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în spiritul sarcinilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Iu Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii

și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale

FERMiTATE, RĂSPUNDERE SI ANGAJARE MUMGITDREASCA, 
REVOLUȚIONARA PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA

îmbună- 
moment 

și în ce
tățire radicală a activității în toate domeniile, vor constitui un 
nou care să determine o orientare spre o activitate intensivă 
privește munca consiliilor oamenilor muncii, a colectivelor din toate uni
tățile, că, în acest fel, plenara noastră va constitui un moment important 
pentru îndeplinirea planului pe acest an, dar și pentru asigurarea înfăp
tuirii planului pe 1986 și a întregului cincinal viitor.

Timp de trei zile s-au desfășurat în Capitală, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrările Plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale — înalt forum al democrației muncitorești, revoluționare din țara noastrăr Plenara a dezbătut și adoptat în unanimitate planul național unic de dezvoltare economi- co-socială pe anul 1986 — primul an al viitorului cincinal — a examinat cu exigență și responsabilitate modul in care organele de conducere colectivă din ministere, centrale . și întreprinderi ' acționează pentru îndeplinirea integrală, la toți indicatorii, a planului pe acest an, pentru înfăptuirea măsurilor privind asigurarea resurselor energetice și de materii prime și folosirea lor rațională, cu maximă eficiență, pentru intensificarea acțiunii de colectare și valorificare a materialelor refolosibile, pentru aplicarea fermă a principiilor npu- . lui mecanism economico-financiar, ale autoconducerii muncitorești și autogestiunii, pentru accentuarea laturilor calitative, de eficiență ale dezvoltării economico-sociale a patriei noastre.Prin întreaga lor desfășurare, lucrările plenarei au pus în evidență cu putere consecvența cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, urmărește dezbaterea și soluțio-

narea la timp și în bune condiții â tuturor problemelor de care depind dezvoltarea și modernizarea continuă a economiei naționale, creșterea substanțială a eficienței în toate domeniile, sporirea necontenită a avuției naționale — baza progresului patriei socialiste și a ridicării bunăstării întregului popor. Și cu acest prilej s-a reliefat 
cu pregnanță rolul determinant, 

■ botăritor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în conceperea direcțiilor 
de acțiune și măsurilor privind 
perfecționarea necontenită a între
gii activități economico-socialc, în 
mobilizarea tuturor resurselor na- 
ționale, în unirea și stimularea 
energiilor și forțelor creatoare ale 
tuturor oamenilor, ale întregii na
țiuni pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, pentru îna
intarea fermă a patriei pe drumul 
socialismului și comunismului.Semnificația deosebită a plenarei comune a acestor organisme reprezentative de conducere democratică a activității economico-sociale constă în aceea că a avut loc în- tr-un moment în care întregul nostru popor este puternic angajat pentru a cinsti cu importante fapte de muncă împlinirea a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., de cînd în funcția supremă de secretar general al partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Evidențiind că ultimele două decenii .constituie perioada cea mai bogată în împliniri din întreaga istorie a poporului român,

NICOLAE CEAUȘESCU

Recoltarea orzului la C.A.P. Călugărem — județul Giurgiu Foto : S. Cristian

CAMPANIA AGRICOLA
- DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR
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Priorități pe agenda lucrătorilor 
din agricultură

pe care cu legitimă mîndrie și profundă recunoștință o numim „Epoca Ceaușescu", participanții la plenară au adus un vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, personalitate politică proeminentă a lumii -contemporane, dind glas sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire cu care il înconjoară toți oamenii muncii din țara noastră, de caldă gratitudine pentru activitatea sa plină de dăruire consacrată înfloririi necontenite a patriei, bunăstării și fericirii poporului.Cu vin tarea -rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în încheierea lucrărilor plenarei reprezintă, prin înalta exigență partinică și spiritul revoluționar în care au fost analizate activitatea și rezultatele din diferite sectoare, în care au fost criticate o serie de neîmpliniri, prin clarviziunea cu care au fost jalonate căile și modalitățile concrete de acțiune, un prețios îndreptar pentru toate organele și organizațiile de partid, pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii în ridicarea Ia un nivel calitativ superior a întregii activități economice,- corespunzător cerințelor și exigențelor actualei etape de dezvoltare a țării. In ansamblul 
lor, orientările, sarcinile și măsu
rile cuprinse in cuvîntarea se
cretarului general al partidului 
constituie un amplu și mobilizator 
program de acțiune menit să sti
muleze puternic creșterea respon
sabilității consiliilor de conducere

din ministere, centrale și între
prinderi, a tuturor oamenilor 
muncii din industrie, construcții, 
transporturi și din alte sectoare 
pentru îndeplinirea integrală, la 
toți indicatorii cantitativi și de efi
ciență, a planului pe acest an, pen
tru asigurarea din timp a tuturor 
condițiilor tehnico-organizatorice și 
umane necesare înfăptuirii preve
derilor planului pc anul 1986 —
corespunzător hotăririlor adoptate 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului.Miezul cuvîntării îl constituie, cum este și firesc, analiza celor mai importante și actuale probleme ale dezvoltării economiei în acest an și ..in primul .an al .cincinalului viitor. Relevind faptul că, în ciuda dificultăților provocate de iarna grea, in dezvoltarea economiei s-au înregistrat, mai ales în ultimele luni, o serie ■ de rezultate pozitive, care atestă din plin vigoarea și robustețea acesteia,. secretarul general al partidului a subliniat necesitatea ca toate consiliile de conducere din ministere, centrale și întreprinderi, toți oamenii muncii să acționeze cu cel mai înalt simț de răspundere, cu spirit revoluționar pentru buna desfășurare a întregii activități economice, în scopul recuperării grabnice a restanțelor și îndeplinirii in bune condiții, la toți indicatorii, a planului pe 1985, pentru. încheierea pînă la sfîrsitul lunii
(Continuare în^pag. a V-a)

în ultimele trei zile, ploile au cuprins întreaga țară. Precipitațiile cele mai abundente, peste 100 litri pe metru pătrat, au căzut în jumătatea de nord a Moldovei și, local, în Transilvania și nordul Bărăganului. Ca urmare, in cea mai mare parte a teritoriului, umiditatea solului s-a refăcut substanțial, fiind în limite optime în Cimpia de vest, Transilvania, Moldova, nordul Bărăganului și, parțial, nordul Dobrogei, iar în rest in limite satisfăcătoare. Toate acestea au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea normală a tuturor culturilor de primăvară, iar la griu pentru umplerea boabelor și oprirea fenomenului de șistăvire. Prognoza meteorologică indică o ameliorare a vremii pentru zilele următoare, ceea ce impune reluarea și' continuarea lucrărilor agricole cu toate forțele. Ne vom referi în continuare la cîteva lucrări prioritare de pe agenda oamenilor muncii din agricultură.
Secerișul orzului — inten

sificat la maximum. Recoltarea orzului se desfășoară, in prezent, în opt județe din sudul țării și în sectorul agricol Ilfov. Pînă în seara zilei de 19 iunie producția a fost strînsă de pe 14 la sută din suprafața cultivată, cele mai bune rezultate fiind înregistrate de unitățile ■agricole din județul Olt, ■ care au strîns orzul de pe 82 la sută din prevederi, din județul Dolj — 80 la sută și din județul Teleorman — 73 la sută. Problema esențială ce se pune în continuare este reluarea sau începerea secerișului pretutindeni unde lanurile au ajuns la maturitate. Pentru aceasta, specialiștii din toate unitățile agricole au datoria de a urmări permanent stadiul coacerii lanurilor și să decidă operativ reluarea sau începerea secerișului imediat ce umiditatea boabelor a scăzut sub 20 la sută. Pentru realizarea și depășirea vitezelor de lucru planificate, astfel îneît secerișul orzului să se încheie în cel mult 3—4 zile de la începerea lucrărilor, fără nici o pierdere de producție, este imperios necesar ca să se lucreze grupat cu mijloacele mecanice, bine organizat, din zori și pînă seara, folosindu-se din plin fiecare oră bună de lucru.

Strîngerea și depozitarea 
tuturor resurselor de furaje
— o preocupare permanen
tă. De cea mai mare importanțăpentru dezvoltarea zootehniei și realizarea producțiilor animaliere stabilite este ca în această perioadă să se acționeze energic pentru strîngerea și depozitarea unor cantități cît mai mari de furaje, de cea mai bună calitate. De aceasta depinde asigurarea hrănirii corespunzătoare a a- nimalelor in lunile de vară și toamnă, dar mai ales pe timpul iernii, pină la noua recoltă de furaje. Stadiul acestor lucrări față de etapa în care ne aflăm indică însă serioase rămîneri in urmă. In multe județe, furajele cosite se află încă pe cîmp, în brazde, în loc să fie adunate și depozitate. Pe lingă faptul că a- ceastă situație duce Ia deprecierea nutrețurilor, furajele lăsate pe cîmp împiedică dezvoltarea masei vegetative pentru a doua coasă. Iată de ce se impun acțiuni hotărîte, cu o largă mobilizare de forțe, astfel incit tot ce s-a cosit și se află încă pe cîmp să fie adunat, transportat și depozitat diferențiat, ca fin, semifîn sau siloz, în funcție de umiditatea furajelor.

întreținerea culturilor —
cu toate forțele, cu 
mijloacele. Dezvoltarea

toate
în bune

condiții a culturilor prășitoare, mai ales după ploile din ultima perioadă, impune, în continuare, o puternică mobilizare de forțe manuale și mecanice la executarea tuturor lucrărilor de întreținere. Cu deosebire trebuie intensificat ritmul la executarea celei de-a treia prașile, care la porumb a fost efectuată pe 24 la sută din suprafață mecanic și 14 la sută manual, la sfecla de zahăr — pe 49 la sută și, respectiv, 67 la sută, iar la floarea-soarelui — pe 45 la sută și, respectiv, 30 la sută.Cunoscînd că în această etapă de dezvoltare a culturilor prășitoare executarea prașilelor, a tratamentelor fitosanitare și a celorlalte lucrări de întreținere are un rol hotărîtor pentru obținerea de recolte mari, organele și organizațiile de partid de la sate, consiliile populare și conducerile unităților agricole, acțio- nînd în spiritul sarcinilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara Consiliului Național al Agriculturii, au datoria de mare răspundere de a mobiliza la efectuarea acestor lucrări toate forțele manuale și mijloacele mecanice disponibile. Totodată, ele trebuie să asigure pretutindeni, printr-o susținută muncă politică și organizatorică, ca întreaga recoltă de cereale păioase să fie strînsă și depozitată în cel mai. scurt timp și fără pierderi, ca toate resursele de furaje Să fie adunate și conservate in cele mai bune condiții.
în județul Olt s-a încheiat recoltarea 

orzului

096.^DQUĂ DECENII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI,^198^J „ ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE ~~
DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A PATRIEI 

-opțiune pentru prezent, 
opțiune pentru viitor

Istorie si actualitate 
pe Valea Doftanei

Transpunînd în viață prețioasele sarcini și indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate în județul Olt, oamenii muncii de pe ogoarele acestui județ raportează că au recoltat orzul de consum de pe întreaga suprafață, urmînd ca într-o zi-două să încheie și recoltatul orzului de .sămînță. Buna organizare a muncii — ziua la recoltat și noaptea la pregătirea terenului — folosirea la întreaga capacitate a parcului de mașini au permis crearea unui larg front de lucru la însămînțarea culturilor duble.In telegrama adresată, cu acest prilej, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, de către Comitetul județean Olt al P.C.R. se spune : Vă raportăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că, în prezent, 
am declanșat secerișul griului, lu
crare pe care o vom încheia în cel 
mai scurt timp. Totodată, eforturile

noastre sînt concentrate Ia combate
rea efectelor negative ale secetei și 
grindinei, la întreținerea culturilor 
prășitoare.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa și în con
tinuare cu spirit revoluționar, cu 
dăruire și înaltă responsabilitate co
munistă pentru a realiza și depăși 
sarcinile de plan pe acest an, răs- 
punzind astfel cinstei și onoarei ce 
ne-ați făcut-o acordind Organizației 
de partid a județului Olt înalte dis
tincții ale Republicii Socialiste 
România pentru ocuparea locului I 
în întrecerea socialistă pe anul 1984, 
evidențiind și pe această cale înalta 
stimă, profunda noastră recunoștin
ță și dragoste nețărmurită ce o nu
trim față de dumneavoastră, care, în 
cele două decenii de cînd vă aflați 
in fruntea partidului și poporului, 
ați definit o epocă de glorii nemai- 
intilnită în istoria patriei, epocă de 
aur intrată în conștiința națională 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Mîndria de constructor

Intre multe alte adevăruri pe care istoria le-a așezat cu temeinicie in sipetul de învățăminte ale umanității se află și acela - lesne verificabil la scară universală - in virtutea căruia epocile de mare înflorire economică s-au grefat întotdeauna pe un intens proces de acumulare. Această legitate istorică o avea desigur în vedere Fr. Engels cînd afirma că „acumularea reprezintă funcția pro
gresistă cea mai importantă a societății".Pentru noi, din păcate, acest proces cu caracter de necesitate obiectivă a fost multă vreme puternic frînat. L-a zădărnicit condamnabila nepăsare a claselor exploatatoare, ca și rapacitatea multor rinduri de jefuitori care s-au abătut peste țară. Așa se explică enorma distanță care a despărțit România, la ceasul victoriei revoluției socialiste, de statele avansate ale Europei, ale lumii. (Din start am pornit cu un imens handicap. Pentru atenuarea și înlăturarea lui nu era decît o singură soluție viabilă : desfășurarea unui intens e- fo.rt de acumulare, pe care partidul l-a situat, îndeosebi după Congresul al IX-lea, la rangul de 
opțiune politica fundamentală. O opțiune de fond și de durată.In toate timpurile, problemele esențiale ale dezvoltării- economico-sociale s-au concentrat ca în- tr-un focar în corelația dintre acumulare și consum. Azi, acest raport are o semnificație aparte, o acuitate sporită, pentru că revoluția tehnico-știihțifică creează atît șansa reală a comprimării etapelor de dezvoltare, a parcurgerii acestora în răstimpuri mai -scurte, cit și riscul adîncirii decalajelor dintre statele avansate și cele rămase în urmă economic datorită tocmai nealocării resurselor necesare promovării noilor cuceriri ale științei și tehnicii, cuceriri ce necesită insă mari eforturi investiționale. Ne aflăm, așadar, antrenați intr-o competiție aspră al cărei ritm febril solicită tuturor statelor mari

eforturi. Este lesne de înțeles că pentru noi, care avem de recuperat un apreciabil decalaj, acest efort trebuie să fie mult-potențat. Din această perspectivă a abordat din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu problema repartizării venitului național la recenta plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale subliniind că rata înaltă de acumulare „constituie o necesitate obiec
tivă pentru viitorul patriei noastre, precum și pen
tru crearea condițiilor de ridicare continuă, pe 
această bază, a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului".Acest loc de frunte, pe care il binemerită harnicul și talentatul popor român în rîndul popoarelor lumii, impune să acumulăm nu oricum, ci la un nivel efectiv înalt, obligatoriu superior ritmului în care se înscriu țările avansate ale lumii. Dincolo de rațiuni politice, economice și sociale, opțiunea are și o justificare strict matematică. Una este substanța economică a unui procent de acumulare în situația țărilor cu venit național de numai cîteva zeci de miliarde de dolari, și cu totul alta, considerabil mai mare, în cazul acelora care înregistrează sute de miliarde.Imprimînd procesului de acumulare din țara noastră un ritm superior, accelerat, această opțiune impune, in planul prezentului, o succesiune de mari eforturi, dar altă soluție practic nu există, in timp insă, cum arată experiența, a dat și va da, din ce in ce mai mult, roade bogate. Aceasta este dialectica acumulării. Este o marecinste pentru noi românii că ceea ce am realizat este rodul muncii noastre și nu ne poate

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a V-a)

Doftana, un rîu limpede, cu o culoare neobișnuit de albastră, așa cum o au • lacurile, adică apele care nu aleargă împrumutînd irizările pietrelor și arborilor de pe margini, izvorăște din Munții Gîrbovei și după cincizeci de kilometri aventuroși se întîlnește, la sud de Cimpina, cu Prahova. Aceasta e Valea Doftanei. Pe mine numele mă .duce dintr-o dată cu gîndul la închisoarea intrată atît de înnegurat în istoria nu prea deportată a țării — pe de o parte înfiorătoare, pe de alta plină de glorie, fiindcă aici s-au călit mulți eroi comuniști, fiindcă, după ce a îndeplinit în zona Prahovei sarcini înalte încredințate de partidul nostru comunist și după procesul de la Brașov, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întemnițat aici, a adus un spirit nou, tineresc, plin de patos revoluționar, încurajator, pătruns de speranța victoriei revoluției socialiste. Doftana inspiră așadar recunoștință neștearsă luptătorilor pentru libertate și dreptate sociajă și totodată o ură neîmpăcată împotriva celor ce-au încălcat cu atîta Cruzime dreptul oamenilor — muncitori, țărani, intelectuali — de a trăi liberi, într-o țară ce și-o doreau indepen

dentă și suverană, România socialistă de azi.Intrînd pe Valea Doftanei, senzația e a unor mereu uluitoare descoperiri. Drumul începe de la Cimpina și trece prin Telega, Paltinu, Teșila și Trăisteni, ultimele două așezări compunînd comuna Valea Doftanei, un orășel de vile cu peste 2 000 de case și peste 7 000 de locuitori. Stăm de vorbă cu primarul Emil Cojocărescu, cu secretarul adjunct al comitetului de partid, profesorul de istorie Gheor- ghe Clinei, și cu dr. Ion T. Cojocaru, autorul unei monografii de aproape 250 de pagini scrise cu har poetic și spirit de cercetător. Aflăm astfel că această așezare nu numai că e atestată documentar de prin anii 1500, dar că încă din străvechime ea a îndeplinit un rol de excepție între locuitorii fostei Dacii. Fiindcă pe aici treceau drumuri negustorești și cărturărești spre toate zonele mari ale țării, iar dacă ne apropiem de timpul premergător Marii Uniri, Valea Doftanei poate fi considerată o trecătoare a simțămintelor naționale. Vom spune mai intîi că pe aici au trecut Badea Cârțan și Nicolae Grigorescu, cu desagii lor încărcați cu cărți și peneluri, și Vlahuță, poe-

tul-cartograf înscriind comuna în a sa „Românie pitorească" în șiragul „meleagurilor perle" ; vom aminti că . și-a avut în așezare un obiect de studiu visătorul Teodor Diamant, cel care, alături, la Scăienr, a inițiat falansterul experimental și că tot aici a fost emis un act istoric privitor la starea populației scris de „mina slujbașului Luca Caragiale, tatăl scriitorului I. L. Caragiale — al cărui nume a fost dat astăzi satului său natal". Dar mai întii și intîi trebuie menționată trecerea lui Basa- rab întemeietorul, care, conform cronicilor, a cîș- tigat la Posada (un loc apropiat, intre Comarnic și Sinaia) cea dintîi bătălie pentru independență împotriva lui Carol Robert, care abia a. scăpat cu viață de sub copacii tăiați și. sțîncile dislocate de locuitorii acestui pămînt. Și-a mai trecut Mircea, despre care și azi, pe Valea Doftanei, se spune „c-a pornit prin țară după bătălia de la Rpvine, ca să afle păsul bietului oștean", și-a trecut Mihai „spre lumea Transilvaniei, care era a noastră", „ca să se unească". Desigur, date istorice, dar și legende, desi-
Vasile BARAN

■---------------------
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Un constructor, maistrul montor Vlad Ci- Iibiu de la Antrepriza de instalatii-montai Oradea, mi-a dezvăluit. într-o discuție. sublimul univers sufletesc al celor care, atît de multi si de du- ternici. cantivati de misiunea inăltării o- □iectivelor industriale ce au dat forță si măreție deceniilor-de rapidă si intensivă dezvoltare a României din ..Epoca Nicolae Ceausescu", au sentimentul participării la scrierea celei mai strălucitoare, mai glorioase pagini din istoria acestui minunat colt de lume. El. maistrul Cilibiu. venise aici. Ia Oradea. în 1965 si lucra la construirea întreprinderii de alumină cînd. în februar-e 1966. tovarășul Nicolae Ceausescu a făcut crima sa vizită de lucru în Bihor. în calitate de conducător al parti- dului. stabilind un vast program de dezvoltare economico-so- cială si o perspectivă nouă pentru întreaga viată a acestor ținuturi. Cilibiu muncise, pînă atunci, ne alte șantiere (la Roznov și Săvinești. la Brăila, la Tg. Mureș), dar...— De aici n-a mai fost cazul să plec în altă parte. A fost mereu și mereu de lucru pentru constructori, ca peste tot. De atunci.

din 1966. am participat la construirea altor patru etape de dezvoltare la alumină, apoi la montarea instalațiilor întreprinderii chimice „Sinteza", după care la combinatul de lianți și azbociment de la Alesd. din nou la Oradea la montarea u- tilajelor întreprinderii
Un fapt,

o semnificație

mecanice de piese de schimb, la întreprinderea de industrializare a laptelui, la atelierele și laboratoarele institutului de in- vățămint superior si la multe altele..De alături, directorul. inginerul Popa, adaugă zîmbind:— Vedeți, el înșiră niște obiective la care a lucrat. Dar mai contează și cum a lucrat, ce a făcut acolo. La o lucrare mai dificilă de montaj el este cel chemat, cu el ne consultăm. Maistrul Cilibiu a lăsat cite ceva din sufletul lui :n fiecare construcție, in fiecare piesă pe care a montat-o.La care maistrul simte nevoia unei explicații:
— Dar nu e nimic

deosebit în treaba asta. Așa fac toți, vă rog să mă credeți. Cum să nu pui suflet în munca ta atunci cînd vezi cită stăruință și cit efort se depun pentru ca pă- mîntul ăsta al nostru să fie o grădină bogată și frumoasă! Cîte- odată. duminica. îmi place să mă urc în tramvai și să străbat orașul, apoi platforma asta industrială. ' să privesc și să mă gîn- desc Ia toate cite s-au făcut in anii ăștia, sub ochii mei. și cum s-a schimbat la față orașul și viata oamenilor doar în douăzeci de ani. Am un cocii de cinci ani. Și îl iau a- tunci cu mine. îi arăt, îi explic. Acum nu prea înțelege el lucrurile. EI a văzut lumina zilei înconjurat de aceste realități si e mic. nu cunoaște sensul lor. Dar va crește și va înțelege. Și aș vrea să știe . că tatăl lui a fost si el printre cei care au trăit și au muncit în epoca și pentru epoca celei mai intense dezvoltări a României.Nu era. vezi bine, o simplă explicație. Era un crez, o profesiune de credință. E minunat să privești lumea cu ochii și dinlăuntrul conștiinței unor asemenea oameni.
Mihai CARANF1L
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PLANUL LA EXPORT
- REALIZAT INTEGRAL!încă de la Începutul discuției cu secretarul comitetului de partid de la întreprinderea ' • „Electromureș" 

din Tîrgu Mureș, ing. Ioan Toader, ne-a reținut atenția un fapt cu totul 
deosebit : in perioada care a trecut 
de la începutul anului, oamenii 
muncii din această prestigioasă uni
tate au realizat o producție supli
mentară la export de aproape 11 mi
lioane Iei.— Cum explicați acest succes, care, fără îndoială, evidențiază o bună experiență in abordarea problemelor producției pentru export ?— Aș putea spune că aproape întregul nostru colectiv și îndeosebi specialiștii din proiectare se ocupă de export — ne spune interlocutorul. Există o adevărată, competiție cu timpul, în care se caută mereu noi soluții pentru a îmbogăți nomenclatorul de produse, pentru a îmbunătăți performanțele tuturor produselor, chiar și ale celor introduse în fabricație numai cu cîteva luni în urmă. In momentul de față, din tot ceea ce fabricăm, mai mult de 70 la 
sută sint produse noi și modernizate 
in ultimul an, Ca rezultat al unui efort de gindire, de adaptare operativă la cerințele pieței externe și, nu de puțihe' ori, la" cerințele exprese- ale partenerilor de peste hotare. Mulți din specialiștii noștri au prospectat piața .externă și din. deplasările făcute s-au întors cu idei și chiar cu contracte avantajoase, care au stimulat munca întregului colectiv, ne-au obligat să ne modernizăm procesul de fabricație. In felul a- cesta, în perioada care a trecut de 
la începutul anului am reușit să ex
portăm cu 45 Ia sută mai multe 
produse decit in perioada corespun
zătoare a anului trecut.La intrarea in. întreprindere, reunite într-o expoziție' ingenioasă, pot ti văzute aproape toate cele peste 7 000 de produse aflate acum in fabricație, din care majoritatea sînt solicitate la export datorită calității lor. De aici, din expoziție, putem să ne imaginăm drumul pe care-1 va parcurge de la Tîrgu Mureș și pină în Cuba cel mai nou produs care se exportă radiocasetofonul „Deck", un aparat cu calități tehnice care nu îl deosebește cu nimic de cele simi

lare fabricate de firme de mare reputație din Japonia, R.F. Germania sau S.U.A. începînd din luna mai sint exportate in R. D. Germană, Cehoslovacia, Ungaria și Polonia mașini electrostatice de copiat intr-o variantă perfecționată, cerută de partenerii externi. De asemenea, alte citeva produse noi, cu performanțe tehnice deosebite, cum sint cablajele pentru conexiuni în electronică și antenele auto, a căror producție s-a triplat în ultimele două luni, figurează de acum pe lista de . export.Este de la sine înțeles că fără o organizare temeinică a muncii, fără o ordine și disciplină exemplare nu 
La întreprinderea „Electromureș" 

din Tîrgu Mureș

se pot realiza produse cu performanțe tehnice superioare, solicitate tot mai mult la export. De exemplu,. la producția de cablaje electrice și conductori de cele mai diferite tipuri, în ciuda unei concurențe acerbe cu firme cu o mare tradiție, întreprinderea a cîștigat mult teren în această competiție, reușind cp mai jbine de 70 la sută din producție sa* fie destinată exportului. Inginerul Alexandru Spitzer, șeful secției, își amintește că, ..la începutul acestui cincinal, exportul a început cu un singur produs cerut de o firmă din Italia — și anume, cablaje pentru mașinile electrice automate de spălat. „în ultimii patru ani — ne spune inginerul — am reușit să cîștigăm aprecierile multor parteneri externi prin două atuuri de bază : calitatea produselor și promptitudinea în livrarea comenzilor. Chiar în aceste zile expediem cu aproape două săptămîni în avans, în diferite țări, conductori de audiofrecvență, cordoane telefonice lițate, cordoane prelungitoare pentru aparataj de uz casnic, antene auto tip «Stela»".Și pentru a ilustra mai concret ce înseamnă promptitudine și receptivitate la cerințele partenerilor ex

terni, ing. Mariana Dănescu, ne explică ce s-a intîmplat nu de mult timp cu cordoanele prelungitor pentru aparate de uz casnic : „La puțin timp după ce prezentasem modelul nostru, unii parteneri ne-au cerut, peste clauza contractuală, unele modificări constructive. Este vorba de modificarea capului injectat, care făcea ca momentul de torsiune a'fișelor să fie mai mare decit cel prevăzut. Erau două alternative : să susținem că soluția noastră este mai bună sau să ne batem puțin capul și să satisfacem cererea clientului nostru. Au urmat zile de muncă și căutări, de încercare a unor 

soluții și schimbind materialul miezului de rigiditate, care inițial era din polipropilenă, cu poliamidă armată cu fibre de sticlă, am obținut caracteristicile.'- cerute de partener.. Efectul practic : am primit o comandă în valoare de 5,3 milioane lei".Datorită calității lor, conductorii 
de aluminiu fabricați la Tîrgu Mu
reș sint exportați în peste 20 de țări, iar în materie de cabluri se realizează pentru un partener extern un produs unicat pe piața europeană. Unele firme au condiționat achiziționarea acestui cablu de asigurarea unor caracteristici calitative superioare, care diferă mult de ceea ce se fabrică în mod obișnuit în acest domeniu. în mai puțin de zece zile, specialiștii Întreprinderii, oameni de înaltă competență și foarte receptivi, au elaborat tehnologia de fabricare a acestui conductor de cupru, căruia, pentru mărirea rezistenței, înainte de izolarea propriu-zisă trebuia să i se aplice o folie specială. O problemă nu prea ușoară, dar pe care muncitorii și specialiștii întreprinderii au rezolvat-o cu succes.Ponderea mare a producției pentru export, contractele tot mai numeroa

se au impus o serie de acțiuni organizatorice menite să ridice calitatea produselor și, în același timp, să asigure respectarea cu strictețe a termenelor de livrare către partenerii externi. Pentru a. face față acestor cerințe, pe cele trei platforme ale 
întreprinderii au fost constituite 
patru fabrici specializate în producția de export, dotate cu utilaje moderne, deservite de peste 1 000 de muncitori cu înaltă calificare.„Fără o astfel de organizare . nici nu ar fi fost posibil — ne spune ing. 
Ion Olteanu, directorul întreprinderii — să ne îndeplinim sarcinile tot mai mari ce ’ ne revin la export. Numai pentru conductori și produse electrocasnice, în trimestrul trei avem o solicitare la export de aproape două ori mai mare decit in primele cinci luni ale anului acesta. Pentru a putea onora cu promptitudine toate comenzile, am ' organizat noi fluxuri tehnologice-specializate, astfel incit am reușit să triplăm producția la cabluri pentru conexiuni electronice, la conductori și la alte produse.. Sîntem preocupați de realizarea producției „la zi" destinată exportului, dar tot atit de preocupați sintem și pentru producția de export din anul viitor. Avem un colectiv de peste 280 de specialiști, care lucrează in cinci ateliere de proiectare și în secția de cercetare, oameni foarte bine pregătiți, care gin- desc, proiectează și din nou gîndesc la modul în care, vor arăta produsele noastre în 1986 și în anii viitori. Fără o activitate de cercetare : și concepție permanentă, nu poți să-ți menții locul și să cîștigi noi poziții in competiția tehnică internațională".Argumente în acest sens sînt vizibile în oricare secție a întreprinderii. Bunăoară, așa cum spuneam, producția secției de cablaje este azi in proporție de 70 Ta sută destinată exportului. în 1981, această' secție a realizat . , pentru export produse in valoare de 4,4 milioane lei, iar în primele cinci luni din acest an a livrat produse in valoare de peste 20 milioane lei. Similar a evoluat producția destinată exportului și în alte secții. „Calitatea deosebită a fiecărui conductor. — spune ing. Gigi 
Dumitrescu, șeful secției — constituie preocuparea noastră majoră. Am luat măsuri pentru realizarea unor controale riguroase la fiecare operație, pornind însă de la asigurarea unor materii prime și materiale cu calități speciale. Se execută in cadrul secției anumite semifabricate, curo sînt sîrmele subțiri cositorite, Iițele, s-au îmbunătățit tehnologiile operațiilor de extrudare, trefilare, cositorire, lițare. Pentru eliminarea unor impurități existente în granulele de materiale, au fost introduse o serie de filtre speciale, iar prin utilizarea unor extrudere în tandem, parametrii calitativi au crescut simțitor, asigurînd. in același timp o creștere a productivității muncii cu 30—40 la sută".Realizările colectivului de la „Electromureș" pe primele cinci luni ale acestui an oferă garanția că planul la export pe întregul an va fi îndeplinit și chiar depășit. în memoria celor aproape 7 000 de oameni '.«al muncii din această întreprindere de frunte a industriei românești stăruie un moment de mare încărcătură emoțională, prilejuit de vizita în unitatea lor a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. ■ Cu acel prilej, secretarul general al partidului le-a adresat un însuflețitor îndemn de a face ca produsele fabricate la „Electromureș" să fie chiar mai bune decît cele similare ale altor firme din lume. Șl .iată că mai bine de 70 la sută din produsele ieșite pe poarta întreprinderii s-au impus pe piața externă, și-au făcut un renume și sînt tot mai mult solicitate de partenerii externi, ceea ce demonstrează hotărîrea întregului colectiv de a-și îndeplini exemplar sarcinile ce îi revin în acest domeniu important al activității economice.

Petre CRISTEA 
Gheorghe GIURGIU corespondentul „Scînteii"
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MAI MULTE MINEREURI
ÎN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ!

O ordine de prioritate în activitatea minerilor suceveni este, fără îndoială, destul de greu de făcut. Și este normal să fie așa, deoarece, in ansamblul acțiunilor întreprinse pentru sporirea bazei de materii prime 
a tării, nici un amănunt nu este lipsit de importanță. Totuși, ana- lizind lucrurile in spiritul sarcinilor subliniate la recenta plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, două obiective se detașează net între sarcinile deosebit de complexe ce revin minerilor de aici în acesț an : creșterea cantității de substanțe minerale utile extrase din adîncuri, pe de o parte, și reducerea cheltuielilor de producție, pe de altă parte.— Avem în vedere — menționează tovarășul Mircea Leonte, șeful biroului tehnic al Combinatului minier din Gura Humorului — introducerea și generalizarea unor metode de exploatare de mare randament și eficiență. Spre exemplu, metoda de extracție cu susținere și rambleiere în felii supraînălțate, pe care o aplicăm din acest an la Exploatarea minieră Leșu Ursului, asigură creșterea productivității fizice' -în abataje cu 1,2 tone minereu pe post. In ace-, lași timp se reduce cu aproape 30 la sută consumul de lemn de mină la o mie de tone de minereu extras. Un " grup de specialiști din ’combinat lucrează în această perioadă la îmbunătățirea tehnologiei de preparare a. minereurilor neferoase la uzinele de la Tarnita și Fundu Moldovei. în vederea măririi gradului de recuperare a metalelor utile din minereu. Se estimează că prin creșterea randamentului de extracție a cuprului și:. zincului din minereu și îmbunătăți-: rea calității concentratelor se va obține nu numai un apreciabil spor de producție, ci și o impbrtantă reducere a cheltuielilor pe tonă de minereu extras.Acțiuni susținute pentru sporirea producției de minereu extras și reducerea cheltuielilor materiale se desfășoară practic în toate subunitățile combinatului.— Noi — precizează tovarășul Mi
hai Chiribucă, secretarul comitetului de partid de la Exploatarea minieră 

Leșu Ursului — trebuie să extragem în acest an cu 10 000 tone minereu mai mult decît în 1984. în condiții de eficiență sporită. Pentru a ne realiza sarcinile de producție, aplicăm, în zonele în care condițiile permit, diferite metode noi de extracție de mare randament. Numai prin extinderea exploatării In sub- ețaje cu bancuri subminate de 6 metri înălțime, productivitatea fizică pe post crește de la 4,60 tone la 4,87 tone.Tot la această unitate, prin automatizarea funcționării stațiilor de pompe și reorganizarea activității atelierelor electromecanice, numărul
La Combinatul minier 
din Gura Humorului

personalului de deservire s-a redus cu 130 de oameni, care lucrează acum în fronturile direct productive. Măsurile luate pentru folosirea mai bună a forței de muncă se îmbină cu acțiunile întreprinse pentru perfecționarea tehnologiilor de lucru și creșterea randamentelor în abataje. „Din luna martie — ne spune maistrul specialist Dumitru Sofian — la rtiionul 6, sectorul 2, în abatajele conduse de minerii șefi de brigadă Ștefan Jaucă și Nicolae Spirilote experimentăm metoda de exploatare cu felii supraînălțate și extragerea, totală a minereului printr-un singur preabataj. în afară de faptul că se reduce volumul de manoperă, prin aplicarea acestei metode, cantitatea de minereu extrasă pe abataj într-o lună a crescut la 3 000 tone, fată de aproximativ numai 1 800 tone cit s-a realizat în medie anul trecut".O soluție originală pentru îmbunătățirea organizării muncii au aplicat și ortacii de la raionul Piriul Ciinelui. Despre ce este vorba? în primul rînd s-au luat măsuri pentru reducerea numărului de orizonturi in lucru și concentrarea producției. Apoi s-au creat brigăzi complexe, ai căror membri, indiferent de meserie, lucrează cu toții în frontul direct productiv și efectuează operații de spe

cialitate numai cînd necesitățile producției o impun. Rezultatul? în acest sector se realizează cea mai înaltă productivitate fizică din întreaga exploatare, in condițiile reducerii substanțiale a costurilor de producție. Iată, așadar, o experiență care poate și trebuie să fie extinsă, dacă nu chiar generalizată (eventual cu unele adaptări) in toate unitățile miniere.Creșterea. volumului de minereu extras, o dată cu încadrarea strictă și chiar reducerea cheltuielilor sub nivelul planificat, se urmărește cu perseverență și în celelalte exploatări miniere — la Vatra Dornei și Fundu Moldovei, la secția Crucea. Așa se explică faptul că. in pofida condițiilor climatice deosebit de grele din primele două luni ale anului, cînd activitatea productivă s-a desfășurat anevoios, minerii din nordul Moldovei au încheiat primele cinci luni ale anului cu rezultate deosebite în muncă. Practic, s-au realizat supli
mentar 19 030 tone minereu de man- 
gan-marfă, 21 340 tone pirită, 4 596 
tone mangan-metal, 267 tone cupru, 
plumb și zinc in concentrate, 7 300 
tone dolomită, 1 897 tone fier în minereu. Totodată, se cuvine remarcat faptul că aceste sporuri de produc
ție au fost obținute in condițiile re
ducerii cu 11,7 lei a cheltuielilor ma
teriale Ia 1 000 lei producție-marfă.Eforturile făcute de minerii suceveni pentru sporirea producției de materii prime minerale sînt incontestabile și demne de toată lauda. Numai că o parte din aceste produse nu au ajuns incă la beneficiari, ci sînt stocate din cauza neasigurării vagoanelor de către Regionala de căi ferate Iași. La jumătatea lunii iunie se aflau în stoc aproape 158 500 tone de pirită, cupru, plumb, zinc, barită, dolomită ș.a., produse deosebit de solicitate de economia națională. Avînd deci în vedere că. acum, condițiile climatice sint bune, Regionala de căi ferate Iași trebuie să ia toate măsurile pentru respectarea programului de transport stabilit, asigurind vagoanele necesare livrării întregii cantități de substanțe minerale extrase.

Sava BEJ1NARIUcorespondentul „Scînteii"

Prin bună organizare, ritm intens Ia seceriș
în județul Mehedinți, recoltarea orzului s-a declanșat în unitățile din cadrul consiliilor agroindustriale Devesel, Gogoșu, Recea și Obîrșia de Cîmp, aflate îh zona de cimpie, unde s-au copt mai întîi lanurile. Forțele mecanice au fost repartizate din timp în raport cu suprafețele, astfel încit întreaga producție să fie strînsă fără pierderi în trei zile. Și acest lucru este posibil. Cum bine se știe, în această’ acțiune, hotărîtoare este buna organizare a activității in cîmp, pentru a! se realiza un randament cit mai ridicat pe fiecare om și mașină. Primii care au început secerișul sînt mecanizatorii și cooperatorii din Sălcia, în mijlocul cărora ne-am aflat, pe parcursul unei zile, împreună cu Octavian Pleniceanu, inginerul-șef al unității, ajungem pe o solă unde sînt în plină acțiune combinele. După ce rupe cîteva spice și cercetează atent boabele de orz, inginerul-șef ține să ne precizeze: „Am început cu această solă deoarece terenul nisipos a favorizat maturizarea rapidă a lanului. Probele pe care le-am luat ieri indicau o umiditate de 19 la sută. De acum nu• mai avem nici o reținere și, după 

cum se vede, lucrăm în flux continuu".Cum muncesc cei din Salcia? După un program riguros stabilit. Cu cele 12 combine și-au propus să recolteze zilnic 80 de hectare. Mecanizatorii Dumitru Cîrciumaru, Spiridon Florea, Ion Călușeru și Marian Mer- tescu au și stabilit din prima zi un 
ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI

record: în medie, 55 tone recoltate pe combină. Ei își încep lucrul la ivirea zorilor și opresc combinele o dată cu lăsarea întunericului. Cîteva ore, mecanizatorii l-au avut alături pe inginerul Aurelian Tronea, directorul S.M.A. Obîrșia de Cimp. Venise să vadă cum se comportă combinele în Ian în prima zi de lucru și s-a declarat mulțumit. La Salcia, s.-a acumulat ■ de mai mulți ani o bună experiență la cultura porumbului pentru boabe după orz. în anii trecuți s-au recoltat între 5 200—6 000 kg porumb știuleți la hectar.

Aceleași ritmuri de muncă se înregistrează și la C.A.P. Gemeni. „în mai puțin de o zi și jumătate — ne spunea Petre Chisăr, președintele unității, am strins și înmagazinat orzul de pe 180 hectare din 250. Mai avem o zi și încheiem recoltarea". Pentru a se asigura front de lucru tractoarelor și semănătorilor, 75 de 

atelaje sint folosite la transportul baloților de paie. Imediat după încheierea acestei lucrări, formațiile de udători întind aripile de ploaie. Vecinii de la cooperativa agricolă Obîrșia de Cîmp, care dovedesc a- ceeași grijă pentru producția de acum și pentru recoltele viitoare, au împîrizit cu mașini și oameni cele trei sole de 200 hectare ocupate cu orz. „în prima zi — ne relata Alexandru Dugăiașu, președintele consiliului. agroindustrial Obîrșia de Cimp — s-au recoltat 480 hectare, cu 35 hectare mai mult față de ritmul stabilit inițial. Cum am reușit acest 

lucru? Au fost înlăturate în totalitate deplasările inutile, iar combinele au lucrat la randament maxim, ceea ce ne întărește convingerea că s-au făcut reparații de calitate. Cu o asemenea viteză la recoltare, în două zile vom stringe orzul de pe cele 1150 hectare, iar în următoarele două zile vom termina semănatul porumbului pentru boabe".In toate unitățile din acest consiliu agroindustrial am reținut citeva aspecte care se cuvin evidențiate: s-au organizat tabere în cîmp, ceea ce duce la folosirea la maximum - a timpului de lucru; pe suprafețele care urmează a fi semănate cu culturi duble, înainte de arătură, se aplică o udare pentru a se asigura apa necesară germinării plantelor; pe un număr de 46 de tractoare s-au organizat schimburi de noapte la arat și pregătirea terenului.Așadar, după cum o dovedesc faptele, in județul Mehedinți, campania de seceriș și însămînțare a culturilor duble a început bine și există condiții ca întreaga recoltă să fie pusă la adăpost la timp și fără pierderi.
Vlrgiliu TATARUcorespondentul „Scînteii"

Concomitent cu recoltarea furajelor, legumelor și fructelor, o atenție deosebită se acordă în județul Vaslui întreținerii culturilor prăsitoare. „Acest lucru se impune cu atit mai mult — ne spunea ing. Mihai Popescu, director Ia direcția agricolă județeană — cu cit pină acum citeva zile la noi plouase foarte puțin. De aceea, la . indicația comandamentului județean pentru agricultură, am întreprins măsuri de natură a impulsiona prăși.tul sfeclei de zahăr, al florii-soarelui și porumbului, mai cu seamă in unitățile din consiliile agroindustriale Fălciu, Zor- leni, Birlad, Banca, Murgeni. Așa cum s-a indicat la plenara Consiliului Național al Agriculturii, pentru menținerea unor culturi curate și a apei atit de necesare în sol, participă zilnic la prășit zeci de mii de cooperatori, alți oameni ai muncii de la sate.Am remarcat că, în această perioadă, cu un mare volum de lucrări, in fiecare localitate se află permanent activiști de partid și de stat. Sînt, de altfel, aspecte reieșite și dintr-un raid efectuat in unitățile consiliului agroindustrial Murgeni.„E adevărat, un timp ne-au cam ocolit ploile, arăta Neculai Nichita, președintele cooperativei agricole Cîrja, și a trebuit să acționăm ca să menținem apa în sol. Acum, după ultimele precipitații, vom avea de 

luptat cu buruienile. Și în a- ceste condiții, dirzenia și hărnicia oamenilor au făcut ca atît floarea-soarelui, cit și porumbul să arate bine. Cum am reușit? Prin executarea de timpuriu a primei prășite la aceste culturi, ceea ce a creat condiții ca acum să încheiem și prașila a doua manuală pe toate cele 540 hectare.
ÎN JUDEȚUL VASLUI

La Blăgești, notăm aceeași bună organizare și participare la muncă a oamenilor. In sat, ulițele erau pustii. Tovarășa Anișoara Profiri, primarul comunei, pe care am găsit-o printre prășitori, ne spunea : „Pentru consiliul popular nu există in aceste zile o sarcină mai importantă și mai urgentă decit întreținerea culturilor. Ca urmare, in cîmp lucrează peste 560 de cooperatori care îngrijesc culturile. în ajutorul lor au venit și navetiștii, toți cei care pot minui o sapă. Cu orice preț, culturile trebuie întreținute in bună stare. De aceea vom aplica mai multe prașile pe cele aproape 700 hectare cu porumb". întreaga zi- lumină se lucra și în cooperativele 

agricole Suletea și Iepureni, din același consiliu agroindustrial. „Totuși — iși exprima nemulțumirea Aurel Negară, președintele consiliului unic agroindustrial Murgeni — ritmul lucrărilor de întreținere a culturilor nu este cel scontat. Iată de ce ne Îndreptăm atenția cu deosebire spre cooperativele agricole Mălușteni, Găgești și Murgeni, pentru a le determina să incheie cit mai repede prașila a doua in toate unitățile și a trece imediat, peste tot, la prașila a treia. Avem o densitate bună și putem să obținem recoltele prevăzute".Eforturi deosebite se fac în aceste zile la întreținerea culturilor in numeroase unități din consiliile agroindustriale Birlad, Vaslui, Huși, Crasna, Dimitrie Cantemir, pe județ incheindu-se prașila a doua manuală la sfecla de zahăr și floarea-soarelui, iar la porumb această lucrare fiind executată pe mai bine de jumătate din cele 85 000 hectare cultivate. Dacă în unitățile din consiliile agroindustriale mai sus enumerate, lucrarea s-a realizat pe suprafețe ce depășesc cu mult procentul pe județ, în altele, în special din consiliile agroindustriale Ștefan cel Mare, Co- dăiești, Tătărani și Puiești, prașila este rămasă in urmă.
Petru NECULAcorespondentul „Scînteii"
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Sînt numeroase argumentele care pledează pentru recuperarea și valorificarea, fără îrțtir- ziere, a resurselor energetice refolosibile. Practic, asemenea disponibilități există în toate ramurile industriale. Din datele statistice reiese că numai in anul trecut au fost generate re
surse energetice refolosibile cu potential ter
mic ridicat, echivalente cu 11,799 milioane tone 
combustibil conventional. De fapt, nu există proces tehnologic din care să nu rezulte astfel de resurse, sub formă de căldură — în gazele arse, in apele reziduale sau de răcire — sub formă de deșeuri combustibile etc. Or, toate aceste resurse, in absența aplicării unor tehnologii de recuperare, se pierd ireversibil.în schimb, recuperarea și valorificarea lor pot scuti de la consum însemnate cantități de combustibil și de energie primară. în plus, de notat că instalațiile de recuperare necesită investiții substanțial mai scăzute, nu numai comparativ cu cele de la centralele electrice de termoficare pe cărbune, dar și cu cele de valorificare a surselor noi de energie, in special a soarelui și biogazului. Ca urmare, și durata de recuperare a investițiilor este simțitor mai scurtă la instalațiile de recuperare, iar costul agentului termic produs mai ieftin.în ultimii ani. in țara noastră, ca urmare a eforturilor depuse de specialiști din unități de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare, au fost concepute. în cadrul unui amplu program coordonat de Consiliul Național pentru Știință

și Tehnologie, o serie de instalații,. tehnici și tehnologii de utilizare a resurselor refolosibile de energie. Este vorba în multe cazuri de soluții noi, de concepție originală românească, privind recuperarea căldurii și a suspensiilor din gazele fierbinți reziduale, precum și de o serie de alte tehnologii cu eficiență ridicată.O secțiune a expoziției organizate recent, la Complexul expozițional din Piața Scânteii, de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. înfățișează tocmai realizările obținute' pînă acum in domeniul utilizării resurselor energetice refolosibile și perspectivele extinderii tehnologiilor de recuperare și valorificare a acestora. in următorii ani.Studiile elaborate pînă în prezent scot în evidentă deosebit de pregnant importantele rezerve de energie existente, îndeosebi in unele ramuri industriale, care nu sînt însă puse suficient in valoare. Firește, așa cum a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la deschiderea expoziției, cea mai importantă sursă de sporire a cantităților de energie o reprezintă ridicarea randamentului instalațiilor care produc energia, precum și al celor tehnologice, eu deosebire din sectoarele mari consumatoare de energie, introducerea unor tehnologii noi, moderne, vizînd reducerea continuă a consumurilor proprii. a pierderilor de energie in sistemele de transport al acesteia. Totodată, trebuie însă ca pe baza soluțiilor elaborate. de specialiști pentru diverse sectoare ale industriei să crească

simțitor gradul de valorificare a resurselor energetice refolosibile, în primul rînd prin recuperarea lor primară, chiar- în cadrul instalațiilor care le produc. In acest sens, formulind 
imperativul ca „NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ, 
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT ȘI REFOLOSIT 
ÎN ECONOMIE", secretarul general al partidu
lui a arătat, in cuvântarea rostită la Plenara 
comună a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale că CEL PUȚIN 50 LA 
SUTA DIN NECESARUL DE ENERGIE PEN
TRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI ÎN URMĂTO
RUL CINCINAL TREBUIE REALIZAT, ÎN 
PRIMUL RÎND, PRIN REDUCEREA CONSU
MURILOR ENERGETICE SI RECUPERAREA- 
REFOLOSIREA RESURSELOR ENERGETICE 
SECUNDARE. Așadar, consiliile oamenilor muncii din întreaga economie trebuie să adopte măsuri ferme pentru ca toate unitățile economice. din consumatoare de energie, să devină, totodată, ’ și producătoare de energie, pe calea recuperării și refolosirii acesteia.în grupajul de față prezentăm citeva din realizările, soluțiile moderne și direcțiile de acțiune în valorificarea resurselor energetics secundare care au făcut obiectul expoziției — recent vizitate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu — la Complexul expozițional din Piața Scânteii.

I URMĂRIȚI CU ATENȚIE ACESTE CALCULE
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' cost mult mai redus, pînă la 41 lei o gigacalorie, în timp ce la instalațiile cla- ț 

sice de termoficare pe cărbune costul este de 315—345 lei. ț

® Gradul de valorificare a resurselor energetice refolosibile, în 1981 de 
crește în cursul acestui an la 77 la sută,

*

@ Prin valorificarea resurselor 
mic ridicat, în 1990 va fi recuperată o 
combustibil convențional

@ La sfîrșitul cincinalului 1986—1990 va fi recuperat echivalentul a
2 MILIOANE TONE combustibil convențional, din resurse energetice refolosi- ț 
bile cu nivel termic scăzut, în prezent nerecuperate, pentru care există însă ț 
soluții tehnice de valorificare pînă în 1990 i

ț 
® In general, prețul mediu al unei gigacalorii produse de instalațiile ț 

de recuperare este de 100—120 LEI. La unele recuperări s-a ajuns însă la un ț

energetice refolosibile cu potențial ter- 
cantitate de peste 17 MILIOANE TONE

in industria metalurgică : In contul spiritului gospodâresc - sute
Din totalul resurselor energetice refolosibile, cele rezultate in industria 

metalurgică și chimică reprezintă 75 la sută, de unde derivă și însemnă
tatea recuperării și valorificării lor tot mai intense.în 1984, in industria metalurgică s-au recuperat 63,3 la sută din resursele energetice, respectiv 4,59 milioane tone combustibil convențional. urmind ca anul acesta proporția să crească la 64.8 la sută, iar pînă in 1990, la peste 95 la sută, pe calea extinderii instalațiilor 
proiectate, in principal, de IPROMET și de Institutul de cercetări metalur
gice. Un simplu, dar sugestiv calcul ne poate arăta cit de importantă este 
această acțiune : creșterea cu un singur procent a gradului de valorificare 
a resurselor energetice recuperabile, la Combinatul siderurgic Galați, se 
traduce printr-o economie de energie echivalentă cu consumul de energie 
primară necesar termoficării. citorva mii de apartamente. Iată insă și 
citeva soluții concrete de valorificare a resurselor energetice refolosibile 
care, însumate la nivelul industriei metalurgice, înseamnă economii de 
sute de mii de tone combustibil convențional.• Prin punerea in funcțiune la. termen a unor cazane de recuperare o căldurii fizice a cocsului, destinate combinatelor siderurgice, anul acesta se vor economisi 96 mii tone combustibil convențional.O in loc să se irosească in continuare, căldura gazelor arse de la elaborarea feroaliajelor va fi recuperată, la Combinatul, metalurgic Tulcea, per- mițind, din acest an, o economie de 16 mii tone combustibil convențional, iar odată cu atingerea capacității proiectate, o cantitate de 4 ori mai mare.

• Recuperarea căldurii, fizice a gazelor arse de la calci-narea cocsului de petrol urmează să asigure economisirea, doar în acest an, a 20 mii 
tone combustibil convențional, la întreprinderea de produse cărbunoase 
Slatina.• Odată cu trecerea ia treapta a doua de recuperare (cu cazan recuperator convectiv) a căldurii gazelor arse de la oțelăriile cu conver- tizoare, economia, numai la trei convertizoare, va fi de 74 400 tone com
bustibil convențional pe an.• Prin folosirea unor arzătoare cu autorecuperare avansată a energiei gazelor de ardere se poate reduce cu 35-45 la sută consumul de energie 
primară la cuptoarele cameră cu funcționare discontinuă sau instalațiile 
de uscat oale metalurgice.

• La un singur laminor de tablă de un milion de tone pe an se pot 
obține economii de 21 500 tone combustibil convențional, prin implementarea sistemelor de recuperare și valorificare a căldurii rezultate, puse la punct de Institutul pentru proiectări de secții si uzine de laminoare - IPROLAM.

• La Combinatul siderurgic Galați, în 1984, s-a consumat pentru 
producerea unei tone de oțel cu aproape 100 kg combustibil convențional 
mai puțin decit in 1982, prin înlocuirea gazelor naturale cu resurse ener-, getice Combustibile rezultate din recuperării

in industria chimică: Soluții există, important e să se
însemnate resurse energetice refolosibile pot fi recuperate dintr-un 

șir de unități ale industriei chimice. Fie că recuperează căldura din 
procesele exoterme, din gaze arse, din abur uzat, condens, apă de răcire 
sau deșeurile combustibile rezultate clin procese tehnologice, instalațiile 
realizate sau in curs de extindere, pe baza proiectelor Institutului de in
ginerie tehnologică și proiectare pentru industria chimică, iși dovedesc din 
plin eficiența.© Gazele care întrețin vilvătaia imenselor „torțe" ale combinatelor petrochimice pot fi recuperate eficient. Prin aplicarea unor soluții elaborate de cercetarea științifică, o singură instalație de recuperare a gazelor de faclă „salvează" peste 16 mii tone combustibil convențional pe an. La combinatul din Pitești se recuperează deja, pe această cale, circa 100 mii tone combustibil convențional, iar in cursul lunii iunie urmează să intre in funcțiune asemenea instalații și la combinatele din Brazi și Borzești.® Prin folosirea unor instalații de concepție originală românească pentru recuperarea gazelor arse - cu o putere de două gigacalorii pe oră - la instalațiile de bicromat de sodiu, nu numai că se reduce consumul de combustibil cu 150 kg combustibil convențional la tona de produs realizat, dar se reține și praful din gazele de ardere, asigurindu-se protecția mediului înconjurător.

• Din 1983, la Combinatul chimic Rimnicu Vîlcea funcționează o 
instalație deosebit de eficientă care valorifică hidrogenul rezultat de Ia 
instalația de electroliză a dorurii de sodiu. Realizată în mare parte prin efortul propriu al specialiștilor combinatului, instalația permite o reducere 
a consumului de gaze naturale, la centrala termică, cu 7,9 milioane metri 
cubi '(9 000 tone combustibil), urmind ca, în viitor, hidrogenul rezidual să-fie utilizat Și la chimizare.

• O adevărată premiera mondială o constituie instalația-pilot de 
recuperare o căldurii din topitura de carbid, realizată la Combinatul 
chimic Tirnăveni, Cu o singură instalație industrială se vor. recupera 10 mii tone combustibil convențional pe an, totodată, economisindu-s.s 1'600 MWh pe an, prin eliminarea operației de concasare a carbidului.• în funcțiune din aprilie a.c., o instalație de pompe de căldură cu 
absorbție, recuperează căldura cu potențial scăzut ~din apa caldă recircu- 
lată de la turnuri de răcire ale Combinatului petrochimic Pitești, asigu- rînd integrai necesarul de apă caldă menajeră și 30-40 la sută din încălzire, în sezonul rece, pentru 5 mii apartamente ale cartierului' piteștean „Prundu". i

treacă la aplicarea lor!

in industria construcțiilor de MASiNi: Se poate mai mult, se ooato mai repede
Cuptoarele de încălzire și tratament termic reprezintă cele mai mari 

consumatoare de energie și, implicit, generatoare de resurse energetice 
refolosibile din industria construcțiilor de mașini. Iată cum a evoluat 
coeficientul de recuperare a energiei și combustibililor, in aceste sectoare, 
prin metodele elaborate de Institutul de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică și proiectare pentru sectoare calde :® De la zero, în 1965, coeficientul de recuperare a resurselor energetice secundare din industria construcțiilor de mașini a crescut pină in 1980 la 25 la sută, prin aplicarea recuperării primare, iar pină in 1985, la mai multe cuptoare, la 28 la sută, prin izolarea cu fibre ceramice a pereților acestora. Prin aplicarea, din acest an, a recuperării secundare, la o serie de cuptoare, coeficientul va crește la 50 la sută, iar prin utilizarea arzătoarelor ceramice regenerative, cu începere din 1986, la 60 la sută.O Un grăitor indiciu asupra avantajului folosirii izolațiilor cu fibre ceramice : din cuptoarele de încălzire și tratament termic, in prezent, este lăsată să se piardă in atmosferă o cantitate de căldură de peste 7 ori mai redusă decit in 1965. De asemenea, pe lingă reducerea consumului de combustibil al cuptoarelor astfel căptușite, cu pină la 40 la sută, crește și durata de viață a acestora cu 50-250 la sută. Prin aplicarea acestei soluții, in construcțiile de mașini, la cuptoarele la care se pretează, in perioada 1986-1990, se poate realiza o economie de circa 60 mii tone combustibil convențional pe an. Iar recuperarea respectivelor investiții se realizează in maximum un an.Supunem atenției potențialilor beneficiari :In unități ale construcțiilor de mașini se fabrică CAZANE eficiente pentru :- arderea deșeurilor combustibile din metalurgie, siderurgie, chimie și industrializarea lemnului. Cele 143 de cazane recuperatoare de acest tip, dintre care 125 sînt in funcțiune, iar restul în curs de montaj sau

realizare, vor disp-onibiliza un echivalent de energie de 2,716 milioane tone combustibil convențional pe an.
- recuperarea potențialului termic al gazelor fierbinți din procesele 

tehnologice din metalurgie, siderurgie, chimie și petrochimie, industria electrotehnică și ușoară. Cele 221 de asemenea cazane recuperatoare, dintre care funcționează 180, iar restul se vor monta anul, acesta, permit economisirea a 1,542 mii tone combustibil convențional.
• Prin folosirea unui cazan de recuperare a gazelor de ardere din gama tipizată se pot economisi între 297 și 4 725 tone combustibil con

vențional pe an.
• Ce rost mai au stațiile de reducere a presiunii aburului, de 

vreme ce ele pot fi înlocuite cu turbine recuperatoare, prin care ener
gia de presiune se transformă in prețioasă energie electrică? De notat că-durata de amortizare a investiției este de trei ani, iar posibili beneficiari oi turbinelor recuperatoare sînt 150.Citeva SOLUȚII - aplicate la întreprinderi bucureștene — care pot fi ușor extinse :

- in toate unitățile industriale care dispun de gaze arse, cu tem
peraturi intre 350 și 450 grade: o instalație de recuperare pentru încălzirea spqțiilor de lucru, cum este cea concepută și realizată la întreprinderea de mașini grele (recuperabilă în 2,7 ani). Economia anuală de combustibil convențional : 3 700 tone.

- in toate întreprinderile care au in dotare ciocane de forjă ac
ționate de abur : o instalație de preparat apă caldă menajeră, cum este cea concepută și realizată de întreprinderea „Vulcan". Economia anuală de combustibil convențional : 1 800 tone.

- in toate întreprinderile care dispun de gaze de ardere, la orice 
debite și cu o temperatură specifică de 500 grade: o instalație. de preparat apă caldă ia 70 grade, cum este cea realizată la întreprinderea „23 August". Economia netă de combustibil convențional: 1 000 tone pe an.

IN INDUSTRIA LEMNULUI SI MATERIALELOR RE CONSTRUCȚII: Cine consumă mnltă
După industria metalurgică și industria chimică, pe locul imediat ur

mător in ce privește consumurile energetice se situează sectorul industria
lizării lemnului șl materialelor de construcții. Ca atare, și aportul aces
tuia la balanța energetică a țării, pe calea recuperării resurselor energe
tice refolosibile trebuie să sporească. Conform prevederilor de plan, 
nivelul recuperărilor trebuie, practic, să se dubleze, pină la sfîrșitul cinci
nalului viitor, față de 1984. Se impune așadar, in primul rind, extinderea 
grabnică a tehnologiilor de recuperare elaborate de institutele de cerce
tări și proiectări de profil, la toate instalațiile la care se pretează.

O Recuperarea căldurii radiate de tola cuptorului rotativ de clincher se aplică la Combinatul de lianți și azbociment Medgidia, obținîndu-se energie termică la un preț redus, de numai 180 lei gigacaloria. Soluția urmează să fie generalizată în unitățile similare.• La o serie de cuptoare rotative de ciment se aplică noi soluții de recuperare constînd in utilizarea căldurii aerului în exces de la ră- citoarele-grătar, la uscarea zgurii. Aportul energetic de la numai două 
linii tehnologice de ciment este de 3 250 tone combustibil convențional 
pe an.

• Institutul de cercetări și proiectări pentru industria materialelor de construcții a realizat o instalație de recuperare a căldurii gazelor 
arse de la cubilourile de vată minerală, cu o eficiență economică deosebită ; investiția se recuperează in mai puțin de trei luni, iar costul unei gigacalorii este de 62 lei. Soluția poate fi extinsă, practic,- la toate cubilourile din industrie., • Deosebit de eficiente se dovedesc și recuperatoarele ceramice regenerative, destinate cuptoarelor pentru ceramica de construcții, per- mițînd obținerea de energie termică ieftină, la costul de numai 134 lei gigacaloria.• Anul acesta urmează să fie omologată, la Combinatul de prelucrare a lemnului Brăila, instalația-prototip de recuperare a resurselor combustibile și termice de la uscătoarele de așchii, ale fabricilor de PAL, care va asigura recuperarea a 650 tone combustibil convențional pe on, la o singură linie tehnologică. In cursul cincinalului viitor, soluția va fi aplicată la alte 15 asemenea linii de fabricație din industria lemnului.

IN TERMUFICAREA 
URBANĂ:

Apartamente 
încălzite 

cu energie 
recuperatăIn .17 localități din. țară, .nece-,,, sacul- de combustibil, pentru în-> călzirea locuințelor și. prepara-- ;■ rea apei ’calde menajere-,poate fi asigurat prin valorificarea- re- ’ surselor refolosibile existente in unitățile industriale din respectivele localități, iar în 120 de orașe, valorificarea . resurselor refolosibile poate acoperi circa o treime din necesarul de hidrocarburi folosite pentru încălzire. In acest sens, municipiul 

Tulcea, pentru care, prin 'cola
borarea mai multor institute de 
cercetare științifică și proiectare 
s-a elaborat un sistem integrat de valorificare complexă a resurselor energetice refolosibile, 
va oferi un exemplu ce poate ■ 
fi urmat de o serie de alte lo
calități :

• 25 000 de apartamente din 
Tulcea urmează să fie încălzite 
prin utilizarea resurselor energe-

i tice secundare rezultate din I . procesele tehnologice ale combinatului metalurgic și ale întreprinderii de alumină -din locali ța te, asigurindu-se astfel ter- mof-icarea integrală, din recuperări, a municipiului, lată citeva calcule sugestive privind eficiența acestei acțiuni :
• Economia de combustibil : 

61 mii tone pe an
• Economia de energie elec

trică : 30 mii MWh pe an
• Producere de abur tehno

logic : 20 mii t.c.c. pe an
• Durata de recuperare a in

vestiției : 2 ani• încă din 1983, Ia Turișu 
Măgurele, termoficarea a 4 250 
apartamente, prin valorificarea 
căldurii recuperate din procese 
tehnologice de pe platforma 
combinatului de îngrășăminte 
chimice din localitate, permite economisirea a , 35.420 tone combustibil convențional pe an. Această soluție, elaborată de Institutul de inginerie tehnologică și proiectare pentru indus-- tria chimică, urmează să se-a- plice și la combinatele similare din Bacău și Slobozia.

• Localități propuse pentru a 
beneficia de căldura recuperată 
de pe platformele industriale : 
Ploiești, Tulcea, orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Pitești, Craiova, 
Rimnicu Vilcea, Giurgiu, Ocna 
Mureș, Tirgu Mureș, Piatra 
Neamț, Arad, Slobozia, Turnu 
Măgurele, Bacău, Făgăraș, Timi
șoara, Oradea.

Economia de combustibil ast
fel realizată va fi de 392 mii 
tone pe an.E limpede că prin mobili
zarea forțelor muncitorilor, 
ale tuturor specialiștilor, prin 
aplicarea soluțiilor oferite de 
cercetarea științifică, resurse
le energetice refolosibile exis
tente, practic, în toate uni
tățile productive pot fi recu
perate integral sau în cea mai 
mare parte.

Pagină realizată de 
Ioana DABU
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„A-ți face datoria înseamnă
a munci pentru progresul țării— Mă întrebați cum s-au format, cum au evoluat comuniștii ca oameni în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, perioada marii renașteri a României socialiste ?Tovarășul Marin Lungu, prim-se- cretar al Comitetului municipal de partid Craiova, renunță la argumentele teoretice — atit de la în- demînă oricui pentru un răspuns la o asemenea întrebare — și ne propune un exemplu concret. Un destin uman. „Unul din multele — cum se exprimă dinsul — care întăresc regula. Și anume, că una din marile cuceriri ale perioadei de după Congresul al IX-lea o constituie formarea omului nou. capitalul cel mai de preț a! societății. Omul care să constituie baza pe care modelat omul societății de societatea comunistă. Dar,

fetei chip vara, reîntîlnim o femeie matură, la fel de vioaie în mișcări și vorbă, care, observi de la primele cuvinte, nu se grăbește în a da răspunsuri, analizează atent fiecare cuvînt care-1 rostește.— Și ce s-a mai întîmplat atunci, după adunarea generală

zglobii, cu ochi iscoditori și luminos ca al florii-soarelui
pede a organizației U.T.C., cind l-ați criticat pe maistru ?

care ai fi tentat să crezi că a intrat totul — și datele generale și amănuntele. Dar viața — poate d.e aceea este și grea și frumoasă — nu încape în formule și sinteze.De la acea adunare a organizației de bază U.T.C., pentru Dumitra Antonie — ca pentru toți tinerii uzinei din generația ei — viata și munca au fost mereu baricade <5e luptă. Pentru că, in ultimii ,20 de ani. „Electroputere", ca mul-
ÎS

să fie mîine, ___  ____  scuza- ți-mă, am început să teoretizez și n-am dat exemplul. Mergeți la uzina „Electroputere" și faceți cunoștință cu tovarășa Dumitra Antonie"....Dumitra Antonie ? în memoria reporterului se produce, pe loc, un șoc. E un nume pe care, are impresia, că l-a mai auzit rostit cirid- va. Nu cumva e vorba de fata a- ceea care, la terminarea școlii profesionale, într-o adunare generală a organizației U.T.C., l-a ■,criticat pe maistru că nu știe să lucreze cu ținerii, că le vorbește încruntat, parcă acasă n-ar avea și el copii ? Nu cumva e vorba de fata aceea despre care directorul general de a- tunci al întreprinderii a anticipat că va ajunge o mare specialistă ? Nu cumva e vorba de fata aceea iute ca o zvîrlugă, mai matură decit virsta, pe care tinerii au ales-o secretara organizației U.T.C. încă după primul an <je producție ?Aceste întrebări și altele care-mi fulgerau memoria au primit răspuns în momentul cînd am pătruns în sediul comitetului ' de partid de la „Electroputere" și am întrebat dacă aș putea vorbi cu tovarășa Dumitra Antonie. „Păi, chiar vorbiți. Eu sînt. Iar aici, la comitet, îndeplinesc funcția d6 secretar adjunct cu probleme organizatorice". Și în locul

Proiecțiile de lumină ale Congresului al IX-lea 
relevate în biografii semnificative

— Multe, foarte. Au trecut anii tinereții. M-am maturizat. Dar să știți că tot acolo, la mașini rotative, lucrez. Maistrul respectiv a ieșit . la pensie. Acum cind ne revedem — și ne revedem des — îmi spune mereu in glumă : „Măi, Dumitro, tare dor mi-ar fi de o săpuneală, așa cum mi-ai tras-o tu atunci. Dar să mai trăiesc din nou lingă tineri. A fi maistru și a nu avea in jurul tău tineri, e ca și cum n-ai lăsa nimic în urma ta".„Atunci" înseamnă acum 27 de ani. Iar fata cu „săpuneala" n-avea decit 16 ani. Acum are 43. Ce s-a întîmplat in toți acești ani ? „Nimic neobișnuit. Am muncit și mi-am făcut datoria în uzină. Iar atunci mult de o familie, mai greu găsim loc fi o bună
cind îți faci datoria, ai muncit. Mi-am întemeiat îmi împart din ce în ce timpul. Dar noi, femeile, pentru toate. Și pentru a muncitoare, și pentru a fi o bună mamă, și pentru a fi un secretar de partid adjunct, care să nu încurce lucrurile". O explicație-sinteză în

te alte . citadele de azi ale industriei românești, a devenit — prin dezvoltare și extindere, prin înnoirea și modernizarea producției — una din cele mai mari întreprinderi ale tării. Iar pe baricadele a- cestei lupte pentru nou, pentru progres, s-au aflat și aici, ca pretutindeni, comuniștii. De aproape 24 de ani, Dumitra Antonie e șefa unei echipe de bobinatoare. Una din cele mai grele meserii din uzină. Pentru că ei, bobinatorii, trebuie să a- sigure „creierul" fiecărei instalații, fiecărui utilaj. E suficient ca în- tr-un utilaj de 10—15 tone — și cîte nu se fac aici de asemenea mărimi ! — cineva să încurce citeva „fire" ale unei bobinări, ale unei izolații, pentru ca munca a sute de oameni să fie luată de la început. Ei bine, echipa condusă de comunista Dumitra un asemenea muncitorească, nală, îneît ea talonul de la . .măsurarea faptelor tuturor. Și cînd
Antonie a ridicat la nivel răspunderea competența profesio- reprezintă astăzi e- care se pornește în

ai un asemenea etalon, e greu să mai coboare cineva ștacheta. Dimpotrivă ! Iar Dumitra Antonie a ridicat ștacheta nu numai printr-o muncă fizică migăloasă, ci și prin- tr-una de perfecționare continuă a pregătirii tehnico-profesionale. Se spune că a devenit o adevărată „bibliotecă’ tehnică". Că a citit despre mașinile rotative cît multi ingineri. Absolvirea liceului la seral — muncind și învățind, învățînd și muncind — i-a permis să acumuleze, de asemenea, multe cunoștințe tehnice. Iar faptul că este, la numai 43 de ani, bobinatoarea cu cea mai mare experiență din „Electroputere" spune totul despre „revoluția" prin care a trecut ea. De la fiica de țărani de lîngă Craiova, care auzise prima oară de electricitate lașcoală, la unul din cialiști de vîrf înmașini rotative și electrice. Un lucru înfloririi țării prin lui — veți spune.nu e deloc ușor ca intr-un colectiv de nivelul celui de la „Electroputere", care numără peste 10 000 de oameni, ,o femeie să apară mereu, prin rezultatele ei, în prim- plan. Ultimii 20 de ani, anii afirmării și prețuirii deosebite a muncii, pentru progresul necontenit al patriei, i-au adus comunistei Dumitra Antonie o colecție de ordine și distincții. Pînă la cele mai înalte. Pentru rezultatele ei în muncă. In 1979 i-a fost conferit înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". Pentru ce anume ? Cîte răspunsuri nu s-ar putea da la această întrebare ! Dumitra Antonie rostește poate pe cel mai adevărat : „Am muncit și mi-am făcut datoria. De muncitoare și de comunistă. Ați face datoria înseamnă a munci țării. Dacă aceasta eu mă voi strădui un erou".Și frumos spus, . . . ................. ,cum gîndesc și muncesc comuniștii generației formate după Congresul al IX-lea al partidului.
Constantin PRIES CU

Din noile construcții ale municipiului Slatina Foto : E. Dichiseanumuncitorii spe- construcția de transformatoare obișnuit in anii afirmarea omu- Așa este. Dar

pentru progresul înseamnă eroism, să fiu permanentși adevărat. Așa

(Urniare dip pag. I)gur atestate documentar, dar și folclor. Dar ce e folclorul, ce sînt legendele decit o emanație a vieții neîntrerupte intr-un anumit spațiu ?Am văzut pe un munte ce străjuiește Valea Doftanei un lucru uluitor : o potecă ! Dar cine n-a văzut o potecă ? „Unde duce drumeagul ăsta ?“ întrebi. . Și cel întrebat îți răspunde : „Păi, încolo, spre locul Cutare !“ Și te bucuri că drumul duce unde ți-ai propus tu. Poteca duce de la istorica Țară-. Românească . in , Transilvania. Din monografia cercetată aflu că trărisporturile înainte vreme erau dintre cele mai diferite, cu toate că; pe. pămînt- existau- ji- trenițrfl'și avioane.''Așadar, puteai", ți-eci'. uh mupttj. ,,eu piciorul, călare sau cel mult cîi vcătuțfi:'- !'_____ _spre Transilvania și invers se treceau destul de greu. ■ Dar greutatea cea mai mare era pînă în 1918 o alta, și anume granița ce separa trupul țării, printr-o linie nefirească pe marginea de miazănoapte a satului Trăisteni. Cu toate acestea, o nemaivăzută unitate economică și culturală a sudat dintot- deauna Moldova, Transilvania și Muntenia" (Dr. Ion T. Cojocaru : „Monografia comunei Valea Doftanei").

Merg pe potecă și mi se spune că pot lua și alt drum. Sînt cu un om, nu știu cum să-1 descriu, nici tînăr, nici bătrîn. Vasile I-Ierie (eu mă mir de nume, el se miră de ce mă mir — „păi la noi, la Te- șila, numai I-Ierie sînt !“, țărani, crescători de animale) și el îmi povestește că pe aici, spre Transilva-

trivă. Oamenii treceau unii cătră alții cu greutate da’ imediat". Am reținut : dacă ei voiau, atunci treceau imediat. Nimeni deci nu-i putea opri !Am colindat prin Valea Doftanei pînă la Valea Neagră — i se zicea așa din pricina întunecimii iscate de pădurea deasă — un loc unde am aflat ia-

venituri aproape nebănuite. S-au născut astfel o mulțime de „fabrici" : de filatură, de tricotaje, de cojocărie, de dărăcit, de boiangerie, nemaivorbind de lactate, dar, iată că uitam încălțămintea, dar cîte nu se pot uita?, îneît profesorul Gheorghe Clinei e nevoit să-mi sublinieze multele meserii și, totoda-

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI OLT
PENTRU LOCUL I ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Exemplul bunilor gospodari

nia,' au 'fost acum două sute de ani 72 de poteci. Și toate duceau și veneau din Transilvania. Și-mi spune, pe urmă, cugetarea -lui,;: , ~ '' 01-ău peste '’ nu. fi Garpâțîi '•ții:?'’ ' ' să-șipășunat. Trebuia să le urce pînă sus pe coamPle cu iarba înaltă, în care cînd intrau se auzea sunetul u- niversului. Chiar el mi-a spus astfel : „Cînd m-apu- că seara, aud stelele". Dar eu nu-1 mai ascultam. Mă gîndeam la cele 72 de poteci care treceau peste un munte. „Zăpezile — îmi spune crescătorul de' animale, ciobanul și pădurarul Vasile Herie — nu ne-au stat niciodată împo-

„De demult, țpvprâșe, fel de l'el de rețele ■ munți. Păi; cum ? Să i trecut unii cătră al-Era grăbit, trebuia ducă repede vitele la

răși un fapt extraordinar. Extraordinar ? Da, fiindcă el punea într-o lumină tțouă ceea ce ni se pare acum obișnuit. Anume că in,.,anul .1.977, deci după Congresul - al IX-lea al partidului. în Valea Doftanei s-a înființat asociația crescătorilor de vite cu cel dintîi statut de acest profil. Cum a fost gîndită o astfel de asociație ? Ea se înființează la sate prin liberul consimțămînt. Și iată că la cel dintîi Congres al țărănimii, un cioban, Ion Popa din Valea Doftanei, a vorbit de la tribună despre rezultatele obținute : cele 2 000 de gospodării ale comunei Valea Doftanei, u- nite în asociația de creștere a animalelor, cu o asociație de prelucrare a produselor animaliere au adus

tă, marile venituri pe care acest sat-oraș, această unitate economică, această a- șezare turistică le poate aduce.Exisță aici up. obicei. La fintina de, pește drum gospodina scoate o doniță cu apă. Și lasă acolo și o cană. Pentru drumeți., ,Eu i-am spus profesorului că , acest obicei există’în toată țara. Fintina românească — să-1 numim. El însă îmi răspunde cu un fel de exactitate și nu pot să nu-i dau dreptatea cuvenită. A- nume că pe aici oamenii au fost odinioară foarte izolați. Că încă în Dieta din iulie 1600 de la Alba Iulia Mihai Vodă Viteazul a insistat ca satele românești, maghiare și săsești, oierii și plugarii din munții Carpați și din preajma lor să se ajute între ei și

cu privire la pășunat, și cu privire Ia arat. Nu era o pornire anapoda. Era o căutare necesară. Nimeni nu pleacă Ia drum fără un scop. Nimeni nu se culcă sub acoperișul unei fîntîni fără ca dimineața să se spele pe față cu apa ei. Și pe urmă să-și urmeze drumul — mi-a spus profesorul Gheorghe Clinei.Aflu apoi despre înfăptuirile și preocupările oamenilor de azi din Valea Doftanei. Despre noua viață care a înflorit aici în ultimii douăzeci de ani. Văd pentru întîia dată Barajul Paltin. Celebru prin lacul său de acumulare. într-adevăr, albastru ca și riul, dar aș spune că mi-a apărut și mai albastru. Cît de . albastru ? Se poate spune ? Da, pentru că tot ce a urmat s-a petrecut sub un cer senin. Tot ce se livrează din Valea Doftanei are valoarea acestei culori de rară brățară. Fiindcă de aici pornește, spre mobila din casă, lemnul, fiindcă de aici pornește spre ziduri de orașe piatra de rîu, precum pe vremuri marmura pentru statui, fiindcă de aici, din iarba muntelui, aș spune veșnic verde, izvorăște laptele și, în general, fiindcă de aici pornește și un minunat proverb despre, omenie :„La voie bună oamenii s-adună“.

li

Județul Olt, asemenea tuturor zonelor țării, a cunoscut — mai cu seamă in ultimele două decenii — o amplă și puternică dezvoltare eco- nomico-socială. Urmare a judicioase a partidului nostru repartizare rațională a forțelor de producție, la Slatina și Balș, la Caracal și Corabia, la Drăgănești și Scornicești au apărut adevărate cetăți industriale ce pulsează viguros în peisajul economic al patriei. Demn de remarcat, în acest sens, este faptul că 97 la sută din producția industrială a județului — care se cifrează la peste 30 miliarde lei — se obține în capacități de producție puse în funcțiune în „Epoca Ceaușescu". în același timp, orașele și satele au devenit tot mai înfloritoare, asimilînd — in ritmuri vertiginoase — impresionante elemente de civilizație. Amintim doar că, în anii de după Congresul al IX-lea, au fost construite și date în folosință peste 32 de mii de apartamente, că in satele județului peste 80 la sută din locuințe (dotate cu toate cele necesare) sînt ridicate în această perioadă concomitent cu darea în folosință a numeroase edificii social-culturale: spitale și policlinici, școli și grădinițe, magazine și lăcașuri de cultură.Ridicarea județului Olt, laolaltă cu țara, pe aceste impresionante coordonate ale progresului și civilizației se .fundamentează — ca în cazul tuturor județelor — pe sprijinul direct, nemijlocit, al secretarului general al partidului, vizitele efectuate de ' rășul Nicolae Ceaușescu în sistematic constituindu-se în mente de referință, indicațiile cu aceste prilejuri definind cu clari late direcțiile majore de acțiune, mobilizînd energia creatoare a maselor la înfăptuirea exemplară a obiectivelor economico-sociale. Oltul .. de astăzi.,se mîndreștg. că în^indțiș- trie ă trecut cu succes examenul .efi' cidtfței' '$i .competenței;', dă în ăgrj ’ cultură a obținut autentice produc ; ții record, că în celelalte ’dome'hîî' p activitate "'ă realizatăucfcgse' ’ de seamă.înalta distincție acordată — „Ordi- , nul Muncii" clasa I. pentru locul întii ocupat de Consiliul popular județean în întrecerea pe 1984 — conferire care, dintr-o eroare de transcriere redacțională nu a fost menționată în ziarul de ieri — reprezintă nu numai o meritată apreciere a rezultatelor deosebite obținute. ci, în același timp, și,o evidențiere concludentă a spiritului de inițiativă, a priceperii gospodărești și răspunderii cu care’oamenii muncii din această parte a țării au înfăptuit și depășit sarcinile și angajamentele asumate.

politicii de

tova- mod mo- date

O CERINȚĂ PERMANENTĂ
------ ---------------------------------- - ---------------------------------- ------- '............................... —.................................................... I . 

SIMPLIFICAREA FORMULARISTICII

— Pentru a putea lua cele mai bune decizii in îndeplinirea exemplară' a sarcinilor ce ne revin — ne spunea tovarășul Gheorghe Oiță, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular dețean — în toate acțiunile au consultați atit deputății cit și mare număr de cetățeni. Cum _ ... procedat concret ? în primul rînd, s-a făcut o popularizare și o propagandă largă obiectivelor și angajamentelor județului în cadrul întrece-
un s-a

Experiența înaintată 
la tribuna „Scînteii“
rii dintre consiliile populare, la locurile de muncă și în circumscripțiile electorale, astfel incit fiecare cetățean să cunoască limpede sarcinile ce-i revin pe parcursul anului. O deosebită preocupare a fost, in continuare, urmărirea sistematică și permanentă a modului în care Se realizează aceste angajamente — pe trimestre, lunar, săptămânal, chiar zilnic. Aportul cetățenilor a fost — evident — considerabil : tot ce s-a înfăptuit s-a făcut împreună cu cetățenii, pentru cetățeni. In consultarea obștii, în atragerea ei la îndeplinirea obiectivelor asumate, inclusiv în analiza modului in care decurge întrecerea, consiliile populare— municipal, orășenești, comunale— au folosit diverse modalități ce le aveau la îndemină : întîlnirile depu- taților cu cetățenii (în mod organizat sau ad-hoc), adunările din cadrul „Tribunei democrației", conlucrarea cu comitetele de cefățeni și asociațiile. de locatari, sesiunile consiliilor populare, presa județeană

etc. Cînd a fost cazul, in cadrul fiecărei localități s-au discutat, in adunări cetățenești (Ia comune) și în sesiuni ale consiliilor populare (la orașe), cerințele și propunerile locuitorilor ; apoi au fost analizate condițiile și în funcție de acestea posibilitățile, numai după aceea luîn- du-se decizia ce și cum să se facă. Cît au fost de judicioase hotărîrile luate, ce rezultate au fost obținute arată cel mai elocvent faptele...Unul din principalii indicatori ai întrecerii între consiliile populare județene — construirea și darea în folosință a noilor locuințe — s-a realizat în proporție de 109,2 la sută, cu o depășire de 251 apartamente ; la producția netă industrială (din unitățile consiliului popular) depășirile de plan însumează peste 52 milioane lei, iar la export mai mult de 3,4 milioane lei. Totodată, s-a extins și diversificat rețeaua prestărilor de servicii către populație, indicator la care planul a fost depășit cu 16.2 la sută, creîndu-se 40 de noi secții și ateliere, iar volumul lucrărilor realizate prin muncă patrioticăcifrează la 904 lei pe locuitor. O atenție deosebită s-a acordat, bineînțeles, producerii și livrării de mărfuri către populație ; în afară de programul stabilit, s-au realizat 15 noi produse solicitate de populație. Este vorba de obiecte manuale de uz casnic și gospodăresc...Iată deci, succint, numai cîteVa aspecte și realizări care atestă preocuparea și străduința locuitorilor județului Olt de a-și îndeplini în mod exemplar sarcinile anuale de plan, de a face ca și această parte de țară să devină tot mai înfloritoare, pe măsura mărețului ev socialist pe care îl trăim.
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„ . la moderat, cu unele intensificări in

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 iunie, ora 20 — 24 iunie, 
ora 20. In țară: Vreme instabilă in 
cea mal mare parte a țării. Vor cădea 
ploi locale îndeosebi sub formă de 
aversă, însoțite de descărcări electri
ce, mai frecvent în zonele de deal și

sudul țării și in zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 7 și 17 grade, iar cele maxime in
tre 17 și 27 grade, local mai ridicate. 
Dimineața, se va produce ceață la 
munte și in Transilvania! In București: 
Vremea, va fi ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la intre 13 și 16 grade, Iar cele maxi
me între 23 șl 26 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE

într-un articol publicat recent („Intre a lucra și a-ți face de lucru", în „Scînteia" nr. 13 316) se arăta că la Consiliul popular al comunei Ozun, județul Covasna, s-au înregistrat în interval de un an 161 de circulare, instrucțiuni, adrese cu caracter general, iar la Consiliul popular al comunei Prejmer, județul Brașov, un număr aproape dublu — 299. Dacă ar fi să se adauge și co- ’ respondent# care privește planul, bugetul și situațiile statistice, se ajunge (în cel de-al doilea aproximativ o indicație E mult sau puțin ?Nu este ușor de dat direct. Totuși, e de reținut că aceste acte, care in marea lor majoritate vizează reglementarea, coordonarea și îndrumarea activității de zi cu zi, nu fac decît să completeze alte forme de reglementare, coordonare, in-

exemplu) Ia scrisă pe zi.un răspuns

® Continuînd incursiunea pe „bulevardul hîrtiilor" • O circulară pe zi — e puțin sau 
e mult pentru un consiliu popular comunal ? • Trei acte complicate fără nici o măsură, 

în loc de trei măsuri simple, fără nici un act

drumare, unele mai importante și mai directe. Avem în vedere reglementările legale, hotărîrile și documentele 'de partid, îndrumarea directă efectuată in teren de reprezentanții organelor superioare, de specialiști, de organe de control, coordonarea in cadrul consiliilor unice a- groindustriale (care au primit și u- neie atribuții ca organisme de stat), instruirea periodică a activului consiliului popular (începînd cu prima- . rii) ș.a. Trebuie avută in vedere, de asemenea, și experiența practică a oamenilor muncii de la consiliul

popular, a largului activ obștesc, opinia deputațilof și cetățenilor, aplicarea principiilor autoconducerii și au- togospodăririi — toate acestea oferind elemente pentru activitatea de conducere locală și pentru controlul întregii munci.
La problematică asemănătoare, 
activități scriptice contrastante,Din dorința situării discuției pe un teren cit mai obiectiv, am repartizat amintitele acte, după conținutul lor, pe citeva mari zone tematice :

NUMĂRUL ACTELOR ÎNREGISTRATE PRIVIND

Consiliul popular Organizarea, funcționarea consiliului Producția agricolă, silvică, fondul funciar Alte activități productive Asigurarea energiei Invățămînt cultură Comerț Activitatea financiar- contabilă Alte acte
Ozun 54 1 31 3 7 1 17 9 39Prejmer 29 60 30 31 18 10 45 76Dintr-o privire se remarcă diferențe foarte’ mari in cadrul fiecărej categorii de înscrisuri, deși, după control. Sau :. la Ozun este sensibil mai mare și numărul de adrese ce privesc activitatea comercială. De tenie de importanță majoră : valorificarea resurselor locale, în general, și folosirea surselor de energie ne-cum s-a . menționat de la început, cele două comune sînt și apropiate și. asemănătoare, deci problemele coordonării lor ar fi, in linii'mari, aceleași.Iată, spre exemplu, deși numărul actelor înregistrate la Prejmer este mai mare decit la’ Ozun, categoria celor care se referă ia orgarizarea și funcționarea consiliului popular ca instituție este aproape de două ori mai mic. Faptul reflectă mai multe măsuri notabile de Înlocuire a îndrumării prin hirtii cu o îndrumare reală, la fala locului luate de către Consiliul popular al județului Brașov ; este de menționat în acest sens renunțarea la practica trimiterii deciziilor birourilor executive ale consiliilor populare comunale „la verificat", legalitatea acestora fiind urmărită direct in teren, cu prilejul activității curente de îndrumare și

ce ? Deoarece comunicarea lunară a fondului de marfă repartizat localității seface atît de către UJECOOP, cit și de către Direcția comercială județeană. Deci, lunar sosesc aceleași date în două rînduri de adrese, paralele, de la două foruri. Cu ce rost ? Cu nici unul. în schimb, la Prejmer s-au înregistrat de cinci ori mai multe circulare privind activitatea financiar-contabilă. Este efectul unei pedanterii, excesive din partea direcției de resort a consiliului popular județean care, periodic, trimite instrucțiuni de aplicare a unor legi... aflate în vigoare de.trei, de cinci sau de zece ani 1
Adrese multe, acțiuni concrete 

— puțineȘi în județele în care s-a întreprins prezentul sondaj, dar și în alte județe crește corespondența pe două

convențională, în special. Este firesc ca interesul sporit față de aceste activități să determine și o corespondență sporită, dar e tot atît de firesc Ca prin corespondență — mai bine zis : și prin corespondență — să se obțină, mai repede, rezultate sporite.Este bogat, bunăoară, topul hîrti- ilor sosite la Prejmer pe tema bio- gazului ; parcurgîndu-1 însă, ai la un moment dat sentimentul că asiști la un dans cu pașii bătuți pe loc : cu o adresă se recomandă executarea a două instalații de biogaz, cu altă adresă se solicită acordul în a- ceeași problemă, cu a treia se dă asentimentul... Dar nici o instalație de acest fel nu a fost pînă în prezent, măcar începută. Sau : încă de la data de 12 octombrie 1984, Comitetul executiv al consiliului popular județean a cerut să se planteze în amintita comună o răchitărie de 0,5 ha,

detaliind prin adresa nr. 8 174 în ce mod, cu ce forțe și cu ce mijloace să se întreprindă această „acțiune" ; a venit vara anului 1985, iar răchităria a rămas „plantată" doar pe hîrtie, în birou, unde — și așa cum — a fost concepută.Și astfel, pe lîngă multe inițiative și rezolvări concrete, eficiente, apare și în lumea inertă a hîrtiilor o zbatere pe teme „la modă". Pentru că există un fel de „modă" și în materie de formalism, ce preia, la modul ineficient, preocupările majore ale unui moment sau altul. Iată un exemplu : Printre multele hirtii sosite la Prejmer pe tema resurselor energetice secundare se găsește și a- dresa nr. 8 152 din 4 decembrie 1984 a întreprinderii județene de electricitate, atelierul de proiectare, prin care s-au solicitat date pentru „înr tocmirea unui studiu asupra surselor de energie neconvențională". încrezători în existența studiului, ne-am prezentat la inițiatorii formularului, interesîndu-ne de intențiile și posibilitățile folosirii respectivelor surse de energie. Cu deplină amabilitate; șeful atelierului, Georginte Bădăluță, ne-a spus că... alte unități județene se ocupă cu așa ceva.
Respectarea dispozițiilor — 

o cerință a disciplinei socialeExistența înscrisurilor oficiale și ideea de disciplină în activitate sînt de nedespărțit. De altfel, insuflarea atitudinii de maximă seriozitate față de o anumită problemă constituie și una din principalele meniri ale actelor. Numai că disciplina nu se întreține de la sine, iar carențele ei nu pot fi lichidate prin hirtii ; dimpotrivă, mai mult sporesc „hemoragia" de cerneală. La sediul Consiliului popular al comunei Ozun am făcut următorul experiment : l-am întrebat pe tovarășul vicepreședinte Biro Iuliu cum se explică repetarea adreselor prin care organele județene tratează aceeași problemă simplă : tunderea crengilor care stînjenesc liniile electrice aeriene. Interlocutorul a motivat că este vorba de o cores-

pondență de rutină, care. se primește în fiecare trimestru ; am ieșit citeva minute în jurul clădirii, consiliului popular, depiștînd numai în „vecini" . 5 curți (dintre care două ale școlii locale) ai căror copaci își urzeau coroana deasă printre firele sub tensiune, gata să le rupă la cel mai mic vînt. Departe de a scutura apatia, lipsa de inițiativă a resortului local, repetarea adreselor n-a făcut decît să o completeze cu o trăsătură noua : formalismul.Intr-adevăr, îrt loc de a dinamiza atitudinile de inerție, de indiferentism, excesul de hirtii le oferă, mai curînd, un fel de culcuș comod. Ne întoarcem privirile spre o problemă „urgentă" din... noiembrie 1983. Biroul executiv al Consiliului popular ăl comunei Prejmer â discutat atunci caracterul imperios lucrări de reparație la blocurile proprietate de stat din satul Lunca Clinicului. Prezent la ședință, Andrei Cociș. delegatul I.C.R.A.L. Brasov, și-a luat angajamente promițătoare și a subscris unui grafic de lucrări avînd ca termen luna aprilie 1984. Venise vara anului 1984 și în blocurile din satul amintit continua să plouă. A intervenit Comitetul executiv al consiliului popular județean care, prin adresă, a cerut I.C.R.A.L. Brașov să ia „de urgență", pînă Ta 20 iulie (anul trecut, firește), măsuri de remediere și „să ne comunicați eficiența lor". La o săptămînă după expirarea termenului, consiliul popular comunal a informat consiliul popular județean că fot nu s-au început lucrările la terasele blocurilor. Situația e neschimbată pînă în prezent, în loc de lucrări de izolații hidrofuge, s-a manifestat din plin rolul hîrtiilor de... izolator favorabil comodității, indiferentismului.*Acest nou periplu pe „bulevardul hîrtiilor" oferă unele elefnente de răspuns la întrebarea pusă în deschiderea articolului : da, se poate vorbi de eficiența (sau ineficienta) actelor scrise, a corespondenței vehiculate între instituții. Cerințele perfecționării continue a activității tuturor unităților socialiste incumbă în mod direct eliminarea formalismului, desfășurarea unei activități administrative la obiect, cu rezultate concrete, cu centrul de greutate în rezolvarea problemelor și nu în consemnarea lor.

CANOȚAJ. Noi informații despre prima ediție a „Regatei București" care se desfășoară începînd de astăzi după amiază (ora 17) pe apele lacului Pantelimon. Amintind că regata bucureșteană vine la puțin timp după aceea de la Griinau (R.D. Germană) și. că deci va prilejui interesante revanșe sportive, vă informăm că lotul R.D.G. va cuprinde 40 de persoane, avînd concurente de valoare la toate probele feminine. De asemenea, la diferitele probe se vor alinia echipaje din U.R.S.S., Polonia, Iugoslavia și Bulgaria, ceea ce conferă regatei un ridicat nivel internațional.Amatorii locul de București"14, autobuzele 165, 119, nr. 514 (din Piața Rosetti) troul (stația Republica).
de canotaj pot ajunge la desfășurare a „Regatei cu tramvaiele nr. 28, 13, maxi taxi și cu me-

BOX. La campionatele mondiale de tineret, care sînt programate la București, în perioada 1—8 septembrie, au confirmat pînă in prezent participarea 22 de federații naționale. Printre acestea se numără federațiile din Cuba și S.U.A., Japonia și Mongolia, Mali și Tunisia, precum și federații din Europă, cum sînt de exemplu cele din R.D. Germană, U.R.S.S., Bulgaria, R.F. Germania, Italia, Franța și Anglia.
HANDBAL. Alte rezultate de la campionatul mondial universitar de handbal. în grupa semifinală B (din care face parte și echipa României) : Iugoslavia — S.U.A. 24—21 (8—11). Din grupa semifinală A : U.R.S.S. — Algeria 28—15 și R.F. Germania — Polonia 29—20.Amintim că echipa noastră reprezentativă a întrecut Coreea de Sud cu 48—36 (24—15) și că astă seară va juca cu echipa Iugoslaviei.

necesar al unor
IALOMIȚA. La casele de cultură, cluburile muncitorești, căminele culturale, in întreprinderi și instituții, Consiliul de educație politică și cultură socialistă al județului Ialomița organizează manifestări cultural-educative complexe, sub genericul „Contemporanii urnii timp eroic — 20 de ani de Ia Congresul al IX-lea al P.C.R.". La Slobozia a fost vernisată expoziția de carte social-politică, iar în stațiunea balneoclimaterică. Amara a fost organizat un medalion cinematografic cu filme inspirate din munca și viața poporului român în „Epoca Nicolae Ceaușescu", De asemenea, a avut loc literară „Noi, cronicarii aur". (Mihai Vișoiu).

COVASNA. Sub genericele „Tineretul român — participant activ în pregătirea și marcarea Anului Internațional al Tineretului", „Tineretul României dorește pacea", „Rolul tineretului în acțiunile organizate pentru dezarmare, pentru instaurarea unei păci trainice in lume" se desfășoară în școlile, liceele și cluburile tineretului, in întreprinderi și instituții expuneri, mese rotunde și manifestările cul- tural-artistice alecaredejului, prin Anul Internațional (Păljănos Maria). tineretului ju- se marchează al Tineretului.

Sergiu ANDON

șezătoarea anilor dePalatului a găzduitMUREȘ. Sala mare a culturii din Tirgu Mureș deschiderea festivă a celei de-a 15-a ediții a manifestării cultural- artistice ,,Zilele muzicale tîrgmu- reșene". în concertul inaugural al acestei manifestări, dedicate împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, orchestra și corul Filarmonicii de stat din localitate au interpretat piesa „Imn conducătorului iubit" de Remus Georgescu,' care s-a bucurat de un deosebit succes. (Gheorghe Giurgiu).

GIURGIU. Printre numeroasele manifestări politico-educative organizate in județul Giurgiu cu prilejul împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, se înscriu expunerile „însemnătatea istorică a celui de-al IX-lea Congres al P.C.R" și „Epoca Ceaușescu — epoca celor mai înfloritoare împliniri din istoria României", prezentate în toate organizațiile de partid din județ. în așezămintele de cultură din comune și la Teatrul „Ion Vasilescu" s-a prezentat recitalul de versuri și muzică patriotică, revoluționară intitulat „Slăvim partidul și conducătorul". (Ion Manea).
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TOVARĂȘUL NICOLAE
a primit scrisorile de

(Urmare din pag. I)Inmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul ALVARO DANTAS 
TAVARES a arătat că președintele Republicii Capului Verde, tovarășul Aristides Maria Pereira, i-a încredințat misiunea de onoare de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai călduroase salutări, iar poporului român prieten urări de pace și prosperitate.în cuvintarea prezentată cu acest prilej de ambasador este exprimată hotărîrea guvernului țării sale de a acționa, în continuare, pentru consolidarea și dinamizarea relațiilor dintre Republica Capului Verde și Republica Socialistă România, pentru extinderea și diversificarea cooperării bilaterale, pe multiple planuri. în același timp, se manifestă convingerea că amplificarea acestor bune raporturi este în folosul și spre binele, ambelor țări și popoare, slujind, totodată, cauzei colaborării și înțelegerii intre națiuni.în cuvîntare este evidențiat, de asemenea, faptul că ..Republica Capului Verde se pronunță cu consecvență împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste și de apartheid, pentru respectarea

In Editura Politică 
a apărut, in colecția 

Din gindirea 
social-politicâ 

a președintelui României

NICOLAE

CEAUȘESCU

Respectarea principiilor 

relațiilor dintre state — 

imperativ fundamental 

al vieții internaționale 

contemporane

PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A SARCINILOR ECONOMICE
(Urmare din pag. I)septembrie a tuturor pregătirilor pentru anul viitor.Cu cea mai mare exigență a evidențiat tovarășul Nicolae Ceaușescu cerința ca planul la 
producția fizică să fie îndeplinit 
ritmic, integral, la toate sortimen
tele, in fiecare unitate și ramură 
a economiei. în aceșț. context, o atenție deosebită trebuie acordată realizării pianului in ramurile care asigură dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării. Există în aceste sectoare programe speciale pentru producția de cărbune și minereuri, de petrol și gaze, de energie electrică. Esențial este ca, în toate aceste ramuri și în alte sectoare producătoare de resurse materiale, consiliile de conducere ale ministerelor, centralelor și întreprinderilor să acționeze cu toată fermitatea și răspunderea pentru lichidarea stărilor de lucruri negative, pentru asigurarea tuturor condițiilor tehnico-organi- zatorice necesare realizării inte
grale a prevederilor planului pri
vind dezvoltarea bazei energetice 
și de materii prime.Un loc central în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu îl ocupă problemele Îndeplinirii fer
me a planului de comerț exterior, 
și in primul rind a planului la 
export. Evidențiind că exportul constituie o problemă fundamentală a. dezvoltării generale a țării, secretarul general al partidului a cerut organelor comerțului exterior, întreprinderilor producătoare să acționeze cu stăruință și răspundere pentru îndeplinirea integrală a planului în acest domeniu.în strinsă concordanță cu orientarea fundamentală dată de Congresul al XlII-lea al partidului cu privire la accentuarea rolului factorilor intensivi ai dezvoltării economice, secretarul general al parti
Dezvoltarea multilaterală a patriei

(Urmare din pag. I)arăta nimeni cu degetul că am jefuit prin războaie, exploatare sau prin alte forme de însușire a bunurilor și valorilor naționale ale altor popoare. Ceea ce avem,. realizările obținute sint rodul propriului efort, al alocării unei însemnate părți din venitul național realizat pentru crearea, dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale.Desigur, pentru obținerea unui ritm accelerat de înaintare este extrem de important cit din venitul național merge spre acumulare, după cum nu mai puțin important este să ne preocupe modul în care este folosit marele efort al națiunii. Acestei e- sențiale întrebări, partidul nostru i-a căutat permanent răspunsul adecvat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a revenit din nou asupra problemei creșterii eficienței efortului de acumulare, subliniind la recenta plenară comună că una dintre cele mai fructuoase căi de acțiune o constituie 
„reducerea substanțială a costurilor 
de investiții". Diminuarea cu cei puțin 20 la sută a costului investițiilor în an>> următori va asigura economisirea, la nivelul volumului de investiții prevăzut pentru cincinalul viitor, a 200-250 de miliarde de lei fonduri ce vor fi destinate atit pentru realizarea unor investiții suplimentare, cît și pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Rostul esențial al politicii noastre 
de acumulare îl constituie creșterea 
rapidă a volumului absolut al veni
tului național pe locuitor, apropierea, din acest punct de vedere, de

acreditare a ambasadoruluidreptului popoarelor de a se dezvolta ' liber, de sine stătător, pe calea progresului economic și social, pentru pace, dezarmare și largă cooperare intre națiuni.Primind scrisorile de acreditare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul transmis și a adresat, la rindul său, tovarășului Aristides Maria Pereira un salut călduros, precum și urări de progres, bunăstare și pace poporului prieten al Republicii Capului Verde.în cuvintarea .de răspuns a șefului statului român se apreciază cu satisfacție că între România și. Republica Capului Verde, între Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Republica. Capului Verde se dezvoltă relații trainice, de prietenie și cooperare, pe temeiul deplinei egalități in drepturi,, stimei și respectului reciproc. Este relevată hotărîrea României de â imprima un curs' dinatnic și de a da un conținut tot mai bogat colaborării cu Republica Capului Verde, îndeosebi prin dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperării economice, prin așezarea acestora pe bază de înțelegeri de lungă , durată, care să le confere stabilitate și perspectivă. :Reafirrriîndu-se poziția României
Cronica zileiLa Muzeul de artă al Republicii Socialiste România ' a fost deschisă, joi, Expoziția sovietică de artă plastică, organizată cu prilejul celei de-a 40-a . aniversări a victoriei asupra fascismului.Expoziția reunește lucrări de pictură și grafică ce evocă lupta eroică împotriva fascismului ă popoarelor sovietice în timpul celui de-al doilea război mondial, precum și aspecte din anii de construcție pașnică, de edificare a socialismului și comunismului.La vernisaj au luat parte membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Uniunii artiștilor plastici, I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost, de asemenea, prezențiE. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.

★în zilele de 19 și 20 iunie, la București s-a desfășurat, sub egida Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale, un colocviu ro-
dului a înfățișat, în toată complexitatea lor, o serie de probleme de ■maximă importanță care privesc 
creșterea mai puternică a produc
tivității muncii, reducerea mal sub
stanțială a consumurilor materiale 
și energetice, valorificarea mai in
tensă a materialelor refolosibile și 
a surselor noi de energie, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, creșterea producției nete, • 
a rentabilității și a eficienței eco
nomice în acest an și în anul viitor.Este cît se poate de evident că în accentuarea laturilor calitative de eficiență ale creșterii economice un rol important îl are aplicarea fermă 
în toate unitățile din economia na
țională a principiilor noului me
canism economico-financiar, ale 
autoconducerii muncitorești și au- 
togestiunii. Reliefînd justețea măsurilor adoptate de partid și experiența acumulată în- acest domeniu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a: subliniat că autoconducerea, au- togestiunea, bugetul de venituri și cheltuieli, noul mecanism economic constituie-un instrument modern de gospodărire, de conducere eficientă a activității economice din fiecare întreprindere, care îmbină . interesele generale ale societății, ale dezvoltării continue a forțelor de producție, cu interesele fiecărui colectiv, fiecărui om al muncii. Există o strinsă interdependență între aceste interese și 
numai prin gospodărirea cu maxi
mă eficiență a fondurilor materia
le și financiare încredințate de so
cietate spre administrare fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii se 
poate asigura creșterea continuă a 
producției materiale, a venitului 
național, se pot asigura resurse noi 
atit pentru dezvoltarea economiei 
naționale, cit și pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului.Relevînd că prin activitatea lor consiliile-oamenilor muncii și adunările generale ale oamenilor muncii — ca organisme ale democrației

țările dezvoltate ale lumii. Nu trebuie să fii un subtil cunoscător al mecanismului economic ca să-ți dai seama că oricit de bine ar împărți un popor dințr-o țară în curs .de dezvoltare cei 700-800 de dolari venit național pe locuitor, chiar dacă i-ar destina pe toți consumului - ceea ce ar însemna să se condamne iremediabil la un regres devastator - tot nu ar putea să aibă atit cît se poate repartiza, de pildă, din- tr-un venit de 3 500-4 000 de dolari. Deci problema cardinală, atit pentru dezvoltarea economiei, cît și pentru creșterea continuă a nivelului de trai, este sporirea rapidă a avuției naționale, a venitului național. In aceasta își găsesc expresie directă 
maturitatea socială, patriotismul, 
spiritul de răspundere istorică a unui 
popor.Necesitatea unei rate înalte de acumulare nu a fost înțeleasă întotdeauna, de toți și pe deplin. Intr-o anumită perioadă, s-au vehiculat și la noi păreri care îndemnau, în numele creșterii nivelului de trai, să se consume cit mai mult din venitul național, lăsînd preocuparea pentru dezvoltarea ulterioară a țării pe seama generațiilor viitoare. Un asemenea punct de vedere trădează persistența unei mentalități profund individualiste, de genul „important este să-mi fie mie bine astăzi, ce va urma după mine nu mă interesează".Se înțelege că partidul nostru, purtîrid răspunderea istorică, a destinelor țării, a viitorului națiunii, nu a putut accepta și a respins cu toată hotărîrea o asemenea optică îngustă, consumatoristă, cantonată exclusiv în existența prezentă, care igno

CEAUȘESCU 
Republicii Capului Verde față de evoluția' vieții internaționale, în cuvîntare se menționează că țara noastră acționează cu fermitate pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, și în primul rind pentru dezarmare nucleară, pentru apărarea păcii — obiectivul fundamental al epocii noastre — pentru instaurarea in Europa și în lume a unui climat de destindere, secu-. rita^e, încredere și rodnică colaborare, pentru lichidarea subdezvoltării Și realizarea unei noi ordini economice mondiale. Totodată, in cu- vînțare se subliniază că, dezvoltând raporturi largi cu toate statele lumii, România socialistă și-a manifestat dintotdeauna sprijinul și solidaritatea cu lupta popoarelor din Africa pentru lichidarea totală a colonialismului,. pentru apărarea și consolidarea independenței lor naționale , și înaintarea liberă pe calea progresului economic și social.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare a avut loc o convorbire cordială intre președintele Nicolae Ceaușescu și ambasadorul Alvaro Dantas Tavares.La solemnitate și convorbire au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor, externe, și Dumitru Apos- toiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

mârio-american pe probleme privind dezarmarea și măsurile de creștere a încrederii.Din partea americană au participat specialiști în domeniul negocierilor de dezarmare, cadre din învă- țămînt și cercetare, iar din partea română reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, profesori și cercetători.
★Sub genericul „Imprimeuri pe țesături și hirtie din Franța" este găzduită, începînd de joi, la galeria „Orizont" din Capitală, o atractivă expoziție. înfățișînd larga varietate a tehnicilor de imprimare pe suport textil sau hîrtie, expoziția este o ilustrare a preocupărilor artistice ale creatorilor de modele din Franța, a rafinamentului estetic în acest domeniu.La vernisaj au luat parte membri ai conducerii Uniunii artiștilor plastici, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură.Au fost prezenți Michel Rou- gagnou, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei.

noastre muncitorești, revoluționare — și-au dovedit pe deplin viabilitatea, in cuvintarea rostită la plenară tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că permanent trebuie 
Să perfecționăm și să îmbunătățim 
activitatea acestor organe de con
ducere colectivă, pentru ca ele să 
lucreze tot mai bine, să fie real
mente organul de planificare, de 
conducere eConomico-socială, de 
realizare a eficienței economice, 
astfel ca fiecare întreprindere să 
devină o puternică forță a socie
tății noastre socialiste, o adevărată 
redută care să-și aducă întreaga 
contribuție la dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării. Aceasta presupune ca fiecare consiliu de conducere, fiecare colectiv de oameni ai muncii să se preocupe în cel mai înalt grad de gospodărirea cu maximă răspundere și eficiență a patrimoniului întreprinderii, corespunzător exigențelor actuale ale dezvoltării intensive a economiei naționale.în ansamblul lor, sarcinile și orientările cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu au o însemnătate hotărîtoare pentru perfecționarea vieții noastre economico-sociale, pentru mersul hotărît înainte al patriei pe drumul progresului multilateral. Certitudinea transpunerii lor neabătute în viață este dată de înțelegerea clară, profundă, de către fiecare om al muncii a sensurilor și rațiunilor lor economice și sociale — în această privință un rol important avind munca politico-educativă și organizatorică desfășurată în forme variate și convingătoare de către organizațiile de partid. Iar dovada acestei înțelegeri o vor da faptele de muncă ale harnicei noastre clase muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, puternic mobilizați de îndemnurile patriotice ale secretarului general al partidului.

ră ceea ce lăsăm în urma noastră.Vor rămine peste vreme încrustate adine în conștiința poporului român vibrantele cuvinte ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a forurilor economice : „Trebuie să 
avem permanent in vedere legitatea 
economică generală, că nici o societa
te, și cu atit mai mult societatea so
cialistă, nu se poate dezvolta dacă 
nu asigură o creștere continuă a re
surselor noi, dacă nu alocă perma
nent mijloace importante pentru dez
voltarea generală. Nu putem consu
ma totul I A consuma totul înseam
nă o condamna societatea, poporul 
nostru la înapoiere I"Răzbate limpede din acest mesaj patriotic al secretarului general al partidului adevărul că istoria ne va judeca nu atît după ce am consumat, ci după ceea ce am agonisit și am lăsat moștenire urmașilor. Viitorul nu-i un orizont abstract, el înseamnă viața și munca copiilor noștri, a copiilor copiilor noștri. Așa cum o familie gindește mereu la viitorul copiilor ei și face tot ce-i stă în putință pentru a le asigura o viață fericită, tot așa și societatea, această mare familie, are datoria să se îngrijească de viitorul tuturor copiilor țării, de trebuințele celor ce ne vor urma peste decenii și. veacuri. Acesta este unicul criteriu valabil de judecată a drumului unei generații prin istorie. Forța afirmării unui popor în istorie se ilustrează și prin capacitatea sa de a gîndi și de a crea pentru ca generațiile care prind viață din viața sa să poată duce mai departe, de pe poziții mai înalte, mai trainice făclia progresului și prosperității.

VIRRANTUL ECOU AL NOI! INITIATIVE DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU.
AL CHEMĂRII Si APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE

VOINȚA FERMĂ A INTRIGII NOASTRE NAȚIUNI: 
SĂ FIE ÎNLĂTURATĂ PRIMEJDIA NECIEARĂ, 

SĂ FIE ASIGURATĂ PACEA IN EUROPA ȘI 1N HME!
Angajat cu toate forțele sale materiale și umane într-un vast program de dezvol

tare, progres și bunăstare, poporul român își reafirmă năzuința fierbinte de pace, 
își exprimă nestrămutata 
capăt actualei politici de 
destinderii, colaborării și

Să ne unim forțele 
națiunilor la viață, pace, valoarea supremă a întregii umanități!

(DIN CHEMAREA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE)

convingere că, acționînd unite, popoarele lumii pot pune 
încordare, de înarmare, pot asigura triumful rațiunii, al 
înțelegerii internaționale.
și să facem totul pentru a asigura dreptul oamenilor, al

MESAJ !

Puternică angajare în marea mișcare mondială 

pentru încetarea cursei înarmărilor
După terminarea primului schimb, 

la întreprinderea de confecții din 
municipiul Bacău a avut loc o entuziastă adunare, !n cadrul căreia mii de oameni ai muncii — muncitori, ingineri, tehnicieni — și-au manifestat deplina adeziune față de noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, și-au exprimat hotărîrea fermă de a munci și lupta, împreună cu întregul popor, pentru înfăptuirea dezarmării, pentru triumful păcii în întreaga lume.După cuvîntul de deschidere rostit de. Natalia Mihăilă, secretar al comitetului de partid, s-au perindat la tribună un șir de vorbitori, care au arătat temeiurile ce-i determină să susțină cu toată con

Primejdiile grave la adresa omenirii impun

unitatea popoarelor
Peste 1 000 de oameni ai muncii români și maghiari din zona industrială de vest a municipiului

• Miercurea-Ciuc, de la întreprinderile de tractoare, de prelucrare a lemnului și de industrializare a cărnii, s-au întrunit pe platoul din incinta II a întreprinderii de tractoare din Miercurea-Ciuc într-o însuflețitoare adunare pentru a-și exprima deplina adeziune la Chemarea și Apelul F.D.U.S., documente de profundă rezonantă politică, în care se regăsesc inițiati- . vele și acțiunile de larg ecou pe plan internațional ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru salvgardarea păcii.Participanții la adunare purtau portrete ale conducătorului partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, drapele, pancarte pe care erau înscrise in limbile română și maghiară : „Ceaușescu — pace", „Ceaușescu — Beke", „Jos cu războiul", „Le a
În apărarea bunului celui mai de preț

La Combinatul chimic din Giur
giu a avut loc o mare adunare consacrată păcii și dezarmării, expresie grăitoare a adeziunii depline la noile inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor la viață, la existență liberă și demnă.Adunarea a fost deschisă de Ștefan Manea, directorul combinatului, care, după ce a subliniat semnificația majoră a strălucitelor inițiative de pace ale tovarășului 

Participanții ta adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor V.R.S.S. și S.U.A., precum și delegațiilor sovietică și 
americană la tratativele de la Geneva, in care se adresează chemarea de a se manifesta voința politică necesară pentru a se ajunge 
la încheierea unor acorduri corespunzătoare, menite să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare, la încetarea cursei înarmărilor pe Pă- 
mint și în Cosmos și adoptarea unor măsuri hotărite și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare și 
înțelegere internațională.

Grupaj realizat de Gheorqhe BALTA, I. D. KISS, Ion MANEA

vingerea ideile din Apelul și Chemarea F.D.U.S. „Alături de toți oamenii muncii din țara noastră, alături de toate forțele înaintate de pretutindeni, militez pentru oprirea cursei înarmărilor — a spus muncitoarea Maria Toma, președinta comisiei de femei. Știu bine că războiul înseamnă moarte, distrugere, iar in cazul unui război atomic va fi în joc însăși existența planetei. Iată de ce susțin din inimă ideile din Chemare și Apel și mă angajez ca prin noi fapte de muncă să contribui la întărirea patriei socialiste și implicit Ia Întărirea temeiurilor păcii".Continuînd aceeași idee, muncitoarea Ioana Ganea a subliniat : „Noi vrem să ne creștem copiii 

P»-

hăboruval", „Dezarmare — pace", Leszereles — beke".„In acest moment deosebit de grav, moment de mare răspundere pentru întreaga omenire, președintele țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresează tuturor popoarelor un nou și vibrant apel la rațiune, la unitate în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru renunțarea la militarizarea spațiului cosmic" — a spus, deschizînd adunarea, Fejer Istvăn, președintele comitetului sindicatului întreprinderii de tractoare. în continuare, numeroși vorbitori au dat o înaltă apreciere inițiativelor și acțiunilor de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimînd hotărîrea lor fermă de a face totul, împreună cu colectivele in care își desfășoară activitatea, alături de întregul popor, pentru a-și aduce contribuția la lupta popoarelor de pretutindeni în vederea înfăptuirii dezarmării.„Pacea este suprema rațiune a

Nicolae Ceaușescu, a ApeluluiF.D.U.S.  adresat tuturor popoarelor de a face totul pentru oprirea cursei periculoase a înarmărilor, a subliniat că, pentru a-și îndeplini mărețele programe elaborate de partid, poporul nostru are nevoie de liniște și pace. „Ca mamă a doi copii, ca om al muncii, alături de întregul colectiv și întregul nostru popor, îmi ridic cu putere glasul și susțin din adincul inimii noile inițiative de pace ale pre- 

liberi, fericiți, Intr-o țară prosperă, intr-o lume a păcii, a prieteniei și înțelegerii între popoare. Acesta este țelul căruia îi consacră întreaga sa activitate tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, luptătorul plin de abnegație pentru cauza păcii, pentru interesele vitale ale poporului român, ale tuturor popoarelor lumii. Iată de ce, la îndemnul său, ne ridicăm cu toții, ca unul, și spunem răspicat că oamenii au nevoie de
„Vă încredințăm că vom munci cu dăruire și abnegație pentru înfăp

tuirea neabătută a hotăririlor celui de-al XlII-lea Congres al partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin in acest an și 
pe întregul cincinal, vom spori contribuția la creșterea necontenită a 
prestigiului României in lume, la lupta unită a popoarelor pentru pace, 
pentru dezarmare, pentru progresul umanității, astfel incit să fim demni 
de epoca in care trăim — Epoca Ceaușescu".

■ vieții noastre, a tuturor înfăptuirilor noastre, a subliniat maistrul Radu Galben, de Ia secția montaj a întreprinderii de tractoare. Prin strinsă unitate și frăție în care trăim și muncim, români și maghiari, prin rezultatele muncii noastre sintem și noi mesageri ai păcii și prieteniei. Tractoarele pe care le realizăm și le exportăm in zeci de țări ale lumii servesc muncii pașnice, înțelegerii și colaborării". „Ținem la prestigiul cîștigat prin muncă pașnică, a spus muncitorul sculer Săndor Gergely. Dorința noastră de pace se integrează organic în glasul și voința milioanelor de concetățeni, fără deosebire de naționalitate, de pe întregul cuprins al țării. Pentru a putea
„Subscriind cu toată vigoarea Ia__________ ,___________„_____ _ ________ _țăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre

cupeți nici un efort pentru traducerea neabătută în viață a politicii 
partidului și statului nostru, pentru înaintarea continuă a patriei spre 
comunism, pentru sporirea neîncetată a prestigiului ei în viața interna
țională, într-o lume a păcii și colaborării intre popoare".

ședintelui țării, de a se acționa cu hotărîre, acum, pînă nu este prea tirziu, pentru a se pune capăt politicii de înarmare și război" — a arătat in cuvîntul său laboranta Tecla Drăghici. In același sens au 

vorbit Cornelia Popescu, secretar al comitetului U.T.C., lăcătușul Ion Dumitrașcu și Viorica Zorea, președinta comitetului sindicatului.în încheierea adunării, în numele miilor de chimiști de la Giurgiu, participanții au adresat o 
telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, între altele :

„Exprimindu-ne deplina adeziune Ia noile inițiative de pace ale Româ
niei socialiste, Ia neobosita dumneavoastră activitate, pe care o desfășu- 
rați spre binele poporului, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că vom munci cu inaită răspundere revoluționară șl 
patriotică pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului ai 
XlII-lea al partidului, conștienți că prin aceasta vom contribui Ia dez
voltarea generală a patriei, Ia asigurarea păcii și securității în lume".
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pace ca de aerul pe care-1 respiră. Avem ferma convingere că, prin lupta unită a popoarelor, războiul va fi preîntîmpinat, dezarmarea va fi realizată, pacea va triumfa".în același spirit au vorbit și Dorina Donea, președinta comitetului de sindicat, inginera Georgeta Dascălu, Mioara Carp, vicepreședinte al Organizației Democrației și Unității Socialiste, Liliana Stăn- culescu, secretara organizației U.T.C. In repetate rînduri, partici- panții au scandat lozinci, evidențiind deplina lor adeziune la politica internă și externă a partidului și statului.In încheiere, participanții Ia adunare au aprobat, cu puternice aplauze, textul unei telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

a putea valori des-trăi și munci, pentru făuri in continuare noi tinate fericirii și bunăstării oamenilor, spunem un NU hotărit cursei înarmărilor !“Vorbind în numele tinerei generații, muncitorul Puskăs Attila, secretarul comitetului U.T.C. al întreprinderii de tractoare, a spus : „Partidul și statul nostru au creat tinerei generații minunate condiții de viață și muncă, de Înflorire multilaterală a personalității. Dorim să consacram energiile noastre creatoare dezvoltării și consolidării minunatelor noastre realizări". In spiritul aceleiași idei, inginera Bara Rozalia, de la întreprinderea de prelucrare a lemnului, a relevat. „Dorim să trăim șl să muncim fără amenințarea armelor nucleare. Dorim să ne creștem copiii în liniște, în dragoste de țară și pace".în încheierea adunării, intr-o atmosferă de vibrantă trăire patriotică, participanții au aprobat textul unei telegrame adresate tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, între altele :

noua inițiativă de pace, vă încredin-



PHENIAN

’ Ml DE MESAJE INTRE TOVARĂȘII
NICOEAE CEAUSESCU SI KIM IR SENPI-IENIAN 20 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului-Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, un salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului coreean prieten urări de succese tot mai mari pe calea edificării societății socialiste, a unificării pașnice a patriei sale.Mulțumind pentru salutul și urările adresate, tovarășul Kim Ir Sen. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu . un salut revoluționar, tovărășesc, urări de sănătate și fericire, iar poporului român noi succese în înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate, împreună cu recunoștința poporului coreean pentru sprijinul activ și solidaritatea manifestate față de lupta șa dreaptă în vederea realizării aspirației vitale a națiunii coreene — reunificarea pașnică și independentă a patriei.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Kim Ir Sen a tovarășului Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., ptim-secretar al C.C. al U.T.C., care întreprinde o vizită în R.P.D. Coreeană, la invitația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din această țară.In timpul primirii au fost relevate bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele român și coreean, dintre organizațiile de tineret din cele două țări, care au la bază înțelegerile convenite intre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.La primire au participat Hwang Jang Yop, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, și Ri Yong Su, președintele C.C. al Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din Republica Populară Democrată Coreeană, precum și ambasadorul României la Phenian, Constantin Iftodi.
+In timpul vizitei în R.P.D. Coreeană, tovarășul Nicu Ceaușescu s-a întîlnit și a purtat convorbiri cu Ri Yong Su, președintele C.C. al Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist. Au fost abordate probleme legate de dezvoltarea în continuare a legăturilor de prietenie și colaborare între organizațiile de tineret din cele două țări.

„Săptămînă românească" 
în localitatea olandeză Emmen

HAGA 20 (Agerpres). — Cu spri.-, 
jinul Fundației olandeze „Perinița", 
recent înființată, în localitatea 
Emmen din provincia Drente a fost 
inițiată o „Săptămînă românească". 
Sint prezentate filme documentare 
cu caracter turistic, diapozitive, in
formații despre România, progra
me artistice de muzică și dansuri 
românești interpretate de ansam
bluri olandeze, expoziții de foto

grafii, artizanat, port popular ro
mânesc.

La deschiderea manifestărilor a 
luat cuvîntul primarul localității 
Emmen, care a apreciat în mod 
deosebit politica externă a țării 
noastre, inițiativele pe plan inter
național in domeniul păcii și 
dezarmării ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. El s-a referit, de ase
menea, la cursul pozitiv al rela
țiilor româno-olandeze.
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

Să fie înlăturată primejdia nucleară,

să fie asigurate pacea și securitatea în lume
„Spațiul cosmic să fie utilizat 

numai pentru activități pașnice l"NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite, continuă lucrările sesiunii Comitetului O.N.U. pentru folosirea in scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic. In luările de cuvînt, reprezentanții statelor membre ale acestui organism exprimă îngrijorarea crescîndă a popoarelor lor în legătură cu procesul de militarizare a spațiului cosmic, cerînd respectarea rezoluțiilor O.N.U. care stipulează ca acest mediu să fie rezervat în exclusivitate unor activități pașnice, in avantajul întregii omeniri.Reprezentantul Bulgariei a arătat în acest sens că țara sa se pronunță împotriva militarizării spațiului cosmic și în favoarea unei largi

cooperări internaționale, . care să asigure utilizarea pașnică a acestui mediu în folosul tuturor națiunilor.Reprezentantul R.D. Germane a declarat, la rîndul său, că oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, pe Pămînt și stoparea programelor de militarizare a spațiului cosmic constituie sarcini prioritare pentru toate statele lumii.In cuvîntul său, reprezentantul Filipinelor a arătat că transferarea cursei înarmărilor în adăuga noi și grave adresa păcii mondiale stăvilirea, cit nu este a actualei competiții spațiul extraatmosferic.
Cosmos ar pericole la și a cerut prea tîrziu, militare în

30 milioane de semnături pe „Apelul 
de la Hiroshima și Nagasaki"

TOKIO. — La Tokio a avut Ioc 
ședința Comitetului permanent al 
Consiliului japonez .împotriva ar
melor atomice și cu hidrogen 
(Gensuikyo), care a dezbătut pro
bleme ale dezvoltării in continuare 
a luptei pentru pace, împotriva 
pericolului unui război termonu
clear, relatează agenția T.A.S.S.

Participanții la reuniune au 
adoptat hotărirea ca, pînă in luna 
august, cînd se vor împlini 40 de 
ani de la primele bombardamente 
atomice, să fie strînse peste 30 mi
lioane de semnături pe „Apelul de 
la Hiroshima și Nagasaki cu privire 
Ia interzicerea completă și lichida
rea armelor nucleare".Pe de altă parte, participanții la „Marșul Păcii" din Japonia —. care se va încheia la 6 august la Hiroshi-

ma țlrintr-o mare manifestație antinucleară — continuă să străbată diferite localități ale țării, purtînd lozinci pe care se poate citi: „Un NU categoric armelor nucleare !“, „Nu — creșterii bugetului militar !“, „Nu — armelor pe teritoriul Japoniei !“, desființarea bazelor străine !“.Participanții la această au organizat o mare demonstrație in fața bazei militare nipone de la Gifu, la încheierea căreia a fost adoptată o rezoluție privind necesitatea încetării cooperării militare crescînde dintre Japonia și Statele Unite. „Cerem ca fondurile folosite in prezent pentru Înarmări să fie alocate pentru construcția de școli și spitale" — se arată în rezoluție.

nucleare „Cerem militareacțiune

Poziția P. C. Portughez față de situația creată 
prin destrămarea coaliției guvernamentaleLISABONA 20 (Agerpres). — Secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, a prezentat in cadrul unei conferințe de presă pozițiile comuniștilor portughezi în noua situație politică creată în țară prin destrămarea coaliției guvernamentale formate din socialiști și social- democrați. El a relevat, in esență, că P.C. Portughez se pronunță pentru dizolvarea în etapa următoare a Adunării Republicii și desfășurarea de alegeri parlamentare anticipate, iar pină atunci pentru crearea unui guvern care să asigure gestiunea treburilor țijrii și desfășurarea alegerilor ■ în condiții democratice. Al

varo Cunhal a reiterat opoziția comuniștilor portughezi față de aderarea țării la Piața comună, arătînd că P.C. Portughez se pronunță pentru examinarea problemei ratificării a- cordului de intrare a țării în C.E.E. în parlamentul ce va fi desemnat în viitoarele alegeri anticipate și după o largă informare a populației asupra consecințelor acestui act. Plenara a chemat pe toți comuniștii și toate forțele patriotice, democratice portugheze să acționeze ca viitoarele alegeri să conducă la constituirea unui guvern' cu caracter național șl democratic.

i „Negocierile nu trebuie să constituie un paravan 
pentru continuarea cursei înarmărilor" 

Încheierea reuniunii Biroului Internaționalei SocialisteSTOCKHOLM 20 (Agerpres). — La Bommersvik, în . apropiere de capitala Suediei, s-au încheiat lucrările Biroului Internaționalei Socialiste, la care au participat peste 30 de delegații ale partidelor social-democrate șl socialiste din numeroase țări ale lumii. Un loc central în cadrul dezbaterilor — transmite agenția T.A.S.S. — l-a ocupat raportul asupra problemelor dezarmării și controlului înarmărilor, prezentat de Kalevi Sorsa. : președintele Consiliului Consultativ al Internaționalei Socialiste pentru problemele de dezarmare. Vorbitorul a relevat necesitatea re.a-r lizării de progrese in cadrul trata

tivelor sovieto—americane de la Geneva cu privire la armele nucleare și cosmice, subliniind, că aceste negocieri nu trebuie să constituie un paravan pentru continuarea cursei înarmărilor.A fost adoptată o rezoluție prin care se respinge „inițiativa de apărare strategică" și orice concepție asemănătoare de militarizare a spațiului cosmic. Totodată, în document se exprimă îngrijorarea In legătură cu contradicția dintre negocierile sovie- to-^âmericane de. la .Geneva și continuarea cursei' Înarmărilor — fela- tează agenția France Presse.
Condamnare fermă a ocupării ilegale a teritoriului 

namîbian. deNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — După dezbateri ample asupra problemei Namibiei, care au început la 10 iunie, Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat cu 13 voturi pentru și două abțineri (S.U.A. și Anglia) o rezoluție prin care condamnă din nou ocuparea ilegală a teritoriului namibian de cățre R.S.A., arătînd că aceasta reprezintă o violare a rezoluțiilor O.N.U., care stipulează accesul . neîntîrziat la independență al poporului namibian. Rezoluția condamnă, de asemenea, instalarea in Namibia de către autoritățile sud-

către R.S.A.africane a așa-numitului „guvern interimar" și declară această măsură ca fiind „ilegală, nulă și neavenită". Consiliul de Securitate a avertizat, totodată, autoritățile de la Pretoria că, în cazul în care vor refuza în continuare să aplice rezoluțiile O.N.U. care prevăd accesul poporului namibian la independență, se va reuni din nou pentru a lua în discuție și adopta măsurile adecvate prevăzute în Carta O.N.U., inclusiv cele) cuprinse în capitolul VII al sancțiunilor obligatorii.

Orientările guvernului vest-german 
în problemele apărăriiBONN 20 (Agerpres). — Ministrul apărării al R.F. Germania, Manfred Wbrner, a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, o nouă „carte albă" a guvernului în problemele apărării, care cuprinde orientările de bază ale polițicii vest-germane în acest domeniu pină la sfârșitul secolului. în esență, documentul preconizează continuarea înarmării R.F.G. în cadrul N.A.T.O. și. dotarea armatei vest-germane, care a ajuns deja la un efectiv de aproape jumătate de milion de oameni, cu armament și tehnică de luptă. După cum se știe,

aceste măsuri de înarmare a R.F.G. sint criticate de cercuri largi ale opiniei publice din această țară și din străinătate.După cum remarcă agenția Reuter, în cadrul conferinței sale de presă, ministrul vest-germăn al apărării a făcut cunoscut, pentru prima dată în mod public, faptul că în .R.F.G. au fost instalate deja 54 de rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune de tip „Pershing-2“, din totalul de 108 care X urmează să fie amplasate pe teritoriul vest-german, în conformitate cu planurile N.A.T.O.

Socialismul iși afirmă superioritatea prin competiție pașnică
Cuvîntarea tovarășului Gustav Husak

la plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia
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Copiii lumii condamnă ;1 
pregătirile de război

ROMA. - In localitatea italiana Nerola, din apropiere de Roma, a fost inaugurată joi o „Săptămînă a luptei pentru pace". în cadrul acestei acțiuni sint programate variate manifestări - mitinguri pentru pace, dezbateri asupra problemelor internaționale actuale, seri culturale și numeroase expoziții. Printre acestea din urmă figurează și o expoziție de desene ale copiilor din diferite țări ale lumii, care condamnă ororile războiului și înfăți- 1 șează imaginea luminoasă a păcii. ( De asemenea, în cadrul manifestării va fi deschisă o expoziție cu tema „40 de ani de pace". i

PRAG A 20 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul recentei plenare a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gustâv Husak, secretar general al C.C. al partidului, a înfățișat pe larg rezultatele activității depuse de partid, reliefînd că principalele orientări trasate de cel de-al XVI-lea Congres se îndeplinesc, în general, cu succes, relatează agenția G.T.K. Condițiile de realizare a sarcinilor economice — a spus vorbitorul — au fost cu mult mai complexe decit s-a anticipat.G. Husak a arătat că, în domeniul eficienței economice, Cehoslovacia dorește să atingă, treptat, un nivel comparabil cu cel ai țărilor industriale dezvoltate. Aceasta — a menționat el — depinde mai ales de introducerea, mai fermă, în practică a progresului tehnico-științific. O. problemă de importanță principială, a spus vorbitorul, este continua perfecționare a sistemului de planificare și conducere a economiei naționale. R.S. Cehoslovacă nu va porni pe calea slăbirii proprietății

obștești socialiste asupra mijloacelor de producție și a rolului conducător al partidului in economie, ci. ya pune accentul pe perfecționarea verigii centrale a conducerii și planificării, în condițiile folosirii mai eficiente a pîrghiilor economice, de echilibrare a relațiilor dintre centru și! inițiativa colectivelor din producție, de creștere a împuternicirilor și răspunderii întreprinderilor față de rezultatele economice. . ..Vom începe pregătirea Congresului al XVII-lea al partidului însuflețiți de optimism și de încredere că. pacea va fi menținută; că forțele iubitoare de pace vor prevala asupra celor, agresive — a subliniat secretarul general al C.C. al P.C.C. Socialismul înseamnă pace, muncă, dezvoltare armonioasă a personalității umane, viața fericită a oamenilor. Noi nu avem nevoie să-i demonstrăm superioritatea prin război, sacrifl- cind oameni, valori materiale și culturale, stocînd arme .de nimicire în masă, ci prin coexistență și competiție pașnică — a menționat G. Husak.
„Oceanul Pacific 

să devină zonă liberă 
de arme nucleare 1"

SUVA. — Reprezentanții unor 
țări din sudul bazinului Oceanului 
Pacific au elaborat proiectul unui 
tratat privind transformarea acestei 
regiuni într-o zonă liberă de arme 
nucleare — a anunțat, în capitala 
statului Fiji, Suva, președintele 
comitetului de redactare a acestui 
acord, David Sadler (Australia). 
Proiectul de acord prevede interzi
cerea folosirii, producerii și ampla
sării de arme nucleare în ' regiune, 
precum și alte clauze menite să 
asigure statutul de denuclearizare 
al zonei, inclusiv interdicția de 
depozitare a. unor materiale radio
active. Acest proiect va fi supus 
spre examinare miniștrilor de ex
terne ai celor 13 țări din regiune, 
care se vor întruni in august a.c., 
în Insulele Cook.

In pofida reacției negative

a opiniei publice

Pentagonul a fost 
autorizat să producă 

noi arme chimiceWASHINGTON 20 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a adoptat, cu 229 voturi pentru și 196 împotrivă, un proiect legislativ care autorizează Pentagonul să producă noi arme chimice — relatează agențiile internaționale de presă. Legea aprobată prevede ca aceste arme să nu fie fabricate inainte de 1987 și să fie produse numai ' dacă aliații S.U.A. din N.A.T.O. vor cere oficial ca; ele să fie stocate pe' teritoriile-țărilor lor.Agenția Associated Press amintește că, în urmă cu cîteva săptămîni, Senatul american și-a dat acordul la fabricarea noilor arme chimice, fără a pune condiții — situație care reclamă crearea unei comisii mixte a celor două camere în vederea găsirii unei soluții de compromis. Votul diferit al celor două camere în această problemă — remarcă observatorii de. la Washington — reflectă opoziția existentă în S.U.A. față de producția de arme chimice, a căror utilizare este interzisă de Protocolul de la Geneva din 1925 și incriminată de dreptul ihternațiorial contemporan. Aceeași agenție amintește că numeroase țări vest-europerie aliate ale S.U.A. au făcut cunoscută în repetate rînduri opoziția fermă față de ideea instalării de arme fchimiee pe teritoriile lor, din cauza reacției negative a opiniei publice. '

Situația din LibanBEIRUT 20 (Agerpres). — In cursul zilei de joi, acordul de încetare a focului în zona taberelor palestinie-. ne din apropiere de Beirut a fost respectat atît de milițiile șiite, cit și de combatanții palestinieni. Totodată, au continuat operațiunile de evacuare a răniților, de către echipe ale Crucii Roșii Internaționale, din taberele de Ia Shatila și Bourj Al Barăjneh.

Explozia unei bombe, plasată în- tr-un automobil, într-o zonă comercială a orașului Tripoli din nordul Libanului s-a soldat cu moartea a 75 de persoane și rănirea altor 150. Șocul exploziei a cauzat, de asemenea, mari daune materiale. Atentatul nu a fost încă revendicat de nici o grupare politică sau militară din Liban.
CONFLICTUL IRANIANO-IRAKIANTEHERAN 20 (Agerpres). — Agenția iraniană de presă IRNA informează că forțe militare ale Iranului au pătruns în teritoriul irakian, in dreptul localității iraniene Qasr-E- Shirin, pe frontul de vest. în cursul operațiunii, unitățile iraniene au distrus un batalion irakian, ca și pozițiile irakiene de pe trei înălțimi și un post de observație.Pe de altă parte, agenția citată a anunțat că forțele iraniene au do- borît un elicopter irakian în zona mlăștinoasă Hur Â1 Howaizah, de pe frontul de sud.

BAGDAD 20 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar al Irakului a declarat agenției' de” presă IN A că o unitate irakiană de comando a respins tentativa unor forțe, iraniene de a pătrunde pe teritoriul' irakian în zona localității de frontieră Qasr-E-Shirin, p'rovocînd pierderi grele forțelor iraniene și luînd, de asemenea, prizonieri de război. ‘Purtătorul de cuvînt a dezmințit informațiile privind doborîrea unui elicopter militar irakian pe frontul de sud.
Evoluții in cazul deturnării avionului companiei T. W.A,WASHINGTON 20 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a relevat — in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Indianapolis — că va depune toate eforturile pentru a .'exercita „toate presiunile posibile" in vederea eliberării celor 40 pasageri americani luați ostatici de la bordul unui avion „Boeing 727“ al companiei T.W.A. și deținuți in prezent în Liban. Președintele american a.reafirmat cu hotărîre că nu va ceda cererilor piraților • aerului, informează agenția France Preșse..•La rîndul. său, purtătorul, de cuyint al Casei Albe. Larry Speakes, a de-' clarat că „unele contacte diplomatice" , stabilite de. S.U.A.; „au pus în mișcare elemente care s-ar putea dovedi folositoare" în vederea rezolvării acestei probleme.Intr-un discurs rostit în fața Cor mitetului pentru relații externe al Senatului S.U.A.. secretarul de stat, George Shultz, a reafirmat poziția S.U.A. de a nu face concesii ; el a subliniat că aceasta ar echivala cu încurajarea unor acte și tactici a- semănătoare. și. în viitor, inclusiv in alte părți ale lumii. Secretarul de

stat al S.U.A. a arătat că l-a informat pe liderul mișcării șiite libaneze „Amal", Nabih Berri, că deturnarea avionului nu reprezintă o chestiune ce implică doar securitatea cetățenilor americani, ci și interesele pe termen lung ale Libanului, relatează agenția United Press International.
*PARIS 20 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat postului de radio „Monte Carlo", comandantul adjurict al milițiilor șiite „Amal", .Akef Haidar, a declarat" că „Amal refuza să predea ostaticii Crucii Roșii Internaționale". El a ținut să precizeze că „Amal" acționează- doar ca intermediar și nu îi revine răspunderea eliberării' persoanelor reținute.
★WASHINGTON 20 (Agerpres). — Senatul american s-a pronunțat In favoarea prezenței unor polițiști înarmați la bordul avioanelor apar- ținind companiilor aeriene americane care zboară pe rute internaționale, informează agenția France Presse.
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Relansarea economiei mondiale impune eliminarea tuturor 
barierelor artificiale din calea comerțului mondial„Decorurile au fost montate ; urmează să se joace piesa. Dar, după toate probabilitățile, ea nu va începe curînd". Așa s-ar putea defini, plastic vorbind, stadiul convocării unei noi runde de negocieri multilaterale.Int.r-adevăr, faptul că toate statele se pronunță pentru liberalizarea comerțului mondial nu este suficient pentru ca noua rundă de negocieri multilaterale, propusă de S.U.A., să și demareze. Consiliul executiv alG.A.T.T.  (Acordul General pentru Tarife și Comerț), întrunit recent la Geneva, n-a reușit să se pronunțe nici măcar asupra continuării consultărilor . în vederea pregătirii unor asemenea negocieri.La ce bun o nouă rundă, cînd angajamentele asumate în cadrul celei vedhi (așa-rțumita „rundă Tokio") nu sint integral respectate.? — se întreabă țările în curs de dezvoltare. Cum s-ar putea stabili data demarării unor astfel de negocieri atît timp cit nu se cunosc problemele ce vor fi abordate ? t- se întreabă, la rîndul lor, unele țări dezvoltate.

în ce constă miezul dis
putei ? Statele Unite intenționează, prin noua rundă de negocieri, să obțină reducerea obstacolelor pe care le întîmpină pe piețele internaționale atît întreprinderile americane din domeniul serviciilor (bănci, informatică, tehnologie etc) căre aduc unul din cinci dolari proveniți din exporturi, cit și fermierii americani, care desfac în exterior un sfert din producția lor. Franța, sprijinită de alte state din Comunitatea Economică Europeană, s-a opus insă fixării datei începerii noii runde de negocieri comerciale multilaterale înainte de a se stabili ordinea ei de zi, adică înainte de a fi încredințată că prin asemenea negocieri nu va fi afectată politica agricolă comună, care printr-un sistem de taxe la import și subvenții la export protejează pe fermierii din C.E.E., în primul rind pe cei francezi, de concurența 

producătorilor agricoli din afara comunității. le privește’, țările în dezvoltare au înaintat executiv al G.A.T.T.In ce curs de Consiliuluiun document în care arată că voraccepta o nouă rundă de negocieri multilaterale numai, dacă statele ca--pitaliste dezvoltate vor lua în prealabil decizii menite să ducă la stăvilirea tendințelor protecționiste și vor renunța Ia măsurile restrictive adoptate pînă acum. In acest sens, potrivit raportului cu privire la evoluția comerțului mondial în perioada octombrie 1984 — aprilie 1985, elaborat de specialiștii G.A.T.T. și prezentat reuniunii de ia Geneva, 
în ultima vreme au sporit neobișnuit 
de mult presiunile protecționiste, iar 
relațiile economice dintre state au 
cunoscut noi tensiuni. Secretariatul G.A.T.T. a notificat peste 2 000 de 
restricții și discriminări, care variază de la închiderea completă a piețelor naționale pentru anumite produse din import pină la formele cele mai subtile de protectionism, de genul limitărilor „voluntare" ale exporturilor sau al aranjamentelor de „ordonare" a piețelor. Dacă la începutul actualului deceniu se aprecia că jumătate din comerțul mondial căzuse sub incidența unei forme sau alteia de protectionism, în prezent se con
sideră că sint afectate aproape trei 
sferturi din schimburile economice
internaționale.De altfel, în cercurile G.A.T.T. se exprimă tot mai frecvent opinia potrivit căreia, datorită proliferării măsurilor restrictive, Acordul gene
ral nu mai poate asigura, în bune 
condiții, urmărirea aplicării înțele
gerilor convenite în cursul celor șapte runde de negocieri comerciale multilaterale desfășurate în perioada postbelică și rezolvarea curentă a diferendelor bilaterale. „Am 
obținut mult in ce privește redacta
rea a diferite coduri de liberalizare 
a schimburilor, dar prea puțin în 
practică" — declara un specialist al Centrului de cercetări în domeniul politicii comerciale, care atrăgea in felul acesta atenția asupra faptului 

că una se stabilește la masa tratativelor și alta se petrece în realitate.
Efectele nocive asupra 

țărilor în curs de dezvolta
re Recurgerea de către țările capitaliste dezvoltate la o gamă tot mai largă de practici menite să rupă țesătura schimburilor economice a dreat o situație deosebit de grea în 
special pentru țările in curs de dez
voltare. Astfel, dacă anul trecut volumul comerțului mondial a crescut cu 9 la sută, ritm cu mult superior celor mai bune evoluții de după primul „șoc petrolier" (1973—1974), exporturile țărilor în curs de dezvoltare au sporit cu doar 2 la sută — datorită, în bună parțe, inechităților din relațiile economice internaționale. La reuniunea G.A.T.T. de la Geneva s-a arătat, de exemplu, 
că același tip de produs prelucrat 
este afectat de măsuri protecționiste 
în proporție de 11 la sută cînd pro
vine din țările capitaliste dezvolta
te și de peste 30 la sută cind este 
exportat de statele in curs de dez
voltare.In același timp, facilitățile acordate de țările dezvoltate în cadrul sistemului generalizat de preferințe sint .treptat suprimate și înlocuite cu măsuri discriminatorii față de exporturile țărilor 1 în curs de dezvoltare. De asemenea, statele rămase în urmă își manifestă neliniștea față de intențiile țărilor avansate de a lua așa-numite „măsuri selective de salvgardare",. menite să restrîngă și mai mult accesul produselor lumii a treia pe piețele lor, și de a aplica un tratament diferențiat statelor lumii a treia, in funcție de nivelul lor de dezvoltare. Rezultă deci că actualul val protecționist a fost stîrnit nu atit de concurența țărilor subdezvoltate, cit de încercările cercurilor 
monopoliste de a menține statu 
quo-ul, de a bara calea spre o nouă diviziune internațională a muncii, mai dreaptă, pentru a-și păstra privilegiile oferite de vechiul sistem de relații inechitabile, care au dus 

la împărțirea lumii în țări sărace, producătoare de materii prime, și țări bogate, furnizoare. de produse prelucrate, la dezvoltarea unor țări pe seama altora.
Și totuși, dependențele 

sint reciproce. La reuniunea G.A.T.T. de la Geneva, numeroși vorbitori au arătat că dificultățile ță
rilor în curs de dezvoltare au fost și 
mai mult amplificate de dobinzile 
exagerat de inalte de pe piața cre
ditului și de instabilitatea ratelor de 
schimb monetar, care au introdus elemente de incertitudine în ce privește atît încasările din exporturi ale țărilor rămase în urmă, cit și cheltuielile lor pentru importuri. 
Restringerea comerțului lumii a treia 
a dus Ia o acută penurie de resurse 
financiare, la scăderea severă a ca
pacității de import și, în cele din 
urmă, la blocarea procesului dezvol
tării în țările respective.Cît timp vor mai ignora țările dezvoltate faptul că o creștere semnificativă a puterii de cumpărare în țările în gurs de dezvoltare este de natură să contribuie la depășirea dificultăților pe care ele însele le cunosc ?. — au întrebat numeroși vorbitori. în acest sens, s-a arătat că, deși au o ppndere relativ mică în comerțul mondial, statele în curs de dezvoltare absorb peste un sfert .din exporturile țărilor dezvoltate, cu economie de piață. Ca urmare, diminuarea cu 10 la sută a importurilor primei categorii de . state determină reducerea cu aproape 3 la sută a exporturilor celei de-a doua. De a- ceea, s-a apreciat'că încetinirea pînă în pragul stagnării ă ritmului de creștere economică din unele țări dezvoltate, în care se remarcase un pronunțat început de relansare a activității productive, se datorează, într-o anumită măsură, contracției puternice a importurilor statelor in curs de dezvoltare — fapt ce dovedește atît marea fragilitate a situației financiare internaționale, cît și nivelul ridicat de interdependență din economia mondială.

Propuneri în consens cu 
cerințele progresului gene- 
mi Iată de ce România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu militează cu fermitate pentru a se pune capăt oricăror practici discriminatorii și restrictive, pentru in
staurarea unui comerț liber și echi
tabil, pentru eliminarea măsurilor de natură să limiteze schimburile economice dintre state. In acest sens, România susține, alături de celelalte țări în curs de dezvoltare, necesitatea ca statele industrializate să 
se angajeze să nu introducă noi 
opreliști și restricții, să renunțe la 
practicile comerciale incompatibile 
cu angajamentele internaționale pe care și le-au asumat, să efectueze adaptările necesare pentru a facilita exporturile pe piețele lor ale produselor provenite din statele rămase în urmă, să îmbunătățească sistemul generalizat de preferințe și să-l aplice în mod consecvent și ne- discriminatoriu.Totodată, țara noastră se pronunță pentru soluționarea globală a pro
blemei datoriilor externe ale țărilor 
in curs de dezvoltare și reglemen
tarea corespunzătoare a nivelului 
dobinzilor, acordarea de credite în condiții avantajoase pentru statele subdezvoltate, stabilirea unui raport 
just, echitabil intre prețul materiilor 
prime și cel al produselor prelucra
te. asigurarea accesului larg, neîn
grădit Ia cuceririle științei, facilitarea transferului de tehnologie, a livrărilor de mașini și utilaje: perfecționate.In concordanță cu aceste cerințe, România, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, va . . acționa neabătut și în continuare pentru crearea condițiilor favorabile în vederea promovării unui comerț cu a- devărat liber, a unei colaborări egale în drepturi, în concordanță cu interesele păcii și progresului' tuturor statelor lumii.

Gh. CERCELESCU

ȘEDINȚA SEIMULUI R.F. PO-
LONE s-a desfășurat la Varșovia. 

I Au participat Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 1 președintele Consiliului de Miniștri . al R.P. Polone, alți conducători de I partid și de stat polonezi, relatează I agenția P.A.P. Seimul a adoptat o hotărîre privind modul în care se 
I Îndeplinește legea referitoare la protecția mediului ambiant.
IAPEL. Intr-un apel adresat poporului și difuzat de posturile de radio și televiziune din Kabul, IBabrak Karmal, președintele Consiliului Revoluționar al Afganistanului, a subliniat că țara sa acționează pentru pace și securitate in
I regiune și în întreaga lume și dorește stabilirea unor relații de bună vecinătate cu Pakistanul și . Iranul.
| COOPERARE IUGOSLAVIA — 

C.E.E. S-â încheiat sesiunea Comi-
Isi'ei de coordonare a cooperării economice dintre Iugoslavia și Piața comună, desfășurată la Luxem-
Iburg. Sesiunea a fost marcată de eforturile părților de a soluționa unele probleme apărute în relațiile dintre ele.
| REZOLUȚIE. In prima ședință a lucrărilor .reuniunii de Ia Brasilia 
j a. Parlamentului Latino-American, participanții au adoptat o, rezolu-I ție privind admiterea Cubei, ca 
I membru cu drepturi depline, in acest for.

LA PANMUNJON s-a încheiat
Icea de-a treia rundă.de convorbiri economice între Nordul și Sudul Coreei. Cele, două părți au con-
I venit asupra creării unui Comitet mixt de cooperare economică avind drept copreședinți vicepremieri ai ambelor părți. Comitetul va avea
Ica scop promovarea schimburilor de mărfuri și a cooperării economice.
| GREVA GENERALA ÎN SPA-
• NI A. La chemarea centralei sindi- Icale Comisiile muncitorești, în Spania a avut loc joi o grevă generală a oamenilor muncii in semn de protest împotriva reformei in
I domeniul securității sociale. Adoptată sub formă de lege de Congresul deputaților (camera inferi- . oară a parlamentului), această re- I formă conține unele măsuri 

nepopulare, intre care o reducere 1 a cheltuielilor sociale ale statului. ' Școlile -și magazinele au fost iii- j chise, ziarele nu au apărut, iar te- I leviziunea și-a întrerupt progra- .1 mele.
LA BONN a avut loc o întreve- | dere între Hans-Jochen Vogel, președintele fracțiunii Partidului i Social-Democrat în Bundestagul I vest-german, și Hermann Axen, ' membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. Cu acest I prilej au fost abordate probleme | privind situația internațională; ■ în- special eforturile .celor două parti- I de in vederea asigurării păcii. I
OPERAȚIE ANTITERORISTA. 

Poliția italiană a arestat la Roma I 
pe Barbara Balzarani, terorista I 
„cea mai căutată" in ultimii ani- de 
către autorități. Membră a orgailir J I 
zației extremiste autointitulată I 
„Brigăzile Roșii", Barbara Balza- 
rani este acuzată in special de . a i 
fi participat direct în 1978 la ră- | 
pirea și ulterior asasinarea fostu- I 
lui lider . democrat-creștin italian . 
Aldo Moro, iar în. 1982 la răpirea. I 
generalului american. James Lee | 
Dozier. ■ .

EXPLOZIA UNEI BOMBE pe I aeroportul din Frankfurt pe Main • s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea a 201 Potrivit. pri-. I melor estimări, explozivul a fost | disimulat in bagajele unuia dintre călători. De asemenea, explozia.' a I produs importante daune ma- I teriale. - '
O NOUA RUNDA DE CONVOR- | 

BIRI INDIRECTE INTRE AFGA- I 
NISTAN ȘI PAKISTAN, prin mijlocirea lui Diego Cordovez, repre- J zentant special al secretarului ge.-. j neral al O.N.U., a început la Palatul Națiunilor din Geneva. La ele. i participă ministrul afacerilor ex- I terne al Afganistanului, Shah Mo- • hammad Dost, și ministrul de externe al Pakistanului, Sahibzada | Yakub Aii Khan.

ATENTAT. O persoană neidenți- I ficată a rănit grav cu' focuri de' I armă pe consulul Elveției la Is- 1 tanbul, Hans Freiburghaus. Diplo- . matul elvețian a fost supus de ur- I gență unei intervenții chirurgicale, I. starea sănătății sale răminînd incertă. I
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