, pe fiecare om al muncii ne dau garanția că in perioada următoare costurile 

vor fi reduse substanțial, astfel că vom asigura încadrarea în nivelul prevăzut pe acest an.Vorbitorul a înfățișat, de asemenea, măsurile luate pentru creșterea substanțială a nivelului de recuperare a resurselor energetice refolosibile, pentru utilizarea biomasei, a energiei eoliene, solare.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, însușindu-ne criticile'și indicațiile dumneavoastră, sintem ferm angajați pentru realizarea planului pe acest an la producția fizică, marfă, export și investiții. Am întărit munca organizatorică, am stabilit pentru fiecare secție, atelier și uzină sarcini concrete, care se urmăresc îndeaproape, asigurind cunoașterea sarcinilor de plan și participarea efectivă a fiecărui muncitor, inginer și tehnician la înfăptuirea lor.în încheiere, vorbitorul a spus : Proiectul Planului național unic de dezvoltare eco-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE DINUComuniștii, toți oamenii muncii din Centrala industrială de utilaj petrolier, chimic și minier, asemeni întregului popor, depun eforturi susținute pentru a intimpina cu rezultate cit mai bune aniversarea a două decenii de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, eveniment de însemnătate istorică in viața partidului și a țării, care a descătușat uriașe energii creatoare, înscriind cu fermitate patria noastră pe drumul unor înfăptuiri fără precedent. Cu un profund sentiment de prețuire și recunoștință vă adresăm, din toată inima, cele mai alese mulțumiri, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce ați gindit și transpus, cu spirit revoluționar, in practică, pentru afirmarea demnă a României in rindul națiunilor lumii.Purtînd amprenta gîndirii cutezătoare, adine revoluționare a secretarului general al partidului. personalitate proeminentă a lumii contemporane, proiectul 

nomico-socialâ pe anul 1986 supus dezbaterii plenarei, elaborat în conformitate cu hotă- ririle Congresului al XIII-lea al partidului, poartă amprenta gindirii originale a secretarului nostru general, preocupării sale neabătute pentru propășirea patriei, a tuturor zonelor țării, pentru valorificarea la nivel superior a resurselor economiei naționale. Exprimindu-ne acordul total cu conținutul proiectului de plan pe anul viitor, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că, concomitent cu acțiunile politice pentru unirea tuturor forțelor la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan în profil teritorial pe anul curent, vom lua toate măsurile pentru pregătirea optimă a condițiilor de realizare a prevederilor planului pe 1986, primul an al unui cincinal care deschide mari și strălucite perspective patriei noastre socialiste.

planului național unic de dezvoltare economico-socialâ a României pe anul 1986, supus dezbaterii și aprobării plenarei, se caracterizează prin ,accentua- rea. rolului factorilor caiitativi- jntensivi de eficiență și competitivitate, avind ca trăsătură definitorie valorificarea înaltă a potențialului național de resurse materiale și umane, care să conducă la ridicarea economiei românești pe o nouă treaptă, superioară, a dezvoltării sale.în acest cadru, vorbitorul a înfățișat apoi sarcinile ce revin Centralei industriale de Utilaj petrolier, chimic și minier in direcția asigurării echipamentelor necesare creșterii volumului producției in industria extractivă a țițeiului și Cărbunelui, arătind că la baza pregătirii și îndeplinirii cu succes a planului pe anul 1986 se află, în primul rind, realizările din acest an. Producția marfă a înregistrat pe 5 luni o creștere 

de aproape 6 la sută — a arătat vorbitorul — realizindu-se cu 5—15 la sută mai multe utilaje și piese de schimb pentru industria petrolieră și minieră, in condițiile creșterii productivității muncii . cu 9,4 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Programul de investiții și puneri în funcțiune a fost, de asemenea, realizat și depășit, iar la export am obținut bune rezultate. Așa cum se prevede în proiectul planului național unic, supus dezbaterii și aprobării plenarei, în anul 1986 producția de echipamente pentru forajul și extracția petrolului va înregistra o importantă creștere.Analizînd activitatea în spirit critic, revoluționar, nu sintem și nu ne putem declara mulțumiți, întrucît în unele întreprinderi subordonate centralei se înregistrează restanțe la sortimente ca implicații directe asupra obligațiilor ce ne revin din programele prioritare și de export.Pornind de la situația concretă a fiecărei întreprinderi, în lumina sarcinilor trasate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, acționăm pentru o mai bună pregătire a planului pe luni și decade, în mod deosebit a exportului. Am luat măsuri de programare și urmărire riguroasă a producției, de punere în funcțiune a capacităților prevăzute, de redistribuire a unor produse între unitățile centralei, asigurind o încărcare mai echilibrată a capacităților de producție, de creștere a renta
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IACOB TOPLICEANUSub semnul angajării revoluționare cu care întregul nostru popor cinstește prin noi și remarcabile fapte de muncă împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, cind in fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționarul dirz și înflăcărat, care a deschis cea mai glorioasă pagină din istoria patriei, oamenii muncii de pe vechea vatră de foc a Hunedoarei au acordat și acordă o deosebită atenție înfăptuirii în cele mai bune condiții a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R.. a sarcinilor, orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, privind realizarea neabătută a planului pe acest an și recuperarea intr-un termen cit mai scurt a restanțelor la producția fizică și în special la export, precum și ridicarea eficienței economice' â întregii activități. . .Referindu-se în continuare la realizările siderurgiștilor hune- doreni, vorbitorul a arătat că în luna mai a acestui an s-a obținut o producție de 347 000 tone oțel, ceea ce reprezintă cea mai mare producție lunară înregistrată in actualul cincinal. Subliniind că analizele efectuate la toate verigile de organizare a producției și muncii au depistat noi și importante posibilități pentru punerea integrală în valoare a potențialului tehnic de care dispunem, vorbitorul a prezentat o serie de măsuri stabilite în acest sens.Vom pune, în continuare, accentul cu prioritate pe realizarea ritmică a planului la toți indicatorii și recuperarea in totalitate a restanțelor, urmărind cu mai multă consecvență utilizarea rațională a forței de muncă și a fondului de timp de 

bilității tuturor întreprinderilor centralei, pentru realizarea integrală a planului.în vederea înfăptuirii sarcinilor ce ne revin sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi acționează cu toată răspunderea pentru punerea în practică a programului aprobat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea capacităților de producție și a- tingerea parametrilor proiectați înainte de termen, specializarea întreprinderilor și concentrarea producției de instalații și echipamente. întărirea ordinii și disciplinei, organizarea mai bună a producției și a muncii, folosirea cu randament sporit a bazei tehnico-materiale — toate aceste măsuri vor crea cadrul și condițiile necesare pentru satisfacerea cerințelor din programul de schimburi de mărfuri cu celelalte țări.Exprimîndu-mi acordul față de .documentele supuse dezbaterii — a spus în încheiere vorbitorul — asigur plenara, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa, cu dăruire și răspundere, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, astfel ca întreprinderile din cadrul centralei să-și aducă o contribuție tot mai mare la înfăptuirea obiectivelor celui de-al XIII-lea Congres al' partidului, pentru ridicarea patriei noastre pe trepte tot mai înalte ale progresului și civilizației socialiste.

lucru, perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii. Cu deosebită exigență vom acționa pentru îmbunătățirea sistematică a calității produselor, diminuarea Ia maximum a pierderilor de materii prime și materiale de orice fel, concomitent cu introducerea mai eficientă in circuitul productiv a materialelor refolosibile. La fiecare loc de muncă vom stabili care sint resursele secundare reciclabile în industria siderurgică, ce tehnologii de prelucrare cu eficiență maximă trebuie aplicate.Ne angajăm în fața plenarei ca, prin ansamblul măsurilor organizatorice și acțiunile politico-educative, prin mobilizarea întregului colectiv, prin mai buna folosire a dotării tehnice de care dispunem, a specialiștilor și forței de muncă, să asigurăm punerea în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții. Așa cum se subliniază și in documentele supuse dezbaterii plenarei, <este necesar să acționăm mai ferm pentru aplicarea la specificul întreprinderii noastre, al fiecărui loc de muncă, a principiilor noului mecanism economico-financiar, ale autogestiunii, concomitent cu îndeplinirea integrală a tuturor sarcinilor de plan.în încheiere, vorbitorul a spus : în acest moment de aleasă sărbătoare, prilejuit de apropiata aniversare a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea, care v-a ales pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înalta funcție de secretar general al partidului, perioadă în care țara noastră a obținut prin contribuția dumneavoastră decisivă cele mai remarcabile înfăptuiri din multimilenara sa istorie, permiteț.i-mi să vă asigurăm că puternicul detașament muncitoresc al siderurgiștilor 

hunedoreni iși va înzeci eforturile spre a-și onora exemplar îndatoririle ce-i revin pe acest an și pe întregul cincinal. Vom acționa ca unele prevederi ale
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ȘTEFAN BlRLEAVă rog să-mi permiteți să mă alătur aprecierilor făcute cu privire la importanța deosebită a actualei plenare comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico-So- ciale — foruri de largă reprezentare în sistemul democrației noastre muncitorești revoluționare — care, organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, are sarcina să dezbată documente de mare însemnătate pentru încheierea cu succes a actualului cincinal și trecerea la înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului. Aceste documente reliefează pregnant gindirea profund științifică a conducătorului partidului și țării noastre care a orientat ferm preocupările în direcțiile hotăritoare pentru dezvoltarea dinamică și echilibrată a economiei, utilizarea cu maximă eficiență a resurselor materiale și umane pentru întărirea continuă a forței economice a țării.Slujind in mod strălucit interesele generale ale poporului român, aspirațiile sale nobile de libertate, independență și dreptate socială, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a consacrat intreaga viață șî activitate de militant revoluționar făuririi societății socialiste și comuniste în patria noastră, și totodată, s-a dedicat cauzei socialismului și păcii in lume, înțelegerii și colaborării între popoare, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Iată de ce este de datoria noastră ca. printr-o muncă de calitate superioară, să cinstim, cu admirație și respect, puternica personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu. să aducem cel mai cald omagiu celui care de două decenii conduce cu clarviziune și înțelepciune destinele țării, are un rol determinant în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, urmată cu deplină încredere și recunoștință de întregul nostru popor. Acum, în preajma aniversării a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea, cu sentimente de aleasă prețuire urăm din toată inima, mult, iubitului nostru conducător, multă sănătate, viață îndelungată și putere de muncă, pentru ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.Raportul prezentat de guvern— a arătat vorbitorul — evidențiază rezultatele obținute în primele 5 luni ale anului, cînd poporul nostru, strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general, a desfășurat o muncă rodnică, materializată tn realizări importante în toate ramurile economiei. Ținînd însă seama de sarcinile deosebit de importante pe care planul pe anul 1985 le pune în fața noastră, avem obligația să acționăm cu toată responsabilitatea pentru înlăturarea neajunsurilor datorită cărora rezultatele nu sint pe măsura potențialului de care dispune economia noastră națională. La aceste neajunsuri— a spus vorbitorul — au contribuit și deficiențele din activitatea organelor de planificare, faptul că nu am aplicat întotdeauna cele mai bune soluții, pentru realizarea producției fi

cincinalului 1936—1990 să le devansăm, contribuind, alături <ie întregul nostru popor, la edificarea puternică a României noastre socialiste.

zice, că nu am dat dovadă de exigență in controlul și respectarea disciplinei de plan.în legătură cu proiectul planului național upic pe anul 1986, vorbitorul a subliniat că intreaga activitate de elaborare s-a desfășurat sub conducerea directă a tovarășului secretar general al partidului, care, examinind in mai multe etape propunerile pe ansamblul economiei, pe fiecare ramură, minister și in profil teritorial, a orientat lucrările de fundamentare in direcțiile hotăritoare pentru dezvoltarea în ritmuri susținute a sectoarelor de bază ale economiei, pentru identificarea și valorificarea tuturor posibilităților care accentuează procesul reproducției intensive și prin aceasta mărirea eficienței în toate sectoarele de activitate.Cu puterea excepțională de analiză, capacitatea deosebită de a merge la esența fenomenelor și a da soluțiile cele mai potrivite problemelor fundamentale ale dezvoltării economice, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a indicat cu claritate modul în care trebuie sâ acționăm pentru a asigura dezvoltarea mai accentuată a bazei proprii de materii prime și a industriei energetice, pentru continuarea procesuLui de dezvoltare și modernizare a agriculturii, pentru creșterea prioritară a sectoarelor prelucrătoare de înaltă tehnicitate și îmbunătățirea structurilor de producție, pentru ridicarea substanțială a calității produselor și promovarea unei politici ferme de economisire și valorificare superioară a resurselor, de extindere largă a refolosirii materialelor recuperabile in toate sectoarele economiei.Accentuarea laturilor calitative se bazează pe intensificarea acțiunilor cuprinse în programele de cercetare științifică și de dezvoltare tehnologică, elaborate sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, om de știință de largă recunoaștere internațională, prin a cărei activitate prodigioasă știința și tehnologia românească au căpătat un puternic impuls, înscriindu-se între factorii esențiali ai progresului general al societății noastre socialiste.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă asigur, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că împreună cu toți factorii de răspundere din domeniul planificării vom depune toate eforturile pentru îndeplinirea prevederilor de plan pe anul 1985 și pregătirea în cele mai bune condiții a planului pentru 1986. Fiind în perioada definitivării planului pe 1986— 1990, împreună cu centralele industriale, ministerele, vom acționa cu hotărire ca cel de-al 8-lea cincinal să asigure înfăptuirea exemplară a directivelor Congresului, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, pentru mersul continuu ascendent al patriei noastre pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.

1N INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR

CIT MAI MALTE MATEIHJUE
RECUPERATE
reconditiqnate

De ce continuă să persiste obstacole în colectarea 
ambalajelor de sticlă de la populație?Lege clară, obligații precise, prevederi ferme...

-----K.......——------ -------
Cetățenii ou îndatorirea sâ predea unităților co

merciale toate ambalajele care pot fi refolosite, pentru 
a contribui astfel la buna gospodărire a resurselor 
materiale, economisirea de materii prime, energie ți 
combustibili și eliminarea risipei.

Unitățile comerciale sint obligate să preia integral 
de la populație ambalajele.

Constituie contravenție, dacă nu o fost comisă în 
altfel de condiții incit, potrivit legii penale, este con
siderată infracțiune, refuzul preluării de la populație 
a resurselor materiale recuperabile de către unitatea 
care are obligația să le preia.

(Din Decretele Consiliului de Stat 
nr. 465/1979 și 146/1980)Și totuși...

Cu sacul de sticle, la „colind" 
din centru-n centru...Se poate spune că modalitățile de ' achiziționare a sticlelor și borcanelor de la populație — așa cum dorește fiecare (contra marfă, la schimb sau contra cost) — au de mai multă vreme un cadru bine stabilit, reglementările pe această temă ale Ministerului Comerțului Interior fiind aduse la cunoștință tuturor unităților comerciale. In plus, pentru a facilita achiziționarea acestui gen de ambalaj au luat ființă centre speciale amplasate in cartierele de locuințe, in punctele comerciale cele mai aglomerate. Sistemul este, desigur. perfectibil și — din cite se cunoaște — forurile de resort au in vedere și alte măsuri in acest domeniu.Cu toate acestea, cetățeanul se vede deseori in fața unor situații cel puțin bizare : cei puși să preia sticlele șl borcanele (fie la cen

trele de achiziții, fie la unitățile comerciale) iși indeplinesc această obligație după bunul plac sau... nu și-o îndeplinesc deloc ! Dind curs unor sesizări pe această temă, am pornit duminica trecută cu o sacoșă de sticle pe la cîteva magazine și centre de achiziții. La magazinul „Triumf", am făcut cale-ntoarsă. Punctul de primire a sticlelor nu funcționa ’ Vînzătoarea ce avea această atribuție — iritată că cerem explicații suplimentare — ne „include gura" spunindu-ne scurt : „N-avem bani". (N-am ințeles cine : ea personal n-avea bani, centrul respectiv ori magazinul dăduse faliment ? !)Pornim mai departe — și ajungem la centrul de achiziții din str. Constantin David’106. precum și la cel de lingă complexul comercial din str. Aviator Fopișteanu. Aci ne 

intîmpină însă anunțul „N-avem ambalaj 1" (Oare cine trebuie să se. îngrijească din timp — și permanent — de ambalaje ? Cetățenii ? Ei să aducă navete — sau responsabilii unităților ?).Eșec total și la centrul din str. Țintașului (piața „Grivița roșie"). Citind anunțul de Ia intrare, aici am fi avut ceva șanse ; se primeau (doar) sticle de „jumătate" sau de „sfert". N-am ințeles pentru ce sti- i clele de 1 kg sint persecutate — și nici cui ar fi putut să fie predate chiar și cele „acceptate", din moment ce lacătul fereca ușa și responsabilul plecase cu toate că pină la terminarea programului mai era o oră ! ’Bunul plac sau „reguli proprii" apar foarte adesea în legătură cu operația „sticle la schimb". La magazinul „Triumf", vrem să cumpărăm apă minerală ; in sacoșă, sticle potrivite, de o jumătate. Dar... vin- zătoarea nu primește nici un fel de sticle (și sacoșa e plină) — așa că plecăm să ne încercăm șansa la un 

alt magazin, prin apropiere. lată-ne la „Fremial“-ul din bd. 1 Mai nr. 70—84. Se vinde bere, se primesc și sticle goale. Dar... numai de... un kilogram (aci erau „privilegiate" acestea — și excomunicate celelalte dimensiuni). Consemnăm explicația primită de Ia responsabila unității : „Fabrica de bere «Grivița» ne impune o asemenea modalitate de vinzare, altfel... nu ne mai furni-
Sub pretextul hiperexigenței... 

farmaceuticeDesigur, este îndreptățită cerința ca, la vinzare. sâ fie aduse sticle curate, bine spălate. Numai că a- cea'stă cerință este, uneori, exagerată pină la proporțiile pretextului pentru respingerea achiziționării. De pildă, anunțul :„Primim sticle FOARTE F. CURATE". Anunțul de mai sus l-am întilnit în magazinul alimentar cu autoservire din strada Banu Manta nr. 3—5. Prescurtarea „F.“ — apărută din intenția de a se repeta adverbul „foarte", dacă nu s-ar fi ajuns la marginea hirtiei — sugerează o poziție foarte fermă în chestiunea respectivă. Să fie îndreptățită ? Actul normativ ce reglementează recuperarea ambalajelor din sticlă nu stabilește condiții privind starea acestora, bunul simț al fiecăruia și practica relațiilor comerț-cumpără- tori consființind obiceiul — firesc — de a se aduce ambalaje curate.Arțăgoasă in general, cind apărea cineva cu sticle goale, casiera respectivă devenea, vorba anunțului „foarte" nervoasă și „foarte" ireverențioasă. Anunțul se constituie deci ca o contribuție insolită la „folclorul" atit de diverselor motive de șicană pe care unii lucrători din comerț le practică doar, doar se vor eschiva de la sarcina recuperării ambalajelor. Alături de „nu primim.decit de un litru", „nu primim decît de bere", 

zează bere". (Dacă lucrurile stau intr-adevăr așa, trebuie, desigur, făcută opțiunea între dispozițiile legii și dispozițiile fabricii de bere...)Este foarte adevărat că abaterile de acest gen nu caracterizează comerțul de stat. Dar este tot atit de adevărat că persistența unor astfel de anomalii se prelungește de prea multă vreme, de mult prea multă vreme ! (Ion Dumitriu)

„nu primim sticle din import" (chiar dacă fac parte din nomenclatorul admis), „nu primim că n-avem navete", „nu primim că n-avem con- teinere", „nu primim că n-avem camion". „nu primim că n-avem mașină mică" și mai știm noi ce, iată o nouă pricină. Pe aceeași logică — de inventat motive și de adăugat condiții la cele prevăzute de lege — poate apărea și un afiș că nu se primesc decit sticle „excepțional", „extraordinar", „nemaipomenit" de curate.Există și afișe tipărite, cu conținut corect, care anunță primirea (necondiționată de nimic) a sticlelor și borcanelor goale. La unitatea menționată, acel afiș a „dispărut" însă din magazin și depus, departe de ochii publicului, in... biroul responsabilei. Este dovada cea mai sugestivă a dorinței de a înlocui practica normală, regulamentară cu una ajustată după propria inspirație. Comportările de acest gen se numesc, de regulă, arbitrare. Iar arbitrariul nu are ce căuta in nici un sector de activitate. Cu atit mai puțin într-o problemă in egală măsură importantă economic și de interes cetățenesc, și cu atit mai puțin la doi pași de clădirea consiliului popular al sectorului 1, unde funcționează și un resort ce răspunde de desfășurarea activității comerciale... (Sergiu Andon).

De la „schimb la schimb" 
la supraaglomerareBeneficiind de un vad bun și in primul rind de o bună organizare a activității de achiziție a sticlelor și borcanelor de la populație, unitatea nr. 1 pentru vînzarea produselor alimentare din Focșani colectează lunar in medie 60 009—70 000 de recipienți din sticlă de diferite tipuri și dimensiuni. Orice ofertă este acceptată pe tot parcursul zilei și, pe măsură ce cantitățile achiziționate asigură încărcarea la capacitatea cuvenită a unui mijloc de transport, unitatea îl solicită și marfa colectată iși urmează fără întîrziere drumul spre o nouă utilizare. Și pentru ca nimic să nu se piardă, cioburile de sticlă rezultate din degradarea unor recipienți in timpul manipulărilor sint depozitate in conteinere, pe sortimente.Și la unitatea nr. 10 din bd. Unirii, orice ofertă de sticle și borcane este acceptată prompt, numai că aici produsele achiziționate au „reușit" să blocheze magaziile destinate mărfurilor, să aglomereze locurile de acces spre rafturile cu produse alimentare.— Stocul de față așteaptă un mijloc de transport de aproape o săptă- mină — ne spune achizitorul Lache Olteanu. Iar cei care se ocupă de organizarea transportului par că nu aud apelurile repetate făcute.Probleme asemănătoare ne-au fost relatate și de tovarășa Sița Tănase, șefa unității nr. 46 din Piața Victoriei. în perimetrul amintit, de colectarea sticlelor și borcanelor se ocupă doar unitatea menționată, deși aici funcționează cîteva chioșcuri de legume și fructe și un magazin Gostat — obligate și ele, conform regle

Vom urmări, în continuare, aspecte ale desfășurării colectării amba
lajelor de sticlă și a altor materiale recuperabile de la populație, publi- 
cind și opinii și constatări ale cetățenilor, ca și ale factorilor de resort.

mentărilor legale, să achiziționeze ambalajele din sticlă de la populație. Numai că responsabilii respectivelor magazine au decis, cu de la sine putere — șefii lor ce zic ? — să nu primească sticle și borcane decit ..schimb la schimb". Și astfel tot surplusul ajunge la unitatea nr. 46, care este supraaglomerată. Binevenită ar fi, desigur, amplasarea in zonă a unui centru specializat de achiziție a sticlelor și borcanelor.Și in alte zone ale municipiului Focșani mai sint de rezolvat o serie de probleme pentru ca activitatea de achiziționare a ambalajelor de sticlă de la populație să se desfășoare eficient, tn cartierul ..Sud”, de exemplu, în ziua raidului nostru, la unitatea nr. 15 — magazin cu mare afluență de cumpărători —. casiera unității, tovarășa Maria Mănăilescu, nu acceptă să facă plata pentru sticlele și borcanele aduse de cetățeni. Motivul : „Stăm prost cu ambalajele". Ce-i drept, stocul de sticle și borcane ajunsese Ia aproape 8 000 de bucăți, aranjate în navete sau pe unde s-a mai găsit un loc disponibil. Un stoc ceva mai mic, de circa 3 000 de borcane și sticle, se afla și la centrul de achiziții nr. 15/6 din apropiere. De aici, ultimul transport a fost efectuat cu o săptămină in urmă. Spații blocate, navete „inactive", adică ocupate cu marfă ce așteaptă să intre in circuitul de folosință, cetățeni purtați pe drumuri — intr-un cuvînt, neajunsuri care persistă nu de azi de ieri, dar care ar putea fi totuși rezolvate prin cîteva eforturi organizatorice, tenace și bine chibzuite. (Dan Drăgulescu).
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fll CHEMĂRII SI APELULUI FROmil DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE

In apărarea dreptului suprem 
la pace, la viață

Un NU categoric rachetelor 
nucleareNoua inițiativă de pace a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Chemarea și Apelul F.D.U.S. au stir- nit un amplu și profund ecou in inimile și voința celor ce muncesc și a tuturor locuitorilor din județul Constanța. într-o singură zi, cooperatorii din satele Cotu Văii și Gălbiori. meșteșugarii cooperativei „îmbrăcămintea" din Constanța, lucrătorii din cadrul întreprinderii agricole de stat Cumpăna, elevii și cadrele didactice de la liceul din Cobadin și de la școala generală din Basarabi și mulți alții și-au exprimat hotărit voința de a apăra cu orice preț pacea, bunul cel mai de preț al omenirii. în cadrul unor însuflețitoare adunări. Tn această atmosferă generală de luptă hotărîtă pentru pace s-au adunat la clubul S.M.A. Chirno- geni toți mecanizatorii și mecanicii acestei puternice unități a agriculturii județului Constanța pentru a spune un categoric NU cursei aberante a înarmărilor nucleare, pentru a-și exprima dorința fierbinte de pace și înțelegere între toate popoarele lumii...Vrem să muncim in tihnă pă- mintul, așa cum au făcut-o dintot- deauna moșii și strămoșii noștri, și nu vom admite niciodată ca el să fie pirjolit de armele nucleare. De aceea, aprobăm cu toată ființa noastră inițiativa de pace a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iniția-„Ne alăturăm cu toată inima chemării adresate tuturor popoarelor și guvernelor, tuturor celor cărora Ie este dragă pacea de a acționa fără preget, acum cind încă nu este prea tirziu, pentru a preveni un război catastrofal, în urma căruia nu vor exista învinși și învingători. Cerem cu hotărire să fie oprită cursa aberantă a înarmărilor, să prevaleze rațiunea, luciditatea, să fie asigurat dreptul suprem al oamenilor la pace, la viață".

„Securitatea poate fi clădită 
doar pe un nivel tot mai redus 

al înarmărilor"Colectivul de oameni ai muncii de la Combinatul siderurgic Călărași, întruniți intr-o emoționantă adunare consacrată păcii, inițiativei generoase a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-au manifestat, intr-un singur glas și o singură simțire, adeziunea totâlă la această inițiativă.Adunarea a fost -deschisă de directorul general al Combinatului siderurgic, Corneliu Velincov, care, în numele siderurgiștilor din cetatea de foc a Călărașiului, a spus : „Apelul adresat partidelor și organizațiilor democratice, guvernelor tuturor popoarelor din țările europene, din S.U.A. și Canada este lansat intr-un moment de răscruce în viața planetei, cînd cursa înarmărilor a atins un nivel aberant, cind relațiile dintre state au înregistrat tensiuni fără precedent in istoria de după cel de-al doilea război mondial. Poporul român, prin tot ceea ce afirmă, prin tot ce înfăptuiește, demonstrează, în modul cel mai grăitor, că are vocația păcii, vocație demonstrată clar prin glasul și acțiunile temerare, clarvăzătoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, căruia ne alăturăm cu toată puterea noastră de muncă, cu toată dragostea noastră de viață".Numele secretarului general al partidului, alăturat numelui păcii au fost rostite spontan, glasurile vibrante ale siderurgiștilor călără- șeni reflectînd profunda convingere că dacă astăzi România are un cuvint de spus omenirii, dacă dorința de pace a românilor se aude rostită in toate colțurile Terrei, aceasta se datorează marelui om de stat, celui mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în numele tinerilor a luat cuvîn- tul Cristina Gherman, secretara comitetului U.T.C. de Ia uzina cocsochimică. „Aflîndu-ne in plină desfășurare a activităților dedicate Anului Internațional al Tineretului, tineretul siderurgist s-a angajat să ridice calitatea muncii, să obțină rezultate deosebite in producție, pentru că toate gindurile mărețe 
Participanta la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., precum și delegațiilor sovietică și 

americană la tratativele de la Geneva, in care se adresează chemarea de a se manifesta voința politică necesară pentru a se ajunge 
la încheierea unor acorduri corespunzătoare, menite să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare, la încetarea cursei înarmărilor pe Pă
mânt și in Cosmos și adoptarea unor măsuri hotărite și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare și 
înțelegere internațională.

Grupaj realizat de Ioan TIMOFTE, George M1HAESCU, Rodica SIM1ONESCU

torul noii revoluții agrare din România, cu scopul de a da țării recolte tot mai bogate și mai mari" — a spus, intre altele, mecanizatorul Ion Dumitru, secretarul organizației de partid din unitate. în continuare a luat Cuvîntul contabila, stațiunii, Maria Vlad: „Ca mamă, soție și om al muncii, nu-mi doresc decit să-mi cresc copilul in liniște și pace, să depun toate e- forturile pentru a ne face viață mai bogată și mai frumoasă. Din păcate insă, asupra Pămintului plutește spectrul distrugerii nucleare, al războiului pîrjolitor. Voința și hotărîrea noastră, a tuturor mamelor, a tuturor oamenilor muncii din lumea întreagă trebuie să fie auzite și să determine marile puteri să renunțe la cursa înarmărilor și să se înțeleagă la masa tratativelor", a spus vorbitoarea.„Cerem marilor puteri să cadă de acord pentru a curma pentru totdeauna pustiitoarea cursă a înarmărilor, să treacă la distrugerea stocurilor nucleare, iar fondurile în scopuri militare să fie folosite pentru binele oamenilor, pentru fertilizarea pămîntului, și nu pentru distrugerea lui" — a spus mecanicul Pintilie Precupencu.Exprimind voința unanimă a celor prezenți la această vibrantă a- dunare, în telegrama trimisă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU se spune : 

pe care le nutrim nu se pot înfăptui decit pe timp de pace — a spus ea. Respingem cu hotărire teza că armele nucleare pot asigura securitatea vreunui stat sau popor. Pe această cale, tinerii din uzina noastră avînd drept exemplu cea mai luminoasă personalitate a românilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, părintele iubit al tinerei generații, se adresează tineretului din întreaga lume chemîndu-I să militeze, să muncească, să închine păcii, destinderii, cele mai înălțătoare poeme".Maria Mureșan, mamă a patru copii, și-a exprimat îngrijorarea in legătură cu pericolul nuclear care pindește soarta și viitorul copiilor. 
TIMIȘOARA

La adunarea pentru pace a oamenilor muncii de la întreprinderea „Industria linei"Foto : E. Robitsek

„Ei, schimbul nostru de miîne. florile pe care le creștem cu dragoste și incredere, ocrotiți cu atita grijă de partidul și statul nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. au dreptul la pace, au dreptul la fericire. Glasului ferm, părintesc al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care îndeamnă la chibzuință și rațiune, la dezarmare, ne alăturăm și noi, femeile-mame din acest colț deNoi, cci 5 000 dc muncitori siderurgiști din cca mai tinără cetate dc foc a României socialiste, ctitorie a celei mai înfloritoare epoci din istoria patriei — „Epoca Nicolae Ceaușescu" chemăm pe toți cci co muncesc, indiferent de sistemul social și politic din care fac parte, să ne unim eforturile pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor, pentru înfăptuirea concretă a dezarmării. Vrem să muncim in liniște, în pace. Numai in felul acesta vom putea da viață grandiosului program dc dezvoltare economico-socială a României, obiectivelor stabilite dc Congresul al XIII-lea al partidului.
Vocația constructivă

9

se confirmă prin fapte 
de muncăOamenii muncii de la întreprinderea „Semănătoarea" din București, reuniți intr-o entuziastă și mobilizatoare adunare, și-au manifestat sentimentele de aleasă stimă și prețuire pentru neobositele demersuri ale secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrate eliminării gravelor pericole care amenință pacea, viața popoarelor, au dat glas deplinei lor adeziuni față de conținutul Apelului și Chemării F.D.U.S. privind necesitatea unor susținute eforturi menite să oprească cursa înarmărilor, să determine un proces real de dezarmare și destindere.In cuvîntul rostit in deschiderea adunării, Gheorghe Marinoiu, din partea Consiliului F.D.U.S. al sectorului 6, și-a exprimat convingerea că noile acțiuni și propuneri ale României socialiste, care se bucură de sprijinul întregii noastre națiuni, vor avea un ecou favorabil in rindul factorilor guvernamentali din Europa, S.U.A. și Canada.în cuvîntul lor. Ion Popa, lăcătuș, Nicolae Circiumărescu, inginer, Elena Sosin, statistician, au arătat că oamenii muncii din această unitate economică, prin natura activității lor, sint angrenați in ampla activitate a țării pentru realizarea mărețelor obiective ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., la înfăptuirea noii revolu- „Exprimîndu-ne deplina adeziune la vasta și nobila activitate pe care o desfășurați de 20 de ani de cind vă aflați in fruntea partidului și statului, in interesul prosperității poporului român, al apărării păcii, vă asigurăm că vom munci cu înaltă răspundere revoluționară și patriotică pentru a ne aduce deplina contribuție la înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea, acționind neobosit pentru dotarea agriculturii noastre cu noi mașini, pentru realizarea indicatorilor do Plan, pentru sporirea continuă a rodniciei eforturilor noastre. Vom fi mereu in primele rinduri ale luptei pentru pace, dedicindu-ne întreaga energie înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului și statului nostru".

țară, care a cunoscut, de cind la arma țării tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales de întregul popor, cea mai înfloritoare perioadă".Pârticipanții la adunare au aprobat cu entuziasm și bucurie textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, din care redăm un fragment semnificativ : 

ții agrare, pentru înflorirea multilaterală a patriei. Pentru atingerea unor asemenea obiective, avem nevoie de un climat de pace, de înțelegere — au arătat ei — subliniind că glasul ferm ai clasei noastre muncitoare, al întregului popor, alături de muncitorii și popoarele de pretutindeni, pot determina negocieri reale in problemele dezarmării, convenirea unor acorduri corespunzătoare de încetare a înarmărilor. Nicolae Drăguț, maistru, și Ion Semenescu, inginer, și-au exprimat sprijinul față de propunerile realiste ale României pentru dezarmare și pace, vizind, între altele, înghețarea cheltuielilor militare, trecerea la reducerea anuală a acestora, reducerea efectivelor aparținind celor două blocuri militare, adoptarea unor măsuri pe linia creșterii încrederii și . întăririi securității internaționale.Exprimind sentimentele tuturor oamenilor muncii de la „Semănătoarea", cei care au luat cuvîntul s-au angajat să sprijine prin elocvente fapte de muncă politica profund umanistă a partidului și statului nostru, al cărui strălucit arhitect și promotor neabătut este tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin puternice ovații, participan- ții la adunare au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă in care, printre altele, se menționează :

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, a primit, la 17 iunie, pe Alvaro Dantas Tavares, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Capului Verde in Republica Socialistă România, in vederea prezentării scrisorilor de acreditare.
★La sala de expoziții a Institutului de arhitectură „Ion Mincu" din Capitală s-a deschis, luni, cel de-al XV-iea Salon internațional de artă fotografică al Republicii Socialiste România, manifestare dedicată Anului Internațional al Tineretului,Salonul reflectă contribuția artei și culturii la educarea și formarea multilaterală a tinerei generații, la creșterea aportului acesteia la înfăptuirea idealurilor de pace și colaborare în lume.La vernisaj au participat reprezentanți ai C.C. al Uniunii Tineretului Comunist, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți membri ai corpului diplomatic acreditați în țara noastră, oaspeți de peste hotare.(Agerpres)
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vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru Intervalul 18 iunie, ora 20 — 21 iu
nie, ora 20. în țară: Vremea va fi ră
coroasă, îndeosebi în prima parte a 
Intervalului, iar cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
fi caracter, de aversă însoțite de des
cărcări electrice, în nordul, centrul și 
estul țării și izolate în rest. La mun
te, Ia peste 1 800 metri altitudine, la 
începutul Intervalului, precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vîntul va prezenta intensi
ficări locale în nordul și estul țării, 
predominind clin nord-vest. Tempera
turile minime vor oscila între 5 și 13 
grade, Izolat mal scăzute în depre
siuni, Iar cele maxime între 15 și 25 
grade, local mal ridicate la sfîrșitul 
intervalului. Tn București: Vreme ră
coroasă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi, care vor avea și caracter 
de averse Însoțite do descărcări elec
trice. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 11 și 14 grade, 
iar cele maxime între 23 și 25 grade.

A doua tinerețe a unui oraș

(Urmare din pag. I)— Iată care este punctul meu de vedere : că această transmitere nu are un singur sens, de la genera-^ ția mai vîrstnică la cea mai tinără, ci întotdeauna un dublu sens. întreaga mea experiență îmi arată că (desigur, preponderentă fiind transmiterea de la virstele mai mari către cele mai mici) orice generație are de învățat de la celelalte.— Aș vrea să dau un exemplu — intervine Elena Eremia, și ea secretar adjunct al comitetului de partid al intreprinderii. Cred că mediul cel mai propice — și nu doar mediul, ci poate chiar condiția sine qua non — pentru acest schimb de valori mo- ral-politice este participarea. Nu există în întreprinderea noastră nimic care să dea unui tinăr om al muncii sentimentul că nu participă pe deplin, cu toate drepturile și Îndatoririle. la viata și activitatea — profesională, politică. culturală — a colectivului....Intr-adevăr, rezultatele obținute de una din întreprinderile care au schimbat fata așezării atestă ne deplin că tinerețea poate fi socotită marca ei de recunoaștere. Tinerețea de faptă, tinerețea de snirit, este comună generațiilor și se constituie dacă nu ca valoare moral-politică in sine (deși. Ia urma urmei, s-ar mai putea discuta...) in orice caz drent un mediu propice dezvoltării, cel mai nronim.DISCUTĂM cu trei profesoare. cu trei oam°ni care, ei inșisi tineri, sint

Excelenței Sale
General de armată MOUSSA TRAORE

Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 
Președintele Republicii Mali

BAMAKOCu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Mali, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări dc sănătate și fericire personală, de noi succese in opera de dezvoltare economică și socială a țării dumneavoastră.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare statornicite intre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, dezvoltării libere și independente a tuturor țărilor, înțelegerii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretai: general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei Aviației 
Republicii Socialiste RomâniaZiua Aviației Republicii Socialiste România a fost sărbătorită, in acest an, in atmosfera de puternic entuziasm și vibrantă angajare patriotică cu care întregul nostru popor, strins unit in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întimpină împlinirea a două decenii de la Congresul al IX- lea. eveniment ce a inaugurat perioada cea mai bogată în realizări din istoria patriei, pe care cu profundă recunoștință, aleasă mîndrie și prețuire, toți locuitorii acestor strămoșești meleaguri o numesc „Epoca Nicolae Ceaușescu".In unitățile aviației militare și ale aviației civile, la casele armatei și in instituțiile cu profil aeronautic s-au desfășurat multiple activități politico-ideologice și cultural-educative, in cadrul cărora au lost evidențiate preocuparea partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și modernizarea, intr-un ritm fără precedent, a aeronauticii românești. De asemenea, au avut loc adunări in care a fost prezentată conferința „România socialistă — patria unor glorioase tradiții, a unor remarcabile înfăptuiri in domeniul aviației".Duminică dimineața au fost depuse coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Aerului din Capitală, la monumentul lui Aurel Vlaicu din comuna Bănești, județul Prahova, precum și la mormintele lui Aurel Vlaicu,'Traian Vuia, Gheorghe Băn- ciulescu și Henri Coandă.La Casa Centrală a Armatei a fost organizata o adunare festivă la care au participat cadre militare active și în rezervă, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, personal muncitor civil clin întreprinderi și din unități de cercetare cu profil de aviație.Participanții la adunarea festivă au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor armate, o telegramă în care se spune : „Sintcm mîndri că sărbătoarea aviatorilor României socialiste din acest an are loc in condițiile in care comuniștii, toți oamenii muncii 

răspunzători pentru circulația valorilor moral-poli- tice de la o generație la alta.— Formarea conștiinței socialiste, educarea morală și politică — subliniază Mariana Manolaclie — au ca factor determinant munca. Este o realitate de care ținem seama zi de zi, pentru că societatea pe care o edificăm, prin e- forturile întregului popor, este o societate a muncii și a creației. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat cu limpezime că „este necesar să punem pe primul plan educarea tineretului prin muncă și pentru muncă". Este de cea mai mare importantă această axiomă a muncii noastre educative, pentru că așa și numai așa toate celelalte trăsături pe care le educăm capătă contururile exacte ale realității : munca este cea care dă măsura exactă a eficientei acțiunii noastre educative.— Răspunderea pentru om nu înseamnă nimic dacă nu se materializează în răspunderea pentru un om — iși snnne gindul Mihaela Uncheșel. tn cazul nostru, al cadrelor didactice. răspunderea nen- tru copiii, pentru tinerii ne care societatea ni i-a încredințat. Sîntern datori să formăm ființe etice, oameni pentru care adevărul. binele sl frumosul să fie constelația care să le guverneze viața. Cu alte cuvinte. să-i creștem în sm’ritul resnectuhii fată de valori. să le constituim dacă nu hărți amănunțite — n sarcină mult nrea m?r“ ! — măcar puncte cardinale.— Tn munca fiecărui

dascăl — reia Paula Lupu — există o clipă cind el știe exact cit a realizat în activitatea sa educativă ; este clipa cind o activitate oarecare — cum ar fi cercurile de la casele pionierilor — capătă regim de voluntariat. Atunci un profesor iși poate evalua exact reușita — sau nereușita... — și stabili direcțiile de acțiune în viitor. Pot spune, pe baza acestor testări concrete, că avem în cei mai tineri cetățeni ai orașului un detașament pe care ne putem bizui, tineri in care valorile moral-politice ale socialismului s-au incrustat profund, în care ele reverberează splendid.DACA la I.A.E.I. Titu media de vîrstă este 27 de ani și, pe bună dreptate, cei de acolo se mindresc cu asta, la întreprinderea de electrozi siderurgici ea este do 23 de ani. Alexandru Niculescu. directorul, si Constantin Soare, secretarul organizației de partid, consideră că acesta este un mare avantaj : „Lucrăm aici cu tehnică de virf. Important este să formăm noi oameni, să-i avem din nrima lor zi de producție deprinși cu exigențele industriei moderne. Producția modernă presupune ordine, disciplină, profesionali tete — este elementar. și totuși... Ei bine, avem ambiția de a forma într-o fabrică modernă, oameni moderni".Nu credem că gradul mai redus d« modernitate al unor lucrări a făcut ca alături, la constructor, să vedem grupuri. grupuri de tineri hălăduind — in vreme ce alții, tot sub ochii noștri, săreau gardul voi

întimpină cu rezultate deosebite, in toate domeniile de activitate, Împlinirea a două decenii dc la Congresul al IX-lea - al Partidului Comunist Român — eveniment înscris cu litere dc aur in cronica devenirii noastre, care a marcat începutul celei mai rodnice perioade din istoria multimilenară a țării, numită cu justificată mindrie patriotică de întregul popor „Epoca Nicolae Ceaușescu".Tn această perioadă de înflorire multilaterală a patriei, sub conducerea și îndrumarea dumneavoastră nemijlocită, aviația României socialiste, al cărei strălucit ctitor sinteți, a ■ cunoscut profunde transformări revoluționare in structura sa, în crearea și dezvoltarea producției proprii de aeronave, in pregătirea și formarea piloților, inginerilor și tehnicienilor, ca demni continuatori ai glorioaselor tradiții ale aripilor românești.Animați de strălucita pildă de slujire plină de devotament a patriei socialiste, a poporului, pe caro ne-o oferiți cu neasemuită generozitate, aviatorii militari vă raportează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că iși vor onora cu cinste sarcinile de mare răspundere privind perfecționarea procesului pregătirii de luptă în zbor și la sol, potrivit prevederilor Directivei dumneavoastră. La rindul său, personalul din aviația civilă, inginerii, tehnicienii și muncitorii din întreprinderile aeronautice iși vor mobiliza toate forțele și energiile pentru Îndeplinirea ireproșabilă a planului de transport aerian si prestații utilitare Ia toți indicatorii, in deplină ordine și securitate, îmbunătățirea continuă a parametrilor funcționali ai aeronavelor.Miluiri de prezentul luminos al patriei, încrezători in viitorul ei comunist, vă raportăm că, acționind cu fermitate revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor bo- tăriri ale Congresului al XIII-lea ai partidului, ne vom face totdeauna cu răspundere și devotament datoria, astfel incit să fim gata, ' în orice moment, ca Ia ordinul patriei, al partidului, al dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, să apărăm, împreună cu toți ostașii țării, cu întregul popor, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Socialiste România".

nicește tot dueîndu-se... Se fereau, probabil, de inj- specția inginerului Olarii, directorul antreprizei, ink specție care tocmai încer puse... Secretarul organic zației de tineret. Alexandru Larin, ne asigurase ca tinerii din întreprindere ar fi un modei de comportai re. Ce să facem, dacă ne-am obișnuit ca intre vorbe și ceea ce vedem cu ochii să credem nu vor-- bele ? Sintem obligați să nu-I credem pe tovarășul secretar.— Oricit ne-ar părea de rău — ne spune Alexandra Vătase, secretar adjunct al Comitetului orășenesc de partid Titu — trebuie să constatăm că munca educativă nu este perfectă. Mai avem cazuri, să recunoaștem, de tineri care nu-și realizează normele, care dau rebuturi, care întârzie și lipsesc nemotivat. De asemenea, se cuvine să menționăm că fenomenul mediocrității nu ne-a preocupat în suficientă măsură. Trebuie să ne sporim eforturile pentru a remedia și aceste lucruri — pentru că ansamblul comportamentului tinerei generații ne obligă la a- ceasta. Avem în tineretul nostru un detașament prețios de constructori ai socialismului : patriotismul revoluționar, atașamentul fată de orinduirea noastră socialistă. normele eticii și echității socialiste sint coordonatele fundamentale pe care se construiește personalitatea tinerei generații. Fiecare zi ne aduce noi dovezi că în tinerii noștri avem un schimb de nădejde, că ziua de miine se află în miini bune.
teatre

Q Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : între patru ochi (B) — 19; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e îndră
gostit — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian. Ilinca Dumitrescu — 19; (sala 
Studio) : „Laureat! ai concursurilor 
Internaționale". Cristian Niculescu — 
pian — 17,30; (la Muzeul de artă) : 
„Lumea liedului". Iulia Bălașa-Bucur
— soprană. Doina Micu — pian — 18. 
0 Opera Română (13 18 57) : Faust
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11): 
Voievodul țiganilor — 18,30.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Butandra* * 
(sala Grădina Icoanei) : Gustul par
venirii — 19.

• Declarație de dragoste : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Mireasa florilor tîrzil : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. MIO
RIȚA (14 27 14) — 15; 17; 19.
© Actorul și sălbaticii : MIORIȚA — 
9; 12.
• Masca dc argint : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. FLAMURA (35 77 12) — 9; 11: 13; 
15,15: 17.30; 19,45.
• Baltagul : BUZEȘTI (50 43 58) — 
14; 16,15; 18,30.
• Ziua „Z“ : UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Sosesc păsările călătoare : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17;15;
19,30.
• Pielii : COTROCENI (49 48 48) —

© Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 19.
© Teatrul ,,Nottara“ (59 3! 03. sala 
Magheru) : Cum vă place — 18.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema) ; Ano
timpul varietăților — 19,30.

© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nică fără frică — 15,30; (sala Cosmo- 
nauților) : Punguța cu doi bani — 10.
• Estrada Armatei (grădina de vară 
C.C.A., 13 60 64) : Atenție ! Estrada în 
emisie — 19.

cinema 

15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
© Acasă: PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19.
© Ciuleandra: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17,15; 19,30.
© Mușchetarul român : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
© Aventurile maimuței Nuky — 9; 
11; 13; 15; 17, Dreptate tn lanțuri — 
19: DOINA (16 35 38).
© Letargie : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Atenție Ia pana de vulturi : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Vraciul: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12.15; 15.30: 19.
© Surorile medicale : FERENTARI 
(80 49 85).
© Thereze Requln : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15: 19,30.
© Așa bunic, așa nepot : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17.45; 20.
© Poveste neinteresantă : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
© Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
© Căsătorie în stil grec : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Drumul spre victorie : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,30: 14; 16.30; 19.

© Clinele electronic : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, la grădină — 21, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21, CULTURAL (83 50 13) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Provocarea dragonului : VICTO
RIA' (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30.
© Vulcanul : STUDIO (59 53 15) —
9.30; 11,30; 13,30; 15,30: 17,30; 19,30,
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Aventuri în Marea Nordului: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 21.
© Căpitanul răzbunării : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20. 
© Iubirea are multe fețe : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
© Toate mi se tnttmplă numai mie : 
MUNCA (21 50 97) - 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) - 9: 11 : 13; 15: 17; 19. 
© Piedone in Egipt : FLACĂRA 
(20 33 40) - 10,30; 12.30; 14,30; 16,30;
18.30. GRADINA PARC HOTEL
(17 08 58) — 21,15.
© Rocky II; GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 21.
© Jandarmul șl extraterestrii : GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
21,15.
© Marfă furată : GRĂDINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.

La Craiova s-au desfășurat finalele „Daciadei" ia scrimă. In cele patru probe titlurile de campioni ai „Daciadei" au fost cucerite de Aurora Dan (Dinamo) — la floretă feminin ; Livius Buzan (Steaua) — la floretă masculin ; Cornel Marin (Steaua) la sabie și Sorin Saitoc (Steaua) — la spadă.CAIAC-CANOE. Simbătă și du- munică s-a inaugurat, la Pitești, pe lacul de acumulare Bascov, pista nautică de performanță internațională. Momentul a fost marcat de prima ediție a regatei internaționale Pitești, pe parcursul căreia s-au întrecut echipajele de caiac-canoe din România, Bulgaria, Polonia și Ungaria. Cu acest prilej a avut Ioc si festivitatea retragerii din activitate a multiplului campion olimpic și mondial Ivan Patzaikin, cel mai de seamă performer al canoei internaționale.Amintim că, odată cu primele testări ale noii piste, la Pitești funcționează centrul de juniori ai federației de specialitate la care sint concentrați cei mai buni juniori din țară la ramura caiacului și canoei.

INFORMAȚII SPORTIVE(Gheorghe Cirstea, corespondentul „Scînteii").TENIS 9 Echipa de tenis a Egiptului a întrecut cu scorul de 3—2 formația Ungariei in meciul disputat la Cairo pentru „Cupa Davis". In ultimele două partide de simplu Tarele Sakka l-a învins cu 6—4. 6—4, 7—5 pe Ferenc Szentai, iar Baiasz Taroczy a cîștigat cu 7—5, 6—4 (s-au jucat numai două seturi) la Ahmed Mahelimi. în turul următor selecționata Egiptului va întîlni echipa României, care a eliminat, la Istanbul, cu 5—0 reprezentativa Turciei ® Cel de-al doilea turneu al Circuitului internațional de tenis „Balkanturist ’85“ s-a încheiat la Plovdiv cu victoria jucătorului român Laurențiu Bucur, care l-a întrecut în finală cu 6—3, 6—3 pe Krasimir Lazarov (Bulgaria). în clasamentul general al Circuitului, pe primul loc se află Laurențiu Bucur (România), cu 25 puncte, urmat de Litsky (S.U.A.) — 24 puncte și Sta- matov (Bulgaria) — 21 puncte.BASCHET. Cea de-a XXIV-a ediție a campionatului european masculin de baschet a fost ciștigată de selecționata U.R.S.S., care cucerește 

pentru a 14-a oară titlul continental. In finala disputată la Stuttgart, baschetbaliștii sovietici au întrecut cu scorul de 120—89 (54—47) formația Cehoslovaciei. în partida pentru locurile 7—8, reprezentativa Iugoslaviei a învins cu 105—86 (56—44) echipa Bulgariei.FOTBAL O Echipa Braziliei a obținut a doua victorie în preliminariile campionatului mondial de fotbal, cîștigînd cu scorul de 2—0 (1—0) meciul disputat la Asuncion cu formația Paraguayului. Golurile au fost marcate de Casagrande (min. 27) și Zico (min. 69) © La Buenos Aires, în meci pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal, selecționata Argentinei a învins cu scorul de 1—0 (1—0) formația Cfolumbiei. Golul a fost Înscris de Valdano (min. 26). în aceeași grupă, reprezentativa Perului a întrecut pe teren propriu, cu scorul de 4—1 (2—1), echipa Venezuelei @ într-un meci amical disputat la Los Angeles, selecționata Angliei a învins cu scorul de 5—0 (2—0) echipa S.U.A. Golurile au fost marcate de Lineker (min. 12 și min. 47), Dixon (min. 30 șl min. 67) și Steven (min. 75).
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OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR NUCLEARE, 
ASIGURAREA PĂCII Șl SECURITĂȚII ÎN LUME

Program româno-iugoslav de cooperare 

în domeniul științei și tehnologiei

întrevedere privind dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre organizațiile de tineret din România și U.R.S.S.

CANADA: Conferință 
la

internațională studențească 
Ottawa

Intervenția reprezentantului român
- La 
Otta-

OTTAWA 17 (Agerpres). 
Universitatea Charleton din 
wa s-a desfășurat conferința inter
națională studențească cu 
„Pacea și securitatea internațională 
— rolul țărilor mici și mijlocii". 
Participanții — studenți și tineri 
cercetători de pe toate continen
tele — au exprimat preocuparea 
crescindă a tineretului de pretutin
deni față de agravarea fără prece
dent a climatului internațional, 
subliniind necesitatea întreprinderii 
unor măsuri hotăritoare in direcția 
dezarmării nucleare, pentru asi
gurarea dreptului popoarelor la 
dezvoltare liberă, independentă.

Reprezentantul român a prezen
tat pe larg poziția României socia-

tema

liste privind problemele păcii și 
securității internaționale și rolul 
țărilor mici și mijlocii in viața in
ternațională, inițiativele președinte
lui Nicolae Ceaușescu îndreptate 
spre soluționarea, in interesul tutu
ror popoarelor, a problemelor ma
jore ale lumii contemporane.

A fost evidențiată importanța 
marcării — in 1985 — a Anului In
ternațional al Tineretului sub de
viza ..Participare, Dezvoltare, Pace" 
pentru sporirea contribuției tinerei 
generații la lupta pentru pace și 
dezarmare, pentru dezvoltare națio
nală și o nouă ordine economică 
internațională, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte 
planeta noastră.

JAPONIA : Demonstrație 
împotriva amplasării 
de rachete nucleare 

în zona Oceanului Pacific

pe

TOKIO (Agerpres). — Organiza
țiile antinucleare din Japonia au 
organizat duminică o zi de acțiune 
împotriva amplasării de rachete nu
cleare de croazieră de tip „Toma
hawk" in zona Oceanului Pacific, 
relatează agenția T.A.S.S. Cu acest 
prilej, intr-unui din parcurile cen
trale din Tokio a avut loc un mi
ting la care au participat reprezen
tanți ai unui număr de aproxima
tiv IOD de organizații antirăzboi
nice din toate prefecturile Japoniei, 
precum și reprezentanți ai unor or
ganizații de luptă pentru pace din 
alte țări din regiunea Oceanului 
Pacific, ca Malayezia, Noua Zeelan- 
dă, Filipine și altele.

împotriva militarizării spațiului cosmic
Declarația partidelor comuniste din R.F.G., Austria 

și Luxemburg
BONN 17 (Agerpres). — Jn urma 

unei intilniri la nivel înalt a parti
delor comuniste din R. F. Germa
nia, Austria și Luxemburg, desfă
șurată in R.F.G., a fost dată pu
blicității o declarație comună în 
care se relevă pericolele grave 
acumulate in viața internațională 
ca urmare a escaladei cursei inar- 

planurilor in curs de 
a spațiului cosmic și a 
politicii de forță, ară-

mărilor, a 
militarizare 
perpetuării

tindu-se că acestea generează 
ricole fără precedent pentru 
treaga omenire. In document se 
adresează, între altele, un apel la 
intensificarea eforturilor pentru 
eliminarea pericolului unei cata
strofe nucleare, pentru activizarea 
luptei opiniei publice, la scară 
mondială, in vederea asigurării 
unui curs normal in viața interna
țională, de înțelegere, destindere, 
dezarmare și pace.

OLANDA: Avertismentul savanțilorHAGA 17 (Agerpres). — Pesta 200 de savanți și cercetători olandezi în domeniul fizicii au dat publicității un apel, adresat parlamentului, prin care ccr ca forurile executiv și legislativ ale O- landei să acționeze împotriva planurilor în curs de militarizare a spațiului extraatmosferic, inclusiv împotriva programului american de înarmări spațiale denumit „Iniția

pe- 
in-

apărare strategică". Docu- va fi examinat de Parla- Olandei în cadrul apropia-tiva de men tui mentul telor dezbateri privind poziția a- cestei țări față de problema militarizării spațiului cosmic și față de eventuala participare a unor țări din N.A.T.O. la realizarea proiectului american de înarmări, denumit „războiul stelelor".
NORVEGIA : NU „războiului stelelor" !OSLO 17 (Agerpres). — Rezolu

ția adoptată la încheierea lucrări
lor conferinței organizației de tine
ret a Partidului Creștin Popular din 
Norvegia se pronunță împotriva

militarizării Cosmosului. Delegații 
la congres au cerut guvernului să 
respingă planul american cunoscut 
sub numele de „războiul stelelor".

lii favoarea soluționării pe cale pașnică 
a situației conflictuale din America CentralăWASHINGTON (Agerpres). — Intr-o declarație făcută presei după un recent turneu in unele state ale Americii Centrale, Monique Vezina, ministru secretar de stat al Canadei pentru relațiile externe, a arătat, că guvernul său se opune embargoului comercial instituit de S.U.A. împotriva Republicii Nicaragua. Monique Vezina a declarat că guvernul canadian sprijină planul de pace al „Grupului de la Contadora" vizînd soluționarea problemelor din America Centrală și acționează pentru continuarea procesului de contacte și negocieri care urmărește rezolvarea pe cale politică a probleme

lor care s-au acumulat In America Centrală.MANAGUA 17 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Managua, președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, s-a pronunțat pentru continuarea eforturilor de pace ale „Grupului de la Contadora" — transmite agenția Prensa Latina. El a subliniat necesitatea de a se întreprinde noi măsuri pentru garantarea păcii și securității regionale și pentru obținerea unor rezultate concrete în cadrul negocierilor ce se poartă in America Centrală pentru normalizarea situației din zonă.

S.U.A.: Declarație 
a femeilor 

prezentată Congresului
WASHINGTON (Agerpres). — 

Mișcarea „Femeile pentru pace" 
din Statele Unite a protestat împo
triva proiectului Administrației 
Reagan privind militarizarea spa
țiului cosmic, proiect denumit și 
„războiul stelelor". într-o declara
ție prezentată Congresului, miș
carea „Femeile pentru pace" arată 
că transpunerea in practică a aces
tui proiect va duce la accelerarea 
cursei înarmărilor, torpilarea pro
cesului privind controlul armamen
telor și, în cele din urmă, la o ca
tastrofă nucleară.

AUSTRIA: Reuniunea 
națională 

a partizanilor păcii
VIENA 17 (Agerpres). — „Pen

tru pace, destindere și dezarmare !“ 
— sub această deviză s-a desfășu
rat la Salzburg Conferința naționa
lă a partizanilor păcii din Austria 
la care au luat parte peste 200 de 
delegați reprezentind organizații 
antirăzboinice din întreaga țară. 
Vorbitorii au cerut opiniei publice 
să-și intensifice acțiunile împotriva 
militarizării spațiului cosmic.

R.P. CHINEZĂ

BELGRAD 17 (Agerpres). — La Belgrad au avut loc convorbiri între tovarășul Ion Ursu, prim-vice- președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și tovarășul M. Zreleț, președintele Consiliului Federal iugoslav pentru colaborare internațională in domeniul științei, tehnicii, învățămintului și culturii.Din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, s-au transmis tovarășului M. Zreleț, conducerii consiliului, oamenilor . de știință iugoslavi un mesaj de salut și cele mai bune urări de succes in activitate.Mulțumind pentru mesaj și urările transmise, tovarășul M. Zreleț a e- vocat personalitatea de om de știință și om politic de largă recunoaștere internațională a tovarășei Elena Ceaușescu, subliniind stima și considerația de care se bucură în rîn- durile oamenilor de știință și cultură din Iugoslavia și a rugat să i se adreseze un călduros mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi și importante succese in întreaga sa activitate consacrată dezvoltării, științei și tehnologiei in România.

Corespunzător înțelegerilor realizate cu prilejul intilnirilor la cel mai inalt nivel româno-iugoslave, în cadrul convorbirilor purtate au fost examinate noi posibilități, forme și căi de dezvoltare și de adîncire în continuare a cooperării tehnico-ști- ințifice dintre România și R.S.F. Iugoslavia, fiind semnat programul de cooperare în domeniul științei și tehnologiei pe perioada 1986—1990. Programul prevede realizarea cu e- forturi unite a unor obiective de cercetare-dezvoltare de interes major pentru cele două țări, în domenii ca industria chimică, energetica, inclusiv utilizarea unor noi surse de energie, construcțiile de mașini, electronica și electrotehnica, fizica și energia nucleară, industria extractivă, agricultura și industria alimentară, a căror înfăptuire deschide noi perspective de dezvoltare a cooperării și specializării in producție dintre România și Iugoslavia.
★Tovarășul Ion Ursu a fost prtmit de dr. Stanislav Stoianovici, secretar executiv al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și a avut o întîlnire cu membri ai Consiliului E- xecutiv al Adunării R.S. Serbia și cu conducerea Comisiei pentru știință și tehnologie a acesteia.

MOSCOVA. — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-secretar al C.C. al U.T.C., s-a întîlnit, la Moscova, cu tovarășul Viktor Mișin, prim-secretar al Comitetului" Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S. în cadrul discuțiilor care au avut loc cu acest prilej s-a evidențiat că relațiile de prietenie și colaborare dintre Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Tineretului Comunist Leninist cunosc o continuă dezvoltare și diversificare, pe baza legătu

rilor existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, a întilnirilor și înțelegerilor realizate la cel mai inalt nivel.Au fost discutate, de asemenea, aspecte ale marcării la nivel național și internațional a Anului Internațional al Tineretului cu deviza „Participare, Dezvoltare, Pace", precum și referitoare la pregătirile, în acest cadru, pentru cel de-al XII-lea Festival mondial al tineretului și studenților, alte probleme ale mișcării internaționale de tineret și studenți.La întîlnire a participat Traian Dudaș, ambasadorul României la Moscova.
Ședința Comisiei permanente C. A. E. R. 
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Ședința Comisiei 
Militare CentraleBEIJING 17 (Agerpres). — După cum informează „Ziarul Armatei de Eliberare" — citat de agenția China Nouă — la Beijing a avut loc o ședință lărgită a Comisiei Militare Centrale care a elaborat un program privind reorganizarea armatei. Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare Centrale, a anunțat, în acest cadru, hotărîrea de a reduce efectivele forțelor armate chineze cu un milion de oameni. Totodată, au fost numiți ofițeri superiori tineri în posturile de conducere din comandamentele militare regionale.

Evoluția situației din LibanBEIRUT 17 (Agerpres). — în condițiile in care încercările de pină acum de a se ajunge la un acord de încetare a focului dintre milițiile rivale nu au dat rezultate pozitive, la Beirut au continuat luptele de-a lungul liniei care separă sectoarele de est și de vest ale orașului. Mai multe rachete au căzut in zona Ramlet al Baida, situată in a- propierea mării, și în zona rezidențială Verdun.Pe de altă parte, s-au semnalat noi lupte intre milițiile șiite și luptători palestinieni în zona taberelor de la Sabra, Shatila și Bourj Al Ba- rajneh, în urma cărora s-au înregistrat 20 de morți, în majoritate persoane civile.Agenția qatareză de știri — Q.N.A.

— informează totodată, citind surse libaneze, că aeroportul Beirut a fost redeschis traficului in cursul zilei de luni.BEIRUT 17 (Agerpres). — Forțele militare israeliene au continuat bombardarea cu rachete a unor localități din sudul Libanului, situate in așa-numita „zonă de securitate" instituită de Israel la granița cu această țară. Potrivit agenției Reuter, artileria israeliană, susținută de elicoptere, a deschis focul asupra localității libaneze Chama. Aceste atacuri constituie măsuri de represalii împotriva creșterii rezistenței populației față de acțiunile forțelor armate libane'ze separatiste sprijinite de Israel.
AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
CONVORBIRI CHINO—OLANDEZE. La Haga s-au desfășurat luni convorbiri intre primul ministru al Olandei, Ruud Lubbers, și premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang, aflat in vizită oficială in Olanda, în cadrul turneului său vest-european. După cum relevă agenția China Nouă — interlocutorii au evidențiat posibilitățile largi ce există pentru extinderea cooperării economice și tehnice, pe baza egalității și avantajului reciproc.REUNIUNE. Criza economică ce afectează țările latino-americane și situația din America Centrală au constituit principalele probleme examinate in cursul unei reuniuni a reprezentanților partidelor comuniste din America Latină și regiunea Caraibilor, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Havana. După cum informează agenția Prensa Latina, participanții au procedat la un schimb de informații și opinii

asupra situației grele a popoarelor continentului; ca urmare a exorbitantei datorii externe, ce poate avea consecințe politice și sociale extrem de grave, dacă această problemă nu va fi soluționată satisfăcător. De asemenea, a fost exprimată îngrijorarea în legătură cu ultimele evoluții din America Centrală.
PROGRAM DE COLABORARE 

CULTURALĂ. La Beijing a fost 
semnat programul de colaborare 
culturală pe anul 1985 intre guver
nele R.P. Chineze și Uniunii Sovie
tice, anunță agențiile China Nouă 
și T.A.S.S. Programul prevede, in
tre altele, schimburi reciproce de 
delegații de oameni de artă și cul
tură, precum și organizarea de ex
poziții de artă, menționează agen
țiile citate.ADUNARE. Duminică, într-o localitate din Africa Australă, s-au deschis lucrările adunării generale

BERLIN 17 (Agerpres). — în R.D. Germană a avut loc cea de-a 73-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul transporturilor, la care au participat delegații din țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia. Delegația română a fost condusă de Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor. Comisia a examinat rezultatele preliminare ale coordonării planurilor in acest domeniu pe perioada 1986— 1990, inclusiv propunerile de acțiuni pentru dezvoltarea căilor de trans

port și nodurilor de cale ferată. A fost adoptat planul de colaborare tehnico-științifică pe perioada 1936—1990, acordindu-se o mare a- tenție dotării transportului cu mijloace de înalt nivel tehnic, inclusiv aplicării mai largi a tehnicii microprocesoarelor și roboților. De asemenea, au fost examinate probleme referitoare la perfecționarea in continuare a activității privind parcul comun de vagoane de marfă și a Consiliului pentru folosirea in comun a conteinerelor în traficul internațional.
PORTUGALIA

Consultări privind soluționarea crizei guvernamentaleLISABONA 17 (Agerpres). — Consiliul de Stat al Portugaliei s-a întrunit, luni, la Lisabona pentru a examina actuala criză guvernamentală cu care se confruntă țara și pentru a face recomandări președintelui Antonio Ramalho Eanes in vederea soluționării acestei crize, transmite agenția Reuter. Observatorii politici notează că cele două soluții ale crizei create prin destrămarea coaliției guvernamentale constau fie în recurgerea la alegeri

anticipate, fie în menținerea actualului guvern minoritar.Agenția citată relevă că secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, și liderul Partidului Democrat-Creștin, Francisco Lucas Pires, ambii membri ai Consiliului de Stat, s-au pronunțat în favoarea dizolvării parlamentului și organizării de alegeri legislative anticipate. Mandatul actualului ■ parlament portughez expiră in 1987.
4consultative a Congresului Național African (A.N.C.), principala organizație politică a populației africane din R.S.A., interzisă de regimul minoritar de la Pretoria, informează agenția France Presse, citind un purtător de cuvînt al A.N.C. de la Lusaka.CINCISPREZECE PARTIDE POLITICE BRAZILIENE, a căror activitate a fost interzisă de vechiul regim militar, au depus cereri oficiale de legalizare la Tribunalul Suprem Electoral din Brazilia. Intre ele figurează șl P.C. Brazilian, aflat în ilegalitate, cu mici între

LANSAREA NAVETEI SPAȚIALE AMERICANE

ruperi, încă de la crearea sa, în '1922.FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ |
A ASOCIAȚIILOR PILOȚILOR 
DE LINII AERIENE (I.F.A.L.P.A.), I
care reunește peste 60 de țări, a 
adresat luni tuturor guvernelor 
apelul de a acționa pentru preve- ■
nirea deturnărilor de avioane. Se- I
cretarul general al I.F.A.L.P.A., I
Laurie Taylor, a declarat că „re
vine guvernelor, și nu piloților, 
sarcina de a adopta măsuri in 
această direcție". El a adăugat că 
este necesar să se știe cu certitu- , 
dine că pirații aerieni nu vor ră
mâne nepedepsiți. I

„DISCOVERY"nit navetei „Disco
very" este umbrit de 1
faptul că in timpul I
misiunii lor astronau- 
ții vor efectua și o i
experiență cu apara
tură laser in scopuri I
militare, destinată 
programului american 
de înarmări spațiale I
denumit , „Inițiativa .
de Apărare Strategi
că" („războiul stele- I
lor").

CAPE CANAVE
RAL 17 (Agerpres). 
— Naveta spațială 
americană „Disco
very" a fost lansată 
luni, de la baza Cape 
Canaveral (Florida), 
în cadrul unei noi 
misiuni in Cosmos 
care va dura șapte 
zile. După cum a de
clarat un purtător de 
cuvint al N.A.S.A., 
operațiunea s-a efec
tuat in bune con

diții, starea celor 
șapte astronauți — 
cinci americani, un 
francez și un saudit 
— fiind bună. In 
timpul misiunii lor in 
Cosmos astronauții 
vor lansa un număr
de patru 
După cum 
observatorii

sateliți, 
remarcă 
de la

Washington, comple
xul de cercetări știin
țifice ce vor fi reali
zate in timpul misiu-

----------------------------------- (DIN ACTUALITATEA ) POLITICA)-------------------------------------

AFRICA:

Azi se deschide Conferința la nivel înalt 0 situație economică și socialămult decît anul trecut. Dacă alimentele vor lipsi — atrăgea atenția un înalt funcționar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare — „foametea ar putea face mai multe victime decit primul război mondial". Situația alimentară din Africa, apreciază specialiștii O.N.U., este potențial catastrofală, deoarece pur și simplu amenință supraviețuirea unor națiuni. Este vorba de circa 20 de state, cu 150 milioane de locuitori — ceea ce înseamnă aproape o treime din populația continentului.Agravarea problemelor alimentare în Africa se datorește nu atît condițiilor vitrege de climă, cit mai ales crizei economiei statelor africane, care, la rîndul ei, a fost serios amplificată de incidentele crizei din economia mondială. Astfel, scăderea producției în țările dezvoltate și escaladarea protecționismului pe piața mondială au dus la o veritabilă prăbușire a prețurilor unui șir de materii prime exportate de țările africane (ca și, în genere, de țările sărace) — in timp ce inflația din țările industrializate și majorarea drastică a prețului la petrol le-a scumpit serios importurile. Din pricina deteriorării raportului de schimb (materii prime — produse manufacturate) exporturile statelor africane nu mai acoperă astăzi decît jumătate din importurile lor de acum cinci ani.Sporirea cerințelor de import (pentru asigurarea hranei populației și pentru funcționarea aparatului productiv), papalei cu scăderea veniturilor din exporturi, a avut urmări dintre cele mai grele asupra balanțelor comerciale și de plăți ale țărilor africane. Pentru a acoperi deficitele create, statele în cauză au fost nevoite să se împrumute pe piața internațională, fapt care a sporit rapid îndatorarea lor. Obligațiile financiare pe termen mediu și lung ale țărilor africane au crescut, intre 1972—1982, intr-un ritm mediu anual de 20,8 la sută, in timp ce produsul lor național brut a sporit în întreaga perioadă cu numai 16,1 la sută.O influență deosebit de negativă asupra situației economice și financiare a statelor africane a avut-o

a O.U.A.tot mai criticăpolitica dobinzilor înalte promovată de la o vreme de unele țări capitaliste dezvoltate. După raportul Băncii Africane pentru Dezvoltare, această politică se face răspunzătoare, în bună parte, de dublarea în numai trei ani (1981—1983) a datoriei externe a țărilor continentului, care, în prezent, se ridică la peste 150 miliarde de dolari.In condițiile în care produsele lor pătrund tot mai greu pe piețele țărilor industrializate, în care creditul internațional a devenit inaccesibil datorită dobinzilor inalte, statele africafte au fost constrinse să-și reducă masiv importurile pentru a putea face față problemelor legate de echilibrarea balanței de plăți și de stingerea datoriei externe. Dar prețul economic și social al unor asemenea reajustări este exorbitant. O serie de programe de dezvoltare au fost aminate sau chiar complet abandonate, ceea ce a determinat scăderea producției (cu peste 10 la sută după 1980) și creșterea șomajului. Datorită reducerii producției, venitul mediu pe locuitor este în multe țări ale continentului mai mic decit cu 15—20 de ani in urmă.în acest cadru, în preajma deschiderii conferinței la nivel înalt a O.U.A. s-au înmulțit apelurile Ia întărirea unității și solidarității statelor continentului in eforturile comune pentru lichidarea subdezvoltării, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul tuturor popoarelor. Totodată, statele dezvoltate sint chemate să-și deschidă larg piețele pentru produsele africane, astfel incit țările care le produc să poată obține, prin eforturi proprii, resursele financiare necesare atit reluării procesului de creștere economică, cit și achitării datoriei externe. Reducerea dobinzilor la un nivel rezonabil, sporirea ajutorului pentru dezvoltare se înscriu ca alte acțiuni capabile să contribuie la depășirea situației critice în care se află statele africane.
Gh. CERCELESCU

R. F. GERMANIA:Controverse înScena politică vest-germană este dominată de dezbaterile ocazionate de pregătirea unor măsuri guvernamentale in diferite domenii, dar mai ales în sectoarele economic, financiar și social, cabinetul de la Bonn aflîndu-se, în mod declarat, în căutarea unor metode mai eficiente de popularizare a activității depuse pină acum în acest sens, spre a asigura o audiență sporită in cercurile electorale a celor trei partide care compun coaliția — U.C.D., U.C.S. și P.L.D.Cancelarul H. Kohl, care a avut de înfruntat unele voci contestatare în propriul său partid, dar mai ales in ramura bavareză, condusă de F. J. Strauss, după insuccesul electoral din landul Rhenania de Nord-Westfalia, se străduiește să aplaneze contradicțiile apărute între partenerii de coaliție, astfel incit proiectul bugetului federal pe anul 1986 să poată fi prezentat pină la finele lunii iunie. Operațiunea nu pare a fi lipsită de dificultăți, ținînd seama că la alcătuirea noului buget urmează să se acorde o atenție prioritară problemei șomajului și celei a reformei fiscale — care au căpătat un caracter deosebit de acut.
„Rămâne in permanență o sursă de 

neliniște — scrie ziarul „HANDELSBLATT" — faptul că după doi ani și 
jumătate de la -turnura conjunctura- 
lă- nu s-a reușit îndiguirea șomaju
lui. Creșterea produsului național 
brut, concomitent cu sporirea bene
ficiilor întreprinderilor și reținerea 
sindicatelor in ceea ce privește pre
zentarea de revendicări salariate nu 
au fost suficiente pentru a reduce 
șomajul. Dimpotrivă, in 1985 numă
rul celor rămași fără slujbe va crește. 
Este puțin probabil că situația folo
sirii forței de muncă se va îmbună
tăți în 1986, perspectivele evoluției 
conjuncturale fiind incerte pentru 
anul viitor" — conchide ziarul citat.Pentru combaterea șomajului, guvernul, potrivit relatărilor presei, intenționează să aloce suma de cinci miliarde de mărci. Nu s-a precizat încă din ce surse vor fi realizate aceste fonduri, însuși ministrul de finanțe Stoltenberg (U.C.D.), arătin- du-se foarte pesimist in această privință. în schimb, Federația sindicatelor vest-germane apreciază la nu mai puțin de 50 de miliarde mărci

problematica social-economicăsuma necesară pentru aplicarea programului său de asigurare a folosirii forței de muncă ca o limită minimă pentru a putea trece la măsuri eficiente de rezolvare a problemei șomajului.într-un alt domeniu, guvernul a hotărit, după unele ezitări, să introducă o reformă fiscală, aplicabilă în două etape, în 1986 și în 1988. Se apreciază că reducerea impozitelor va diminua însă implicit resursele financiare ale statului, lipsindu-1 într-o măsură mai mică sau mai mare de fondurile necesare în alte domenii. Această perspectivă a generat unele opinii contradictorii în sinul coaliției guvernamentale, care, după opinia presei vest-germane, a afectat coeziunea cabinetului de la Bonn. Pe de altă parte, sursele oficiale guvernamentale au ținut să precizeze că „sarcinile de apărare au mai departe prioritate absolută", cheltuielile militare in perioada 1970—1984 sporind de la 22,6 la 58.95 miliarde mărci, ceea ce înseamnă mai mult decît dublu. Cu alte cuvinte, cheltuielile pentru acoperirea nevoilor sociale se vor resimți în mod corespunzător, suferind amputări simțitoare.Sursă de fricțiuni în cadrul coaliției 
a devenit și atitudinea față de așa- numita „inițiativă strategică de apărare" (I.D.S.) a Washingtonului, cunoscută și sub denumirea „războiul stelelor". Observatorii politici remarcă două poziții distinct conturate, în rîndul partenerilor de coaliție : cea a cancelarului și președintelui U.C.D., care și-a exprimat adeziunea, în opoziție cu ministrul liberal de externe, Hans-Dietrich Genscher. Dată fiind și opoziția categorică a social-demo- craților față de acest proiect, unii comentatori vest-germani ridică întrebarea dacă, în cazul punerii la vot în Bundestag, guvernul nu va fi pus în minoritate într-o asemenea problemă. Liderii liberali se arată preocupați ca, prin tehnologia sa, Europa occidentală șă poată avea un cuvînt de spus in politica mondială și nu se arată deloc îneîntați de posibilitatea ca forurile americane antrenate în realizarea I.D.S.-ului să intre direct in contact cu firme, laboratoare și specialiști vest-germani, peste capul autorităților din R.F.G.

In același timp, pentru social-de- mocrați, ca și pentru alte sectoare ale opiniei publice, „războiul stelelor" reprezintă un factor agravant de sporire a pericolului nuclear, de intensificare a cursei înarmărilor, de extindere a acesteia în spațiul cosmic.Pe lingă temele menționate, în presa vest-germană continuă să fie comentate aprecierile conținute in cu- vintarea rostită în Bundestag de președintele R.F.G., Richard von Weizsăcker, cu prilejul aniversării capitulării Germaniei naziste. Pentru „NORDWEST ZEITUNG", discursul constituie „o invitație la reflecție", adresată cetățenilor R.F.G. 
„Trebuie să avem puterea de a privi 
pe cit ne este posibil adevărul in 
față, fără a-l înfrumuseța și fără 
părtinire — se arăta in cuvintarea amintită. 8 mai este pentru noi, in 
primul rind, o zi a amintirii, a ceea 
ce au trebuit să sufere oamenii. Este, 
totodată, o zi de reflectare asupra 
evoluției istoriei noastre. Cu cit mai 
onest și cu mai bună credință o vom 
parcurge, cu atit vom fi mai liberi să 
stabilim cu responsabilitate conclu
ziile... O parte covirșitoare a cetățe
nilor care formează populația noastră 
de astăzi erau copii in acele timpuri 
sau chiar nici nu se născuseră. Ei nu 
pot să-și recunoască o vinovăție pen
tru fapte pe care nu le-au comis. Dar 
cine închide ochii față de trecut, de
vine orb pentru prezent. Cine nu 
vrea să-și amintească monstruozită
țile comise, acela va fi predispus la 
noi pericole contagioase" — a opinat președintele R.F.G., care nu a omis să evoce, în rindul celor ce s-au opus regimului nazist, pe comuniștii germani.Opiniile realiste menționate concordă cu cele susținute de ampla mișcare vest-germană pentru pace, care organizează tot mai frecvent ample acțiuni de masă și dezbateri publice în sprijinul încetării cursei înarmărilor, reducerii cheltuielilor militare, astfel ca sumele eliberate să poată fi canalizate în direcția rezolvării unor probleme social-economice presante, cu care sint confruntate numeroase state ale lumii, inclusiv Republica Federală Germania.

Petre STĂNCESCU

Condamnare fermă 
a agresiunii rasiștilor 

sud-africani 
împotriva BotswaneiADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — într-un comunicat dat publicității Ia Addis Abeba, Organizația Unității Africane condamnă cu fermitate agresiunea întreprinsă asupra capitalei Republicii Botswana, orașul Gaberones, de regimul minoritar de la Pretoria, care s-a soldat cu pierderi de vieți omenești. Acest act, comis chiar in momentul în care se desfășoară sesiunea Consiliului de Securitate in problema Namibiei, dovedește din nou aroganța regimului rasist sud-african și faptul că ignoră sentimentele și opiniile comunității internaționale, se arată in document.LONDRA 17 (Agerpres). — La Londra a avut loc o mare demonstrație de protest împotriva politicii regimului rasist de la Pretoria și a noilor sale acte agresive. Luind cuvintul cu acest prilej, Neil Kinnock, liderul Partidului Laburist, de opoziție, a cerut guvernului britanic să aplice sancțiuni economice Împotriva regimului rasist sudafrican. El a arătat, de asemenea, că un cabinet laburist va institui un embargou imediat asupra livrărilor de arme și echipament militar către Republica Sud-Africa- nă și va acționa pentru ca guvernul de la Pretoria să abolească sistemul inuman de apartheid.

Demonstrații in Africa de Sud 
împotriva politicii 

de apartheidPRETORIA 17 (Agerpres). — La Soweto a avut loc duminică un mare miting al populației de culoare in memoria victimelor masacrului de la 16 iunie 1976, cînd poliția sud- africană a ucis 618 dintre participanții la o demonstrație pașnică an- tiapartheid. La miting a luat cuvintul Desmond Tutu, cunoscut lider al mișcării împotriva politicii de discriminare rasială, laureat al Premiului Nobel pentru pace, care a cerut populației să-și intensifice acțiunile împotriva sistemului de apartheid, împotriva participanților la miting au fost dislocate forțe polițienești care au folosit gloanțe de plastic și gaze lacrimogene. Au fost rănite numeroase persoane. Demonstrații împotriva politicii de apartheid a guvernului de la Pretoria au avut loa în numeroase alte localități.
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La Addis Abeba se deschide astăzi Conferința la nivel. înalt a Organizației Unității Africane (O,U.A.) consacrată problemelor legate de criza economică și socială ce confruntă statele continentului, căilor și modalităților de depășire a actualului impas. Discuțiile se vor purta pe marginea rapoartelor elaborate de Comisia Economică a O.N.U. pentru Africa și Banca Africană pentru Dezvoltare, care, prin datele ce le oferă, pun în evidență amploarea și gravitatea fără precedent a acestei crize.Potrivit studiilor amintite, actuala criză n-a făcut decît să pună in evidență gradul acut de vulnerabilitate al economiei africane. Datorită îndelungatei exploatări coloniale, A- frica este regiunea cel mai puțin dezvoltată. Pe întregul continent (cu excepția R.S.A.) se află doar unu la sută din capacitățile industriale, mondiale. Ponderea industriei în' produsul național brut al țărilor africane este, în medie, de numai 10 la sută. Doar 5 din cele 50 de state cite există pe continent au o producție industrială mai mare de un miliard de dolari pe an.In condițiile unor structuri economice deformate, producția țărilor africane a evoluat intr-un ritm îngrijorător de lent. După raportul Băncii Africane pentru Dezvoltare, produsul intern brut a crescut, între 1970—1982, cu numai 2,7 la sută pe an — ritm care abia s-a apropiat de cel al sporului demografic, dar care a scăzut apreciabil în 1983 și 1984. In aceeași perioadă, agricultura, cel mai important sector al economiei africane, a progresat cu numai 0,7 la sută pe an, iar producția minieră s-a redus considerabil, astfel incit nivelul său actual nu mai reprezintă decît 68 la sută din cel existent în 1970.Ambele rapoarte apreciază că perspectivele pe termen scurt nu sint deloc încurajatoare. Statele continentului vor avea nevoie în 1985, după aprecierile Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa, de un ajutor de 7 milioane tone de cereale, adică de aproape două ori mai


