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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri și-a continuat lucrările

Câlugâreni,A început secerișul orzului 
județul Giurgiu

Campania agricola 
desfășurată exemplar!De cîteva zile, în mai multe zone ale județului Giurgiu se seceră orzul. Luni au fost recoltate doar 693 hectare, ceea ce a făcut ca pînă la această dată orzul să fie strîns de pe numai 2 905 hectare, din cele 30 115 aflate in cultură. De ce numai atit, de vreme ce toate combinele și celelalte utilaje sint scoase in cimp, gata in orice moment să înceapă lucrul ? Văzute de la distanță, toate lanurile par a fi coapte. De aproape însă, lucrurile se schimbă. In aceeași zonă, în aceeași unitate, fermă sau parceală gradul de coacere este foarte neuniform. Tovarășul Marin Vasile, director al direcției agricole județene, ne arată într-un lan la C.A.P. Slobozia, în aceiași mănunchi de spice de orz, unele coapte, altele în pingă sau chiar verzi. Mai mult, la C.A.P. Călugăreni, și nu numai în această unitate, vedem pe același spic boabe cu grade diferite de coacere. Toate acestea, ca și talia mică a lanurilor și densitatea neuniformă, au determinat o organizare adecvată a secerișului, transportului și depozitării producției. Cum se procedează practic? ,,E greu de decis in aceste condiții unde și cind să introducem mai intîi combinele — ne spune directorul direcției agricole. Soluția e ca fiecare specialist să controleze de mai multe ori pe zi parcelă cu parcelă și să aleagă momentul optim de începere a recoltării intr-un lan sau altul, incit să se evite orice pierderi".

LA SECERIȘ 
soluții eficiente în funcție 

de starea lanurilor
ECHIPA DE REPORTERI Al „SCÎNTEII 
TRANSMITE DIN JUDEȚUL GIURGIUDemonstrația de cum trebuie să se lucreze in condițiile acestui an ni s-a făcut în mai multe unități. Ne rezumăm la a prezenta experiența C.A.P. Vedea, unde se recoltau ultimele suprafețe cu orz pentru consum. După ce a determinat umiditatea lanului în mai multe puncte, tovarășul Nicolae Bădoiu, președintele cooperativei, a hotărît să se reia imediat lucrul. Combinele înain-

tau încet șl cu atenție și, din cînd în cînd, erau o- prite pentru control reglaje. „E ultima lă unde cultura a mai tîrziu și lanul ceva mai verde — spus președintele rativei. Recoltămla maximum 20 la umiditate. Tot orzul imediat expediat la de recepție, unde lopătat și solarizat

Și parce- răsărit a fost ne-a coope- orzulpînă sută este baza este
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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epoca unei intense activități internaționale
a României socialiste

Prietenie și colaborare multilaterală
cu toate țările socialiste

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți, 18 iunie, au continuat lucrârile 
plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și fi
nanțe și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Ion Pietrâreanu, vicepre- al consiliului oamenilor

a cu au cuTovarășul Nicolae Ceaușescu fost întîmpinat, la sosirea în sală, deosebită căldură. Cei prezenți aplaudat cu putere, au ovaționat însuflețire pentru partid și secretarul său general, care cu nestinsă dăruire revoluționară, cU fierbinte patriotism conduce destinele României socialiste.La reluarea dezbaterilor în plen, pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi, au luat cuvîntul tovarășii : Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Simion Săpunaru, președintele consiliului oamenilor muncii al Centralei industriale de autoturisme Pitești, Eugenia Leonhard, președintele consiliului oamenilor muncii al întreprinderii textile Cisnădie, Alexandru Necula, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini,

Grigore Guțu, prim-vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii de la Schela de producție petrolieră Mo- reni, Dumitru Alecu, președintele Consiliului județean oamenilor muncii, Petru Uscat, prim-vicepreședinte siliului oamenilor muncii treprinderii de construcții șini Reșița, Leonard președintele Consiliului județean Iași al oamenilor muncii, Diamanta. Lau- doniu, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de cercetare și producție materiale și semiconductoare București, Petre Gigea, președintele consiljului de conducere al Ministerului Finanțelor, Jakabos Csaba Istvan, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii al întreprinderii mecanice Tîrgu Secuiesc, Anica Lazăr, președintele

Gorj al Vasile al con- al înde ma- Constantin,

consiliului oamenilor muncii Combinatului de fibre sintetice Să- vinești, ședințe muncii al Combinatului de prelucrare a lemnului Pitești, Maria Ghi- țulică, președintele Consiliului județean Vrancea al oamenilor muncii, Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- tru al guvernului, Nicolae Bușui, președintele consiliului de conducere al Ministerului Energiei Electrice.De la înalta tribună a plenarei, cei ce au luat cuvîntul au dat glas mesajului de deosebită stimă și înaltă prețuire al oamenilor muncii, al întregului nostru popor, ce înconjoară cu profundă dragoste și recunoștință Ceaușescu, care și-a consacrat întreaga viață înălțare a patriei pe noi progres și civilizație.Vorbitorii au înfățișat obținute, de oamenii muncii in atmosfera de intensă activitate crea-
pe tovarășul Nicolaebinelui țării. operei de culmi desuccesele
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toare in care întregul nostru popor intimpină împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, eveniment de excepțională însemnătate, care a marcat începutul unei etape noi, revoluționare in dezvoltarea economi- co-socială a României, a unei epoci de glorioase realizări indisolubil legate de numele și activitatea secretarului general al partidului.în timpul dezbaterilor s-a subliniat că prevederile și indicatorii proiectului de plan pe anul 1986 corespund hotărîrilor al partidului, continuă a patriei nivelului de/ trai tual al poporului.Cei care au luat zat, cu exigență și înaltă răspundere, modul în care organele de conducere colectivă din ministere, cen-

intru totul orientărilor și Congresului al XIII-lea asigură dezvoltarea noastre, ridicarea material și spiri-cuvîntul au anali-
(Continuare în pag. a III-a)
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Din cuvîntul participanților la dezbateri

Brigadierii cimpiei,

brigadierii

viitoarelor recolte

Am acționat - și vom face totul și în viitor - pentru 
dezvoltarea puternică a relațiilor noastre cu toate țările 
socialiste, în primul rînd cu vecinii noștri.

Considerăm că întărirea solidarității și unității țări
lor socialiste reprezintă, în actualele împrejurări inter
naționale, un factor important pentru 
giului socialismului, pentru dezarmare, 
economico-social.

Orientare statornică, 
fundamentală. Retrospectiva perioadei de după Congresul al IX-lea evidențiază cu pregnantă consecvența și fermitatea cu care partidul și statul nostru au pus în centrul activității lor internaționale dezvol
tarea relațiilor de prietenie, solida
ritate și colaborare cu toate tarile so
cialiste. Această orientare statornică fundamentală a avut și are ca temelie obiectivă comunitatea orîn- duirii și ideologiei, identitatea țelurilor și idealurilor — edificarea celei mai drepte societăți : socialistă și comunistă.Tabloul bogat pe care-1 tăzi raporturile României lalte țări socialiste este indisolubil legat de vasta activitate teoretică și practică desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a elaborat

societateaoferă as- cu cele-

NICOLAE
o concepție cuprinzătoare, științific fundamentată, privind necesitatea colaborării dintre țările pentru înfăptuirea măre- revoluționare în care sint Secretarul general al nostru a subliniat în re- realizările
întăririi socialiste, ței opere angajate, partidului petale rînduri că, prin tot mai importante pe care le obțin în făurirea socialismului, prin ponderea crescîndă pe care o dețin în economia și știința mondială, prin rolul important pe care-1 au in ansamblul vieții internaționale, țările ce făuresc noua orînduire dispun de posibilitatea de a soluționa, în colaborare, problemele esențiale ale dezvoltării lor necontenite, conlucrarea dintre ele constituind, totodată, un factor de seamă al consolidării independenței, al luptei pentru asigurarea păcii în lume.In lumina acestor considerente
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afirmarea presti- 
pace și progres

CEAUȘESCU

Sint aproape ,37 de ani de cînd au răsunat primele cintece de brigadier. ;le cînd s-a instituit frumoasa tradiție a șantierelor naționale ale tineretului, implicate în realizarea unor mari obiective ale economiei naționale. Sînt mai bine de zece ani de cind această tradiție a cunoscut un nou și puternic avînt, la chemarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In acești ani, tineretul patriei s-a remarcat ca o prezență activă pe frontul marilor obiective ce dau dimensiunile epocii constructive inaugurate de cel de-al IX-lea Congres al partidului.Gînd și faptă de brigadier consemnează istoria Magistralei Albastre dintre Dunăre și mare: gînd și faptă de brigadier consemnează Combinatul siderurgic Galați și Hidrocentrala Porțile de Fier II; gind și ^Japtă de brigadier consem-

lupta i^entru spo-nează. înrirea bazei de materii prime și energetice a patriei, bazinul minier al Gorjului; și termocentrala din Zalău; și cea de la Drobeta-Tur- nu Severin; și întîia termocentrală pe bază de șisturi bituminoase a țării, de la Anina ; gînd și faptă de brigadier consemnează cîmpia roditoare, pe care iscusiți arhitecți ai plinii o modelează, din îndemnul secretarului general al partidului. cu gîndul la viitoarele recolte record. Primii brigadieri ai cimpiei și-au făcut apariția la Viișoara; le-au urmat. în 1981. cei de la Sistemul de Îmbunătățiri funciare București-Nord. începuseră lucrul cind încă nu apăruse pe hartă sectorul agricol Ilfov; odată cu noua structură, s-au conturat mai concret obiectivele. au început să primele rezultate.în iunie 1983, C.C. al P.C.R. a amplul ..Program
se vadăPlenara adoptat national

pentru asigurarea unor producții sigure, și stabile, prin creșterea potențialului productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe, a tării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii solului". Atunci, la chemarea secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. uteciștii și-au asumat sarcina de a amenaja pentru irigații o suprafață de 500 000 hectare, de a executa alte importante lucrări de îmbunătățiri funciare — de desecări și combatere a eroziunii solului. Celor două șantiere naționale ale tineretului cu profil de Îmbunătățiri funciare existente li s-au a- dăugat. anul trecut, altele trei: Șantierul national al tineretului de la Sistemul Sculeni-Țuțora-Gorban, din

cimpia ieșeană, un altul. în cîmpia Caracal. judelui Dolj, și cel din județul Cluj, profilat pe lucrări de combatere a eroziunii solului. Alte șantiere de acest fel se conturează în județul Bihor, pe Valea Ierului, și in județul Olt, la Frunzaru, apoi în Argeș la Căteasca-Teiu. și in județul Brăila, la Făurei-Jirlău. Numai anul trecut, brigadierii cimpiei au executat amenajări pentru irigații, lucrări de desecare, drenaje si lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de peste 45 000 hectare.In acest an. tineretului utecist îi revin sarcini sporite. pe care însă, după rezultatele primului trimestru — cînd șantieristii au avut de înfruntat rigorile unei ierni neobișnuite — le
Anica FLORESCU
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Chemarea și Apelul Consiliului Național al F.D.U.S. poartă, spre toate zările lumii, sub semnul sărbătoririi de către poporul nostru a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, care a învestit cu înalta funcție de secretar general pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, mesajul de bună conviețuire și colaborare, de luptă comună, solidară, pentru salvarea bunului celui mai de preț al oamenilor : dreptul la pace, ia viață și prosperitate.Marcată permanent, de gindirea și participarea neobosită a președintelui țării, politica de pace și cooperare a României ilustrează strălucit înalta responsabilitate și competență cu care Partidul Comunist Român promovează neabătut interesele vitale ale poporului din rîndurile căruia face parte și ale cărui năzuințe le-a. transformat în comandamentele sale supreme. „Partidul nostru — spunea tovarășul NICOLAE. CEAUȘESCU 
— a demonstrat prin întreaga sa 
activitate că slujește fără preget 
interesele poporului, ale indepen
denței și suveranității, ale păcii, că 
pentru el nu au fost și nu există 
țeluri mai mari decit acelea de a 
asigura dezvoltarea continuă a pa
triei, ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a po
porului".Constant călăuzită de adevărul fundamental că fără o independență reală și fără pace nu poate fi înfăptuită o uriașă operă de e- dificare — ca aceea în care este angajat, cu întregul său potențial, poporul român — tot așa precum fără o temeinică dezvoltare economică nu se poate vorbi despre o adevărată independență economică, ^activitatea internațională a Româ-

niei a căpătat in cele două decenii trecute de la Congresul al IX-lea al partidului dimensiuni și trăsături noi, calitativ superioare, ce întruchipează noile realități econo- mico-sociale. esența și forța orîn- duirii noastre socialiste, precum și dorința fierbinte ca urmașii noștri să se bucure de pace și bunăstare, să fie feriți de primejdia unui război nimicitor, de coșmarul distrugerii atomice. Mesajele de pace ale României conturează, astfel,' cu deosebită claritate, personalitatea generoasă a poporului nostru, in deplină concordanță cu dezideratele cele mai fierbinți ale tuturor popoarelor și adaugă temeiuri noi prestigiului său ihternațional, prese Re-țuirii și autorității de care bucură în lume președintele publicii.Izvorul acestei audiențe îl stituie, neîndoielnic, progresul lizat in dezvoltarea forțelor de producție ; la 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, cu o industrie de peste o sută de ori mai puternică decît în 1945 și o agricultură de mai bine de șapte ori mai productivă, România a lăsat de mult în păstrarea filelor istoriei imaginea țării subdezvoltate, sub care se înfățișa atunci cind partidul a preluat nemijlocit pe umerii săi destinele României. A- ceste realizări, în ritmuri nemai- întîlnite în lume, au îmbogățit cu sensuri și mobiluri noi vocația tradițională și năzuințele de pace ale națiunii noastre ; dacă în trecut poporul nostru a trebuit, adeseori, cu prețul unor sacrificii de neînchipuit. să-și apere existența și pămîntul strămoșesc, „sărăcia și 
nevoile și neamul", cum neasemuit de dureros și evocator spunea Emi- nescu. astăzi realitățile economice și social-politice ale României so-

con- rea-

cialiste, perspectivele luminoase ale trecerii în rindul țărilor dezvoltate ale lumii dau acestei vocații o nouă motivație ce se regăsește în angajarea plenară a României în marea luptă a popoarelor pentru a bara calea forței, violenței, agresiunii, distrugerii nucleare.Mesajele de pace ale președintelui țării noastre au, totodată, ecou universal, pentru că nevoia de pace și cooperare este- universală : pe dimensiunea plenară a năzuințelor de pace și cooperare se întemeiază astăzi încrederea ’ României în forța unită a popoarelor de a pune stavilă cursei nebunești a înarmărilor și alunecării lumii spre autodistrugerea atomică. Promo- vind hotărît ideea că negocierile pașnice pot oferi răspunsuri .constructive tuturor problemelor contenciosului internațional, oricît de complicate ar fi acestea, România, prin noile mesaje de pace, oferă lumii răspunsuri optimiste, încurajatoare la întrebarea ultimativă pe care escaladarea cursei înarmărilor nucleare o pune tuturor șefilor de state, tuturor parlamentelor, tuturor partidelor politice, în legătură cu supraviețuirea sau distrugerea civilizației. Scenariului omenirii propus de conservatorii vechii lumi, dominat de politica de putere, de blocurile militare, de perspectiva sumbră a evoluției fataliste spre un război nimicitor, demersul președintelui României, sprijinit de întregul nostru popor, îi opune alternativa încrederii în capacitatea popoarelor de a domina confruntările și tensiunile, de a croi drum liber rațiunii.
Prof. dr.
Mircea NICOLAESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)

majore, congresele și conferințele naționale ale Partidului Comunist Român, desfășurate in ultimele două decenii, au înscris dezvoltarea relațiilor de colaborare cu țările socialiste, în cele mai diverse domenii, ca obiectiv fundamental al activității țării noastre pe plan extern. La Congresul al IX-lea. tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat, a reliefat că, por
nind de la interesele fundamentale 
ale poporului român, ale cauzei so
cialismului și păcii, tara noastră 
pune in centrul politicii sale externe 
prietenia strînsă și alianța frățească 
cu tarile socialiste și consideră ca o îndatorire a sa internațională dezvoltarea relațiilor cu toate aceste țări. Această orientare definitorie a fost înscrisă ulterior în Programul Partidului Comunist Român și consfințită in legea supremă a țării, Constituția Republicii Socialiste România. Perioada celor două decenii care au trecut a ilustrat concludent că extinderea și aprofundarea multilaterală a conlucrării cu țările care făuresc noua orînduire reprezintă un principiu cardinal al întregii poliției externe a partidului și statului nostru.In vederea transpunerii în viață a_ acestui obiectiv, România a desfășurat o intensă activitate practică. S-au intensificat în acești ani relațiile pe plan politic dintre România și celelate țări socialiste. Factorul determinant al dezvoltări generale a raporturilor dintre țările noastre îl constituie, desigur. întărirea legăturilor de prietenie și colaborare dintre partidele comuniste și muncitorești care conduc opera de construcție socialistă și comunistă. Partidul Comunist Român a acționat si acționează cu consecventă pentru extinderea și perfecționarea relațiilor de cooperare cu partidele din celelalte țări socialiste, promovînd larg schimburile de experiență, consultările reciproce în cele mai diferite domenii ale construcției socialiste. Aceste relații au fost și sint puternic stimulate și dinamizate de întilnirile și convorbirile la nivelul conducerilor de partid și de stat. Așa cum este bine cunoscut, în perioada de după Congresul al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut un mare număr de întîlniri și convorbiri — atît la București, cit și peste hotare — cu conducătorii de partid și de stat ai celorlalte țări socialiste. Pornind, de fiecare dată, de la nivelul atins în dezvoltarea .relațiilor și prospectînd mereu alte posibilități de extindere și diversificare a acestora, intîlnirile și convorbirile la nivel înalt s-au înscris ca noi momente in evoluția ascendentă a raporturilor de prietenie și colaborare cu țările respective, conferin- du-ie perspective tot mai largi de afirmare prietenie încheiate și dezvoltare. Tratatele de și colaborare reînnoite sau pentru prima dată cu di-

AI. CAMPEANU
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LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Șl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE OPREA
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
EUGENIA LEONHARDLucrările plenarei se desfășoară intr-un moment în care întregul popor, strîns unit in jurul partidului, al secretarului său .general, își mobilizează întreaga energie creatoare pentru a cinsti cu deosebite fapte de muncă împlinirea a două decenii de la Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român — eveniment politic de importanță covîrșitoare în așezarea construcției noastre socialiste pe un făgaș nou, în conformitate cu legitățile obiective ale dezvoltării economico-so- ciale.In urmă cu două decenii s-a deschis o epocă, nouă in istoria milenară a poporului nostru, pentru că atunci a fost ales in fruntea partidului, prin voința unanimă a comuniștilor, un eminent om politic, un încercat revoluționar, stăpînit de o imensă dragoste față de țară șî de poporul ei muncitor, profund preocupat de cauza socialismului. Acesta este comunistul, genialul stra.teg revoluționar. înțeleptul conducător și marele patriot Nicolae Ceaușescu.Personalitatea proeminentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, gindirea sa cutezătoare, de profundă originalitate, izvorîtă din înțelegerea adincă a esenței materialismului dialectic și istoric, uriașa sa experiență politică și organizatorică și-au pus puternic amprenta în acești ani asupra programului politic și. a întregii dezvoltări economico- sociale a României socialiste.Strălucitele fapte de creație materihlă și spirituală săvirșite în anii care au urmat Congresului al IX-lea se constituie intr-un vibrant omagiu adus omului politic genial, revoluționarului consecvent și patriotului înflăcărat, de al cărui nume se leagă cea mai glorioasă epocă din istoria poporului român, epocă pe care o numim cu aleasă mindrie și profundă recunoștință „Epoca Nicolae Ceaușescu".Această perioadă este marcată de participarea tot mai activă a tării noastre la viața economică internațională. Deosebit de revelatoare in acest sens este creșterea rapidă a volumului comerțului nostru exterior — de peste 11 ori — pe fondul modificării radicale a structurii schimburilor economice externe. România întreține in prezent raporturi comerciale și de colaborare- economică practic cu toate statele lumii.Lărgirea puternică a schimburilor economice externe a fost impulsionată de modernizarea continuă a cadrului organizatoric, juridic și a formelor în care se manifestă participarea tării noastre la diviziunea mondială a muncii.Ne îndeplinim o înaltă datorie de conștiință relevind contribuția hotărîtoare, decisivă a secretarului general al partidului la elaborarea și înfăptuirea amplului program de perfecționare a întregii activități de comerț exterior. Sub înrîurirea gîndirii novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin aportul său nemijlocit, România' a adoptat un complex de măsuri de natură să asigure depășirea dificultăților pe care le-a generat criza economică mondială, pentru continuarea dezvoltării dinamice a economiei noastre naționale.In continuare, relevind importanța deosebită acordată schimburilor comerciale și cooperării economice externe în cadrul proiectului planului national unic pe 1986, vorbitorul a sub

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
SIMION SĂPUNARULucrările Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii se desfășoară intr-un moment de referință al istoriei noastre, marcat de apropiata aniversare a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a investit în funcția supremă de partid pe cel mai iubit fiu al poporului român, revoluționarul dîrz, patriotul înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vă rog. să-mi îngăduiți să dau expresie, și cu acest prilej, sentimentelor celor mai fierbinți de înaltă stimă și recunoștință pe care noi, constructorii de autoturisme, asemenea tuturor oamenilor muncii din țara noastră, le purtăm mult stimatului și iubitului nostru conducător, de numele căruia șe leagă toate marile înfăptuiri din aceste două decenii, perioadă pe care poporul a denumit-o cu înțelepciune și înaltă mindrie patriotică „Epoca Ceaușescu".In continuare, informînd plenara că deși s-a realizat pe cele 5 luni ale acestui an, la produc- ția-marfă, o creștere de 10 la sută comparativ cu aceeași perioadă din 1984, nu s-a reușit să se recupereze toate restanțele de pe primele două luni, vorbitorul a subliniat că s-au întreprins analize aprofundate în consiliile oamenilor muncii, organizațiile de partid, sindicat, care s-au concretizat in programe de măsuri speciale pe fiecare fabrică și secție, capabile să asigure îndeplinirea integrală a planului, diversificarea producției, creșterea nivelului tehnologiilor de fabricație. Modernizarea produselor și proceselor tehnologice, dublată de o largă muncă politică pentru creșterea responsabilității fiecăruia dintre noi față de calitatea autoturismelor ce le producem — a arătat vorbitorul — ne permit să ne creăm o bază sigură pentru realizarea prevederilor de plan.- 

liniat că dimensionarea activității de comerț exterior s-a realizat in concordanță cu potențialul in permanentă creștere al economiei naționale, ținîndu-se seama de indicațiile conducerii partidului și statului privitoare la extinderea cooperării și specializării în producție, stimularea întreprinderilor pentru export, îmbunătățirea structurii și creșterea eficienței producției destinate pieței externe, sporirea aportului fiecărei ramuri la acoperirea importurilor și obligațiilor de plată ale economiei naționale.Dispunem în prezent — a arătat vorbitorul — de programe privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor materiale, concentrarea și specializarea producției, care răspund necesităților actuale și de perspectivă ale comerțului nostru exterior. Toți factorii cu responsabilități în realizarea planului de export au datoria să manifeste maximă inițiativă șl operativitate pentru traducerea integrală în viață a acestor programe.în conformitate cu directivele Congresului al XIII-lea, vom acționa susținut pentru creșterea ponderii cooperării economice — cu precădere a celei în producție— în volumul total al schimburilor externe. Se va urmați ca, pe această cale, să se asigure lărgirea exportului de utilaje și instalații complexe,, obținerea unui aport valutar sporit din lucrările de construcții-montaj și alte activități.Realizarea exportului impune măsuri hotărîte de executare la termen și de bună calitate, a mărfurilor destinate partenerilor externi. Acest lucru trebuie înțeles de către toate unitățile producătoare.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că vom depune toate eforturile, vom acționa cu hotărîre și dăruire pentru a îndeplini întocmai indicațiile dumneavoastră, pentru a onora integral contractele încheiate cu partenerii de peste, hotare din planul pe acest an, asigurind cele mai bune condiții pentru realizarea sarcinilor prevăzute în 1986, primul an al viitorului cincinal.Cit privește importurile pla- ’nificate, vom depune, toate e- f orturile pentru a le asigura, într-o măsură tot mai largă, prin acțiuni de cooperare in producție și prin compensarea cu exporturi roînânești de produse, îndeosebi mașini, utilaje și instalații. Vom acționa, totodată, pentru diversificarea surselor de aprovizionare și pentru încheierea unor acorduri și contracte pe termen lung.Este absolut necesar ca beneficiarii să respecte prevederile planului de import nu numai ia nivelul anului, ci și al fiecărei luni, să folosească cu deosebită grijă materiile prime alocate, cu prioritate pentru realizarea producției de export.Sintem pe deplin conștienți de marile răspunderi ce ne revin pentru ca activitatea de export să cunoască o îmbunătățire radicală în perioada următoare. Cu această convingere, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa fără preget pentru înfăptuirea prevederilor de plan pe 1985 și 1986, pentru realizarea unei calități noi, superioare în activitatea de comerț exterior.

Relevind că sarcinile puse în fața industriei de autoturisme pentru anul 1986 reflectă din plin dinamismul economiei noastre, vorbitorul a subliniat că realizarea producției planificate necesită punerea la punct a unui mecanism perfect de coordonare a activității uzinelor de montaj cu industria orizontală, baza materială și desfacerea.în continuare, vorbitorul a spus : Așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționăm pentru crearea în programul de vară a stocului de piese brute pentru lunile de iarnă, restrîngem și simplificăm cooperarea în fabricația de sub- ansamble, iar în cadrul lunii de reparație, din noiembrie, de la Pitești, vom raționaliza fluxurile tehnologice de montaj, încadrind în linie toate standurile de probă, pentru încercarea diverselor subansamble ale autoturismelor.Expfimînd deplina adeziune față de documentele de excepțională însemnătate supuse dezbaterii plenarei, vă asigur că vom acționa cu toate forțele noastre pentru creșterea continuă a competitivității produselor noastre, valorificarea superioară a resurselor energetice, folosirea mai eficientă a forței de muncă și utilajelor, aplicînd ferm noul mecanism economico-financiar.Cu fierbinte dragoste și stimă, în deplin consens cu gîndurile și voința întregului popor, cu sentimente de nețărmurită ■ și profundă recunoștință, constructorii de autoturisme vă adresează dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, militant neobosit pentru pacea lumii, vii mulțumiri pentru nobila și neobosita activitate revoluționară consacrată bunăstării și fericirii întregului nostru popor, pentru demersurile consecvente pe care le întreprindeți în vederea opririi înarmărilor, pentru pace și colaborare internațională.

Lucrările plenarei se desfășoară . in atmosfera de puternică angajare patriotică și revoluționară cu care întregul nostru popor omagiază împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, cînd în fruntea partidului ați fost ales dumneavoastră,. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit fiu al poporului, patriot și revoluționar înflăcărat, care v-ați consacrat de peste 50 de ani viața și munca slujirii idealurilor și intereselor supreme ale națiunii, ilustru militant pentru pace, independență și suveranitate.în continuare, vorbitoarea a spus : în pas cu marile prefaceri înnoitoare ale întregii . noastre societăți, și județul Sibiu a cunoscut, în cei 20 de ani, ritmuri înalte de dezvoltare, realizînd în prezent 3.9 la sută din producția industrială a țării. In aceste ultime două decenii, întreprinderea noastră a beneficiat și ea de o puternică reînnoire a bazei materiale. Pro- ducția-marfă a crescut într-un ritm mediu anual de 6,5 la sută, produsele purtind marca „Textila’' Cisnădie fiind cunoscute în peste 38 de țări.Un obiectiv de deosebită importanță economică îl reprezintă in industria ușoară valorificarea superioară a materialelor recuperabile și refolosibile. După, ce a arătat că se acordă o atenție prioritară acestei acțiuni de deosebită importanță, reușind să se-folosească'în prezent'întreaga cantitate de materiale refolosibile rezultate din procesul tehnologic, vorbitoarea a spus :Trebuie să recunoaștem însă că, față de puternica dotare tehnico-materiaiă pe care o avem, de specialiștii și forța de muncă de care dispune întreprinderea, rezultatele noastre pe primele 5 luni ale acestui an nu ne mulțumesc, nu sînt pe măsura sarcinilor și a exigențe
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ALEXANDRU NECULALucrările- înaltului forum democratic al clasei noastre muncitoare se desfășoară în climatul de puternică efervescență politică propriu acestui moment premergător împlinirii a două decenii de la Congresul al IX- lea. al Partidului Comunist Român. De 20 de ani, cutezătoarele idei și orientări revoluționare cuprinse în magistrala operă sociai-politică a secretarului gerteral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne sint programe cotidiene de muncă. De două decenii, în frunte cu un partid puternic, cu un mare și strălucit conducător, întregul nostru popor acționează neabătut, cu deplină încredere în propriile puteri, pentru ca România să se înalțe tot mai sus pe treptele progresului și civilizației socialiste. Toate mărețele noastre înfăptuiri de după cel de-al IX-lea Congres au fost obținute în condițiile în care, de la un . an la. altul, a. crescut rolul conducător al partidului în societate, s-a întărit continuu unitatea întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Plenara comună, dezbate astăzi probleme de o deosebită importanță ale procesului de dezvoltare continuă și armonioasă a economiei românești, expresie a politicii consecvente a partidului nostru, elaborată sub conducerea clarvăzătoare a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele căruia se leagă marile împliniri și. idealuri de progres și prosperitate ale poporului nostru.Menționînd că în primele cinci luni din acest an a continuat procesul de modernizare a structurii producției, vorbitorul a evidențiat creșterile importante la unele sortimente, față de aceeași perioadă a anului precedent. Cu toate acestea, a arătat el, s-au înregistrat rammer! în urmă la o serie de produse importante, s-a manifestat o preocupare insuficientă pentru adaptarea operativă a producției la cerințele pieței și
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GRIGORE GUȚUDoresc să încep prin a-mi exprima totala aprobare față de documentele supuse dezbaterii Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii,și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, o dată cu angajamentul nostru. muncitoresc de a traduce neabătut în viață ho- tărîrile pe care le va adopta acest forum important al democrației muncitorești, revoluționare, a spus vorbitorul.Ingăduiți-mi sa exprim cele mai alese sentimente de respect și gratitudine ale petroliștilor, ale tuturor locuitorilor județului Dîmbovița și să vă adresez dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga noastră recunoștință pentru fermitatea revoluționară cu care, de două decenii, în epoca cea mai glorioasă .din întreaga noastră istorie, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, conduceți destinele patriei și partidului.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că, ac- tîonînd pe baza orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, consiliul oamenilor muncii din Schela de producție petrolieră Moreni, sub îndrumarea comi

lor actuale. Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii, aria- lizînd cu simț de răspundere această situație, au stabilit măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice menite să imprime o pronunțată organizare științifică și economică a întregului proces de producție.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, a spus în continuare vorbitoarea, că întregul nostru colectiv depune eforturi susținute pentru depășirea lipsurilor cu care ne mai confruntăm, pentru recuperarea grabnică a restanțelor înregistrate. și încheierea cu bune rezultate a acestui an.Planul unic de dezvoltare economică și socială pe anul 1986, elaborat sub directa îndrumare și cu contribuția " nemijlocită a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, reflectă realismul politicii economice a partidului și statului nostru de dezvoltare în ritmuri susținute a economiei naționale, grija permanentă pentru punerea în valoare, la cote superioare, a întregului potențial material și uman de care dispunem.Urmînd strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, animați de dorința de a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal, profund încrezători în partid, în conducerea sa înțeleaptă, in viitorul luminos prefigurat de. documentele Congresului al XIII-lea, vă asigurăm pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, împreună cu întregul nostru popor, oamenii muncii din județul Sibiu vor acționa cu res- . ponsabilitate revoluționară pen- , tru înfăptuirea neabătută a mărețelor obiective de dezvoltare a patriei, asigurînd astfel . mersul neabătut al României socialiste către civilizație și progres.

pentru încheierea din timp a contractelor.Vorbitorul s-a referit apoi la măsurile concrete stabilite de minister, centrale industriale și întreprinderi în vederea recuperării rămînerilor în urmă.Plecînd de la indicațiile date de secretarul general al partidului, am stabilit măsuri ferme privind implicarea directă a. cadrelor, din institutele. de cercetare-proiectare, din compartimentele tehnice din întreprinderi. și centrale în procesul de ridicare a parametrilor funcționali ai produselor, de elaborare a tehnologiilor corespunzătoare, care să țină continuu pasul cu noile realizări ce se obțin pe plan mondial.Referindu-se la sarcinile ce revin construcțiilor de mașini in 1986, vorbitorul a evidențiat. că noua structură a producției este strîns legată de utilizarea completă a capacităților, de realizarea programelor prioritare care vizează dezvoltarea bazei de materii prime, in domeniile minier, petrolier și energetic.îmi revine datoria de onoare, să subliniez sprijinul perma-J nent de care ne bucurăm din partea tovarășei Elena Ceaușescu, căreia, ii mulțumim și cu acest prilej pentru acțiunile directe pe care le coordonează în vederea dezvoltării și valorificării pe trepte superioare a cercetării românești.în acest moment, cînd întregul nostru popor dă o vibrantă expresie angajamentului revoluționar de a munci stăruitor pentru a realiza o nouă calitate a muncii,și a vieții, noi, constructorii de mașini, vă asigurăm pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretai' general, că vom munci, cu abnegație, cu dăruire patriotică pentru realizarea sarcinilor ce ne revin, pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, creșterea necontenită a productivității muncii, aducindu-ne astfel o mai mare contribuție la înflorirea și prosperitatea patriei.

tetului județean de partid, a situat in centrul activității sale înfăptuirea programului national cu privire Ia creșterea producției de țiței și gaze, punerea în valoare a noi zăcăminte de hidrocarburi și exploatarea la potențialul maxim a tuturor sondelor.In spiritul hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, petroliștii schelei noastre aplică cu rezultate bune o serie de tehnologii moderne care asigură producții bune și, pe a- ceastă bază, creșterea factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte. Cu toate acestea, pe primele 5 luni din acest an nu am reușit să realizăm integral planul la producția de țiței. Prin măsuri organizatorice operative și concrete, printr-o mai puternică angajare muncitorească a întregului colectiv, începînd cu luna aprilie s-a reușit să crească producția lună de lună. La gaze, planul a fost realizat în proporție de 107,9 la sută în condițiile în care planul este cu 45 la sută mai mare fată de 1984.In spiritul orientărilor șl Indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, am analizat cu exigență și răspundere 

toate neajunsurile manifestate in activitatea noastră, și vom face totul, a subliniat vorbitorul, pentru a asigura sporirea producției de țiței, săparea și punerea în producție pină la sfirșitul acestui an a noi sonde, asigurind astfel toate condițiile necesare pentru realizarea exemplară, integrală a planului pe 1986.Vă rog să îmi permiteți ca, în numele petroliștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Dîmbovița, să exprim deplina adeziune la politica externă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit exponent și neobosit promotor sin- teți dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, hotărirea
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

DUMITRU ALECUProblematica pusă astăzi în dezbaterea Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale — inalte și reprezentative organisme ale clasei muncitoare, ale democrației noastre socialiste — exprimă în mod elocvent grija conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru atragerea largă, nemijlocită a întregului popor la elaborarea și înfăptuirea deciziilor privitoare la dezvoltarea economică a patriei, la ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Ca urmare a sprijinului direct și îndrumării inestimabile pe care, cu generozitate, ni le-ați acordat, mult stimate tovarășe secretar general, județul Gorj beneficiază astăzi de roadele unei dezvoltări economico-so- ciale fără precedent. Comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din județul nostru — mineri, petroliști, energeticieni — sint conștienți că în efortul depus de poporul nostru pentru a- sigurarea independenței energetice a patriei, ei îndeplinesc un rol de mare răspundere, avînd sarcini deosebite în ce privește producția de țiței și cărbune energetic, de energie electrică.După ce a înfățișat pe larg măsurile luate de comitetul județean de partid pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a proceselor de producție, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin colectivelor de oameni ai muncii din județul Gorj,' vorbitorul a arătat că unele din rezultatele obținute în economia județului nu sint satisfăcătoare, relevind măsurile care s-au luat pentru recuperarea restantelor, pentru realizarea integrală a planului, la toți .indicatorii.In conformitate cu sarcinile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru îndeplinirea planului pe anul 1985, comitetul județean de partid, împreună cu ministerele de resort, cu consiliile oamenilor muncii din combinatele și întreprinderile miniere, din termocentralele electrice și schelele petroliere, a elaborat și adoptat programe speciale
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PETRU VASILE USCATLucrările forumului nostru muncitoresc se desfășoară în perioada cînd partidul,- întregul popor întîmpină intr-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică, cu noi și remarcabile fapte de muncă, împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, arc peste timp ce adună, într-o zidire impresionantă, cuceririle revoluționare din cea mai rodnică perioadă din multimilenara noastră istorie. In această epocă glorioasă, de cînd în funcția supremă de partid vă aflați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, România socialistă a obținut realizări grandioase, a cunoscut o dezvoltare puternică, fără precedent.Alături de celelalte detașamente ale clasei muncitoare, și constructorii de mașini din Reșița au obținut cele mai însemnate realizări din întreaga existență a întreprinderii.. In actualul cincinal am acționat perseverent pentru îndeplinirea sarcinilor mobilizatoare privind înnoirea și modernizarea produselor, ponderea acestora în totalul producțieî-marfă fiind în prezent de 70 la sută. Am asimilat motoare navale cu consum redus de combustibil, echipamente hidroenergetice, motoare electrice de puteri mari și echipamente pentru platformele de foraj marin.Arătînd că în primele 5 luni ale acestui an, sub conducerea organizației de partid, prin mobilizarea tuturor forțelor, au livrat economiei naționale 160 MW turbine hidraulice, peste 100 MW motoare electrice, 202 mii CP motoare diesel pentru tracțiune feroviară și navală și alte produse, vorbitorul a spus : Ne-am preocupat, cu toată răspunderea, de realizarea producției destinate exportului. Toate acestea au fost obținute in- condițiile creșterii productivității muncii și reducerii consumurilor energetice.Trebuie să arăt însă, că realizările de pînă acum nu se ridică la nivelul înalt al dotării tehnice și al potențialului de care dispune întreprinderea noastră. Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, consiliul oamenilor muncii a analizat cu răspundere activitatea de producție desfășurată în prima parte a acestui an, a stabilit măsuri ferme de 

noastră de neclintit de a acționa cu înaltă dăruire patriotică pentru întărirea economică a țării, cu convingerea că prin, aceasta ne sporim contribuția la triumful cauzei păcii, independenței și suveranității, a înțelegerii intre toate popoarele lumii.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că petroliștii Schelei de producție petrolieră Moreni vor depune toate eforturile pentru Înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, a măsurilor ce vor fi adoptate de plenară, contribuind la sporirea producției de țiței, la dezvoltarea economică și socială a patriei.

privind producția de cărbune, țiței și energie electrică. Realizările obținute pină în prezent, a arătat vorbitorul, posibilitățile puse în evidență în unitățile miniere, schele de foraj și extracție, centralele termoelectrice demonstrează că se dispune de toate condițiile pentru atingerea acestor obiective.Pornind de la sarcinile ce le avem de îndeplinit în agricultură, în lumina programului național și a exigențelor noii revoluții agrare, ne dăm seama că ceea ce am realizat pină acum nu este suficient. Vom acționa cu mai multă fermitate pentru îmbunătățirea în continuare a activității în acest domeniu, în vederea creșterii mai substanțiale a producției vegetale și animaliere, pentru a ne aduce o contribuție mai mare in ceea ce privește livrările la fondul de stat, pentru înfăptuirea programului de autocon- ducere și autoaprovizionare.în anul 1986 se prevede ca principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a județului Gorj să cunoască creșteri substanțiale. Pentru a onora a- ceste sarcini ne angajăm să acționăm cu toată hotărirfea în vederea realizării producției fizice, a producției pentru export, pentru folosirea mai bună a forțelor materiale și umane de care dispunem.Asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom lua toate măsurile pentru creșterea nivelului rentabilității, prin reducerea costurilor de producție și cu deosebire a cheltuielilor materiale, pentru așezarea întregii noastre activități pe principiile autoconducerii și auto- gestiunii economico-financiare.Aflîndu-ne în pragul împlinirii a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, care v-a învestit pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului nostru, vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele comuniștilor și al Celorlalți oameni ai muncii gorjeni, să vă adresez din inimă urările noastre de sănătate și aceeași neobosită putere de muncă spre a conduce pe mai departe destinele patriei și poporului nostru.

ordin tehnic, organizatoric și economic pentru recuperarea cit mai grabnică a restanțelor și încheierea cu rezultate bune a acestui an și a întregului cincinal. Aceste măsuri vizează, îndeosebi, folosirea întregului potențial productiv existent, promovarea unor tehnologii moderne, atit în sectoarele calde, cît și în cele de prelucrare la rece, mai buna organizare a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de producție, în vederea creșterii mai accentuate a productivității muncii . și încadrării riguroase în normele de consum de materii prime, materiale, combustibil și energie, sporirea eficienței economice a întregii noastre activități.In continuare, vorbitorul a spus : Planul național unic de dezvoltare economico-socială a patriei noastre în anul 1986, supus dezbaterii plenarei, reflectă cu pregnanță contribuția hotărîtoare a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu la elaborarea strategiei dezvoltării economice a României, potențialul uriaș de care dispune economia națională, exprimă justețea politicii partidului și statului nostru privind industrializarea puternică a țării.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că, aplicind neabătut orientările și indicațiile dumneavoastră, colectivul nostru a trecut la pregătirea temeinică a producției pentru anul 1986, stabilind măsuri pentru contractarea întregii producții la nivelul sarcinilor de plan, mai buna asigurare a bazei tehnico-mate- riale, pregătirea tehnologică și lansarea în fabricație a întregii producții' — și în primul rînd a celei destinate exportului — încă din prima zi a anului viitor.Pentru realizarea tuturor a- cestor obiective menite să contribuie la continua dezvoltare economico-socială a scumpei noastre patrii avem nevoie de liniște, de pace. Iată de ce, în numele puternicului colectiv muncitoresc pe care îl reprezint în acest forum al democrației socialiste, sprijin cu tărie și deplină satisfacție noile inițiative ale țării noastre pentru pace, securitate și dezarmare, al căror inspirator strălucit și susținător consecvent este ilustrul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții internaționale.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
LEONARD CONSTANTINAflindu-ne în preajma împlinirii a două decenii de la Congresul al TX-lea al P.C.R., de cind în fruntea partidului și statului a fost ales cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndeplinim o datorie de onoare evidențiind impresionantele realizări înregistrate m toate domeniile vieții economice și sociale ce definesc cea mai luminoasă perioadă din istoria multimilenară a neamului nostru, pe care poporul român o numește simplu și firesc în semn de aleasă prețuire fată de ctitorul ei — „Epoca Ceaușescu". Să ne trăiți întru mulți ani, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, spre binele națiunii noastre socialiste !Acționînd cu întreaga responsabilitate pentru transpunerea in viață a indicațiilor dumneavoastră, urmărim ca prin realizările pe acest an și pe întregul cincinal să dăm o nouă strălucire, acestei enoci de excepție.In acest spirit, raportăm plenarei, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe președinte, faptul că oamenii muncii din județul Iași au realizat pe primele cinci luni ale acestui an o producție-marfă industrială mai mare, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 678 milioane lei.Măsurile politice, organizatorice și economice întreprinse în spiritul Programului adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., al indicațiilor secretarului general al partidului au condus la obținerea pe primele 5 luni ale acestui an a unei economii față de norme de 26 000 MWh energie electrică și 12 000 tone combustibil convențional. Pe aceeași linie înscriem acțiunile consacrate refolosiril materialelor, repro- iectării produselor cu parametri depășiți tehnologic, recondi- tionării unui mare număr de . piese și subansamble. Astfel, numai pe primele 5 luni ale acestui an, la nivelul județului Iași, âu fost readuse în circuit materiale in valoare de 114 milioane lei, cu 33,2 la sută mai mult decît în 1984, au fost recondiționate piese și subansamble însumînd peste 100 de milioane lei.Sintem însă conștienți că în

CUVlNTUL 
DIAMANTAVă rog să-mi permiteți ca, la această plenară, ce își desfășoară lucrările într-un moment în care întregul popor întîmpină cu entuziasm aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea, de cind în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, să dau expresie recunoștinței întregului colectiv de muncă din întreprinderea noastră față de activitatea neobosită a secretarului general al partidului, consacrată înfloririi continue a. patriei noastre. Activitate în contextul căreia însăși unitatea noastră se înscrie ca o mărturie a puternicei dezvoltări și modernizări a forțelor de producție ale țării în cele două decenii.Mobilizat de sarcinile și indicațiile date în repetate rîn- duri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a realiza în țară diferite materiale speciale, colectivul de oameni ai muncii din întreprindere acționează cu toată energia pentru realizarea materialelor ultrapure și cu proprietăți semiconductoare necesare economiei naționale.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, a spus vorbitoarea, că oamenii muncii din unitatea noastră și-au realizat sarcinile de plan pe primele cinci luni ale anului în curs, la toți indicatorii, cu unele depășiri. Prin măsurile luate s-au asigurat, totodată, reducerea consumurilor de energie, combustibili și materiale, precum și înlocuirea în fabricație a unor materiale din import cu materiale cercetate și asimilate în țară. O importanță deosebită s-a acordat funcționării corespunzătoare a utilajelor și instalațiilor, urmă- rindu-se realizarea în colaborare cu alte unități a pieselor de schimb necesare. Ca urmare a condițiilor create, planul pe acest an va fi îndeplinit șî depășit la toți indicatorii. Potrivit hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea acestui domeniu de activitate jn perioada următoare, au fost fundamentate sarcinile de plan pentru anul 1986 și programele de cercetare și dezvoltare pentru cincinalul 1986—1990. Astfel, pentru anul 1986 s-au prevăzut creșteri ale producției cu circa 25 la sută și ale productivității muncii cu circa 20 la sută, acționîndu-se în continuare pentru reducerea cheltuielilor.Colectivul nostru este preo-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE GIGEAPlenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale are loc într-un moment de o deosebită semnificație, în care întregul nostru partid și popor aniversează 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea, cel care a deschis o epocă novatoare scumpei noastre patrii.Acești ani vor rămîne înscriși pentru totdeauna cu litere de aur în cartea istoriei socialiste a poporului român, consemnînd cea mai grandioasă dezvoltare și evocînd, peste veacuri, mă

această direcție putem face mai mult și, de aceea, acționăm, in spiritul indicațiilor dumneavoastră, pentru a valorifica mai bine orice material, promovînd in acest scop o amplă muncă politică în rindurile tuturor categoriilor de oameni ai muncii, cit și măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.La bilanțul cu care ne prezentăm astăzi în fața plenarei o importantă contribuție a adus-o cercetarea științifică, legarea ei tot mai strînsă de cerințele producției, pe seama căreia au fost omologate în primele 5 luni ale acestui an 874 produse noi, reprezentînd peste 25 la sută din reperele aflate in fabricație. Pe asemenea căi urmărim să asigurăm ca pînă la finele anului ponderea produselor noi și repro- iectate să ajungă la peste 45 la sută din producția-marfă, iar proporția produselor la nivel mondial la peste 68 la sută.Rezultatele prezentate sint o concretizare a modului în care am acționat, a sprijinului permanent primit din partea Consiliului National pentru Știință și Tehnologie, personal a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.în cadrul activității pe care o desfășurăm, o mare atenție acordăm definitivării șl fundamentării olanului pe anul 1986, cind avem de realizat un nivel . mai mare de producție- marfă industrială, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor. Am stabilit în acest sens o gamă variată de măsuri cu caracter tehnico-economic și organizatoric în a căror materializare am antrenat întregul potențial de creativitate tehnică și economică, existent in județ, reprezentat de specialiștii din unitățile de producție, din cele de învățămînt șl cercetare.Declarîndu-mă întru'totul de acord cu materialele supuse dezbaterii plenarei, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Iași sint hotărîți să acționeze cu întreaga lor capacitate pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, amplificîndu-ne astfel contribuția la măreția epocii pe care o zidim, la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
TOVARĂȘEI 
LAUDONIUcupat în mod deosebit de dezvoltarea cercetării și de realizarea noilor obiective de investiții prevăzute în perioada 1986—1990 pentru asimilarea de noi produse chimice ultrapure necesare economiei naționale. Acestea se Înscriu în programele speciale de cercetare științifică,' dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, elaborate din inițiativa și sub conducerea directă a tovarășei. academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, față de care ne simțim obligați să răspundem prin muncă perseverentă pentru scurtarea termenelor de introducere în fabricație, în vederea asigurării mai rapide a economiei naționale cu astfel de produse. Pentru realizarea obiectivelor amintite, ne-am preocupat de pregătirea documentației tehnice și asigurarea cu utilajele și aparatura necesare începerii investițiilor în perioada următoare.Creșterea calității și eficienței muncii noastre, a spus vorbitoarea, s-a făcut , prin aplicarea, la specificul unității, a principiilor noului mecanism e- conomico-financiar, ale autoconducerii muncitorești și autoges- tiunii, stimulîndu-se astfel participarea nemijlocită a oamenilor muncii la conducere, creșterea răspunderii colective a acestora în stabilirea planului, în gospodărirea judicioasă a bunurilor încredințate de societate, asigu- rindu-se corelarea sistemului de retribuire și participare la beneficii, în strînsă concordantă cu cantitatea și calitatea muncii fiecăruia.în strînsă concordanță cu sarcinile mari rezultate din programele de dezvoltare, ținînd seama de exigențele tehnologice impuse de specificul producției materialelor ultrapure, acordăm o foarte mare importanță pregătirii profesionale a personalului, problemelor de disciplină tehnologică și de disciplină în muncă.în încheiere, exprimîndu-mi acordul cu documentele supuse plenarei, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că întregul colectiv al- întreprinderii noastre va depune toate eforturile și va acționa cu o și mai mare răspundere pentru realizarea sarcinilor ce-i revin, sporin- du-și contribuția la dezvoltarea tehnicii de virf, a întregii economii naționale, la înflorirea patriei noastre.

reția acestei epoci, pe care cu înălțător sentiment patriotic, cu respect și emoție o numim „Epoca Ceaușescu".Mărețele împliniri din anii de glorie ce au urmat după Congresul al IX-lea al partidului poartă'pecetea gîndirii dumneavoastră creatoare, mult iubite și stimate tovarășe secretar general al partidului, încercat militant revoluționar și patriot înflăcărat, eminentă personalitate mondială, cel care cu o mare clarviziune vede cursul evenl-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII 
Șl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

(Urmare din pag. a Il-a)meritelor interne și externe, găsind mereu calea pentru progres continuu, pentru o viată mai bună și mai demnă.Lucrătorii din domeniul finanțelor, împreună cu întregul nostru popor, sînt mîndri că în fruntea partidului și patriei noastre socialiste se află omul care, prin geniala sa gindire creatoare, își aduce o contribuție hotărîtoare la edificarea noii societăți socialiste, la înfăptuirea idealurilor poporului nostru de bunăstare și pace.Vă rog să-mi permiteți ca, In numele tuturor celor ce slujesc acest domeniu, să vă aduc un profund și respectuos omagiu, fiindu-vă recunoscători pentru tot ce ați făcut și faceți pentru binele și fericirea neamului românesc, exprimîndu-ne convingerea că, dumneavoastră fiind în fruntea partidului și statului nostru, vom realiza mărețele obiective jalonate de Congresul al XlII-lea.Aceeași caldă recunoștință o adresăm mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit om de știință, promotor consecvent al politicii interne și externe a partidului nostru.Parte integrantă a politicii novatoare promovate de partid, finanțele țării au cunoscut și cunosc profunde transformări calitative. Mărturie stau în acest sens elementele definitorii ale politicii financiar-valutare, ale noului mecanism economico-fi- nanciar, creație ' a gîndirii profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Strădaniile tuturor oamenilor muncii din domeniul finanțelor și creditului au fost călăuzite întotdeauna de orientările pe care ni le-ați dat dumneavoastră, mult stimate tovarășe 'Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitorul a arătat că, In acest an, potrivit planului, vor crește substanțial avuția națională, venitul național, producția-marfă industrială, producția globală agricolă, volumul investițiilor, al comerțului exterior, precum și al acumulărilor bănești, ceea ce se reflectă în faptul că bugetul de stat este planificat cu un important excedent. Vreau să amintesc că soldul excedentar al balanței comerciale a permis în anul 1984 și în primele 5 luni ale acestui an lichidarea unei părți însemnate din datoria externă în devize convertibile.Planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1986, la care îmi exprim deplinul acord, constituie, prin prevederile sale, o etapă hotărîtoare pentru înfăptuirea sarcini
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
JAKABOS CSABA ISTVANPlenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, la care am mandatul să îi reprezint pe cei peste 2 600 de constructori de mașini de la întreprinderea mecanică Tg. Secuiesc, constituie o nouă și puternică dovadă a profundului democratism al orînduirii noastre socialiste, care asigură, din inițiativa și sub directa îndrumare a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, toate condițiile pentru creșterea participării oamenilor muncii la conducerea societății, la înfăptuirea prevederilor Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Doresc, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă exprim, în numele tuturor locuitorilor județului Covasna — ctitorie de seamă a epocii de glorie inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului —, cele mai vii și sincere mulțumiri pentru tot ceea ce ați făcut și faceți, cu fierbinte patriotism și aleasă dăruire revoluționară, pentru binele și fericirea întregului nostru popor, pentru ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres. în mod cu totul deosebit doresc să vă adresez omagiul nostru fierbinte pentru faptul că încă de la începutul activității întreprinderii noastre ne-ați călăuzit și îndrumat cu stăruitoare grijă și cu înțelepciune. Orientările și indicațiile dumneavoastră reprezintă pentru noi un adevărat și mobilizator program de gîndire și acțiune.Prin grija permanentă a partidului și statului nostru, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreprinderea dispune, . în prezent, de o puternică bază materială și umană. în centrul preocupărilor comitetului de partid, ale consiliului oamenilor muncii se situează permanent utilizarea ei judicioasă, cu maximă eficiență, în spiritul exigențelor noului mecanism economico-fî- nanciar. ale autoconducerii și autogestiunii muncitorești. Am obținut rezultate bune în ridicarea gradului de înnoire și modernizare a producției, în ■ activitatea de autoutilare și î autodotare. de recuperare a ma-

CUVlNTUL
ANICAVă rog să-mi îngăduiți să adresez cel mai profund omagiu din partea oamenilor muncii de la Combinatul de fibre sintetice Săvinești, a tuturor locuitorilor județului Neamț tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, revoluționar și patriot înflăcărat, proeminentă personalitate a lumii contemporane, de numele și activitatea căruia sînt indisolubil legate toate marile înfăptuiri și prefaceri revoluționare din ultimele două decenii ale istoriei noastre multimilenare, perioadă măreață și glorioasă intrată definitiv în conștiința poporului român drept „Epoca Ceaușescu".Documentele dezbătute în cadrul plenarei reflectă preocupările statornice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul al 

lor aprobate pentru noul cincinal 1986—1990, care pornesc de la indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la utilizarea deplină a capacităților de producție, valorificarea la un nivel superior a materiilor prime, a combustibililor și energiei, asigurarea unei creșteri economice de tip intensiv și ridicarea eficienței economice în toate sectoarele.de activitate.In spiritul cerințelor formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din domeniul finanțelor vor acționa cu exigență revoluționară pentru înlăturarea lipsurilor și neajunsurilor din activitatea lor, pentru ca măsurile stabilite în direcția perfecționării noului mecanism eco- nomico-financiar, pentru întărirea autoconducerii muncitorești, autogestiunii economico- financiare, a întregii politici financiar-valutare, să fie înfăptuite în bune condiții, aducîn- du-și. contribuția la creșterea eficienței întregii activități eco- nomico-sociale, la întărirea controlului financiar în economie, la întronarea unei ordini și discipline desăvîrșite în gospodărirea fondurilor materiale și financiare.în continuare, vorbitorul a spus: Așa cum ne-ați indicat în repetate rînduri dumneavoastră, avem obligația să nu admitem nimănui și sub nici o formă încălcarea legilor, să acționăm neabătut pentru lichidarea neajunsurilor care se mai manifestă în gospodărirea banului public, să se spună un nu hotărît oricărei forme de risipă. Va trebui să veghem cu fermitate și exigență ca întreaga activitate să se desfășoare pe principiile noului mecanism economi- co-financiar, ale eficienței și rentabilității fiecărei unități e- conomice, fiecărui produs, ale eliminării pierderilor care se mai înregistrează în unele sectoare.în încheiere, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu; că aparatul financiar-bancar este hotărît să muncească mai bine și mai eficient, cu abnegație și dăruire, cu fermitate pentru îndeplinirea integrală pe acest an și în anul ce vine a sarcinilor de mare răspundere ce i-au fost încredințate și că va face totul pentru promovarea unei politici financiar-valutare sănătoase, făcîndu-și pe deplin datoria la nivelul cerințelor și exigențelor acestei etape, pentru aplicarea în viață a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.

terialelor refolosibile, de reutili- zare și recondiționare a sculelor și pieselor de schimb, în reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibili. Asigurăm astăzi toate piesele de schimb și sculele pentru parcul nostru de utilaje fără să recurgem la import.Vorbitorul a înfățișat apoi realizările obținute în îndeplinirea prevederilor stabilite pentru acest an, raportînd că au fost recuperate integral restanțele și primul semestru va fi încheiat cu planul îndeplinit la toți indicatorii. Am acționat și acționăm pentru a livra la export cantități sporite de produse, pentru a depăși sarcinile pe primul semestru.După cum reiese și din Raportul asupra proiectului planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1986, și pentru întreprinderea noastră sînt prevăzute creșteri importante, în mod deosebit la indicatorii de eficiență, a căror realizare va ridica activitatea economică pe o treaptă superioară. Pentru a obține rezultate pe măsura potențialului material și uman de care dispunem, am întocmit programe concrete de asimilare a unor produse moderne, care nu se fabrică în prezent în țară, de asigurare a întregii industrii cu organe de asamblare moderne și de bună calitate..Mîndri și fericiți că avem bucuria de a trăi și munci în cea mai glorioasă epocă din îs-’ toria patriei noastre străbune — „Epoca Ceaușescu" — doresc să vă exprim, mult stimate tovarășe secretar general, aleasa noastră recunoștință pentru neobosita, titanica dumneavoastră activitate, consacrată,, fără preget apărării dreptului suprem al omenirii, dreptul la pace și la viață. Vă încredințăm că și oamenii muncii din județul Covasna vor depune toate eforturile pentru ca, prin munca lor liberă, unită și demnă, să demonstreze că numai in condiții de pace își pot afirma și împlini cele mai înalte idealuri, vor asigura ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres.
TOVARĂȘEI 
LAZĂRXlII-lea al partidului în vederea încheierii exemplare a actualului cincinal și pregătirii în cele mai bune condiții a înfăptuirii planului pe 1986 și, totodată, a noului cincinal.Este pentru noi un titlu de mîndrie și onoare că, în epoca de mărețe împliniri inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, Combinatul de fibre sintetice Săvinești a înregistrat rezultate remarcabile. în prezent, producem de 23 de ori mai multe fire și fibre sintetice decît în anul 1965, iar valoarea producției este de peste 11 ori mai mare, în condițiile diversificării continue a sortimentației și creșterii competitivității produselor.în cele cinci luni ale anului în curs, colectivul chimiștilor de la Săvinești, îndrumat de comitetul de partid, a obținut o serie 

de rezultate, realizînd 30 000 tone fire și fibre sintetice, . într-o gamă de peste 650 sortimente, cu caracteristici tehnico-calitati- ve superioare, din care aproape 30 la sută destinate exportului. Trebuie să spunem că nu am făcut însă totul pentru recuperarea restanțelor la producția fizică, aceasta reprezentînd acum o preocupare principală a organelor și organizațiilor de partid.In continuare, referindu-se la modul în care se acționează în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului cu privire la gospodărirea judicioasă și economisirea severă a tuturor surselor de energie, vorbitoarea a evidențiat faptul că au fost elaborate, împreună cu specialiștii din cercetare și proiectare, o serie de măsuri și soluții tehnologice capabile să recupereze și să valorifice cu eficiență căldura din gazele arse, condensul tehnologic, cît și din a- pele de răcire. Ca urmare, în perioada care a trecut din a- cest an, consumurile normate de combustibil convențional au fost reduse cu peste 2 000 tone, iar pînă la sfîrșitul anului estimăm o reducere de 2 pină la 3 la sută.Rezultatele noastre, a spus vorbitoarea, puteau fi și mai bune dacă am fi fructificat mai bine cadrul organizatoric larg, al democrației noastre muncitorești, revoluționare, dacă fiecare propunere și sugestie valoroasă făcută de muncitorii și specialiștii noștri ar fi fost a- nalizată și aplicată în producție.Anul 1986 pune în fața colectivului nostru de muncă sarcini deosebite pe linia creșterii volumului de producție, a productivității muncii și a reducerii cheltuielilor. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu răspundere comunistă pentru utilizarea mai judicioasă a resurselor materiale și a forței de muncă, în conformitate cu programele prioritare de măsuri privind modernizarea utilajelor și tehnologiilor, prin a- plicarea rezultatelor cercetărilor proprii, perfecționarea pregătirii profesionale, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate.Declarîndu-mă întru totul de acord cu documentele supuse dezbaterii și aprobării plenarei
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION PIETRĂREANUPlenara Consiliului Național al. Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale are loc intr-un moment în care întregul nostru popor aniversează împlinirea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea, moment de răscruce in destinele țării, cînd in funcția supremă de partid a fost învestit cel mai iubit fiu al poporului român, patriotul neînfricat, revoluționarul dîrz, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi mulțumim și cu acest prilej din adîncul inimii pentru modul strălucit în care conduce destinele partidului și patriei noastre socialiste.Puternica înflorire a întregii vieți economico-șociale din aceste ultime două decenii — cele mai fertile din istoria României — este viu confirmată și în Argeș, județ care și-a sporit valoarea producției industriale de la 4,5 miliarde lei în 1965 la aproape 60 miliarde lei în acest an. La aceste succese o contribuție își aduce și Combinatul de prelucrare a lemnului, care a cunoscut o continuă dezvoltare și modernizare, realizînd în această perioadă o producție de aproape 15 miliarde lei și punînd la dispoziția economiei naționale și pentru export cantități însemnate de mobilă, o largă gamă de sortimente stratificate din lemn, tîmplărie și produse de chimizare a lemnului.Vorbitorul a înfățișat apoi realizările colectivului de muncă al Combinatului de prelucrare a lemnului Pitești, rezultate care au condus la recuperarea unei părți însemnate din restanțele înregistrate la începutul anului. Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că recuperarea restanțelor și realizarea planului pe acest an constituie în prezent preocuparea principală a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din combinat. S-au stabilit, în acest sens, măsuri ferme, pentru intensificarea activității în schim-
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

MARIA GHIȚULICĂPlenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale se desfășoară în condițiile în care comuniștii, toți oamenii muncii din patria noastră, mobilizați de organizațiile de partid, întîmpină cu realizări deosebite împlinirea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă în care, sub conducerea clarvăzătoare, științifică și revoluționară a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, poporul român a înfăptuit cele mai profunde transformări, a dobîndit cele mai minunate împliniri din întreaga sa istorie milenară.Profund recunoscători pentru inestimabila contribuție adusă de secretarul general al partidului la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, pentru toate monumentalele realizări din acești ani de muncă și luptă eroică, pentru înaltul prestigiu internațional cîști- .gat pe arena mondială de România socialistă, vă rog să-mi permiteți să adresez tovarășului Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Vrancea, și urarea strămoșească de multă sănătate, pentru a ne conduce pe mai departe, spre binele partidului, poporului român.

noastre, vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să exprim angajamentul oamenilor muncii de a acționa cu toată fermitatea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1985, pentru aplicarea cu hotărîre a mecanismului economico-finan- ciar, întărirea autogestiunii și autoconducerii muncitorești, a- ducîndu-ne astfel contribuția la înfăptuirea grandioaselor obiective adoptate de Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român, pentru continua dezvoltare economico-socială a patriei și ridicarea ei pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres.- 

burile I și II, extinderea schimbului III în unele sectoare, îmbunătățirea aprovizionării teh- nico-materiale, întărirea ordinii și răspunderii în muncă și altele, care asigură recuperarea, pînă la- sfîrșitul acestui semestru, a restanțelor.în continuare, vorbitorul a spus : Combinatul nostru a fost desemnat de conducerea ministerului să devină, din acest an, unitate-etalon, care să demonstreze posibilitățile reale de dublare a productivității muncii in următorii 3 ani, de sporire a eficienței întregii activități, prin creșterea mai accentuată a gradului de valorificare a lemnului, reducerea în continuare a consumurilor materiale și energetice și îmbunătățirea valorificării la export a produselor, în acest scop, colective constituite din muncitori și specialiști, cu sprijinul ministerului și centralei, analizează .în această perioadă produs cu produs, tehnologie cu tehnologie și stabilesc măsuri și acțiunivconcrete, prin a căror aplicare,; începînd chiar din acest an, vom asigura realizarea și devansarea nivelurilor la indicatorii prevăzuți pentru viitorul cincinal, cu deosebire la productivitatea muncii și costuri de producție.Prin mecanizarea activităților cu consum ridicat de muncă, modernizarea unor tehnologii, realizarea unor produse noi cu competitivitate sporită, creșterea specializării și cooperării — măsuri deja în curs de aplicare — vom obține în anul 1986 un spor important în producția de mobilă și o productivitate a muncii mai mare cu 70 la sută față de anul 1984, ur- mînd ca pînă în anul 1988 acest indicator să se dubleze.Asigur plenara, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din combinatul nostru vor acționa cu hotărîre și răspundere comunistă, muncitorească pentru înfăptuirea întocmai a obiectivelor stabilite de istoricul Congres al XlII-lea al partidului.

Documentele supuse dezbaterii plenarei, proiectul planului pe anul 1986 reflectă, prin conținutul lor, preocuparea statornică a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a valorifica puternicul potențial productiv creat în anii socialismului, cu precădere în ultimele două decenii, de a soluționa problemele complexe pe care le ridică dezvoltarea dinamică, echilibrată și eficientă a economiei românești.Accentuarea dezvoltării în 1986 și în anii viitori are, de asemenea, la bază promovarea rapidă, în întreaga economie, a realizărilor științei și .tehnicii, potrivit programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic elaborat sub conducerea tovarășei a- cademician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică și de stat, savant de largă recunoaștere internațională.în spiritul orientărilor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, comitetul județean de partid, consiliul județean al oamenilor muncii, organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii din întreprinderi au a- sigurat o mai • bună cunoaștere și înțelegere de către fiecare 

om al muncii a sarcinilor ce-1 revin personal din planul întreprinderii, au determinat participarea activă a tuturor, în cunoștință de cauză, la conducerea nemijlocită a producției..în continuare, subliniind că au fost recuperate în cea mai mare măsură restanțele înregistrate la începutul anului, vorbitoarea a relevat că se acționează intens pentru realizarea integrală a planului, la toți . indicatorii, a- cordîndu-se, totodată, o deosebită atenție reducerii consumurilor de materii prime, energie și combustibil, recuperării materialelor refolosibile, punerii în valoare a unor noi resurse e- nergetice.Apreciind că în anul 1986 județului Vrancea îi revin sarcini sporite în toate domeniile de activitate, vorbitoarea a arătat că încă de pe acum colective formate din cei mai buni specialiști, membri ai Consiliului județean al oamenilor muncii, a- nalizează în fiecare unitate, Împreună cu consiliile oamenilor muncii și birourile executive, structura producției a- nului 1986, acționînd ferm pentru ridicarea tehnicității fiecă
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE PETRESCUCei douăzeci de ani de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, pe care țara întreagă îi omagiază în aceste zile, sînt tot atîția ani de grandioase înfăptuiri revoluționare în toate domeniile de activitate, de împliniri fără seamăn în istoria patriei. Denumirea perioadei inaugurate acum două decenii de Congresul al IX-lea „Epoca Ceaușescu" este expresia unei înalte prețuiri a dragostei și recunoștinței față de conducătorul partidului și statului nostru, care, prin gîndirea sa cutezătoare și clarvăzătoare, profund nova- • toare, a trasat cu precizie riguros științifică căile neabătute ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și co- ' munismului în România.Problematica majoră înscrisă pe ordinea de zi a Plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, subliniază preocuparea statornică a eminentului conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru adoptarea și aplicarea celor mai bune măsuri în vederea înfăptuirii neabătute a programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al P.C.R.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg Ia stadiul realizării principalelor obiective de investiții, industriale și agrozootehnice prevăzute a intra în funcțiune în acest an, la măsurile stabilite de guvern pentru recuperarea de urgență a restanțelor, intensificarea lucrărilor de construcții-montaj, folosirea din plin a timpului de lucru din sezonul cald, pentru livrarea ritmică a utilajelor și instalațiilor, întărirea ordinii și disciplinei pe toate șantierele, pentru gospodărirea judicioasă a materialelor și fondurilor, lichidarea oricăror forme de risipă, diminuarea continuă a consumurilor încă ridicate de materiale, energie și combustibil, a costurilor și mobilizarea tuturor forțelor în scopul asigurării dării în producție a noilor capacități înainte de venirea anotimpului friguros.
DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. I)trale și întreprinderi acționează pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru pregătirea corespunzătoare a producției în cincinalul viitor. Relevînd rezultatele bune obținute, cît și neajunsurile manifestate, vorbitorii au prezentat măsurile luate în vederea realizării ritmice și integrale a producției prevăzute, îndeosebi a celei destinate exportului, a sarcinilor de creștere a productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de folosire corespunzătoare a capacităților de producție, de reducere mai accen- 

rui produs, pentru sporirea cantitativă și calitativă a mărfurilor destinate partenerilor externi. Analizele care s-au făcut pînă acum cu conducerile ministerelor și centralelor, măsurile întreprinse în fiecare u- nitate ne dau garanția realizării și chiar depășirii sarcinilor de plan pe anul 1986.Pentru a realiza mărețele obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, poporul nostru are nevoie de pace, a spus vorbitoarea. De aceea, și în cadrul acestei plenare, vă rog să-mi permiteți să dau glas celor mai alese sentimente de înaltă dragoste și prețuire ale tuturor locuitorilor județului Vrancea față de activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba păcii, a înțelegerii între popoare. Noile inițiative și demersuri ale secretarului general al partidului pentru oprirea cursei aberante a înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, pentru reluarea cursului spre destindere în viața internațională sint tot atîtea argumente ale grijii,..{țposebite ce o poartă poporului român, păcii in lume.

Pentru folosirea eficientă a fondurilor de investiții, a menționat vorbitorul, este necesar să se asigure prin proiectare dimensionarea rațională a construcțiilor în limitele impuse strict de cerințele tehnologice, în vederea eliminării risipei de fonduri materiale și bănești, generată de executarea unor lucrări inutile. în acest scop, s-au revizuit normele și normativele tehnice de proiectare a construcțiilor și proiectele tip, s-a generalizat aplicarea acestora, s-au introdus soluții constructive noi. Aceste măsuri nu au epuizat însă nici pe departe rezervele mari de care dispunem pentru ’ economisirea materialelor și a fondurilor de investiții și lichidarea risipei.Ca urmare a indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prin analiza proiectelor din sectorul energetic s-au găsit pînă în prezent soluții de reducere a betoanelor și metalului la construcția centralelor termice și hidroelectrice cu 20—24 la sută. în prezent se reanalizează toate documentațiile obiectivelor de investiții, atît la cele în curs de execuție, cît și cele prevăzute în cincinalul viitor, în vederea diminuării volumelor de investiții și de construcții-montaj cu cel puțin 20 la sută.Spiritul revoluționar, de înaltă responsabilitate, față de avuția națională și buna ei gospodărire, cerut pregnant și permanent de conducătorul partidului și statului nostru, trebuie să se manifeste cu mai multă vigoare în activitatea de investiții. Proiectanții, beneficiarii și ministerele tutelare trebuie să pună un accent deosebit pe factorii calitativi, pe modernizarea și folosirea eficientă a bazei tehnico-materiale de care dispunem, pe utilizarea de tehnologii moderne cu performanțe ridicate, comparabile cu cele existente pe plan mondial.Referindu-se la activitatea din sectorul minier, vorbitorul a arătat că în primele luni ale anului 1985 unitățile miniere de cărbune, metale neferoase și substanțe nemetalifere au depus eforturi susținute, reușind in ultima vreme să sporească 

tuată a consumurilor materiale, de intensificare a activității de colectare și valorificare a materialelor refolosibile, de recondiționare a pieselor și suban- samblelor.Dezbătînd probleme importante privind asigurarea producției de energie, vorbitorii au înfățișat acțiunile întreprinse, modul în care sînt transpuse în viață sarcinile stabilite pentru dezvoltarea bazei de materii prime Și resurse energetice, pentru înfăptuirea' programelor speciale în acest domeniu.A fost analizat, în cadrul dezbaterilor, modul cum se acționează pentru aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-financiar, întărirea 

producția. Față de prevederile planului și ale programului a- probat sînt însă rămîneri in urmă înregistrate în special în prima parte a anului. în scopul îmbunătățirii activității, s-au stabilit măsurile necesare care să valorifice toate rezervele de creștere a producției de cărbune și minereuri, fiind create condițiile necesare pentru realizarea planului pe 1985.Avînd în vedere nevoile economiei naționale de cărbune pentru cocs și semicocs și pornind de la resursele existente în zăcămintele din Valea Jiului și Banat, recent, sub îndrumarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost elaborat un program de intensificare a extracției de huilă, cocsificabilă și energetică, din aceste bazine. Programul prevede măsurile necesare privind îmbunătățirea tehnologiilor existente, extinderea mecanizării complexe și automatizării o-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE BUȘUIIn aceste zile în tare poporul român sărbătorește împlinirea a 20 de ani de la momentul istoric al alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu In fruntea Partidului Comunist Român, în fața noastră stau înscrise cu litere de aur mărețele realizări și eroicele fapte de muncă ale acestor ani fierbinți. Sîntem conștienți că avem privilegiul de a munci și trăi în cea mai fecundă perioadă din istoria multimilenară a poporului nostru, că datorăm conducerii ferme și clarvăzătoare a mult stimatului secretar general al partidului realizările minunate din cele două glorioase decenii ale „Epocii Ceaușescu".în anii care au trecut, în contextul mai larg al dezvoltării întregii economii naționale, partidul nostru a consacrat energetica în rîndul ramurilor cu o dezvoltare accelerată, prioritară. Energeticienii au simțit și simt permanent sprijinul multilateral al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, prin vizitele de lucru, prin analizele la fața locului și în consfătuirile de la Comitetul Central, a îndrumat permanent munca noastră.Avînd în față sarcinile trasate de Congresul al XlII-lea al partidului, energeticienii au acționat pentru creșterea producției de energie pe cărbune, intensificarea ritmului de amenajare a potențialului hidroenergetic și pentru folosirea rațională a energiei electrice și termice.Menționînd neajunsurile în activitatea desfășurată în prima parte a anului, vorbitorul a arătat că pentru depășirea dificultăților apărute s-au mobilizat toate forțele și s-a acționat cu hotărîre pentru realizarea măsurilor prevăzute în Programul special aprobat de conducerea partidului.Vorbitorul a subliniat că pentru lucrătorii din industria energetică obiectivele prioritare în prezent le reprezintă funcționarea sigură și economică a sistemului energetic național, realizarea producției de energie electrică în cantitatea și în structura de combustibil alocată, creșterea producției , de energie electrică pe cărbune, față de realizările anului 1984, punerea în funcțiune a tuturor , capacităților de producție, transport și distribuție a energiei e- lectrice și termice prevăzute în planul de stat, asigurarea unui stoc corespunzător de cărbune 

autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-finan- ciare, pentru respectarea reglementărilor adoptate în acest domeniu, pentru îmbunătățirea în continuare a planificării, conducerii și organizării economico- sociale, corespunzător noii etape de dezvoltare a societății noastre.în cursul dezbaterilor, în plen și pe secțiuni, au fost făcute propuneri privind perfecționarea organizării producției și a muncii în industrie, construcții, transporturi, în domeniul financiar-bancar, în celelalte sectoare, pentru sporirea rentabilității și eficienței economice, pentru ridicarea calității întregii activități la nivelul cerințelor actuale. 

perațiunilor din subteran și de la suprafață prin aplicarea cărora se va putea obține o creștere a productivității muncii cu 58 la sută față de realizările din 1984. De asemenea, s-au refăcut criteriile de retribuire în acord global in care s-au inclus, alături de cantitate, și condițiile de calitate, in funcție de care cîștigul personalului muncitor poate crește sap scădea in mod corespunzător calității produselor obținute.Doresc să încredințez plenara, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general . Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din aceste importante sectoare ale economiei naționale vor acționa cu devotament și abnegație cu toată fermitatea și hotă- rîrea pentru realizarea exemplară a sarcinilor pe acest an, pentru a pregăti temeinic condițiile trecerii la îndeplinirea planului pe anul viitor.

pentru perioada de iarnă. O a- tenție deosebită este acordată organizării superioare a activității pe șantiere, concentrării capacităților de execuție pe o- biective cu punere în funcțiune și organizării lucrului în regim industrial, îmbunătățirii soluțiilor constructive și tehnologiilor de execuție în vederea creșterii productivității muncii și a ritmului de lucru, asigurării a- sistenței tehnice permanente la toate obiectivele, urmăririi la uzinele furnizoare a programelor de omologare și livrare a utilajelor, realizării stadiilor fizice conform programelor, a indicilor de utilizare a mijloacelor de mecanizare și transport.în vederea aplicării programului aprobat de conducerea partidului se va urmări reducerea consumurilor de energie electrică, încadrarea; acestora în repartițiile și programele aprobate prin controlul și analizarea tuturor categoriilor de consumatori.Aplicarea întocmai a indicațiilor conducerii partidului cu privire la valorificarea pe scară tot mai largă a energiilor neconvenționale, a micropotențța- lului hidroenergetic și refolosirea resurselor energetice face necesară punerea unui accent deosebit pe elaborarea unor tehnologii corespunzătoare pentru conversia energiei solare, a vîn- tului și geotermală în energie electrică, pentru realizarea unor instalații și utilaje cu randa- •mente și parametri tehnico-eco- nomici cît mai ridicați.O deosebită atenție vor acorda ministerul, centralele industriale și întreprinderile de pro- ducere, transport și distribuție a energiei electrice și termice temeinicei “pregătiri a planului pe anul 1986 și pe întregul cincinal viitor, îndeosebi pentru realizarea noilor capacități de producție în termo și hidrocentrale.In încheiere, exprimînd gîn- durile- și sentimentele de profundă dragoste, stimă și respect ale celor peste 160 000 de oameni ai muncii din energetica românească, vă rugăm, . mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți urările noastre fierbinți de multă sănătate și putere de muncă, pentru a conduce și pe mai departe destinele țării și poporului spre culmile luminoase ale socialismului multilateral dezvoltat, ale comunismului.

Participanții la lucrările plenarei comune s-au angajat, în numele milioanelor de oameni ai muncii, ca, sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid, să nu precupețească nici un efort, șă acționeze cu devotament pentru a cinsti cu rezultate cît mai bune în producție împlinirea a două decenii de la Congresul al IX- lea al P.C.R., pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1985 și pe întregul cincinal, punînd astfel o bază sigură, la un nivel superior, trecerii la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului pentru perioada 1986—1990. Lucrările plenarei continuă.

sectoarele.de
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PRODUCȚIA FIZICA - REALIZATA RITMIC. 
IMIEGRAL IA TRATE SORTIMENTELE!

Cind fruntașii se iau la întrecere cu ei insisi

CAMPANIA AGRICOLĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

LA SECERIȘ
(Urmare din pag. I)

în ultimii trei ani. întreprinderea mecanică din Bistrița s-a numărat cu. regularitate printre fruntașii in întrecerea socialistă. Succese consolidate și în acest an, cind, lună de lună, la toți indicatorii tehnico-eco- nomici, sarcinile de plan au fost îndeplinite și depășite. Secretul acestor rezultate ? ordinea și ne-a spus de partida— Responsabilitatea, disciplina în muncă, secretarul comitetului maistrul Alexandru Mitrașca. Pare cam general acest răspuns. Și, totuși, așa este. în toate secțiile, la fiecare loc de muncă, cuvîntul de ordine este unul și acelașiproducția fizică realizată ritmic, la parametri calitativi superiori și cu cheltuieli materiale cit mai mici.într-adevăr, după cinci luni, planul la producția-marfă a fost depășit cu 27 milioane lei, ceea ce reprezintă. practic, de trei ori valoarea angajamentului anual asumat, în condițiile realizării și onorării exemplare a contractelor la fiecare sortiment, începînd cu elementele hidropneumatice și terminînd cu accegoriile pentru mașini-unelte. Un fapt este demn de reținut : asemenea rezultate au fost obținute în condițiile în care colectivul întreprinderii realizează produse cu gabarite și volume mici, caracterizate printr-un grad înalt de complexitate.

O formație de excepție ? Nicidecum. La atelierul de turnare sub presiune, la cel de tratamente termice, la secția de elemente hidro- ppeumatice, la sculărie, practic in fiecare punct de pe fluxurile de fabricație, cei mai mulți muncitori sînt policalificați. De altfel, toți cei 1 600 de muncitori, maiștri și tehnicieni din întreprindere au absolvit cursurile de perfecționare a pregătirii profesionale, trecînd cu bine testele la care au fost supusi.
Colaborare rodnicăLingă o mașină de frezat cu comandă numerică, la care se prelucrau repere pentru distribuitoarele pneu-

La întreprinderea 
mecanică din Bistrița

O preocupare principală : 
policalificarea— Formația de lucru pe care o conduc este alcătuită din 54 de oameni, ne-a spus maistrul Vasile Pe- truș, de la secția dispozitive, ștanțe și matrițe. Toți sînt foarte bine pregătiți profesional, in ciuda mediei relativ mici de virstă. Mulți muncitori cunosc două și chiar trei meserii, deci pot lucra, in orice moment, acolo unde o cere procesul tehnologic. în prezent executăm șapte sortimente de platouri pentru strunguri și 12 tipodimensiuni de dispozitive, ștanțe și matrițe. Recent, am omologat platourile cu canal T, pe care urmează să le exportăm în R.D. Germană.

matice, muncitorul specialist Dieter Sterns și subinginerul proiectant tehnolog loan Trif discutau cu aprindere :— Cum se comportă alezorul cu două tăișuri ? — întreabă la un moment dat subinginerul.— Excelent ! Asigură o productivitate dublă, sună răspunsul primit.— Deci, mergem cu colaborarea mai departe.— Categoric !După cum am aflat măi tîrziu, astfel de discuții și mai ales colaborări intre specialiștii din sectorul de concepție și muncitori sînt cotidiene. Și, mai ales, deosebit de rodnice. Din asemenea conlucrări s-a „născut" broșa din carbură metalică, al cărei autor este același subinginer Trif, dispozitiv care asigură sporirea de 10 ori a productivității, creșterea calității produselor finite, realizarea din țevi cu diametre mai mici a unor cilindri cu diametre exterioare mai mari.Să reținem Insă semnificația mai largă ce se desprinde din faptul re

latat. Este limpede că în întreprindere se acordă o importanță deosebită promovării tehnologiilor noi, dintre care numai turnarea sub presiune și în cochile a elementelor pneumatice, a sculelor pneumatice și antrenoarelor unghiulare, bunăoară, a schimbat radical întregul mod de lucru pentru secții întregi. Dacă mai adăugăm și faptul că unitatea bis- trițeană dispune de 14 linii tehnologice în care precizia cu care se' lucrează este comparabilă cu aceea a ceasornicarului, este mai ușor de înțeles relația nemijlocită între pregătire profesională și productivitate, precum și între calitate și eficiență.
Permanentă modernizare 

a produselor— Nu demult, la o expoziție organizată in străinătate, au fost prezentate și 170 dintre produsele noastre, in majoritatea lor fiind apreciate și, ulterior, solicitate de parteneri externi, ne-a spus directorul întreprinderii, inginerul Tiberiu Fiscutean. Un fapt semnificativ pentru performanțele produselor noastre. Dar nu numai atît. Pentru că prestigiul ciștigat ne obligă, în primul rind, să ținem pasul cu cele mai noi realizări pe plan mondial. Tocmai de aceea ne-am orientat ferm către micropneumatică. Am început cu microdistribuitoarele și, fără nici o exagerare, aceste noutăți sînt autentice giuvaeruri, care încorporează extrem de puțin metal.Desigur, aceasta reprezintă numai una din preocupările colectivului de oameni ai muncii de la puternica unitate din Bistrița. Pentru că, in realitate, preocuparea pentru modernizarea continuă a producției și îmbunătățirea nivelului ei calitativ se regăsește în mult mai multe asemenea direcții de acțiune. Semn cert al responsabilității cu care la întreprinderea mecanică sint transpuse în viață sarcinile stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului.
Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scinteii"

întreprinderea mecanică din Bistrița : linia de montaj cilindri pneumatici

pe platforma betonată. Așa am procedat de la început și astfel în patru zile bune de lucru terminăm secerișul. Prima zi a fost de încercări, dar, așa cum s-a întîmplat și azi, a trebuit să încercăm și în ultima zi". Notăm că și însămințarea culturilor duble, lucrare de care răspunde inginerul Gheorghe Bădoiu, șeful fermei nr. 2, s-a desfășurat în ritm intens, cu numai o zi in urma secerișului.într-un anume fel se poate spune că în această unitate, ca și la Braniștea, Oinacu, Malu, Slobozia și altele pentru evitarea oricăror pierderi de recoltă, oamenii se grăbesc... încet. Explicația ne-o dă tovarășul Ilie Anculescu, președintele C.A.P. Braniștea : „în lanurile coapte, întârzierea înseamnă pierdere de recoltă prin scuturarea spicelor — ne spune acesta. în cele verzi sau cu coacere neuniformă graba duce tot la pierderi, pentru că nu se bat bine spicele. Acum totul depinde de modul in care acționează specialiștii, de măiestria mecanizatorilor". Controlul efectuat de directorul direcției agricole in urma combinelor a demonstrat că la C.A.P. Braniștea tradiția lucrului bine făcut se menține și in condiții mai puțin prielnice. După combine n-au fost găsite nici spice, nici boabe căzute.Seara oprim la ferma nr. 7 a I.A.S. Vedea. Apropierea Dunării face ca pe terenurile .....................umiditatea să fie mai era cu numai o parte „Abia le-am reglat și le oprim — ne spune nității, inginerul Mihai Petcu. Facem trei și chiar patru reglaje pe zi. Altfel nu putem recolta". Deși începuse să se întunece, în tabăra din cimp lucrul nu se oprise. Mecanizatorii făceau mici reparații și Întreținerea zilnică a utilajelor. Strîn- sul orzului începe de dimineață și atunci nu e timp decit pentru reglaje, ni se explică.încheiem documentarea noastră in consiliul agroindustrial Vedea la baza de recepție a cerealelor. „La ora 10, ne-au sosit 25 de tone de orz de la C.A.P. Vedea — ne spune tovarășul Nunuță Postolache, directorul întreprinderii pentru contractarea, achiziționarea și păstrarea produselor agricole Giurgiu. Prin lopătare și expunere la soare, în 5 ore umiditatea a scăzut cu 5 procente. Acum producția poate fi înmagazinată în condiții buhe". Raidul efectuat și în alte baze de recepție din județul Giurgiu dovedește că peste tot s-au creat condiții bune de păstrare a recoltei.

acele subansamble ale combinei unde se puteau pierde boabe. La heder, In locul degetelor de escamotare s-au pus paleți din cauciuc și tablă, la rabator am montat benzi din metal și pinză cauciucată, iar la transportorul central am adus mai aproape racleții de șnec ș.a.“.Am văzut lucrind în lan la C.A.P. Călugăreni combine astfel pregătite. Hederul era coborît la sol. iar cuțitele tăiau orzul de la cîțiva centimetri de pămînt. reglajele de care ni s-a vorbit s-au dovedit eficiente. „Dacă nu procedăm așa, avînd talie mică, plantele „se culcă" atunci cînd se apropie aparatul de tăiere și cuțitele trec pe deasupra" — ne spune mecanizatorul Ion Ursu. Desigur că lucrind în aceste condiții, angrenajele respective se defectează mai repede. „Am prevăzut această situație — ne spune tovarășul Constantin Mu- șat, șeful secției de mecanizare, care conduce formația de reparare și întreținere a combinelor în cîmp. Dispunem de tot ce e necesar pentru intervenții rapide : mecanici, atelier mobil, piese de schimb, aparat de sudură".

Modificările și

SEMĂNATUL CULTURILOR 
DUBLE - IN PAS 
CU RECOLTAREA

Recuperarea restanțelor depinde mult
și de promptitudinea furnizorilor

In primele cinci luni ale anului, colectivul întreprinderii de armături industriale din fontă și oțel Zalău și-a realizat și depășit planul la aproape toți indicatorii, existind reale premise ca actualul semestru să fie încheiat cu succes. Așa, spre exemplu, planul la producția fizică a fost 103,3 la realizat cheiate.— Cit ti men te al întreprinderii, Ruzici — aș dori să menționez că au l’ost realizate peste plan 2 280 tone oțel brut, 209 tone piese turnate din fontă, 95 tone piese forjate și matrițate, 511 tone armături din fontă, mașini-unelte in valoare de 4,8 milioane lei, pompe de noroi in valoare de 0,4 milioane lei și piese de schimb pentru pompe centrifugale în valoare de 1,6 milioane lei. Totuși, n-am realizat integral producția fizică planificată la două sortimente : armături din oțel (5 303 tone, in loc de 5 635 tone) și fitin- guri, produse la care avem o restanță de 611 tone.Rezultatele bune menționate de inginerul-șef au la bază un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice luate la nivelul conducerii întreprinderii, inclusiv in cadrul secțiilor și formațiilor de lucru. Astfel, secțiile de. prelucrare au fost asigurate din timp cu necesarul de semifabricate, n-au avut întreruperi accidentale determinate de funcționarea utilajelor, acestea fiind mereu intr-o bună stare de funcționare. în vederea realizării producției fizice, conform graficelor întocmite. formațiile de lucru au fost repartizate pe tipodimensiuni de produse, asigurindu-se in acest fel continuitatea și ritmicitatea necesară pe flux. De asemenea, la turnătorie șarjele se pregătesc de la un schimb la altul. eliminîndu-se in acest fel golurile de producție determinate de așa-zisele pauze dintre schimburi ; totodată, este asigurată ritmicitatea necesară la livrarea pieselor turnate. Prin reproiectarea tehnologiei de formare la piesele din oțel, coeficientul de scoatere crește cu 35—45 la sută. In același timp, sarcinile Ia producția fizică au fost defalcate pe zile, pe schimburi și formații, fiind cuprinsă și recuperarea restanțelor. Așa s-a ajuns tone armături pe zi și să te chiar in avans unele pentru export.Din discuțiile avute în dere am reținut că, în ce privește recuperarea restanțelor la sortimentele amintite (armăturile din oțel și fitingurile din fontă maleabilă), nu se ridică probleme de ordin intern. De altfel, au și fost luate o serie de măsuri care asigură recuperarea parțială în această lună a nerealiză-

rilor la armăturile din oțel (recuperarea integrală fiind posibilă în trimestrul următor). Restanțele la armăturile din oțel se datorează in special lipsei de carbid tehnologic necesar la tăiere. Dealtminteri, re-
îndeplinit în proporție de fost in-sută. iar exportul a la nivelul contractelor sor-privește producția pe— ne spune inginerul-șef tovarășul Vasile

să se realizeze în plus 2,5 se execu- comenziîntreprin-

din „baltă" mare. Se lu- din combine, peste o oră directorul u-

CU GRIJĂ DEOSEBITĂ 
PENTRU A NU SE PIERDE 

NICI UN BOB

La întreprinderea 
de armături industriale 

din fontă și oțel 
din Zalău

cuperarea restanțelor la acest sortiment depinde de asigurarea materialului respectiv. în legătură cu fitingurile, situația se prezintă în felul următor : la fitingurile negre realizările sint peste prevederile planului, în timp ce la cele zincate se situează sub nivelul planului, datorită lipsei unor materiale, ca ■zinc, staniu ș.a.— Am luat legătura cu beneficiarii — ne relatează inginerul cu fabricația, Gheorghe Nae — în sensul ca ei să studieze posibilitatea de în-

locuire, acolo unde e cazul, a fitin- gurilor zincate cu cele negre, deoarece nu dispunem de cota necesară de zinc pentru fitingurile cerute în această variantă. Solicităm, totodată, Ministerului Aprovizionării să revină asupra dispoziției potrivit căreia ni s-a redus cu o treime cota de carbid tehnologic, produs furnizat de Combinatul chimic Tîrnăveni. Practic, cu materialul repartizat prin cotă, momentan, putem lucra doar 21 de zile din 31. De asemenea, apelăm la întreprinderea „INOX" și Combinatul de oțeluri speciale din Tirgoviște să-și onoreze contractele pentru laminatele din inox, în condițiile de calitate cerute, ținind seama și de faptul că întreprinderea noastră execută armături pentru programe prioritare în domeniul petrochimiei. In condițiile menționate, sintem în măsură să realizăm integral, la toate sortimentele, producția fizică și chiar să depășim planul în trimestrul următor, acțio- nind cu hotărîre și răspundere, în spiritul sarcinilor stabilite la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Eugen TEGLAS
corespondentul „Scinteii

Pentru evitarea oricăror pierderi de recoltă, comandamentul pentru agricultură al județului Giurgiu a stabilit ca la recoltare să se folosească diferite mijloace, în funcție de starea lanurilor : combine, vin- drovere, coase, seceri, chiar și smulgerea spicelor. La C.A.P., Adunații Copăceni, în solele unde orzul este mai înalt, se lucrează cu combinele pentru cereale păioase, în cele cu talie joasă — cu combinele de recoltat furaje. Acestea taie orzul și-l încarcă din mers în două remorci, iar treieratul se face staționar. în urma combinelor, copiii adună spicele căzute. Discutăm cu tovarășul Ion Dobre, împuternicit în această unitate din partea comitetului județean de partid.— Nu vă complicați cu acest sistem, tocmai acum cind trebuie să vă grăbiți ?— Procedeul se justifică. Mecanismul de tăiere al combinelor de recoltat cereale păioase nu lucrează bine" in aceste condiții. Cad multe spice, rămin boabe pe loc. Or, combinele de furaje sînt anume construite ca să tale de jos.— Totuși, cînd recoltarea și treie- rișul se fac separat, consumul de motorină este dublu.— Am avut în vedere și acest aspect. Nu așa stau lucrurile, pentru că nu mai lucrăm cu presele de balotat. Paiele și pleava provenite de la combine sint transportate direct în sectorul zootehnic cu căruțele.— A trebuit să facem o corelare strictă a combinelor de furaje cu cele , de treier — intervine în discuție tovarășul Ion Neguț, președintele cooperativei — în așa fel incit toate să lucreze cu randament maxim. în același timp am asigurat oameni la încărcarea combinelor și la adunatul spicelor.La C.A.P. Adunații Copăceni ne-am convins că măsurile stabilite de comandamentul județean pentru agricultură se aplică întocmai. Nici un spic nu rămîne pe cimp, toată producția este transportată în aceeași zi ia baza de recepție.Pentru a se putea recolta cu ____binele de cereale, in condițiile acestui an au fost necesare unele modificări și reglaje speciale. în ce constau acestea? Ne răspunde tovarășul Gheorghe Ciobanu, directorul S.M.A. Călugăreni. „Am acționat la

Așa se lucrează la C.A.P. Vedea, Braniștea, Călugăreni și in alte unități. Din datele pe care ni le-a furnizat direcția agricolă județeană rezultă că nu peste tot se procedează la fel. Ca urmare, numai 28 la sută din suprafața recoltată a fost însămînțată cu culturi duble. Care sînt cauzele ? Ne vom opri asupra unui singur exemplu. La I.A.S. Vedea s-au recoltat 300 de hectare de orz din 1 050. Deși sînt condiții, s-au însămînțat numai 100 hectare cu culturi duble. Motivul l-am aflat de la inginerul Ion Tocoe, șeful fermei nr. 7, unde miriștea fiind plină de baloți nu puteau intra tractoarele la arat. „La eliberarea terenului de paie lucrează zilieri veniți din județul Teleorman. Seara la ora 18 pleacă și se întorc a doua zi". Această afirmație ne-a determinat să punem o întrebare primarului din comuna Vedea, Gheorghe Mihalcea. De ce trebuie să se recurgă la forță de muncă din alte județe cînd în tării noastre ulițele pline de oameni ?Deși la început, reține atenția faptul că între lucrările de bază — seceriș, eliberarea terenului, arături și însămințarea culturilor duble — au apărut deja unele decalaje. Este o situație care trebuie să stea în atenția organelor agricole județene, 
a imputerniciților comitetului județean de partid, din fiecare unitate agricolă care au datoria de a lua măsurile ce se impun, și în primul rind să asigure o repartizare judicioasă a forțelor, incit să se recupereze in cel mai scurt timp decalajele și să se execute în flux continuu toate lucrările. De aceasta depinde, în ultimă instanță, reușita culturilor duble și succesiva care in acest an vor ocupa în județul Giurgiu

ziua documen- satului erau

o suprafață însemnată.
Ludan 
Sandu

CIUBOTARU 
CRISTIAN

com-

(Urmare din pag. Uvor îndeplini cu aceeași abnegație și cu același entuziasm tineresc.Ne-am aflat nu de mult în mijlocul unor brigadieri ai cimpiei, pe Șantierul național al tineretului de la Sistemul de imbunătățiri funciare București-Nord.Vara s-a și instalat în ciropie, dar la Balotești, la comandamentul Șantierului național al tineretului, impresia de primăvară deplină este plificată chipurilor primăvara din județele Argeș. Bacău. Buzău. Satu Mare și din capitala tării, cei peste 300 de brigadieri, citi se află acum pe acest șantier, dau zor să-și întreacă propriile recorduri. Ei au declarat luna aprilie lună record în activitatea șantierului. Apoi, recordurile lunii aprilie s-au reeditat hi mai...Comandantul național al București-Nord, Amelian Filat, zentat citeva din realizările consacrate recentului Forumal tineretului din

prade- plan pă- me-

IALOMIȚA

păstrată și am- de primăvara din jur. Tinerii, vieții ! Veniți

șantierului tineretului tovarășul ne-a pre-

țara noastră : peste trei milioane lei — valoarea ducției suplimentare ; pășirea sarcinilor de cu 10 000 metri cubi mint excavat, 20 000tri cubi nivelări, 6 km de conductă de irigații montată în devans, predarea, cu 5 zile mai devreme, a întregii suprafețe (de aproape 1 500 ha) prevăzute să se amenajeze pentru irigații pe întregul an 1935.Comandantul ne-a mai vorbit, slujindu-se în con- nuane de argumente cifrice, despre eforturile brigadierilor de a recupera integral restanțele din ianuarie, cînd activitatea șantierului a fost stopată de iarna deosebit de grea; despre dificultățile din februarie, cind conductele pentru irigații e- rau transportate la punctul de lucru cu sania, pe un ger de se lipeau mîinile de metal ; despre capriciile primăverii, cind săniilor li s-au făcut tălpici de tablă, să poată înfrunta noroaiele, dezghețul... Toate acestea, acum, sînt amintiri. Este timp frumos, cimpia primește acum apa binefăcătoare, grație eforturilor tinerești, griul lea-

gă spic bogat, porumbul crește frumos.Privind retrospectiv activitatea acestui șantier, constatăm că netezimea cîmpiei le... datorează peste 8.9 milioane metri cubi de pămînt nivelat cu buldozerul și screperul, că 6,2 milioane metri cubi de pămînt au

cinci ani de activitate — se pot mîndri că și-au adus, din toate puterile lor, o contribuție importantă la pregătirea viitoarelor recolte.Lupta lor cu natura, pe care au transformat-o și au aservit-o intereselor vitale ale cîmpiei roditoare, este

»> >#

La C.A.P. Adunații Copăcenl, Giurgiu, ta recoltează orzul cu combinele pentru 
furaje (fotografia de sus), care apoi este treierat staționar (fotografia din 

mijloc), iar elevii adună spicele rămase pe cimp (fotografia de jos)

LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
9

muncă neîntreruptă, cuîn unitățile agricole din județul Ialomița, lucrărilor de întreținere a culturilor de porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, soia și fasole, însumînd aproape 200 000 hectare,'li se acordă o maximă atenție, la executarea lor fiind mobilizați toți locuitorii satelor. Printr-o susținută muncă politico-organizatorică, organele de partid și de stat de la nivelul fiecărei localități au mobilizat la aceste lucrări întreaga forță, de muncă existentă în sate și comune.Primele două prașile manuale și mecanice trecut la prioritate 95 000 ha, 16 000 ha în județul Ialomița, porumbul a fost prășit pentru a treia oară pe 20 650 ha manual și pe 21 200 ha mecanic, iar sfecla de zahăr pe 3 210 ha și, respectiv, 3 200 ha. In ce privește floarea-soarelui, cultură care, datorită taliei mari, nu mai poate fi prășită, acolo unde apar buruienile se acționează cu forțe manuale la plivit. Prașilele se desfășoară sub îndrumarea specialiștilor, a șefilor de fermă, care urmăresc păstrarea nologia fiecărei culturi, pentru a se

acționează la la întreține- convins in
toate forțele

s-au încheiat și acum s-a efectuarea celei de-a treia, avînd porumbul, pe cele și sfecla de zahăr, pe cele cultivate. Pînâ în prezent.

densităților stabilite în teh-

asigura realizarea șl depășirea producțiilor planificate.De modul în care sa C.A.P. Gheorghe Doja rea culturilor ne-amcimp, acolo unde întreaga forță de muncă existentă în comună era la sapă. Lanurile de porumb, floarea- soarelui și sfeclă de zahăr sînt deosebit de curate. Președintele cooperativei agricole, Eroul Muncii Socialiste, Ion Spătărelu, care de aproape .trei decenii se află în fruntea acestei unități agricole, remarca: „Dacă prașilele mecanice le efectuăm cînd plantele au o talie mică, cind cultivatoarele pot acționa cu bune rezultate, îndată ce ele au crescut, acționăm manual. Sapa la noi, la Gheorghe Doja, a fost și va rămîne la loc de cinste; Oamenii s-au convins că o sapă făcută Ia vremea ei are o deosebită eficiență, ajutind plantele să se dezvolte, să aibă posibilitatea de rodire. La ora actuală, floarea-soarelul e scăpată de toate necazurile, cum zicem noi. Sperăm să depășim anul acesta propriul nostru record în ce privește producția medie și care este de peste 3 700 kg la hectar. In ce privește porumbul, așa cum se prezintă, cum muncesc oamenii Ia realizarea celei de-a treia prașile, vom depăși produc-

ția de un vagon boabe la hectar. Astăzi avem la prășit peste 600 de oameni".Deși cooperativa agricolă de producție din Gheorghe Doja nu are încă posibilități de irigare a culturilor, iar precipitațiile au fost mai mici ca în alți ani, culturile de pră- șitoare sînt viguros dezvoltate, iar densitatea stabilită este cu rigurozitate respectată. în această unitate, cooperatorii, toți locuitorii comunei sînt în cimp la sapă, de la ivirea zorilor și pînă la lăsarea întunericului, muncind cu gîndul că, în funcție de calitatea prașilei făcute acum, depind în cea mai mare măsură viitoarele recolte și implicit veniturile lorîn mai multe unități agricole din județul Ialomița, prin munca desfășurată de comandamentele locale pentru agricultură, forța manuală prezentă în cîmp este aproape dublă față de alți ani. Și un fapt demn de evidențiat. în toate unitățile agricole din apropierea localităților urbane, unități care sînt deficitare în forță de muncă, la prășitul culturilor participă și oamenii muncii din întreprinderile și instituțiile urbane.
Mîhal VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

zonă „fierbinte" de șantier. Din cele 3 000 de hectare cit cuprinde acest subsistem, 1 000 au fost predate, încă de anul trecut, beneficiarului. Dar mai e încă de lucru, cimpia așteaptă răbdătoare trecerea tinerilor arhitecți ai viitoarelor recolte. Aveam să aflăm

mul revoluționar, entuziasmul tineresc și dorința de implicare a tinerei generații găsesc teren larg de a- firmare — ține să sublinieze comandantul șantierului, în timpul verii, forțelor noastre li se adaugă un număr însemnat de elevi ai liceelor bucureștene, pre-
BRIGADIERII CÎMPIEI

fost mișcați din loc cu excavatoarele, că au fost executate peste 300 km drenaje. au fost predate 225 de construcții hidrotehnice, ceea ce înseamnă amenajarea a 19 500 ha de teren prin desecare. aproape 5 000 hectare amenajat pentru irigații și 4 200 ha de lucrări de drenaj. Pămînt smuls apelor, ape redate pămîntului — acestea au fost, pe scurt, comandamentele luptei. Uscăciunea pămîntului a fost prevenită. Brigadierii de la Bucu- rești-Nord — peste 2 500 de tineri care s-au perindat pe șantier în cei aproape

o părticică din marele efort al tinerei generații de implica activ în marile grame ale dezvoltării nomice. O părticică care, cu harta sectorului a- gricol Ilfov în față, o putem citi și astfel : subsistemele Valea Vlăsiei-Săftica. Tamaș-Corbeanca și Afu- mați-Ștefănești amenajate complex, integral și preda
te beneficiarului ; subsistemul Balotești-Moara Vlă- siei — în curs de finalizare ; Moara Vlăsiei-Gră- diștea e gata desecat și acum, aici, se execută lucrări de modelare și drenaj; Săftica-Fierbinți —-

a se pro- eco- pe
de Ia directorul tehnic întreprinderii de și exploatare a de îmbunătățiri tovarășul Lucian nu. că șantierul tineretului, constituit ca una dintre cele trei brigăzi complexe ale întreprinderii, se află, consecvent, în fruntea întrecerii.— Șantierul tineretului este, de bună seamă, o brigadă complexă ca orice brigadă : cu forță de muncă proprie, cu propriile 6ale utilaje, cu atelier de reparații. Dar, în primul rind, este o școală de educație comunistă, unde romantis-

al execuție lucrărilor funciare. Stăniștea-
cum și ai facultății de îmbunătățiri funciare din cadrul Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu". Chiar zilele acestea așteptăm o nouă serie de elevi de la liceele nr. 1 și nr. 36, iar în august — de Ia Liceul industrial nr. 10 și de la Liceul agroindustrial Buftea. Pînă acum, mulți elevi de la liceele „Semănătoarea", „Republica", de la alte licee din București au făcut cinste titlului de brigadier. Și, fără. îndoială, au plecat de-aici mai încrezători, mai căliți, mal pregătiți pentru viață. De altfel, orice tînăr

pleacă de pe șantierul tineretului mai pregătit pentru viată.Cită dreptate are comandantul ne-o confirmă, între multe unui Argeș, tors la profil de construcții industriale) după doi ani de ucenicie la școala romantismului revoluționar, i se încredințează cel mai nou utilaj — un buldozer nou-nout. Asemeni brigadierului din Argeș, s-au format pe șantier tineri specialiști din mai toate județele tării, între ei, excavatoriștii Petru și Iacob Ante (frați), buldozeristul Gheorghe Smochină din ținutul Botoșanilor. screperistul Vasile Roman, maistrul constructor Gheorghe Lupu, student la seral, anul III, facultatea de imbunătățiri funciare. Petre Lucaci.. subinginer, secretarul organizației U.T.C., inginerul Victor Suciu și alții, cu toții — brigadieri „vechi" ai cîmpiei. Din aprilie li s-a adăugat un nou detașament de 40 de brigadieri, aducînd cu ei un plus de tinerețe și entuziasm.

altele, si faptul că tînăr brigadier din Ion Șolovîrtea, în- intreprinderea sa (cu

— Depășisem stagiul de doi ani pe acest șantier, maximum admis pentru o detașare — ne spune brigadierul Ion Dogaru. M-am întors la întreprindere (Combinatul petrochimic Pitești) și am rugat să mi se aprobe o nouă detașare pe Șantierul tineretului București-Nord. „De ce ții așa de mult să te întorci acolo ? — mă întrebauprietenii. E vreo fată la mijloc, spune drept!“ Nu de asta m-am întors ; aici, in sectorul agricol Ilfov, mai e de lucru cel mult cit durează noua mea detașare. Și gata, cimpia este ca si cum ar fi croit-o imaginația generoasă a unui arhitect. Și la noi, in cimpia Argeșului, sînt multe de făcut. Cine știe, poate „școala" de aici îmi va prinde bine in județul meu. in cimpia care m-a născut.în acest an al tinereții, mai mult decit oricind. pînă acum, deviza tineretului lumii — „Participare- Dezvoltare-Pace“ — se identifică la noi cu rațiunea de a munci, de a fi folositor patriei, de a participa la înălțarea ei pe culmile civilizației șl progresului.



SCINTEIA — miercuri 19 iunie 1985 PAGINA 5

MMWffH ECflU ML NOII ifflTIATIWI K PACE ft TOM» HICOUIE CEMSSCU. 
fll CHEMĂRII $1 APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI $1 UNITĂȚII SOCIALISTE
înaltă răspundere pentru destinele omenirii

Aspect de la mitingul oamenilor muncii din Combinatul poligrafic „Casa Scînteii**

cu Încredere in forja unită a popoarelorZilnic, Ia fel ca In întreaga tară, In cadrul unor mari adunări cetățenești, mii de oameni ai muncii din județul Botoșani dau glas adeziunii. lor. unanime față de noua și strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și fie că aceste manifestări au loc pe marile platforme industriale ale județului, fie că participant» se reîntorc de îndată pe ogoare, la executarea lucrărilor de sezon, gîndu- rile și aspirațiile,' orice formulare ar avea, sint îndeobște aceleași : stăr în puterea întregii omeniri să-și salveze bunul cel mai de preț — dreptul la viață,, la pace. Notăm, în acest dintre opiniile centa adunare și pace a oamenilor muncii de 
întreprinderea de utilaje și 
de schimb din municipiul Botoșani, colectiv cu remarcabile realizări în producție.„încă acum 20 de ani, de la tribuna istoricului Congres al IX-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea unirii tuturor forțelor progresului In lupta comună pentru întărirea păcii. Trăind și muncind în pace,

sens, doar cîteva formulate la re- peritru dezarmare " ' la piese

„Acordăm cea mai mare apreciere neobositei și strălucitei activi
tăți ce o consacrați soluționării celor mai grave probleme cu care sd 
confruntă omenirea și vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că, participind Ia toate acțiunile ce le veți iniția in acest scop, 

ne vom mobiliza întreaga capacitate pentru îndeplinirea tuturor sarci
nilor ce ne revin din hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului".

INSUFLEȚITOARE CHEMARE LA RAJIUNEP plus A, plus C, plus E. Literă lingă literă, un gind devine un cuvînt, a cărui bogată și vitală semnificație animă conștiințele de pretutindeni : PACE.Prin măiestrie profesională, tipografii așază in litere de plumb aspirații comune întregii umanități. Acum, la ora unor mari semne de întrebare pentru viitorul omenirii, cînd armele nucleare amenință tot ceea ce au creat generații de-a rîn- dul, ei, tipografii, lucrătorii din presă, s-au adunat la Combinatul 
Participanții 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, în 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- 
mint și în Cosmos și adoptarea unor măsuri hotărîte și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare și 
înțelegere internațională. '

1 — , I
Grupaj realizat de Silvestri AILENEI, Ioan T1MOFTE, Stelian CH1PER

dezvoltînd permanent . colaborarea pe multiple planuri cu toate țările, poporul nostru, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, a realizat, în acești ani, cele mai profunde transformări din întreaga sa istorie. Acum, secretarul general al partidului a lansat, de la tribuna recentei plenare a Consiliului Național al F.D-.U.S., o nouă și strălucită inițiativă consacrată păcii, pe care o susținem din toată ființa noastră'1 — a spus, in deschiderea adunării, Gheorghe Roman, secretar adjunct al comitetului de partid pe Întreprindere.Numeroșii vorbitori ce au urmat, între care maistrul Vasile Ciobanu, sculerul-matrițer Călin Miloș, Costache Bangeac, vicepreședinte al comitetului O.D.U.S., Liliana Petcovski, președinta comisiei de femei, au exprimat deplina adeziune la Apelul și Chemarea F.D.U.S., documente ce pun în valoare înalta răspundere a poporului român față de problema fundamentală a epocii actuale. Participanții la adunare au adoptat textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, din care cităm : 

poligrafic „Casa Scîntcii", expri- mîndu-și vrerea' de pace și înțelegere între popoare.„Trăim și muncim într-o țară minunată. Am obținut, cu trudă, rezultate cu care ne mîndrim. Avem un viitor trasat limpede de documentele Congresului al XIII-lea al P.C.R. Iată de ce — spunea muncitoarea Alexandrina Ionescu — sprijinim din inimă politica internă și externă a României socialiste, strălucit promovată de iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu".

în această ambianță mobilizatoare, tipografi, oameni ai muncii din presă și edituri — Nicolae Nițes- cu, președintele comitetului sindicatului, și economista Doina Patru, de la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii", Ștefan Zaides, din partea comitetului de partid „Presă- Edituri", Cornelia Sablici, reprezentând oamenii muncii din „Centrala editorială* *'  — și-au ma

• Declarație de dragoste : SCALA 
(11 03 72) -i 9; 11,15; 13,39; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mireasma florilor tlrzll: 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 de argint : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 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; 13; 17; 19.
• Sosesc păsările călătoare : DRU

„Pătrunși de înflăcăratul dumneavoastră exemplu de dăruire exem
plară pentru asigurarea unui viitor luminos poporului român, pentru 
pacea și progresul tuturor popoarelor lumii, susținem pe deplin ini
țiativele și vibrantele dumneavoastră chemări cuprinse în documen
tele adoptate recent de Consiliul Național al F.D.U.S., pentru înlătu
rarea pericolului de război, pentru apărarea păcii, a vieții pe planeta 
noastră".

PENTRU VIITORUL COPIILOR NOȘTRIPeste 2 000 de oameni ai muncii de la Filatura de lină pieptănată și întreprinderea de tricotaje din municipiul Buzău, într-o atmosferă de înaltă responsabilitate politică, s-au reunit intr-un vibrant miting, unindu-și glasul cu al întregului popor pentru a-și exprima deplina adeziune la noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Apelul și Chemarea, F.D.U.S. pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace.„Ne aflăm intr-un moment ho- tărîtor pentru destinele omenirii, pentru viitorul planetei noastre. Manifestările de pace ale poporului nostru, ca și cele din toate țările demonstrează elocvent că popoarele resping cu hotărire politica de înarmări" —a spus Geor- geta Stoica, vicepreședinta Comitetului -municipal Buzău al,:femeilor în deschiderea mitingului. în cuvinte pornite din adincul inimii, muncitorii Ânișoara Petruț, Ioana Țigău, Dumitru Neculăiță, inginera Valeria Liliac, tehniciană Elena Enache, președinta O.D.U.S., au adus un fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, mi
„Alături de milioanele de oameni din țara noastră, sîntem hotărîți 

să contribuim cu toate foițele la făurirea viitorului comunist al pa
triei noastre, la afirmarea ei tot mai puternică pe plan mondial, la 
cauza păcii și colaborării". (

nifestat în cursul adunării pentru pace și dezarmare profunda îngrijorare față de escalada cursei înarmărilor, subliniind necesitatea unirii eforturilor tuturor popoarelor pentru salvgardarea păcii, a vieții, într-o atmosferă de puternică angajare, participanții au adoptat textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care, printre altele, se spune : 

litant neobosit pentru cauza păcii și colaborării internaționale.„Sint mamă a doi copii — spunea muncitoarea Ecaterina Ștefan — și dorința mea fierbinte este să-i cresc in liniște și pace, să mă plimb cu ei sub cerul senin și înstelat și nu să le explic ce înseamnă un război al stelelor. Iată de ce ne adresăm tuturor mamelor de pe acest pămînt să ceară conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., delegațiilor acestor state la tratativele de la Geneva să facă totul pentru a se ajunge la încheierea unor acorduri care să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare". Re- ferindu-se la condițiile .create în socialism, mai ales în perioada ultimilor 20 de ani, pe care cu le- gitimă mindrie patriotică o numim „Epoca Ceaușescu**,  inginera Dumitra Solomon, secretarul comitetului de partid de la Filatura de lină pieptănată, a subliniat în cu-*  vintul său că oamenii muncii de la această unitate fruntașă în întrecerea socialistă sint vital interesați in instaurarea unui climat de destindere și pace. Participanții la miting au adoptat textul unei te
legrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune. între altele :

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie. Dosarul 

resurselor refoloslbile
20,33 Glas Înalt de pace către lume — 

emisiune de Versuri
20,45 Tribuna TV

Congresul al IX-lea — Congresul 
marilor Înnoiri • „Epoca 
Ceaușescu" • Partidul șl răspun
derea Istorică a edificării noii 
societăți

21,00 Film serial (color): „Pan Wolo- 
dyjowski". Producție a studiouri
lor poloneze. Cu: Tadeusz Lom- 
nlcki, Magda Zawadska, Daniel 
Olbrychski, Mieczyslaw Pawli- 
kowsky, Barbara Brylska, Hanka 
Bielick, Irena Karel, Jan Nowicki, 
Marek Perpeczko, Wladyslaw 
Hancza, Marius Dmochowski. Re
gia: Jerzy Hoffman. Partea a 
doua

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE

Azi, ultima etapâ a campionatului 
de fotbalAzi se încheie campionatul diviziei A la fotbal. Iată programul meciurilor : Steaua — S.C. Bacău (stadion Steaua), Dinamo — F.C. Baia Mare (stadion Dinamo), F.C. Olt — F.C.M. Brașov, F.C. Argeș — Jiul, Gloria Buzău — Rapid, Ă.S.A. Tg. Mureș —- Politehnica Iași, Politehnica Timișoara — F.C. Bihor, Corvinul Hunedoara — Universitatea Craiova, Chimia Rm. Vilcea — Sportul studențesc. Partidele vor începe la ora 18.

Comportare bună a sportivilor noștri 
in concursul atletic internațional 

de la Bratislavaîn zilele de 14 și 15 iunie s-au desfășurat la Bratislava întrecerile internaționale de atletism „Pravda- Televizia-SIovnaft". Bucurîndu-se de o largă participare — 31 de delegații din tot atâtea țări — de o grijă deosebită a organizatorilor pe întregul parcurs al competiției, manifestarea a prilejuit o bună verificare a tinerilor noștri atleți la începutul unui nou ciclu olimpic. După cum ne spuneau și antrenorii lotului român— Serafim Dan Pâraschiv și Vasile Benga — rezultatele obținute de tinerii noștri concurenți pot fi apreciate ca bune, scopul principal al deplasării fiind tocmai creșterea valorică a unor tineri apți să reprezinte cu cinste colorile noastre sportive la viitoarele întreceri olimpice. Dintre ei s-au remarcat Simona Andrușcă (locul 1 — greutate și 4 — disc), Eva Zorgd-Raduli (suliță). Remarcabilă a fost evoluția alergătoarelor noastre în cursa de 1 500 m — Paula Ilie, Lidia Beșliu și Lenuța Rață — care au făcut o cursă tactică aplaudată de întregul stadion, sosind pe primele trei locuri. Bună a fost și comportarea celorlalți membri ai lotului, clasați între primii în probe cu participare notabilă: Daniela Costian— locul 3 la disc, Lenuța Rață (800 m), Cristian Popescu (înălțime), Gheorghe Marcu (10 000 m) — locurile 5, Vasile Dima — locul 6 la triplu salt și 9 la lungime.Buna pregătire a atleților români, seriozitatea sub semnul căreia s-au angajat în întreceri au fost rețgaj- date de gazde, de ziariștii străini prezenți la manifestarea de la-Bratislava —- aflată la cea de-a 26-a ediție — și care s-a desfășurat sub semnul devizei „Sport — Prietenie— Pace". (Viorel Ispas).

HANDBAL. S-au încheiat întrecerile preliminare ale Campionatului mondial universitar * masculin de handbal, competiție ce se desfășoară în R. F. Germania: Echipa României a cîștigat seria B, calificindu-se in grupa semifinală A, alături de Iugoslavia, S.U.A. și Coreea de Sud. Astăzi, în primul joc, handbaliștii români vor întîlni selecționata Coreei de Sud. Din grupa semifinală B .fac parte : U.R.S.S., R.F. Germania, Algeria și Polonia.
JUDO. în cadrul concursului internațional de judo pentru juniori de la Jicin (Cehoslovacia), sportivii români Nicolae Mihu (68 kg) și Ferencz Szabo (83 kg) au obținut victoria la categoriile respective. Dumitru Andrei (categ. 57 kg), Traian Șerbănes- cu (62 kg), Florin Lascău (75 kg) și loan Simion. (83 kg) s-au situat pe locul doi.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele poporului Republicii Democratice Afganistan, cit și al meu personal, îmi este plăcut să vă adresez călduroase mulțumiri dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului român pentru sincerele felicitări transmise cu ocazia celei de-a Vil-a aniversări a Revoluției din aprilie.Sint convins că legăturile de prietenie și cooperare dintre popoarele șl guvernele noastre se vor dezvolta și se vor întări în continuare, spre binele popoarelor noastre, în interesul păcii șl securității în lume.
BABRAK KARMAL

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului 

din Afganistan,
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim profunde aprecieri pentru felicitările călduroase adresate cu ocazia aniversării Zilei naționale a Iordaniei.Poporul și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei ml se alătură In a transmite Excelenței Voastre cordiale urări, iar poporului român prieten progres continuu și prosperitate.

HUSSEIN I

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 19 iunie, ora 
20 — 22 iunie, ora 20. In țară: Vreme 
rece Ia Început, apoi In curs de Încăl
zire. Cerul va fl temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea șl ca
racter de averse, Îndeosebi în nordul 
țării șl ln zonele de deal șl de munte. 
Vintul va sufla slab plnă la moderat. 
Unele Intensificări se vor produce In 
estul sl sudul tării, precum și la mun

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Idolul și Ion Anapoda — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): „Ambasa
dorii prieteniei". Concert de fanfară 
susținut de „California Aggie Mar
ching Band", ansamblul artistic al 
Universității din California (S.U.A.). 
Dirijor: dr. Lawrence Anderson — 
19; (sala Studio): „Panoramic XX". 
Recital de violoncel Anca Vartolo- 
mei — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Bufonul, 
Nunta insingerată — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Lilia
cul — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Unchiul Vanla — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44): Clntec despre mine 
Însumi — 19
• Teatrul Mlo (14 70 81): Doamna cu 
camelii — 19
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05): Ro
manță tîrzie — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru): Idioata — 18,30; (sala
Studio): Amintirile Sarei Bernhardt 
— 19
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Hotel „Zodia gemenilor" — 
19
9 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Belmondo 
al II-lea —> 19,30.......-
• Teatrul' „Ion Creangă" (50 26 55): 
Muzicanții veseli — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77):
Făt-Frumos din lacrimă — 13,30;
(sala Cosmonauțllor); Punguța cu 
doi bani — 15,30 

cinema

te, predominlnd din sectorul nord-ves- 
tic. Temperaturile minime nocturne 
vor fi cuprinse Intre 2 șl 12 grade, mai 
coborite în depresiunile intrămontane 
și In nordul țării, iar cele maxime vor 
fi cuprinse între 14 șl 24 de grade, 
mai ridicate spre sfirșitul intervalului. 
La București: Vreme rece la început, 
apoi în curs de încălzire. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi care 
vor avea și caracter de averse, mai 
ales în primele zile. Vîntul va prezen
ta unele intensificări din nord-vest la 
început. Temperaturile minime noc
turne vor fl cuprinse între 8 șl 10 
grade, iar cele maxime diurne între 
21 șl 23 de grade, mal ridicata la sflr- 
șitul intervalului.

MUL SĂRII (312813) — 15; 17;15:
19,30.
© Piciu : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Acasă: PACEA (71 30 85) — 13; 
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 în lanțuri — 
19: DOINA (16 35 38).
• Letargie : TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,
• Atenție Ia pana de vultur: PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 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) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Thereze Requin : 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.
® Marca 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; ÎS;' 
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 in Marea Nordului: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 21.
O 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 ml se intîmplă 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, GRĂDINA PARC HOTEL
(17 03 58) — 21,15.
• Rocky II: GRĂDINA ARTA
(21 31 86) — 21.
• Jandarmul și extraterestrii : GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
21,15.
• Marfă furată : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.

Rezultate remarcabile 
în îndeplinirea pianului

PANOUL FRUNTAȘILOR. PE PRIMELE CINCI LUNI

In întreaga țară continuă să se desfășoare în ritm susținut întrecerea socialistă, amplă angajare a colectivelor de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, din alte sectoare ale producției materiale pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1985, pe întregul cincinal. Pe baza rezultatelor obținute pe cele cinci luni care au trecut din acest an și a punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii, la 31 mai 1985 *),  pe primele locuri se situează :
IN INDUSTRIA

DE EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1177,2 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 27,2 la sută la producția fizică, 15,8 la sută la producția netă, 42,5 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 14,6 la șută la volumul de pregătiri miniere, 22,7 la sută la productivitatea muncii ; depășiri însemnate de plan au fost obținute și la beneficii ; consumurile de materiale realizate, precum și cele de energie electrică și combustibili au fost sub cele normate.Locul II : Mina Filipeștii de Pădure, județul Prahova, cu 933,1 puncte.Locul III : întreprinderea minieră Comănești, județul Bacău, cu 702,7 puncte.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 

PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Oradea cu 63,5 puncte.

*) Indicatorii privind productivi
tatea muncii, costurile de producție 
și beneficiile sint calculați pe patru 
luni.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,9 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor, 5,6 la sută la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii ; consumurile de combustibil convențional pentru producerea energiei electrice și termice, precum și cel pentru consumul propriu tehnologic au fost mai mici decit cele normate.Locul II : întreprinderea electro- centrale Deva cu 38,2 puncte.
IN INDUSTRIA 

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 
SUBRAMURA

UTILAJ ENERGETIC, PETROLIER, 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE 

ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea „Armătu
ra" din Cluj-Napoca cu 680,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,3 la sută la producția fizică, 20,7 la sută la producția marfă vindută și încasată, 10,3 la sută la export, 26,2 la sută Ia beneficii ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică.și combustibili au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea „Neptun"- Cîmpina, județul Prahova, cu 654,2 puncte.

Locul III : întreprinderea mecanică Vaslui cu 391,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 

SUBRAMURA 
PRODUSE ANORGANICE, 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 1 200,9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 17,4 la sută la producția netă, 7,6 la sută la producția fizică, 20,4 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 17 la sută la productivitatea muncii ; depășiri însemnate de plan au mai fost obținute la export, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost mai mici decit cele planificate cu 2,8 la sută.Locul II : întreprinderea chimică Dudești — București cu 1 020,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți și 
azbociment Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 645 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 9 la sută la producția fizică, 7,4 la sută Ia producția netă, 1,9 la sută la export, 28,2 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 7,6 la sută la productivitatea muncii ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili au fost sub cele normate.

Locul II : întreprinderea de materiale de construcții Odobești, județul Vrancea, cu 381 puncte.Locul III : întreprinderea de materiale izolatoare București cu 248,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA 

(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea Filatura 
de bumbac Drăgănești-Olt, județul 
Olt, cu 487,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3 la sută la producția fizică și la export, 1,7 la sută la producția netă, 2,7 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 2,4 la sută la productivitatea muncii ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea Filatura de bumbac Cîmpulung-Moldovenesc, județul Suceava, cu 464,5 puncte.Locul III : întreprinderea textilă „11 Iunie" — Cisnădie, județul Sibiu, cu 271,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORARIT, 
PANIFICAȚIE 

ȘI PRODUSE FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de moră- 
rit și panificație Bacău cu 806,8 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 17,1 la sută la producția fizică. 10,6 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 1,2 la sută Ia productivitatea muncii, 7 la sută la beneficii, 17,7 la sută Ia livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili' au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea de mo- rărit și panificație Dolj cu 624,5 puncte.Locul III : întreprinderea de mo- rărit și panificație Suceava cu 575,5 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR

Locul I: Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 512,2 puncte.

Principalii Indicatori de plan au fost depășiți cu : 31,2 la sută laproducția de carne, 4,4 la sută la efectivele de porcine la sfirșitul perioadei, 20,9 la sută la livrările de carne la fondul de stat ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au fost mai mici decit cele planificate.Locul II : Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Ialomița, cu 462,2 puncte.Locul III : întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Bonțida, județul Cluj, cu 319,2 puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic jude
țean Vrancea, cu 833,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 30 la sută la valoarea producției unităților silvice și la masa lemnoasă ce se pune în valoare, 42,8 la sută la export, 32,1 la sută la livrări la fondul pieței,31.8 la sută la producția silvică pe angajat și 21 la sută la beneficii.Locul II : Inspectoratul silvic județean Caraș-Severin, cu 827,1 puncte.Locul III : Inspectoratul silvic județean Timiș, cu 723,4 puncte.
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE

Locul I : Trustul antrepriză de 
construcții Industriale Craiova, cu 
573,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2 la sută la producția de construcții-montaj terminată,29.9 la sută la producția netă, 39,2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute și la beneficii ; consumurile realizate la ciment, metal, energie electrică și carburanți au fost sub cele normate ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici decit cele planificate cu 9,5 la sută.Locul II : Centrala antrepriză generală de construcții industriale București, cu 548,6 puncte.Locul III : Trustul antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București, cu 517,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de cale ferată 
Timișoara, cu 264,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,4 la sută la productivitatea muncii, 3,6 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; costul la 1 000 tone brute km a fost mai mic decit cel planificat cu 5,4 la sută ; unitatea s-a încadrat in prevederile de plan privind volumul de transport și greutatea medie brută a trenului de marfă și volumul planificat de reparații locomotive.Locul II : Depoul de cale ferată Adjud, județul Vrancea, cu 258 puncte.Locul III : Depoul de Cale ferată Galați, cu 244,2 puncte.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comercia
lă de stat textile-incălțăminte Cra
iova cu 369,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 12,1 la sută ladesfacerea mărfurilor cu amănuntul și la volumul desfacerilor de mărfuri pe un lucrător ; depășiri însemnate de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 18,1 la sută.Locul II : întreprinderea comercială de stat mixtă Covasna cu 319.2 puncte.Locul III : întreprinderea comercială de stat mărfuri alimentare Tîrgoviște cu 289,9 puncte.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană Olt 
cu 1 026,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3 la sută la prestări de servicii pentru populație, 1,8 Ia sută la desfacerea de mărfuri cu amănuntul, 6,5 la sută la beneficii,6,9 la sută la livrări de mărfuri către fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția 

industriei mici, export și la producția in alimentația publică.Locul II : Uniunea județeană Cluj cu 1 013,8 puncte.Locul III : Uniunea județeană Gorj cu 516,1 puncte.
IN DOMENIUL 

RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județeană 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Timiș cu 284 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 10 la sută la volumul total al materialelor refolosibile colectate, 35 la sută la volumul de achiziții de materii prime de origine animală colectate ; volumul fizic al materialelor refolosibile colectate a fost mai mare decît cel planificat cu 18 la sută la oțel, 31 la sută la fontă, 13 la sută la cupru, 11 la sută la bronz, 14 Ia sută la aluminiu ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei volum de colectare au fost mai mici decît cele planificate cu 20 la sută.Locul II : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Bistrița cu 280 puncte.Locul III : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Bihor cu 259 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Caraș-Severin cu 1 343,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 31,1 la sută la producția și prestații în unități fizice,28,9 la sută la încasări din activitatea de producție-prestații, 17,3 la sută la prestații servicii pentru populație ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă, beneficii și la productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- prestații au fost mai mici decît cele planificate cu 10,1 la sută, iar cele materiale cu 19,9 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Vrancea cu i 196 puncte.Locul III : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Vaslui cu 1101,8 puncte.(Agerpres)
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epoca unei intense activități internaționale 
a României socialiste

ITALIA: Manifestare consacrată operei 
si personalității președintelui României

Prietenie și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste

(Urmare din pag. I)verse țări socialiste, declarațiile comune, acordurile semnațe și alte documente adoptate cu aceste prilejuri au îmbogățit substantial raporturile României cu celelalte țări socialiste, devenind adevărate programe de acțiune pentru amplificarea continuă a acestor relații pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de interes comun. In același timp, s-au multiplicat legăturile, la diferite niveluri, pe linie guvernamentală, între parlamente, organizații de masă și obștești, care, in spiritul înțelegerilor la nivel înalt, au contribuit la întărirea necontenită a conlucrării în domeniile respective.
Economia — puternică te

melie a conlucrării. ° Pre°- cupare majoră a României, a tovarășului Nicolae Ceausescu a constat in extinderea si aprofundarea relațiilor în domeniul economic cu țările socialiste. Este grăitor faptul că volumul schimburilor de bunuri materiale a crescut de la un an la altul, iar cu unele țări socialiste s-a dublat de la un cincinal la altul. Ca o trăsătură definitorie, s-au extins formele superioare de colaborare. cum este conlucrarea pentru realizarea unor obiective economice 
de mare însemnătate. O puternică extindere au cunoscut cooperarea si specializarea în producție pentru mai buna valorificare a experienței acumulate, a potențialului economic și tehnic creat, toate acestea contribuind la sporirea avuției naționale în fiecare țară, la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială.Acționînd pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu au evidențiat în mod constant însemnătatea extinderii legăturilor în primul rînd cu țările socialiste vecine". Această orientare se întemeiază pe o serie de factori obiectivi de mare importantă : caracterul complementar al unor laturi ale economiilor lor naționale și posibilitatea valorificării în comun a unor resurse, în general a avantajelor a- propierii geografice. Este, fără îndoială, un motiv de satisfacție faptul că în prezent România întreține și dezvoltă relații de bună vecinătate și colaborare cu toate statele vecine, în acest cadru, țara noastră acordă o atenție deosebită dezvoltării conlucrării cu Uniunea Sovietică, marea țară socialistă vecină, de care ne leagă tradiționale raporturi de colaborare și prietenie.Rodnicia conlucrării cu țările socialiste vecine își găsește elocvente materializări în valorificarea potențialului Dunării prin construirea în comun a complexelor hidroenergetice Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, iar pe baza înțelegerilor deja convenite, a hidrocentralelor de la Turnu Măgurele — Nicopole și Călărași — Siiistra. La aceasta se adaugă construirea Uzinei de mașini și utilaje grele de la Giurgiu — Ruse, a complexului hidrotehnic Stînca — Costești de pe Prut și a altor obiective. România participă. în același timp, la valorificarea, în avantajul

reciproc, a unor importante zăcăminte de materii prime și energetice.Paralel cu dezvoltarea relațiilor bilaterale, în întreaga perioadă de după Congresul al IX-lea, România a acționat pentru extinderea și diversificarea conlucrării multilaterale în cadrul C.A.E.R., în vederea perfecționării activității acestei organizații. pornindu-se de la cerința de a se ajunge la egalizarea treptată a nivelurilor de dezvoltare economică ale țărilor membre. In acest cadru, partidul nostru consideră că este necesară intensificarea eforturilor pentru transpunerea în viață a prevederilor documentelor adoptate de Consfătuirea economică la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.. care a avut loc în iunie 1984, în baza unei inițiative a tovarășului Nicolae Ceaușescu — hotărîri care asigură largi posibilități de a valorifica superior potențialul economiilor naționale respective în plină dezvoltare, pentru soluționarea, cu forțe unite, a unor probleme de mare importantă pentru progresul țărilor noastre.Comuniștii. întregul nostru popor încearcă un sentiment de satisfacție pentru faptul că, drept urmare a preocupării constante a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea neîncetată a relațiilor cu țările socialiste, pe cele mai diverse planuri, tabloul acestei colaborări este în prezent mai bogat decît ori- cînd.
Neabătut — pentru trium

ful păcii și progresului. In în_ treaga perioadă de după Congresul al IX-lea, partidul nostru a susținut cu fermitate cerința de a se afirma superioritatea relațiilor dintre țările socialiste. Reliefînd, în lumina concepției socialismului științific, că țărilor ce făuresc noua orînduire le revine menirea istorică de a oferi exemplul practic al unor relații noi, de tip superior. România a așezat constant la baza raporturilor sale cu aceste țări principiile deplinei egalități în drepturi, independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești — singurele de natură să asigure dezvoltarea colaborării multilaterale, prietenești. Cu tenacitate și consecvență, partidul nostru a promovat concepția potrivit căreia deosebirile de păreri, generate de marea diversitate a condițiilor în care se desfășoară procesul de construcție a socialismului nu trebuie să afecteze raporturile dintre statele respective, că între aceste țări nu există probleme cate să nu poată fi soluționate prin convorbiri tovărășești — de la partid la partid, de la conducere la conducere — pornin- du-se de la ceea ce este comun și prevalează, de la ■ voința de a întări solidaritatea și colaborarea. în același timp, România a promovat cu putere adevărul că unitatea și solidaritatea țărilor socialiste constituie o necesitate obiectivă a desfășurării procesului revoluționar mondial. întăririi frontului antiimperialist, al luptei pentru înfăptuirea năzuințelor supreme ale omenirii. în lumina adevărului că socialismul, prin în

săși natura sa. este indisolubil legat de pace, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat mereu, cu tenacitate, interesul vital al țărilor socialiste de a întări unitatea și solidaritatea în lupta pentru preîntîm- pinarea unei conflagrații mondiale, fiind evident că numai în condiții de pace este posibilă ' înfăptuirea măreței opere constructive în care . sînt angajate. •Pornind de la aceste considerente majore. România conlucrează cu țările socialiste pe plan international, pentru asigurarea securității și păcii în Europa, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară. acționează împreună cu celelalte țări socialiste în vederea soluționării în interesul tuturor popoarelor a problemelor ce confruntă omenirea contemporană, manifestîn- du-și sprijinul față de lupta popoarelor pentru libertate, independență și progres.Ca țară membră a Tratatului de Ia Varșovia. România dezvoltă colaborarea cu celelalte țări membre, partlcipînd activ la reuniunile acestei organizații, s-a pronunțat consecvent pentru acțiuni hotărîte îndreptate spre dezarmare și pace. Ca urmare a situației încordate din Europa și din întreaga lume, a faptului că se menține pericolul de război, inclusiv al unui război mondial și, totodată, întrucît nu s-a ajuns la un acord pentru desființarea celor două blocuri militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — corespunzător hotărîrilor Congresului al XIII- lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Republicii, a semnat, iar Consiliul de Stat a ratificat Protocolul privind prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de la Varșovia. In același timp, România se pronunță — ca și celelalte țări membre ale acestei alianțe — pentru a se face totul în vederea creării condițiilor pentru desființarea concomitentă a celor două pacte militare, ceea ce ar corespunde intereselor popoarelor noastre, cauzei păcii pe continentul nostru si în întreaga lume.Ca o semnificativă expresie a continuității, peste decenii, a politicii externe principiale a României socialiste. Congresul al XIII-lea a reafirmat hotărîrea partidului și statului nostru de a acționa cu toată fermitatea, și în viitor, pentru întărirea și dezvoltarea colaborării și solidarității cu toate țările socialiste. această orientare fundamentală fiind proiectată într-o largă perspectivă. Și nu încape îndoială că, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. partidul și statul nostru vor milita neabătut pentru înfăptuirea mandatului încredințat de Congres, nutrind convingerea că intensificarea conlucrării cu și între țările ce făuresc noua orînduire. întărirea unității și solidarității lor constituie un factor important al construcției socialiste în fiecare tară, al creșterii prestigiului și puterii de atracție a socialismului în lume, reprezintă o condiție majoră pentru evoluția progresistă a umanității, pentru triumful cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

ROMA 18 (Agerpres). — ,ln ora
șul italian Caserta, înfrățit cu mu
nicipiul Pitești, a avut loc o mani
festare dedicată împlinirii a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, operei 
și personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rolului și contribuției 
determinante ale secretarului gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, la ela
borarea politicii interne și externe 
a țării noastre, la obținerea măre
țelor realizări în toate domeniile de 
activitate.

Manifestarea a fost organizată 
de Asociația italiană pentru rapor
turile cultural-științifice cu Româ
nia și Societatea pentru istoria pa
triei din Caserta.

Primarul Vincenzo Gallicola a 
exprimat, în cuvîntul său, sentimen
tele de stimă și prietenie ale lo
cuitorilor din acest oraș față de 
politica de pace, dezarmare, secu
ritate și colaborare promovată de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Vorbitorul s-a referit, 
totodată, la lupta popoarelor ro
mân și italian pentru libertate și

independență națională, la afinită
țile de limbă și cultură ale celor 
două țări prietene.

Președintele Societății pentru is
toria patriei din Caserta, prof. A. 
Gentile, a evocat unele momente 
semnificative din istoria țării noas
tre pe care le aniversează anul 
acesta România - între care și îm
plinirea a 20 de ani- de la' Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, congres care a des
chis o etapă nouă in dezvoltarea 
societății românești și l-a ales pe 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar ge
neral.

in continuare a fost vizitată ex
poziția de carte social-politică 
inaugurată la Palazzo Reale din 
Caserta, unde la loc de cinste sînt 
expuse operele președintelui Nicolae 
Ceaușescu publicate în limba ita
liană și în alte limbi de circulație 
internațională.

A fost deschisă, de asemenea, 
o expoziție de artă populară. Ma
nifestarea de la Caserta s-a în
cheiat cu vizionarea filmului 
„România se prezintă”.

Vizita delegației U.T.C. — U.A.S.C.R. 
în R.P.D. Coreeană 

întrevederi ale tovarășului Nicu CeaușescuPHENIAN 18 (Agerpres). — Tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Central al U.T.C., care, în fruntea unei delegații a U.T.C.— U.A.S.C.R., efectuează o vizită de schimb de experiență în Republica Populară Democrată Coreeană, la invitația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din această țară, s-a întîlnit cu tovarășul Hwang Yang Yop, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea.Cu acest prilej a fost evidențiat cursul continuu ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre tineretul român și tineretul coreean, dintre U.T.C. și U.T.M.S., expresie a tradiționalelor raporturi statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Co

reea, intre conducătorii celor două țări, partide și popoare.A fost relevată activitatea tineretului din România și tineretului din R.P.D. Coreeană consacrată traducerii in viață a obiectivelor de dezvoltare economico-socială stabilite de Partidul Comunist Român și de Partidul Muncii din Coreea.S-a subliniat însemnătatea marcării la nivel național și internațional a Anului Internațional al Tineretului — „Participare, Dezvoltare, Pace" pentru promovarea soluționării problemelor cu care se confruntă in prezent tinăra generație în lume.Delegația U.T.C.—U.A.S.C.R. s-a intilnit cu tineri și cadre ale U.T.M.S. de la obiective economice și social- culturale din Phenian și orașul Nampho.
O ANALIZA A ANUARULUI SIPRI RELEVA:

BILANȚ GRĂITOR
® In perioada de după Congresul al IX-lea, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut peste 180 
de întiiniri cu conducătorii de partid și de stat 
ai U.R.S.S., R.P. Chineze, R.P. Bulgaria, R.S.F. 
Iugoslavia, R.P. Ungare, R.S.Cehoslovace, R.D, 
Germane, R.P. Polone, R.P.D. Coreene, R.P. 
Mongole, R.S. Vietnam, R.D.P. Laos și Cubei.

© Au fost reînnoite sau încheiate pentru 
prima oară tratate de prietenie și colaborare 
cu 9 țări socialiste, au fost adoptate nume
roase declarații comune și comunicate co
mune.

© Au fost încheiate circa 250 de acorduri, 
convenții și alte documente de colaborare 
economică, între care se impun, prin însem
nătatea lor, numeroase programe de coope
rare pe termen lung.

® Incluzînd prevederile pentru actualul 
cincinal, volumul schimburilor economice ale 
României cu celelalte țări socialiste a crescut 
de circa 6 ori.

© Ponderea țărilor socialiste în comerțul 
exterior al României este de 53 la sută.

® Prin eforturi comune au fost construite 
obiective economice importante — adevărate 
simboluri ale conlucrării prietenești — cum 
sînt complexele hidroenergetice de la Porțile 
de Fier I și Porțile de Fier II, Uzina de mașini 
și utilaje grele de la Giurgiu-Ruse, Complexui

hidrotehnic Stînca-Costești de pe Prut; s-au 
încheiat înțelegerile privind realizarea hidro
centralelor Turnu Măgurele — Nicopole și 
Călărași — Siiistra.
• Cu diverse țări socialiste sînt în curs de 

realizare peste 120 de acțiuni de cooperare și 
specializare în ramuri importante ale econo
miilor naționale.
• Sute de institute de cercetări și labora

toare din țara noastră și din alte țări socialiste 
colaborează strîns pentru soluționarea unor 
probleme științifice și tehnice de mare în
semnătate pentru accelerarea progresului.

@ în ultimele două decenii, peste 700 de 
colective teatrale, de operă și balet, orchestre 
simfonice, coruri și ansambluri folclorice au 
fost trimise în celelalte țări socialiste, iar 
România a găzduit aproape 500 de turnee si
milare din aceste țări.

® Pe linia relațiilor culturale, țara noastră 
a trimis în celelalte țări socialiste 524 de ex
poziții, înfățișînd realizările și preocupările 
poporului român, și a găzduit 425 de expoziții 
similare din aceste țări.
• Din literatura social-politică, tehnico- 

științifică și beletristică românească au fost 
realizate în țările socialiste 1 211 traduceri, 
iar în România — 2 234 de traduceri de cărți 
din aceste țări.

Noile inițiative pentru pace 
si dezarmare ale României 

prezentate la Conferința de la GenevaGENEVA 18 (Agerpres). — Conferința pentru dezarmare de la Geneva iși concentrează în aceste zile atenția, conform programului său de lucru, asupra problemei cursei înarmărilor nucleare și dezarmării nucleare. inclusiv a interzicerii experimentării acestor arme.Intervenind în dezbateri, șeful delegației țării noastre a prezentat pe larg importantele initiative ale țării noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușescu. A fost supus atenției A- pelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrațiej și Unității Socialiste din Republica Socialistă România, adresat partidelor și organizațiilor democratice, guvernelor, tuturor popoarelor'din țările europene, din Statele Unite ale Americli și Canada.Reprezentantul țării noastre a a- tras atenția în special asupra propunerilor privind rolul decisiv pe care trebuie să-1 joace națiunile europene, țările membre ale Tratatului de la Varșovia și țările mem

bre ale N.A.T.O. in gasirea unor soluții care să permită elaborarea de acorduri corespunzătoare in problemele eliminării tuturor rachetelor cu rază medie de acțiune, a celorlalte armamente nucleare de pe continentul european. Au. fost puse in evidență amenințările grave la adresa securității și a însăși existenței popoarelor europene, a cauzei generale a păcii, reprezentate de instalarea unor n.oi rachete nucleare, de punerea în aplicare a programelor de modernizare și perfecționare a armamentelor existente. în aceste condiții, a subliniat vorbitorul, se impun mai mult ca oricind intensificarea eforturilor în toate organismele și conferințele internaționale care se ocupă de problemele securității și dezarmării, accelerarea negocierilor în cadrul Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, în vederea unor acțiuni energice care să oprească cursul periculos al evenimentelor, pentru realizarea unor măsuri efective de dezarmare, și în primul rind de dezarmare nucleară.
O cuvîntare a tovarășului E. HoneckerBERLIN 18 (Agerpres). — La Berlin s-a desfășurat o ședință a Consiliului de Stat al R. D. Germane, care a dezbătut problema contribuției R.D.G. la transpunerea in practică a prevederilor Actului final al Conferinței, pentru securitate și cooperare în Europa — relatează agenția A.D.N.în alocuțiunea rostită cu acest prilej, Erich Honecker, Consiliului de Stat, a în cei zece ani care au semnarea Actului final, ționat pentru aplicarea documentului. Cel mai merit al Actului final - vorbitorul — constă in faptul că a

președintele subliniat că trecut de la R.D.G. a ac- prevederilor important a relevat

confirmat realitățile politice și teritoriale de pe continentul european rezultate in urma celui de-al doilea război mondial și evoluția din perioada postbelică.Președintele Consiliului de Stat al R.D.G. a arătat că acumularea de ar- ' mamente nu a dus la o mai mare securitate a popoarelor europene. Referindu-se la necesitatea opririi instalării de noi rachete nucleare pe teritoriul european, vorbitorul a exprimat sprijinul pentru semnarea ținui acord de neagresiune in cadrul Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa.
Un act arbitrar al R.S.A. de perpetuare 

a ocupării ilegale a Namibiei
Instalarea la Windhoek a unei administrații-marionetă 

de secretarul general al O.N.U.pentru a reprima manifestația, declanșată în cartierul Katatura, de la periferia Windhoekului. Cel puțin 10 persoane au fost internate la spital ca urmare a faptului că au fost rănite în timpul reprimării violente a acestei acțiuni de protest.Consiliul O.N.U. pentru Namibia s-a întrunit la New York, într-o sesiune specială, pentru a analiza situația din acest teritoriu, a cărui libertate este încălcată de Africa de Sud, cu sprijinul unor țări occidentale.Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a subliniat că întreaga mascaradă politică a regimului de la Pretoria este însoțită de demonstrații de forță, de amenințări și represiuni, menite să descurajeze și să înl’rîngâ rezistența poporului namibian față de ocupan- ții sud-africani.Referindu-se, în intervenția sa în Consiliul O.N.U. pentru Namibia, la recenta decizie a guvernului de la Pretoria de a instala la un așa-numit „cabinet secretarul general al Unite, Javier Perez de declarat că această măsură ește nulă și neavenită și a cerut tuturor organismelor O.N.U. și statelor să nu recunoască un asemenea „guvern".

9
• Manevra^ Pretoriei respinsăPRETORIA 18 (Agerpres). — Intr-un nou act de sfidare a opiniei publice mondiale, regimul rasist sud-african de la Pretoria a instalat, la Windhoek, centrul administrativ al Namibiei, o „Adunare Națională" nealeasă, un „cabinet" și un „consiliu" — pentru elaborarea unei așa-zise constituții în următoarele 18 luni —■ toate organisme, chipurile, „interimare", reprezentînd, de fapt, o administrație-marionetă, a cărei creare este menită să permanentizeze ocuparea ilegală a acestui teritoriu de către R.S.A. și să împiedice accesul Namibiei la o independență reală. Noile organisme au preluat parțial funcțiile administratorului general care a guvernat în mod abuziv Namibia in numele regimului de la Pretoria. Republica Sud-Africană continuă însă să dețină în competența sa problemele privind afacerile externe, apărarea, precum și orice negocieri avind drept obiect «dobîndirea deplinei independențe a .acestui teritoriu.Reacția poporului namibian față de această ultimă manevră a guvernanților de la Pretoria s-a exprimat printr-o puternică demonstrație de protest desfășurată imediat după „ceremonia instalării". Forțele polițienești au intervenit cu brutalitate

Windhoek interimar", Națiunilor Cuellar, a
Botswana a cerut convocarea Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Botswana a cerut oficial convocarea unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al O.N.U. pentru a analiza situația gravă creată că urmare a atacurilor militare ale Africii de Sud împotriva orașului

Gaberones, capitala acestei țări. în urma atacului, 16 persoane și-au pierdut viața, iar alte cîteva au fost rănite.Agenția Associated Press relatează că este probabil ca această chestiune să fie examinată de consiliu joi.

Cursa înarmărilor a căpătat proporții alarmante
@ In 1984, cheltuieli militare de 800 miliarde dolari © O risi
pă uriașă, într-o lume confruntată cu nevoi economice și so
ciale acute © Competiția militară antrenează, în ciuda resur

selor lor limitate, și țări în curs de dezvoltare
STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 

In capitala Suediei a fost dată pu
blicității o nouă ediție a Anuaru
lui Institutului Internațional de 
Cercetări în Problemele Păcii din 
Stockholm (SIPRI), care pune în 
evidență ritmurile alerte și pro
porțiile alarmante atinse de com
petiția militară contemporană, de 
creșterea bugetelor militare și a 
producției de armamente, în spe
cial de armament nuclear, rele- 
vind, concomitent, necesitatea im
perativă de sporire a eforturilor, 
la scară mondială, în direcția stă
vilirii competiției militare actuale și a înfăptuirii unor măsuri prac
tice in sfera dezarmării.

Ultima ediție a Anuarului SIPRI, 
care analizează situația înarmări
lor în 1984, consemnează, între al
tele, că bugetul militar global a crescut în anul care a trecut cu 3,5 la sută, ajungind, calculat la preturi curente, la circa 800 miliarde de dolari anual — ceea ce reprezintă o risipă uriașă, într-o lume confruntată cu nevoi economice și sociale acute. Anuarul constată că 
sporul de 3,5 la sută a fost con
stant în intervalul 1980—1984, dar 
marchează o creștere a cheltuieli
lor militare față de cei patru ani 
anteriori, cînd majorarea aăuală 
medie a reprezentat 2,5 Za sută.

Anuarul SIPRI semnalează că 
statele mari, puternic înarmate, de
țin in continuare o pondere masi
vă în ansamblul alocațiilor milita
re globale, pe primul loc situîn- 
du-se S.U.A,, care și-au propus, 
între altele, majorarea cu 40 la 
sută a cheltuielilor militare in vii
torii cinci ani.

Relevind că majoritatea cheltu
ielilor militare globale revine ma
rilor puteri și statelor puternic 
înarmate, lucrarea arată, totodată, 
că mai multe țări în curs de dezvoltare, în special cele implicate 
în conflictele așa-numite locale, 
precum și altele amenințate de o 
serie de pericole din afară, au fost nevoite, în 1984, să aloce sume mari — în ciuda resurselor lor limitate — în scopuri de apărare, pentru achiziții de tehnică militară și armamente.

Alături de capitolul înarmări nu
cleare, care absoarbe o parte uria
șă din ansamblul cheltuielilor mi
litare globale, datele publicate de 
SIPRI arată că în /nul care a trecut au fost alocate pe planeta noastră 70—80 miliarde dolari pentru finanțarea cercetărilor vizind punerea la punct a unor noi tipuri de arme și pentru perfecționarea celor existente.

ULAN BATOR, Plenara C.C. al P.P.R.MULAN BATOR 18 La marți, lucrările Partidului Popular Revoluționar Mongol (P.P.R.M.). Raportul la plenară — Programul de dezvoltare a agriculturii, de imbunătățire a aprovizionării populației cu produse alimentare și direcțiile majore de realizare a acestuia pe perioada pină

(Agerpres). — Ulan Bator s-au desfășurat, plenarei C.C. al Popular în anul 2000 — a fost prezentat de _ " ' .secretar generalpreședintele PopularJambin Batmunh, al C.C. al P.P.R.M., Prezidiului Marelui Hural al R.P. Mongole.Plenara, relatează agenția a adoptat hotărîrea privind carea celui de-al XIX-lea al P.P.R.M. pentru 28 mai 1986.
T.A.S.S., convo- Congres

Numiri în Guvernul R. P. ChinezeBEIJING 18 (Agerpres). — Comitetul Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, reunit în ședință plenară la Beijing, a aprobat numirea a opt țării, laConsiliului de Stat, Zhao Ziyang — informeazănisterele industriei electronice, industriei construcțiilor de mașini, in-
noi miniștri în guvernul propunerea premieruluiagenția China Nouă. Mi-

dustriei petroliere, industriei țiale, industriei cărbunelui, ferate, radioteleviziunii, precum și Comisia de Stat pentru știință, tehnologie și industrie pentru apărare națională au primit noi titulari. De asemenea, vicepremierul Consiliului de Stat, Li Peng, a fost numit ministru însărcinat cu conducerea Comisiei de Stat pentru problemele educației, care înlocuiește fostul Minister al Educației.
Conflictul dintre Iran și IrakNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Referindu-se la hotărîrea Irakului de a înceta, temporar, în mod unilateral bombardamentele împotriva zonelor civile iraniene — anunțată la sfîrșitul săptămînii trecute — secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a cerut Iranului să răspundă prin măsuri similare la această decizie.„Adresez celor două guverne un apel ferm de a folosi acest prilej pentru a pune capăt tuturor atacu-

spa - căilor

rilor, cruțând, astfel, populația civilă nevinovată de noi suferințe" — a' subliniat Cuellar. El a adăugat că numai gesturi reciproce făcute de ambele părți pot sprijini eforturile internaționale de găsire a unei soluții la acest conflict — relatează agenția United Press International.Anunțind hotărîrea menționată, președintele Irakului, Saddam Hussein, preciza că bombardamentele vor fi suspendate pină la sfîrșitul lunii iunie.
BEIRUT: Situația pasagerilor avionului 

' american deturnatToți pasagerii care se mai aflau încă la bordul avionului „Boeing- 727“, aparținind companiei americane T.W.A., deturnat vineri și reținut pe aeroportul din Beirut, au fost transferați in diferite puncte din suburbiile capitalei libaneze, infor- .-. agenț,iiie Reuter, AssociatedmeazăPress și France Presse.Transferul a fost realizat din dispoziția șefului milițiilor șiite Amal, Nabih Berri, care deține, in același timp, funcția de ministru al justiției și ministru pentru problemele sudului Libanului. Acesta a motivat decizia de a transfera ostaticii prin- contramăsurile pe care Statele Uni-
Convorbiri 

sudanezo-egipteneKHARTUM 18 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a întreprins luni o scurtă vizită la Khartum, unde a avut convorbiri cu președintele Consiliului Militar de Tranziție al Sudanului, generalul Abdul Rahman Swar El Dahab, și cu primul ministru al guvernului sudanez de tranziție, Dafallah El Gizouli — transmite agenția M.E.N. într-o declarație făcută după convorbiri, generalul Swar El Dahab a arătat că a abordat cu șeful statului egiptean probleme privind relațiile bilaterale, situația din Sudan și relațiile acestei țări cu alte state. El a apreciat că vizita a constituit un eveniment pozitiv și a contribuit la Întărirea legăturilor dintre cele două țări.

PRESA

LA PItAGA a avut loc o consfătuire a primilor secretari ai comitetelor regionale de partid din R. S. Cehoslovacă, în cadrul căreia au fost analizate probleme legate de îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al XVI-lea Congres ' al P.C.C. în acest ultim an al celui de-al șaptelea cincinal, precum și sarcinile organelor și organizațiilor de partid în perioada de pregătire a celui de-al XVIHea Con

gres al partidului. Lucrările au fost prezidate de Gustav I-Iusak, secretar general al C.C. al P.C.C., președintele R. S. Cehoslovace.
VIZITA ÎN R. P. POLONA. Mareșalul Seimului R. P. Polone, Stanislaw Gucwa, a primit delegația parlamentară chineză condusă de Wang Renzhong, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților

Populari a R. P. Chineze. Agenția P.A.P. relevă că, in acest cadru, mareșalul Seimului și-a exprimat satisfacția în legătură cu posibilitatea reluării contactelor dintre parlamentele celor două țări, ca și convingerea că aceasta va marca începutul unei colaborări rodnice permanente dintre Seim și Adunarea Națională a Reprezentanților Populari. O delegație a Seimului a fost' invitată să efectueze o vizită în China, adaugă agenția.
IN CADRUL TRATATIVELOR 

SOVIETO-AMERICANE cu privire la armele nucleare și cosmice, la Geneva a avut loc, marți, ședința grupului de lucru însărcinat cu examinarea problemelor referitoare

la armele cosmice, informează agențiile T.A.S.S. și U.P.I.
PLENARA COMITETULUI EXE

CUTIV AL PARTIDULUI COMU
NIST DIN MAREA BRITANIE i-a reales pe Gordon McLennan, funcția de secretar general partidului, și pe George Bolton, funcția de președinte.

tice, iar în U.R.S.S. spectatorii vor 
putea urmări filme ale producă
torilor chinezi. .

“1

în al in
SCH1MBURILE CHINO-SOVIE- 

TICE IN DOMENIUL CINEMA
TOGRAFIEI au fost reluate, după 
o întrerupere de 20 de ani — a 
anunțat la Beijing Corporația chi
neză pentru distribuirea și pre
zentarea filmului, citată de agenția 
China Nouă. S-a menționat că, in 
cursul acestui an, în China vor fi 
prezentate o serie de filme sovie-

AGENȚIA T.A.S.S. a fost împuternicită să anunțe că, in perioada 21—30 iunie 1985, Uniunea Sovietică va lansa rachete purtătoare într-o zonă a Oceanului Pacific cu o rază de 50 mile marine, avind centrul situat la 24 grade și 33 minute latitudine nordică și 168 grade și 54 minute longitudine estică, în legătură cu aceasta. Guvernul U.R.S.S. roagă guvernele țărilor care folosesc zona respectivă pentru navigație maritimă sau aeriană să indice navelor lor să nu pătrundă în regiunea anunțată și în spațiul aerian al acesteia, zilnic între orele 07 și 11 ora locală.

te le-ar fi adoptat. El a precizat că în largul portului Beirut patrulează o flotă navală formată din șapte vase nord-americane care transportă infanteriști marini specializați in operațiuni de debarcare. El a informat că nu va dispune eliberarea ostaticilor pină cînd prizonierii șiiți din Israel nu vor fi puși în libertate.Marți au fost eliberați alți trei pasageri, numărul persoanelor reținute încă fiind de 30.
★Secretarul general al O.NU., Javier Perez de Cuellar, a afirmat că rămine în contact cu guvernul S.U.A. cu privire la soarta pasagerilor avionului „Boeing-727“ reținuți in Liban. El a declarat că va face tot ce-i stă in putință pentru rezolvarea situației create.
★Secretarul de stat al S.U.A., George Shulțz, a dat publicității o declarație în care cere eliberarea imediată a pasagerilor avionului „Boeing- 727“ : al companiei T.W.A. — transmite agenția A.P. S.U.A., a spus el, nu vor trata cu autorii deturnării și nu vor încuraja asemenea acțiuni.
★Oficialități israeliene, citate de a- genția A.P., au informat că Israelul va examina problema eliberării de- ținuților șiiți libanezi, în schimbul eliberării ostaticilor de la bordul a- vionului american deturnat la Beirut, numai dacă S.U.A. adresează o cerere explicită in acest sens.(Agerpres)
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