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în șpirițu[ orientărilor^ recențuki[ forum 

al democrației noastre muncitorești ÎNAITĂ RĂSPUNDERE ȘI EXIGENȚĂ IN DESFĂȘURAREAȘI CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE
o politică științifică de dezvoltare accelerată 

și modernizare a forțelor de producțieO privire asupra istoriei multimilenare a poporului român — istorie eroică în care s-a afirmat cu putere vocația de ctitorie și progres a acestui popor — evidențiază cu pregnanță faptul că ultimele două decenii, marcate strălucit de activitatea și personalitatea lui Nicolae Ceaușescu, perioada cea mai dinamică și fertilă, cea mai bogată in împliniri. Aceste decenii înscriu timpul unui excepțional progres al economiei, al unor mari înfăptuiri în plan. social, cultural, timpul celei mai marcante afirmări a României în divi-a

tovarășu- constituie mai
muncii, al

„In activitatea generală a tuturor organelor democrației noastre munci
torești revoluționare să se asigure cu putere spiritul de răspundere revolu
ționar și patriotic față de viitorul poporului "nostru, de generațiile viitoare, 
de a face totul pentru a ridica necontenit nivelul de dezvoltare a țării, pen- 

necontenită a independenței și suveranității patriei noastretru întărirea 
socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCUAmplă și densă in idei, bogată in concluzii și orientări, menite să di- recționeze cu claritate activitatea practică, jalonînd o serie de cerințe și priorități de care depinde progresul nostru economic, cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușcscu Ia încheierea Plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale are la bază o teză centrală — cea a creșterii spiritului de răspundere revoluționar, ca o condiție esențială pentru buna funcționare a structurilor democratice de conducere a societății, pentru sporirea eficienței activității economice.După cum se știe, plenara comună— inalt forum al democrației muncitorești revoluționare — a îmbrățișat problematica complexă a încheierii actualului plan și a lansării cit mai viguroase a noului cincinal— etapă de mare importanță in îndeplinirea hotăririlor Congresului al .JCIII-lea 'Val partidului, in făurirea Programului partidului. Privite îndeaproape, rezultatele economice constituie o fidelă oglindă a progreselor înfăptuite, a muncii depuse, dar. și a neajunsurilor în domeniul producerii de valori materiale, conducerii și organizării, ăl activității organismelor colective și cadrelor din sfera economiei. Tocmai de aceea, supunind unei profunde analize problemele îndeplinirii planului, cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, indicațiile, date la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. desprind o scrie de concluzii și învățăminte, de idei și orientări cu o arie mai largă de valabilitate, ele constituind un adevărat îndreptar al

perfecționării activității economice, de conducere și organizare a muncii in toate sectoarele sociale, o ilustrare grăitoare a înaltei răspunderi cu care secretarul general al partidului acționează pentru progresul multilateral al patriei noastre.Prin întreaga sa desfășurare, plenara comună a pus în lumină legăturile indisolubile dintre cele dobă concepte centrale ale vieții noastre ■sociale — democrație și răspundere, înseși lucrările plenarei — la care au participat peste 4 000 de comuniști și oameni ai muncii, au luat cuvîntul 356 tovarăși, au fost făcute 589 propuneri — constituie o dovadă grăitoare a superiorității democrației noastre socialiste, a posibilităților largi pe care aceasta le oferă maselor de a dezbate și soluționa problemele ce apar in procesul dezvoltării economico-sociale a țării.. Sistemul unitar de conducere democratică a societății noastre are nevoie, pentru a fi eficient, de aportul prețios al răspunderii, al exigenței și autoexigenței, al hotăririi de a spori contribuția fiecărei persoane, fiecărui colectiv la progresul general. El se bizuie în permanență 'pe acest pivot, pe această „materie primă" deosebit de prețioasă, numită răspundere comunistă. Dacă in general legăturile dintre- democrația socialistă și răspunderea comunistă sînt strînse, astăzi ele devin organice, formînd un adevărat binom, de funcționarea căruia depinde din ce in ce mai mult progresul nostru actual.Este un adevăr bine cunoscut că la toate nivelurile de organizare socială, in toate sectoarele și domeniile se manipulează părți importante din avuția națională, considerabile fon

duri. Firește, răspunderea trebuie să se manifeste întotdeauna și pretutindeni, indiferent că avem de-a face cu valori mai mari sau mai mici, că lucrăm intr-un domeniu sau altul. Totuși nu poate fi trecut cu vederea faptul că aceeași mică neglijență poate avea repercusiuni diferite cînd se lucrează cu sute de mii de lei sau cu sute de milioane. Societatea noastră a făcut mari eforturi pentru a dota economia cu mijloace moderne, pentru a forma cadre cu înaltă pregătire. Acum, determinante pentru valorificarea integrală a acestui potențial sînt perfecționarea stilului și metodelor de conducere a economiei, răspunderea ce se manifestă în fiecare etapă a procesului de producție. întreprinderi foarte bine dotate — așa cum se relevă în cuvîntare — înregistrează indici modești de competitivitate, tocmai pentru că organizarea, stilul de conducere sint rămase în urmă. Dar organizarea, conducerea țin de oameni, de preocuparea lor de a gospodări cum se cuvine partea din avuția națională ce le-a fost încredințată, de răspunderea de a-i adăuga noi valori, de a o amplifica. Cum putem aprecia drept, satisfăcătoare activitatea organismelor colective de conducere dintr-o unitate — „primii gospodari ai mijloacelor materiale și' financiare" — a serviciilor specializate, a oamenilor muncii, pentru că și ei au răspunderi și posibilități de a-și spune cuvîntul, cînd aspecte care țin-de organizare și fundamentare a măsurilor nu asigură o eficiență corespunzătoare, nu valorifică superior dotarea tehnică ?Obișnuim adesea să calculăm care este efectul economic al creșterii chiar și cu un singur procent a productivității muncii. Sau a indicelui

de folosire a mijloacelor fixe. La nivelul economiei, rezultă valori de miliarde de lei, tocmai pentru că „baza de calcul" — nivelul dotării, volumul activității — este mare. Dar să ne imaginăm la ce rezultate spectaculoase ar duce o creștere corespunzătoare a răspunderii. Cîte canale de risipă ar închide, cîte situații de neglijență ar înlătura și, mai ales, ce valori ar rezulta avînd în vedere dotarea tehnică modernă a economiei noastre. Iată de ce întărirea răspunderii, a conștiinței de' proprietar, a angajării și disciplinei care decurg din acest statut se dovedesc de maximă însemnătate, constituie măsura capacității de conducere.în condițiile în care organismele colective au învestitura conducerii și organizării muncii in domeniul în care activează, una din principalele lor răspunderi o constituie, valorificarea cit mai înaltă a potențialului de experiență și creație al întregului personal. Capacitatea organismelor colective de a sesiza și soluționa problemele, de a găsi soluții optime, de a mobiliza oamenii la înfăptuirea lor depinde in mod fundamental de această consultare,, de sfera sa de cuprindere, de calitatea și rodnicia dialogului.Intrucit înalta eficiență devine cerința primordială a activității economice, o atenție prioritară se cere acordată valorificării potențialului de creație al specialiștilor. Contabi- lul-șef — și cind ne referim la el avem în vedere serviciile de contabilitate și financiare. .— trebuie să devină exponentul. cel mai activ al preocupării pentru calcul și renta-

tră și de afirmare a României orbita progresului Această orientare _____dezvoltare calitativă, eficientă, competitivă a economiei a fost promovată în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, fiind elaborată și aplicată cu contribuția hotă- rîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu promotor luri • și român.Pentru tiv major economică a țării, partidul a orientat prioritar principalele mijloace

pe și civilizației, hotărîtă spre
tovarășuluimagistral vizionar și al celor mai mărețe idea- aspirații ale poporuluirealizarea acestui obiec- al strategiei de dezvoltare

de la
Congresul 
al IX-lea

al partidului

Două decenii

■I

pentru propă- „Epoca Nicolae

ziunea mondială dobindirii unui înalt prestigiu pe arena mondială. Cu îndreptățită mindrie, cu adîn- că satisfacție, cu profundă recunoștință față de cel mai, iubit fiu al națiunii noastre, față de eminentul strateg și ctitor al României socialiste moderne, ' față de inflăcăratul patriot și revoluționar, față de marea personalitate a epocii contemporane care este tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregul nostru popor numește aceste decenii hotăritoare șirea țării drept Ceaușescu".România a parcurs în acești ani mai multe etape de dezvoltare, jalonate de profunde prefaceri revoluționare, de remarcabile succese în toate domeniile de activitate. A fost astfel creată o puternică bază tehnico-materială, pe fondul dezvoltării și modernizării continue a forțelor de producție, s-a realizat continua perfecționare a relațiilor de producție. România de astăzi se înfățișează lumii cu o puternică bază industrială, cuprin- zînd ramuri și subramuri ale tehnicii și tehnologiilor de vîrf — tocmai acestea definindu-i profilul și calitatea dezvoltării — cu o agricultură radical schimbată față de trecut, bazată pe un. nivel înalt de mecanizare, pe noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane ; cu o nouă infrastructură economică și o rețea dezvoltată de cercetare științifică și inginerie tehnologică, comparabilă ' cu. cea a țărilor dezvoltate cu. un nivel de trai material și spiritual ridicat ,-pentru toți cetățenii țării, aflat într-o continuă creștere.Toate aceste realizări ar fi fost de neconceput dacă în centrul întregii politici economice a partidului și statului nostru nu ar fi stat industrializarea socialistă a țării, ca singură cale de valorificare superioară și in interesul întregii națiuni ,.a resurselor materiale și naturale de care dispune țara noas-

șî resurse materiale și financiare spre dezvoltarea industriei, ca ramură care generează și impulsionează creșterea impetuoasă și modernizarea forțelor de producție la scara întregii societăți. Este marele merit al partidului nostru comunist, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi elaborat un concept propriu privind industrializarea socialistă a României, finind seama de realitățile și condițiile concrete existente în țara noastră. Definitoriu pentru desfășurarea procesului de industrializare în ultimii 20 de ani este și faptul că el s-a desfășurat pe baza efortului propriu al națiunii, prin stimularea tuturor resurselor și forțelor de creație ale poporului. Această realitate o evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu cînd sublinia că : „Nici o țară din lume, nici un popor nu s-a dezvoltat așteptind ajutorul altora, nici o națiune nu se va putea dezvolta așteptind ca alții să facă eforturi pentru ca".Tocmai ca urmare a unui susținut proces de. acumulare, in ultimii. 20 de ani în România au fost create peste 250 de zone și platforme industriale. Contribuția industriei la crearea venitului național a sporit de la 48,6 la sută, cît a fost în 1965, la peste 60 la sută, în anul 1984. Ramurile de bază ale industriei au cunoscut un puternic avint. Producția industriei construcției de mașini, de exemplu, a sporit, în perioada 1965—1984, de circa 10 ori. în prezent, această ramură asigură

peste 99 la sută din mașini, utilaje și instalații programul de investiții, timp, electrotehnica și au cunoscut un avint fără în anul 1984, aceste două au realizat peste 21 la. producția industriei . construcției de mașini, față de numai 13,7 la sută în 1965. A fost puternic dezvoltată industria chimică, în 1984 acestei ramuri revenindu-i peste 10 la. sută din totalul producției industriale.Deosebit de ample și complexe au fost și continuă să fie implicațiile dezvoltării industriei in planul vieții sociale. Crearea de noi capacități de producție a determinat creșterea, în anii 1950—1984, cu peste 5,5 milioane a numărului locurilor de muncă pe ansamblul economiei naționale, din care peste 3,5 milioane după anul 1965. Este lesne de imaginat ce a însemnat această creștere de personal pe planul vieții a sute și sute de mii de familii care și-au sporit simțitor veniturile, cit și pe planul a milioane de oameni care și-au schimbat condi- profesională.industrială a

necesarul de pentru In același electronica precedent, subramuri sută din

Șiția culturală întreaga dezvoltarețării a asigurat și asigură participarea produselor cu grad superior de prelucrare în cadrul exporturilor românești. Astfel, in anul 1984, mașinile, utilajele, mijloacele de transport, produsele chimice și mărfurile industriale de larg consum, produse cu grad superior de prelucrare, au reprezentat 50 la sută din volumul total al exporturilor, față de 36,2 la sută in 1965, ceea ce evidențiază o creștere însemnată a gradului de valorificare a lor și creativității naționale externă.Rezultatele remarcabile în dezvoltarea industriei, a lor economiei naționale strează eficacitatea politicii de industrializare socialistă a țării promovată de partidul nostru. România se situează printre primele trei țări în lume care au realizat in perioada 1950—1983 un ritm mediu , anual de, creștere a producției. industriale, de 11,5 la .sută, in ansamblul căruia ultimii 20 de ani au o importanță covîrșitoare.Ca urmare a politicii de industrializare socialistă a țării au avut Ioc mutații profunde în structura indus-

resurse- pe piațaobținute ramuri- demon-

Barbu Gh. PETRESCU
director general al Institutului 
central de cercetări economice

(Continuare in pag. a IV-a)

Oameni din adîncurile
de lumină ale cărbunelui

Știați că de aici se extrage cărbune de mai bine de un veac ? Un salt in timp. In 1948 minerii bi- horeni aduceau la suprafață abia vreo. 200 000 tone cărbune. , Azi ei scot de peste șapte ori mai rriult.Hărțile care „tapetează" pereții biroului directorului întreprinderii miniere ' Voivozi — întreprindere care a fost distinsă de curind cu „Ordinul Muncii" clasa I pentru rezultatele obținute in întrecerea socialistă — ne dezvăluie că de două decenii mina este, in permanentă mișcare. Pe orizontală și verticală. Galeriile-se întind asemenea unor-tentacule și parcă-mi vine, să cred-. că, puse cap la cap, ele ,merg pînă miezul pămintului, unde-și dau întilnire geologice.Pe unul din acestemuri care duc la cărbune, l-ani aflat pe brigadierul Miron Juca. De aproape douăzeci de ani este prezent, împreună cu ortacii din brigada sa, în „focul" lucrărilor de pregătire. N-apuc să-i adresez o întrebare pentru că-mi zice :— Mulți s-au mirat de ce-am rămas la lucrările . de deschidere și pregătire. Eu știu doar atît : că îmi place să văd, primul, stratul de cărbune. Atunci, pentru mine, fiecare palmă de drum ciștigat iși arată altfel rostul. Aș putea lucra și în abataj, nu zic ba, dar parcă și mai mult mă trage inima să croiesc drumurile pină aici.Brigada lui Juca a devenit recunoscută pentru hărnicia sa. Nu o dată s-a

mers pe „mina ei" în.recuperarea unor restanțe ce puneau sub semnul întrebării . realizarea planului. Si astfel, cuvîntul dat a fost de fiecare dată respectat. Brigada a răspuns mereu „prezent", muncito- rește, la acțiunile de întrajutorare între sectoare, stimulînd ambiții. Ortacii lui Pavel Gug, bunăoară, și-au pus in. gînd la un moment dat să-i întreacă pe cei ai. lui Juca. N-a fost lucrul cel mai la indemină,

minerii de la Voivozi l-au înțeles întocmai, de vreme ce, numai in perioada scursă de la începutul anului, lucrările de pregătiri miniere înregistrează un plus de 1 000 m. în acest răstimp au fost puse in funcțiune, înainte de termen, nu mai puțin de cinci noi abataje. „Cit altădată intr-un an" — remarcaPe Vaida pensie.

(Continuare in pag. a V-a)

HOTĂRÎREA-CHEMARE
» ■ ■ ■ ■ .

a Plenarei comune a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii din industrie,
construcții, transporturi, circulația

mărfurilor și finanțe și a Consiliului Suprem
I

al Dezvoltării Economice și Socialeun miner, tehnicianul Vasile îl știam ieșit la Nu mică mi-a fost mirarea~ întilnesc năzi in■ rul Cuzap. Reporterul ză doar ficarea"_ narului :— Păi,
secto- PAGINA A III-A

• reportaje • însemnări •
notea- „justi- pensio-

Dăruindu-ne, cu gîndul și visarea, vieții ei, 
Patriei îi sîntem astăzi trup și suflet fiecare, 
în Partid ne e puterea, și tot el ne e temei 
in zidirea comunistă ce-o-nălțăm fără-ncetare.

perpendiculară pe colector și refu- Cuzap, în abatajul unghiul față de colectoare era de

Din izvoare pîn-la cerul ce îl ducem în priviri, 
din eroii ce tot urcă prin istorie-o lumină, 
pîn-la visul de-a da viață comunistelor zidiri 
e un fel de-a fi al patriei în rostirea ei deplină

Noi nave în construcție la șantierul naval din BrăilaFoto : E. Dicliiscanu

dacăașa, de maiprivește noile ca- în minerit există „nu te-ngrijești rezultatele

noi „filonul" pot să mă il constituie autodepășire. cu seamă în
Ioan 1AZA
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a Il-a)

I DIN ^UAUTATEA^ SOUALISTĂ^

spre acolo ereledru-
dacă te gindești că nu-i de ici, de colea să realizezi viteze de 190—200 metri pe lună, chiar in condițiile in care presiunile și borchișul îți fac zile fripte. „Magistralele" din adine ale lui Miron Juca au ajuns să măsoare azi peste 40 km. Un palmares mineresc de mindrie, la care semnează aici, la Voivozi, cu faptele lor, și ortacii lui Aurel Juca, Pavel Gug, Ștefan Papai, Csapo Iuliu și mulți alții.Căutăm să ajungem la izvorul care generează a- semenea reușite. Ne ajută în acest sens directorul întreprinderii :— Pentru reușitei, exprim climatul Aceasta ceea ce pacități. o vorbă: de pregătire, se-ntorc împotrivă".O vorbă al cărei

mi-am zis: cit mă țin puterile, nu se cade să ocolesc mina. Și, iată, curînd împlinesc alte trei luni de muncă neîntreruptă în subteran, după pensionare. vCunoscindu-i-se priceperea aici, la Cuzap, i-a fost încredințată nu de mult lui Vasile Vaida coordonarea unei complexe lucrări. Despre ce este vorba ? în mod obișnuit, într-un panou de abataj linia frontului este galeriile g'iu. La 6 510 A, galeria 120 grade. O asemenea situație necesita' pivotarea întregii linii de front în jurul unui punct fix din
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ÎN DEPUNĂ UNITATE

în iubire stă tăria de a zămisli un zbor, 
de-a-nălța, în graiul muncii și-n deplină unitate, 
imnul ce cuprinde-ntr-însul o credință în popor 
și-n puterea pîinii noastre, trăind în eternitate.

Dan ROTARU

înflăcărat îndemn la oprirea cursei înarmărilor,
la salvgardarea civilizației umane!

In pagina a V-a

Autoperfecționarea necontenitățătură nu există nici o calificare profesională, iar învățămîntul obligatoriu asigură o cultură generală, precum și una profesională, într-o îmbinare care reflectă cerințele acestui secol de revoluție tehnico-științifi- că, precum și exigen-

„Omul cît trăiește învață", spune o vorbă din înțelepciunea poporului român, ară- tînd lapidar nevoia de a noi. vorba din bătrini de la cei ce tru- la coarnele plu- și care cu greu
autoperfecționare fiecăruia dintre Căci vine deau guluiputeau găsi un răgaz pentru a citi ceva,, a asculta un îndemn ’de la un cărturar, ba chiar nu aveau nici ce citi... Această vorbă, care completează și Sintetizează altele, ca „ai carte, ai parte" sau „cine' are carte are patru ochi", dovedește prețuirea deosebită pe care poporul o acordă învățăturii, ca fapt de viață, setea de instruire a unui popor inte- . ligent și harnic, care învață pentru pentru viață.Astăzi, în țara tră. învățătura

el șinoas- este dăruită oricui, fiecare puțind să urce treptele pină la cele mai de sus. In același timp, învățămîntul este instituția socială care pregătește cadrele de tot felul, pentru nevoile construcției socialiste multilateral ^dezvoltate. Fără învă-

socială care au primit o nouă consacrare prin documentele Congresului al XIII-lea al partidului nostru. Ca în atîțea rînduri în ultimele două decenii, cind învățămîntul, știință, cultura au cunoscut in țara noastră o amplă dezvoltare, in
ÎNSEMNĂRI

fele din evoluția societății’ noastre socialiste.Dar rapiditatea cu care se succed descoperirile, invențiile, se perfecționează tehnologiile, se acumulează metodele, tehnicile și cunoștințele de tot felul, însuși ritmul de evoluție a societății noastre ne obligă cu atit mai mult să urmăm vorba din bă- trîni și să învățăm cit trăim. De aceea și există, instituționali- zate, formele de perfecționare și reciclare a cunoștințelor, de învățămînt permanent, ca instrumente concrete de perfecționare

cuvintarea rostită la recenta plenară comună a Consiliului Național al Muncii și Suprem al Economice secretarul partidului,Nicolae Ceaușescu, a subliniat din nou importanța intensificării și mai puternice a conlucrării dintre cercetare, producție și. în- vățămînt, g asimilării celor mai moderne cunoștințe in perspectiva finalizării lor sociale.După cum, de asemenea, există o nevoie naturală, a fiecăruia dintre noi, de a as

Oamenilor Consiliului Dezvoltării și Sociale, general al tovarășul

culta îndemnul lăuntric de a învăța, de a ne autoperfecționa necontenit. Și dacă acest îndemn trebuie să fie treaz in ființa oricărui om al muncii, cu atît mai mult el trebuie să însuflețească pe cei care împart învățătura celorlalți, învățători și profesori de toate gradele. Educația multilaterală pe care aceștia o fac e- levilor lor prin exemplul personal este mai mobilizatoare decît orice îndemn, pledoarie. constringere sau răsplată. îmi amintesc eu însumi de atmosfera fecundă de învățătură în care am trăit clasele primare, păstoriți fiind de învățătorul care ni se părea a fi un soare ce radia cunoștințe de tot felul, de la operațiile cu fracții ordinare și zecimale și pînă la istorie, geografie, științe naturale și literatură. Acolo am învățat să scriu caligrafic.
Acad. Nicolae 
TEODORESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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în șpîrițu[ șarcmilor șublmiațe de țpvșrășu[ Nicolae Ceaușescu 

la recentul forum al democrației muncitorești, revoluționare

Nimic să nu se piardă, 
totul să fie recirculat 

si refolosit
T . .'

in economie
Cum se acționează 
în acest domeniu ?

< ___________ J

Se poate spune fără exagerare că marile progrese ale chimiei moderne sint indisolubil legate de utilizarea catalizatorilor — „martori mijlocitori" fără de care efectuarea unor reacții chimice ar fi practic imposibilă sau s-ar desfășura în condițiile unui consum mare de energie și timp. Și nu de puține ori, secretul de fabricație și chiar eficiența economică de obținere a unui preparat chimic sint determinate tocmai de catalizatorul utilizat.Țara noastră, cu o industrie chimică modernă și cu un ritm de dezvoltare dintre cele mai dinamice, și-a creat, așa cum era și firesc, propria industrie de catalizatori, asigurindu-și în momentul de față din fabricația internă cea mai mare parte din necesarul' de asemenea produse. După cum se știe, aceste substanțe scumpe, după un anumit timp de utilizare, își pierd sau își diminuează calitățile de reacție și atunci trebuie schimbate, împrospătate.Ce se întimplă cu catalizatorii uzați ••? Pot fi. ei valorificați ? Este tocmai problema pe care vrem s-o aducem in discuție, știut fiind că in componența unora dintre catalizatori intră substanțe uțile de mare valoare, îndeosebi metale rare' și deficitare pentru economia noastră, majoritatea procurate din import. Și nu cantități mici. Este vorba de zeci , și chiar sute de tone de nichel, cobalt, molibden, crom, care costă Zeci de mii de dolari tona; ba chiar sute de mii de dolari kilogramul in . cazul platinei, rodiului, vanadiului etc.Este lesne de înțeles că recuperarea și valorificarea acestor materiale ’ constituie o problemă . de maximă importanță pentru economia națională, că reintroducerea in circuitul economic a metalelor rare din cata- \ lizatorii uzați este o cale sigură și

eficientă de diminuare a efortului valutar al țării. De aceea, pe bună dreptate, se pune întrebarea : care este in momentul de față stadiul de valorificare al acestor materiale și. in ce măsură metalele rare componente sint recuperate și valorificate ?De la bun început se cuvine precizat că problema recuperării materialelor utile din catalizatorii uzați constituie un capitol aparte dintr-un

cețare din domeniul chimiei, din București, Ploiești, Cluj-Napoca, Iași, Mediaș, Craiova etc.Acționind cu operativitate, cercetarea noastră științifică a reușit să elaboreze o serie de soluții eficiente si de mare randament pentru recuperarea unui mare număr de metale rare, extrem de val.oroase, cu- 1 prinse intr-o gamă largă de catalizatori. Rezultate deosebite în acest

de valorificare a catalizatorilor uzați de tip Ni-Ranney, folosiți în industria medicamentelor și coloranților, care permite, anual, repunerea in circuitul economic a circa 15 tone de pulbere de nichel, valorificabil la întreprinderea „Neferal" . din București la elaborarea unor aliaje speciale ultradure.Deci o mare parte din tehnologii există, altele urmîrid să se definiți-
O valoroasă sursă de metale rare 
care trebuie integral valorificată:

. CATALIZATORII UZAȚI
larg și cuprinzător program privind cercetarea și producerea în țară a catalizatorilor, program elaborat, de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și Ministerul . Industriei Chimice. Din analiza modului in care se realizează prevederile din acest program referitoare la recuperarea și reutilizarea metalelor rare din catalizatorii uzați, care prevedea pentru anul 1985 importante sarcini, rezultă că există anumite rămîneri în urmă. încetineala cu care se acționează în direcția valorificării catalizatorilor uzați este cu atit mai de neînțeles cu cit tehnologiile de recuperare a elementelor utile există. La elaborarea acestor tehnologii au fost antrenate o serie de institute și centre de cer-

sens au fost obținute Ia Institutul de cercetări, inginerie tehnologică, proiectare și producție pentru industria anorganică și metalurgia neferoasă din București, ■ unitate cu cele mai mari sarcini in domeniul valorificării catalizatorilor uzați. După cum aprecia cercetătoarea științifică Mariana Giurgea, aici s-a mers pe ideea — de- altfel cea mai judicioasă din punct de vedere economic — a elaborării unor tehnologii de recuperare care să utilizeze o instalație unică ce. prelucrează o categorie .mare de catalizatori din, industria petrochimică și organică, atit cei polimetalici (care conțin Mo, Ni, Bi, Co), cît și cei bimetalici (Mo—Co sau Mo—Ni). Nu mai puțin interesantă este și tehnologia

^■eze încă în acest an. Trebuie făcut însă pasul următor, al realizării instalațiilor. Insistăm asupra acestui aspect deoarece soluțiile elaborate de cercetare încă nu au fost aplicate,. această etapă fiind amînată spre sfirșitul cincinalului următor.Bunăoară, instalația cu o capacitate de prelucrare, conform tehnologiei prezentate mai înainte, a 1 000 tone de catalizatori uzați pe an, care ar putea reintroduce în circuitul economic, sub forma unor săruri, sute de tone de nichel și crom și zeci de tone de molibden, cobalt, bismut, cupru etc. — prevăzută inițial să fie realizată la rafinăria ,.Vega“ din Ploiești încă din acest cincinal — este amînată pentru o. dată nedefinită în cincinalul viitor.

Interesîndu-ne de această investiție, Ia Direcția tehnică a Ministerului Industriei Chimice sîntem informați că realizarea ei este legată de cea de a Il-a etapă de dezvoltare a fabricii de catalizatori de la rafinăria „Vega“, acțiune ce se va încheia spre sfirșitul cincinalului următor. Totodată, ni s-a precizat că decizia definitivă privind programul de realizare a întregii investiții urmează să fie luată chiar in aceste zile, în urma unor discuții ce vor avea loc la întreprinderea ploieșteană cu toți factorii interesați.Sigur, nu punem în discuție motivele care au determinat ca instalația de valorificare a catalizatorilor uzați să fie realizată abia în această etapă de dezvoltare a rafinăriei „Vega". Apreciem însă că ar fi foarte util și oportun să se aibă în vedere devansarea realizării acestei instalații. Și aceasta deoarece fiecare an de întirziere și amînare înseamnă, implicit, a ne obliga la importuri de. zeci de milioane de dolari. Tocmai de aceea, caracterul prioritar al acestei investiții — ca de altfel pentru toată gama de materiale recuperabile și refolosibile — impune din partea centralei de resort, a Ministerului Industriei Chimice, beneficiarul direct al materialelor ce urmează să se valorifice, acțiuni hotărite pentru urgentarea investiției, pentru crearea celor mai favorabile condiții de realizare a ei. In același timp, tot ca o măsură de maximă urgență, se cere tuturor unităților industriei noastre chimice să colecteze cu cea mai mare atenție, pe categorii și grupe de constituent! utili. întreaga gamă de catalizatori uzați. Sint acțiuni care presupun neapărat eforturi, dar care au efecte dintre cele mai însemnate pe plan economic.
Vlaicu RADU

Imlti calitate a produselor

la baza prestigiului cîștigat

■V

în unitățile agricole din JUDEȚUL ARGEȘ, recoltarea orzului avansează rapid. Pînă vineri seara producția a fost strinsă de pe 33 la sută din suprafața cultivată. .„Pentru ca munca să se desfășoare exemplar,- comandamentul județean pentru agricultură — ne preciza tovarășul Gheorghe Catană, secretar ’ ăl comitetului județean de partid — a stabilit ca secerișul orzului să nu dureze mai mult 8—10 rește cerea luuuiuur, -ca •iivutiLc-.tarla să.șe recolteze în limitele perioadei optime. în toate unitățile agricole sint prezenți activiști, de partid și de stat și' împuterniciți! Comitetului județean cate, impreună cu specialiștii, conduc și impulsionează lucrările".>O animație vie, specifică secerișului se întâlnește peste tot în consiliul agroindustrial Miroși. In cooperativa agricolă din comuna Căldă- raru l-am găsit pe'' inginerul-șef. Marin Ciobdtă, tocmai cind îndruma formația de 16 combine spre ultimul lan cu orz. De ,ce acum ? „Pentru că a căzut de dimineață ploaia mult așteptată și ne-au mai rămas de recoltat aici ultimele 35 hectare cu orz. Le terrpinăm pină în seară, pentru ca . imediat să trecem la secerișul griului. Lucrăm cu mijloacele mecanice grupat, pentru a putea să folosim fiecare , oră bună de lucru. Orzul a fost strins în trei zile. Și griul va fi adunat în timpul optim, stabilit de secretarul general al partidului". Cu informațiile primite de Ia tovarășul Ion Neamu. directorul stațiunii de mecanizare Mirpșj, ne facem O imagine de ansamblu asupra modului în care se desfășoară secerișul îri.. acest consiliu. Orzul pentru consum de pe 1150

de 3—4 zile, iar al griului — zile. Pentru aceasta se urmă- in permanență, zi de zi, coar lanurilor, astfel ca fiecare

hectare a fost ștrîns în întregime în toate cooperativele agricole de aici — adică de la Ungheni, Strîmbeni și Miroși. Combinele, în număr de 90, au lucrat fără reproș. Pentru evitarea pierderilor la transport, s-a luat măsura etanșeizării corespunzătoare a camioanelor și a remorcilor. Totodată, s-a stabilit prin grafic ca mijloacele de transport să facă 4 curse pe zi fiecare, pe o distanță medie de 15 km.în linii mari, prin eforturi deosebite dezorganizare a muncii, s-a încheiat cu succes secerișul orzului și in cooperativele agricole din consiliul agroindustrial Birla, situat și el in sudul județului. Prezent in cîmp, la arie, tovarășul Constantin Savu, activist al comitetului județean de partid; ne face cunoscute un șir de acțiuni în Sprijinul mecanizatorilor, pentru evitarea . pierderilor la recoltare prin ruperea spicelor sau netă- ierea celor cu talie mică. Intre acestea este lăudabilă inițiativa de a se organiza strângerea spicelor rămase în urma combinelor cu formații de școlari și membrii cooperatori.- In felul acesta zeci și zeci de saci de spice au fost recuperați. Totodată, s-au făcut și unele modificări la patinele de susținere a aparatului de tăiere, iar mecanizatorilor li s-a. cerut derat de tate și în alte zone ale județului. Angajamentul ferm al tuturor oa-! men.ilor muncii este acela de a încheia in timpul optim și fără pierderi secerișul și de a insămința în condiții de bună calitate culturile duble planificate.

să lucreze .numai cu viteza întii înaintare. Ca urmare s-a înlătu- la maximum pierderea boabelor orz. Secerișul crește în intensi-

Gh. CIRSTEA /corespondentul „Scinteii"

în unitățile agricole din JUDEȚUL MUREȘ primele două prașile manuale au fost executate pe întreaga suprafață cultivată cu sfeclă de zahăr, iar prașila a treia pe 11 040 hectare, 92 la sută din cele 12 300 hectare cultivate. De remarcat că în numeroase unități agricole mari, cultivatoare s-a declanșat o adevărată competiție pentru realizarea unor producții record la hectar. „Știm că . bătălia pentru obținerea primului loc pe țară la sfecla de zahăr se dă acum intre mai multe unități agricole — ne spune Ilie- Cheșa, președintele cooperativei agricole Mureșeni. Dar. nu ne dăm bătuți. Vrem nu numai să ne menținem locul. I pe țară, pcupat în anul precedent, ci și să atingem și să depășim chiar pragul celor 80 000 kg sfeclă 'de zahăr la hectar, pe teren neirigat". Că acest angajament al cooperatorilor din Mureșeni are o bază reală o demonstrează faptele. Mai întii, reținem amănuntul că aici fiecare.hectar cultivat cu sfeclă de zahăr a fost fertilizat, în medie, cu 50. tone de îngrășăminte organice, 420 kg în- , grășăminte chimice substanță activă, iar pentru menținerea compoziției optime de săruri în sol au fost aplicate 10—12 kg carbonat de calciu la hectar. Totodată, in. timpul executării celei de-a doua prașile manuale, pe o suprafață de 50 hectare, stabilită de specialiști, s-a realizat și o fertilizare fazială cu o doză de 80, kg îngrășăminte chimice la hectar. Constantin Pop, ingine- rul-șef al cooperativei, ne prezintă și alte argumente: „După cum vedeți — ne spune el — sfecla de za- 1 har arată «ca Ia carte». Explicația? Pe lingă dozele mari de îngrășăminte aplicate, ea a fost și este întreținută ireproșabil. Dacă în anul trecut densitatea medie la hectar era cuprinsă intre 85 000—90 000 plante recoltabile, în acest an, măsurăto-

rile făcute' de noi arată că, peste tot, s-a asigurat o densitate de cel puțin 100 000 plante recoltabile la hectar". La cele relatate de specialistul unității să adăugăm și faptul că aici cooperatorii sint pe punctul de a încheia cea de-a 4-a prășită manuală. Lucrîndu-se astfel, anul trecut cooperativa agricolă a realizat numai la sfecla ,de zahăr un beneficiu net, prin depășirea producțiilor planificate, de 20 000 lei la hectar, ceea ce la întreaga suprafață cultivată înseamnă .un venit suplimentar de 2,3 milioane lei.Cu aceeași .răspundere se acționează la întreținerea sfeclei de za- hăr, ca și a altofy culturi, și in cooperativele agricole din consiliul a- groindustriâl Sărmașu, unde sfecla de zahăr ocupă o suprafață de 1 303 hectare. Aici, prin buna organizare a activității in cimp, in cooperativele agricole Șăulia de Cîmpie, Răzoare, Dimbu, Sărmașu, Balda, Ml- heș, Sinpetru primele 3 prașile manuale au fost încheiate, iar cea de-a patra prașila a fost executată pe 800 hectare.Dacă unitățile menționate au demonstrat că prin buna organizare a muncii se poate lucra repede și bine, in alte cooperative agricole, intre care cele din Păingeni, Găiești, Măr- culeni, Frunzeni, Finațe, Dedrad și Sovata lucrările de întreținere a a- cestei plante tehnice sint întîrziate. Iată de ce se impune ca și în aceste, unități, ca peste tot în județ, să fie mobilizate la întreținerea culturilor toate forțele satelor.
Gheorcjhe GIURGIUcorespondentul „Scinteii

întreprinderea de anvelope „Victoria" — Florești, din județul Prahova, căreia i s-a recent înaltul „Erou al Muncii liste", unitate în țară și peste hotare destul anul 1975. Atunci, importantele fonduri de investiții alocate la indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și modernizarea unității au a- sigurat condițiile necesare pentru realizarea unui adevărat salt în ce privește nivelul tehnic și calitativ al care a început pună tot mai competiția pe ternă ■ cu redutabile me de profil. Directorul unității, inginerul Ion Tifigiu, amintind despre acest început de drum, . ne-a înfățișat eforturile făcute pentru narea și ridicarea pregătirii profesionale a întregului colectiv, pentru îmbunătățirea organizării muncii, astfel incit mo-, dernele utilaje din dotare să fie folosite cu indici superiori, să se realizeze o producție diversificată și de înaltă calitate.— Am iul - cutorul noștri șați care avut . sonal , fel să folosim la ximum experiența celor mai în virstă, care au continuat să învețe și ei tot timpul. Avem familii întregi — cum ar fi cele ale lui David Gheorghe, .Ștefan Mihale, Pavel

acordat titlu de SOcia- s-a afirmat ca o de înaltă marcăde recent, prin

producției, să se im- mult în piața ex- fir-
perfecțio-

avut avanta- precizează interior .. — că oamenii sint puternic ata- de unitatea in lucrează. N-am fluctuații 'de per- și am putut ast- ma-

INSAMIHTABEA SUITORILOR DORITin ritm mai imensIn unitățile agricole din JUDEȚUL TELEORMAN secerișul orzului s-a efectuat, pină vineri seara, pe 24 300 hectare, ceea ce reprezintă 82 la sută din prevederi. Cele mai mari suprafețe au fost recoltate în consiliile agroindustriale Turnu Măgurele, Smirdioasa, Furculești,. Drăcșenel și Cringeni. Intr-o serie de unități agricole din aceste consilii recoltarea orzului s-a și încheiat.Concomitent cu măsurile întreprinse pentru accelerarea secerișului, pretutindeni se urmărește eliberarea imediată de paie a terenurilor, pregătirea patului germinativ și însă- mințarea culturilor duble. Conform programului stabilit se vor semăna in această vară, după cerealele pă- ioase, aproape 100 000 hectare cu porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soa- relui, soia, fasole, legume și furaje.în unitățile din consiliul agroindustrial Turnu Măgurele, lucrîndu-se zi-lumină la seceriș, arat și semănat, au fost evitate decalajele intre aceste lucrări. în cooperativele agricole din Islaz, Lița și Ciuperceni s-au constituit echipe speciale de cooperatori care lucrează Ia eliberarea de paie a terenurilor șl la transportul acestora la bazele furajere. S-a reușit’ astfel crearea unui larg front de lucru, ceea ce a permis trecerea operativă la pregătirea terenului și semăna

tul culturilor duble. Bine este organizată munca și la C.A.P. Segarcea Deal. Aici, producția este preluată imediat din buncărele. combinelor și livrată conform graficelor stabilite. Toate, echipele de cooperatori repartizate la stringerea și transportul ba- loților de paie lucrează în schimburi prelungite, avînd la dispoziție un număr însemnat de atelaje. „Dispunem in această vară de toate condițiile pentru a obține din a doua cultură producții normale de porumb, dacă semănăm repede, pină ce pămintul are umiditate bună. Aici, orzul a fost irigat — ne spune Ștefan Chelu, inginerul-șef al Consiliului agroindustrial Turnu Măgurele. Urmărim practic aplicarea întocmai a normelor agrotehnice, specifice unei culturi de bază".Plugurile brăzdează pămintul In grabă și la Slobozia Mindra, Salcia, Conțești, Purani, semn că șl aici gospodarii se pregătesc pentru a pune baze trainice celei de-a doua recolte. La cooperativa agricolă din Purani — una dintre cele mai mari unități cultivatoare de orz — secerișul se desfășoară pe un front larg. De la recoltare și pină la semănat lucrările sint 'executate în flux continuu. „Flecare oră cîștigată la semănat este decisivă pentru ca aceste culturi să ajungă la maturitate —

ne spune președintele cooperativei. Marin Nedea. în vederea realizării unor producții sporite de boabe la porumbul însămînțat in cultură succesivă, am avut și avem în. vedere aplicarea unui program complex de măsuri, care se referă în principal la folosirea unor soiuri timpurii, efectuarea corectă a erbicidării. aplicarea unei udări de răsărire imediat după1 însămînțare și executarea primei prașile de îndată ce plantele vor răsări. De altfel ne-am stabilit ca pe toate cele 500 de hectare ce le vom semăna cu culturi duble de porumb, fasole, soia etc. să facem prașile și udări conform tehnologiilor culturilor de bază".Desigur, insămințarea culturilor duble in județul Teleorman .este abia la început. Dar față de suprafața de pe care orzul a fost strins. realizările sint încă mici, și aceasta deoarece în unele unități agricole au apărut decalaje între seceriș și eliberarea terenurilor de pale. De aceea, pretutindeni se impun măsuri ferme pentru funcționarea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice, pentru folosirea integrală a fidteărei ore bune de lucru, astfel incit vitezele zilnice să crească substanțial..,,..
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

Ilesyoi și altora —• care lucrează pe același flux tehnologic.—* Deci, înțelegem că la baza tuturor realizărilor stau în primul rînd oamenii uzinei.— Așa este. Oamenilor însă — altfel nu reușeau — le-au fost puse la dispoziție condiții materiale .și: tehnice superioare, la nivel mondial.Intr-adevăr, aici, la • Florești, . dacă mergi acum prin secțiile de fa-

țări ale lumii, printre care Anglia, ‘U.R.S.S., Olanda, Franța, Canada.Inginerul Gheorghe Ciufu, președintele comisiei inginerilor și tehnicienilor din unitate, afirmă categoric că nivelul calitativ al producției reprezintă prioritatea nr. 1. Tot person'aîtfl "tefih'ic, ’ maiștrii, tehnologii, muncitorii, cercetătorii, știe că. nu se poate pătrunde pe piața externă ■ fără

S.U.A.,Cuba, cu maistrul Ionnoi. spune mais- finalizează munca sectoare de bază :

însemnări de ia întreprinderea „Victo
ria" — Florești, distinsă cu titlul de 

„Erou al Muncii Socialiste"

bricație și cunoști și vechea uzină îți dai seama de ceea ce înseamnă progres tehnic. Peste tot, utilaje de înalt • randament, operații mecanizate și. automatizate, laboratoare, sectoare de încercări, control și ve- rificare bine dotate. Toată această zestre tehnică — ni se dă un procent — este folosită cu un indice de 98,3 la sută, ceea ce a permis ca și pe această cale productivitatea muncii să crească in ultimii cinci ani cu peste 70 la sută. Să mai adăugăm că producția s-a dublat față de anul 1975, în prezent fa- brieîndu-se 126 de sortimente. Se realizează aici anvelope pentru autoturisme „Dacia", ..... ........... .„ARO", dar și pentru autocamioane și tractoare de toate tipurile. Toate acestea in condițiile în care 70 Ia sută din producția unității se exportă în peste 30 de
„Oltcit",

produse la cel mai înalt nivel calitativ. „Poate că și această mare grijă a întregului colectiv pentru calitate ne-a netezit drumul spre titlul de „Erou al Muncii Socialiste" — apreciază interlocutorul. Dar aș vrea să rețineți că am avut ambiția — și am reușit — să realizăm produse de cea mai bună ca- .litate folosind în cea mai mare parte materii prime indigene, ajutor partea chimicecare ne-a asigurat materii prime de calitate superioară. Cu foarte bune rezultate folosim cauciucul poliizoprenic realizat de tovarășa academician doctor inginer Ceaușescu. De bună lelalte vrate Buzău, tești.defără acest sprijin n-am fi

Aici, un mare l-am primit din industriei noastre și petrochimice,
Elena foarte calitate sint și' ce- materii prime li- de unitățileCopșa Mică, Pi- De ce am amintit acestea ? Pentru că

din

putut realiza nici noi produse de bună calitate".In secția vulcanizare din uzina nouă stăm de vorbă Mușca.— La trul, se a patruamestecare, semifabricate, confecțij și yulcanizare. 'Așadar, un flux de pro- 'ducție pe' care dacă în- tr-un ..loc ' s-ă dereglat c'eva totul este periclitat. Dar există la noi o responsabilitate muncitorească fermă. Nu prea a- vem ce ne reproșa unul altuia. La exigentul control de calitate dacă se găsesc anvelope necorespunzătoare adevărat imediat, operative. Nimeni — a- ceasta este o regulă — nu poate să fie „fiu de onoare al uzinei" dacă nu dă atenție mare calității, chiar dacă se înscrie excepțional la ceilalți indicatori : productivitate,economii etc.— Dar, de fapt, ce înseamnă a fi „fiu de onoare" al uzinei ?— Este o inițiativă pe care o avem de mai multă vreme. Trimestrial, pe secții, ateliere, se stabilesc cei care au muncit ireproșabil și sint declarați „fii de onoare ai uzinei". Avem muncitori ca Ion Enăchescu, Ion Izdrăilă sau maiștri ca Dumitru Crăciun, ingineri ca Ștefan Gogoci care dețin a- cest titlu de mîndrie de ani și ani....Mindri de înaltul titlu pe care l-au primit, oamenii muncii din uzină se străduiesc acitm să fie in fruntea întrecerii socialiste și pe anul 1985.

se face un caz. Discutăm luăm măsuri

c. CAPRARUcorespondentul „Scinteii"

Oameni din adîncurile de lumină ale cărbunelui
(Urmare din pag. I) colector, combina tăind sistematic in cărbune „pene" pină cind linia de. front atinge perpendicularitatea pe galerie. Ei bine, de ce aceste eforturi ?— Ce ne-a îndemnat ? Simplu : cărbunele. In a- cest „unghi mort" exista o rezervă de peste .30 000 tone lignit, echivalînd cu producția lunară a unui sector din întreprindere. Metoda la care am recurs asigură exploatarea integrală a zăcămîntului.Așadar, mina a însemnat pentru Vasile Vaida ani de muncă 4 și de acumulare a unei uriașe experiențe. Aproape două treimi din viață a lucrat în mină. Mai exact 31 de ani, din care 22 in subteran. Nu în- timplâtor i se spune lui Vaida „veteranul". Un statut ciștigat cu multă cheltuire de sine. Pină Ia pensionare era șeful de sector cu cel mai vechi stagiu din întreprindere. Peste 17 ani. Biografia sa înmănunchează virstele mineritului în zonă, dar mai ales se confundă cu anii puternicei înfloriri a acestui sector vital al economiei.— în tinerețea mea — spune interlocutorul — transportul cărbunelui la

suprafață se făcea cu. va- goneți din lemn trași de cai. Cu. un sfert de veac in urmă deprindeam secretul primelor susțineri metalice, puțin mal tirziu al celor dinții transportoare cu facleți sosite la Voivozi, pentru ca din 1963 să ni se dea ■ pe mină complexele mecanizate. Ehei, s-au schimbat multe in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Pășiți acum în oricare mină dintre cele de la Voivozi și veți vedea Că fiecarș este o adevărată uzină subterană, exploatarea lignitului fiind sută la sută mecanizată. Cind am început mineritul nu ne puteam lipsi de tîr- năcop, lopată și secure. Păduri întregi aduceam in subteran să țină greutatea dealurilor în spinare. Azi, în galeriile prinse in cin- gători de fier și beton te simți in plină siguranță.De sub mina tehnicianului Vaida au ieșit nu numai sute de mii. de tone de lignit, ci și sute de mineri de nădejde. Cind vine vorba despre oamenii pregătiți să-i ia locui, el rostește insistent două nume: Emil Pătruică și Ștefan Vaida'. Cel dinții' a ajuns inginerul șef al întreprinderii, fiind ales și secretar al comitetului de partid

din unitate. Subinginerului Ștefan Vaida, tehnicianul Vasile Vaida i-a predat anul trecut ștafeta de șef al sectorului Cuzap. Și a lăsat-o în miini bune, de vreme ce sectorul se menține in fruntea întrecerii.Sentimentul satisfacției, al lucrului bine făcut, reporterul l-a încercat alături de minerii de la Voivozi de multe ori în ultima vreme. Cu cîtva timp in urmă am fost martor la o „străpungere". O asemenea lucrare nu se mai petrecuse aici de mai bine de zece ani. Așadar, sectorul Vărzari; investiția 4 871. De o parte minerii din brigada lui Ioan Dragan, din cealaltă „asaltau" ortacii lui loan Zelina. brăgan pe „front", Zelina pe' „contrafront". Parcă sint părtaș șl acum la bucuria ortacilor cind Dră- gan și Zelina și-au strins sărbătorește mina prin „fereastra" iscată de pica- mere in „felia" ce despărțea cele două brigăzi. Aveau toate motivele. Era o lucrare vitală, care a redus distanța de transport și aprovizionare a sectorului cu peste doi kilometri. Economie deci, Ia fiecare „parcurs", de cir,ca patru ore și 30 de oameni pentru transport.

La gura minei, acolo unde banda transportoare ajunge cu spinarea doldora de cărbune, ți se dezvăluie in orice moment hărnicia celor din subteran care dau viață politicii energetice a țării. însoțiți de maistrul Szabo Ludovic, șeful sectorului Suplac, un alt „stîlp" al mineritului de aici, zăbovim Ia unul dintre abataje, cel în care brigada lui Dumitru Gui smulge zilnic opt-nouă sute tone din lignitul îngemănat cu adîncul. Combina pătrunde cu tăișuri lacome in stratul de cărbune, lăsind în urmă stria- ții proaspete. Peste toate stăruie tic-tac-ul racleți- lor. Mina e intr-adevăr o uzină. Abia acum înțeleg ce important e să ții in mină frîiele întreținerii. O singură oră de stagnare poate însemna, la nivelul sectorului, un minus de 200 tone lignit. Relația e, așadar, cît se poate de simplă : cu cît îngrijești mai bine utilajul, cu atit îi prelungești mai mult viața, scoți mai mult cărbune, cîștigi mai bine.— Deviza noastră, preluată acum și de celelalte sectoare, este : „De la fiecare utilaj, din fiecare abataj, randamente maxime". în consecință, cu- vintul de ordine este la

fiecare loc de muncă folosirea intensivă a mijloacelor mecanice din subteran, întărind în acest scop asistența tehnică pe toate schimburile și pe intregul flux de producție, conchide maistrul Szabo.în drum spre... ziuă, lumina lămpilor rănește întunericul. Intîlnim schimbul doi. „Noroc bun !“. „Hai noroc !“. Preț de cî- teva minute directorul discută o seamă de detalii tehnice legate de aeraj și asecări, fiecare cu rostul lor. In sala de apel pri- virea^mi este atrasă de o tăbliță cu scris proaspăt : „Cu cantitățile de cărbune extras azi din subteran, sectorul Suplac a depășit prevederile de plan cu 30 000 tone. Felicitări tuturor".Fiecare bulgăre înseamnă energie. Și minerii știu acest lucru. Dovada ? Din 26 mai 1985, harnicul colectiv de Ia Voivozi lucrează în contul semestrului doi, furnizînd pină acum peste plan termocentralelor și altor beneficiari peste 160 000 tone lignit. Succes fără precedent in istoria unității. Semn că in vatra cărbunelui bihorean acționează mineri de nădejde, cu o înaltă conștiință, hotăriți să dpa țării cit mai mult cărbune.
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HOTĂRÎR E A-C H E M A R E
a 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
Consiliul Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația. mărfurilor și finanțe, și Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, întrunite în ședință plenară comună in zilele de 17—19 iunie 1985, au dezbătut și aprobat, în spiritul Directivelor Congresului al XIII-lea al partidului, al sarcinilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România : Raportul cu .privire la proiectul. planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1986 ; Raportul cu privire la realizarea planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe primele cinci luni și măsurile care trebuie luate de ministere, celelalte organe centrale și locale de stat, de centrale și întreprinderi, pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor pe anul 1985 ; Raportul asupra modului in care au fost îndeplinite de ministere măsurile privind realizarea producției de energie, asigurarea stocurilor de materii prime pentru perioada de iarnă, executarea lucrărilor de reparare a utilajelor și instalațiilor, precum și cele privind folosirea rațională a energiei electrice și termice și a gazelor naturale, prevăzute în Programul aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în ianuarie 1985 ; Raportul asupra modului în care întreprinderile, centralele industriale și ministerele economice aplică principiile autoconducerii și autogestiunii eco- nomico-financiare, precum și modul în care respectă reglementările adoptate în acest domeniu ; Programul pentru intensificarea activității, de colectare și valorificare a materialelor refolosibile și de recondiționare a pieselor și subansamblelor pe anii 1985 și 1986.Participanții Ia plenara comună au relevat, cu deplină satisfacție, cu profundă mindrie patriotică, faptul că lucrările plenarei comune a acestor organisme reprezentative . ale democrației noastre mun- citorești-revoluționare s-au desfășurat în perioada cind întregul popor întîmpină cu entuziasm, prin noi și remarcabile fapte de muncă, împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român — eveniment de însemnătate deosebită în viața partidului și a țării, a întregii națiuni — care, a marcat o cotitură radicală în dezvoltarea economiei naționale, a societății socialiste românești în ansamblul său.Marile împliniri din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. .sînt indisolubil legate de activitatea prodigioasă, desfășurată cu profund spirit creator, cu pasiune revoluționară și fierbinte patriotism de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președin- I iele Republicii. De-a lungul acestor două decenii — perioadă intrată definitiv în conștiința națiunii .noastre drept „Epoca Ceaușescu" — poporul român, sub conducerea înțeleaptă a celui care s-a identificat cu destinul socialist și comunist al patriei, a. obținut cele mai bogate realizări din întreaga sa istoric. Ca rezultat al transformărilor înnoitoare, revoluționare, din acești ani. România se înfățișează astăzi ca o țară cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură în plin progres, cu o amplă dezvoltare a științei, invățămîntului . și culturii, cu un grad tot mai ridicat de civilizație materială și spirituală a poporului, cu un inalt prestigiu pe plan internațional.Participanții la plenară au exprimat, în numele milioanelor de oameni ai muncii care își desfășoară activitatea în întreaga economie, profunda dragoste, stimă și recunoștință conducătorului iubit al partidu- - lui și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția sa de excepțională însemnătate la elaborarea strategiei de dezvoltare multilaterală, intensivă și eficientă a economiei naționale, pentru minunatul său exemplu de muncă,și spiritul revoluționar in vasta operă de edificare a noii societăți in patria noastră.Consiliul Național al Oamenilor Muncii și Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale dau o înaltă apreciere cu- vintării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor plenarei comune — document de o excepțională importanță teoretică și practică, pătruns de exigență partinică și spirit revoluționar, caracterizat prin profunzimea analizei și deosebita clarviziune în definirea căilor de acțiune pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități eco- nomico-sociale. Plenara comună hotărăște ea acest document să constituie un amplu program de muncă și acțiune pentru toate consiliile de conducere ale ministerelor, centralelor și întreprinderilor, baza activității productive de fiecare zi a oamenilor muncii din toate ramurile și unitățile economiei naționale.însușindu-și întru totul concluziile secretarului general al partidului, plenara comună cheamă toate colectivele de oameni ai muncii să acționeze cu fermitate și răspundere pentru transpunerea în practică a măsurilor stabilite, astfel incit, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se determine o cotitură, o îmbunătățire radicală a activității în toate domeniile, asigurindu-se realizarea exemplară a sarcinilor din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, înfăptuirea integrală, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, a planului pe 1985 — ultimul an al actualului cincinal — pregătirea temeinică, sub toate aspectele, a condițiilor tehnico-organizatorice și umane necesare pentru realizarea planului pe anul 1986.I. Participanții la plenara comună au dezbătut și adoptat in unanimitate proiectul planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1986, primul an al cincinalului viitor, ex- primîndu-și convingerea că prevederile acestuia corespund pe deplin obiectivelor mobilizatoare privind progresul economi- co-social al patriei, stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. Plenara comună relevă insemnătatea deosebită a obiectivelor și sarcinilor înscrise in proiectul de plan pe anul viitor, apreciind rolul și contribuția decisive ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la elaborarea strategiei dezvoltării complexe, multilaterale a întregii economii, in strînsă concordanță cu cerințele progresului științific și tehnic contemporan, la fundamentarea direcțiilor hotărîtoare pentru dezvoltarea dinamică și intensivă a economiei, pentru creșterea generală a eficienței întregii munci sociale.Plenara comună adresează muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, tuturor oameni_  

lor muncii chemarea de a acționa cu abnegație, cu energie și spirit creator pentru:— buna pregătire și înfăptuirea exemplară a obiectivelor fundamentale, a tuturor prevederilor planului pe anul 1986 :— accentuarea dezvoltării intensive a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate, folosirea deplină a capacităților de producție, continuarea procesului de perfecționare a structurii producției in industria prelucrătoare ;— dezvoltarea1 bazei energetice și de materii prime prin creșterea aportului resurselor interne ;— sporirea substanțială a gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei și a resurselor recuperabile și refolosibile ;— creșterea in ritm susținut a producției agricole prin sporirea potențialului productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire a terenurilor agricole, realizarea programului de irigații, mărirea efectivelor de animale și a productivității acestora ;— punerea in funcțiune la termen a noilor obiective de investiții, in condițiile reducerii substanțiale a costului tuturor lucrărilor și economisirii severe a materialelor de construcție ;— sporirea in continuare a volumului comerțului exterior, in condițiile creșterii susținute a exporturilor și limitării la strictul necesar a importurilor, ridicarea eficienței comerțului exterior și realizarea in continuare a unei balanțe comerciale active ;— amplificarea contribuției cercetării științifice și dezvoltării tehnologice la promovarea progresului tehnic in toate ramurile și sectoarele din economie, la înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice ;— diminuarea mai substanțială a costurilor de producție, cu deosebire a cheltuielilor materiale ;— ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor ;— creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii ;— creșterea venitului național, în principal pe seama sporirii productivității muncii sociale, reducerii cheltuielilor materiale, ridicării generale a eficienței economice ;— înfăptuirea măsurilor prevăzute pentru anul 1986 în programul de ridicare a nivelului de trai.Pornind de la aceste linii directoare ale activității din întreaga economie națională, plenara comună apreciază că există toate condițiile pentru asigurarea unei bune pregătiri a producției anului viitor, în vederea realizării exemplare a .planului potrivit înaltelor exigențe ce se desprind -din cu-, vintâreă rostită de tovarășul' Nicolae Ceaușescu, din hotărîrile de importanță istorică ale Congresului al XIII-lea al partidului.Oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe Ie adresăm chemarea de a face toiul pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor, asigurind baza tehnico-materială, încheierea din timp a contractelor economice, inclusiv pentru livrările la export, pregătirea corespunzătoare a capacităților de producție și asigurarea forței de muncă calificate, fundamentarea riguroasă și realistă a programelor de creștere a productivității muncii, înnoire și modernizare a produselor, de reducere a consumurilor și valorificare superioară a resurselor materiale și energetice.Plenara comună cere ca, potrivit sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. toate pregătirile pentru producția anului 1986 să fie încheiate pină la sfîrșitul lunii septembrie, astfel incit dezbaterea și aprobarea planurilor în adunările generale ale oamenilor muncii din octombrie 1985 să asigure tot ce este necesar pentru buna realizare, din primul an al cincinalului viitor, a prevederilor de plan, acordindu-se o atenție deosebită valorificării inițiativelor muncitorești, întăririi ordinii și disciplinei, îmbunătățirii continue a organizării producției și a muncii, afirmării depline a conștiinței revoluționare, a capacității profesionale și responsabilității fiecăruia în strînsă concordanță cu interesele fundamentale ale progresului multilateral al patriei.II. Participanții la plenara comuhă apreciază că cea mai bună pregătire a producției anului viitor o constituie realizarea integrală, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, a planului pe 1985. an decisiv al cincinalului actual. In spiritul înaltelor exigențe subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevînd eforturile depuse de oamenii muncii pentru înfăptuirea planului național unic de dezvoltare economico-socială pe acest an, rezultatele pozitive obținute într-o serie de domenii de activitate, plenara cheamă toți oamenii muncii să acționeze cu fermitate pentru înlăturarea grabnică a tuturor neajunsurilor existente, pentru lichidarea rămînerilor în urmă, asigurind din plin condițiile pentru realizarea neabătută a planului la producția fizică și, cu prioritate, a planului la export în fiecare întreprindere, în fiecare județ, de fiecare minister.Muncitorii, inginerii, tehnicienii, toți oamenii muncii sînt chemați să-și afirme din plin spiritul de inițiativă și răspundere, inventivitatea creatoare, punind in slujba progresului patriei întreaga lor capacitate și hărnicie pentru înfăptuirea integrală a programului de dezvoltare social-economică a patriei pe anul 1985. în toate domeniile de activitate să promovăm cu fermitate noul, spiritul gospodăresc, experiența înaintată a celor mai bune colective de oameni ai muncii !Pornind de la analiza critică, riguroasă a activității desfășurate in acest an, de la sarcinile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara adresează oamenilor muncii din industria minieră, industria petrolului, industria siderurgică, industria chimică, industria constructoare de mașini, industria lemnului și a materialelor de construcții, industria ușoară,, industria alimentară chemarea de a asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a activității productive in săptăminile și lunile următoare, obținind randamente maxime in folosirea capacităților de producție și a forței de muncă, pentru realizarea exemplară a planului in fiecare întreprindere, in fiecare ramură.

Plenara comună cere guvernului, ministerelor, centralelor să.ia neintirziat măsuri ferme pentru lichidarea lipsurilor ce mai există în aceste domenii, asigurind condițiile materiale și organizatorice necesare pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului.Este în interesul economiei, să se acționeze cu toată fermitatea pentru înfăptuirea programelor speciale de dezvoltare a producției de cărbune, petrol, gâze naturale, materii prime. Pornind de la neajunsurile existente in acest domeniu. în lumina sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara cere consiliilor oamenilor muncii să asigure utilizarea cu înalt randament a dotării tehnice moderne, să promoveze larg tehnologiile noi, eficiente, să întărească ordinea și. disciplina pentru a se obține o îmbunătățire radicală a. întregii activități și realizarea integrală a prevederilor planului.O atenție deosebită trebuie să se. acorde intensificării ritmului de contractare a producției cu partenerii externi, lansării operative în fabricație și execuției, la cel mai .înalt nivel calitativ, în strictă conformitate cu clauzele contractuale, a producției pentru export.
OAMENI Al MUNCII I FACEȚI 

TOTUL PENTRU A REALIZA RIT
MIC SI INTEGRAL PLANUL LA 
PRODUCȚIA FIZICĂ Șl LA EX
PORT PE ANUL 1985, ACEASTA 
CONSTITUIND O ÎNDATORIRE 
PATRIOTICĂ, O CERINȚA MAJO
RĂ A DEZVOLTĂRII 1N CONTI
NUARE, IN RITM SUSȚINUT, A 
ECONOMIEI NOASTRE, A CREȘ
TERII NIVELULUI DE TRAI AL ÎN
TREGULUI POPOR IIII. Participanții la plenară au dezăbătut modul in care au fost îndeplinite de către ministere măsurile privind asigurarea producției de energie, executarea lucrărilor de reparare a utilajelor și instalațiilor, precum și cele privind folosirea rațională a energiei electrice și termice și a gazelor naturale.Pornind de la indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul. Nicolae Ceaușescu, plenara obligă ministerele,. centralele, întreprinderile să analizeze sarcinile ce le revin în perioada pină la finele anului din programul special. aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în ianuarie a.c., să stabilească și Să aplice neîntîr.ziat . .măsuri .ferme, conprețp pentru îndeplinirea.,lor integrală,' înȚ yederea asigurării resurselor -energetice la nivelul stabilit, utilizării cu maxițnă eficiență, a"Acestora, încadrării în consumurile normate și eliminării oricăror forme de risipă. Este necesar să ,se concentreze eforturile pentru 'creșterea gradului de utilizare a.capacității centralelor termoelectrice pe lignit, grăbirea punerii în funcțiune a noilor capacități de extracție a cărbunilor, de producție a energiei electrice pe cărbune și în hidrocentrale, de înmagazinare, comprimare și transport al gazelor naturale, de realizare a instalațiilor de recuperare a resurselor energetice refolosibile ; să se organizeze programul de producție, planificare a reparațiilor, reviziilor și întreținerii utilajelor astfel ineît să se asigure nu numai încadrarea în repartițiile de energie electrică, ci și un consum echilibrat , pe zile și ore, diminuînd solicitările din perioadele de vîrf ; să se aplice cît mai larg, în conformitate cu programele stabilite, soluțiile de valorificare a resurselor energetice \yefolo- sibile și a surselor neconvenționale de energie. Plenara comună apreciază că economia noastră dispune de suficiente capacități de producție care, folosite cu randament maxim, pot și trebuie să asigure producția de energie necesară desfășurării normale a întregii activități economico-sociăle.

OAMENI Al MUNCII DIN IN
DUSTRIA ENERGETICĂ I ACȚIO
NAȚI CU ÎNALTĂ .RĂSPUNDERE 
SI FERMITATE PENTRU A ASIGU
RA FUNCȚIONAREA TUTUROR 
AGREGATELOR ENERGETICE LA 
PARAMETRI OPTIMI, LIVRÎND ZI 
DE ZI ENERGIA ELECTRICĂ NECE
SARĂ DESFĂȘURĂRII NORMALE, 
ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII A 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMI- 
CO-SOCIALE !

OAMENI Al MUNCII DIN ECO
NOMIE, CETĂȚENI I FIECARE Kl- 
LOWATT-ORÂ, FIECARE SURSĂ 
DE ENERGIE Șl COMBUSTIBIL 
TREBUIE FOLOSITE CU MAXIMĂ 
CHIBZUINȚĂ PENTRU NEVOILE 
STRICTE ALE ECONOMIEI, TRE
BUIE RESPONSABIL GOSPODĂ
RITE Șl SEVER ECONOMISITE IIV. Plenara .comună apreciază că un factor, important al dezvoltării intensive, a economiei îl constituie valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, reducerea substanțială a cheltuielilor materiale. înfăptuirea riguroasă a sarcinilor în acest domeniu este cu atît mai necesară cu cît în economia noastră se înregistrează cheltuieli materiale mari în comparație- cu țările dezvoltate, iar rezervele de economisire, de valorificare superioară a materiilor prime și materialelor sînt încă importante.Răspunzind mobilizatoarelor sarcini stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara cheamă muncitorii, tehnicienii, specialiștii din toate întreprinderile și unitățile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică să acționeze cu întreaga pricepere, cu înalt spirit gospodăresc pentru introducerea și generalizarea tehnologiilor moderne, respectarea riguroasă și chiar reducerea normelor de consum, acordindu-se cea mai mare atenție economisirii severe a metalelor neferoase, a oțelurilor aliate, a materialelor lemnoase și a celor de construcții, a materiilor prime din industria chimică și industria ușoară.

OAMENI Al MUNCII I ÎN INTE
RESUL GENERAL AL ECONO
MIEI NAȚIONALE, AL FIECĂRUIA 
DINTRE NOI, ASIGURAȚI, ÎN 
FIECARE ÎNTREPRINDERE, VALO
RIFICAREA SUPERIOARĂ A MA
TERIILOR PRIME Șl MATERIALE
LOR, GOSPODĂRIREA RAȚIONA
LĂ A ACESTORA, RESPECTAȚI CU 
STRICTEȚE NORMELE DE CON
SUM Șl ACȚIONAȚI STĂRUITOR 
PENTRU REDUCEREA LOR CÎT 
MAI SUBSTANȚIALĂ IV. Plenara comună cheamă oameniimuncii, toți cetățenii patriei să acționeze cu toată , fermitatea pentru intensificarea activității de colectare și valorificare a materialelor refolosibile, de recondiționare a pieselor și subansamblelor. „Nimic să nu se piardă, totul să fie recirculat și refolo- sit in economie 1“ — acest îndemn alsecretarului general al partidului să călăuzească permanent acțiunile noastre pentru reciclarea materialelor și pieselor. Plenara a puș în evidență faptul că numai realizînd exemplar prevederile planului și în acest domeniu vor. putea fi asigurate condițiile materiale pentru desfășurarea normală a activității productive, pentru îndeplinirea sarcinilor la producția fizică, în condiții de înaltă calitate și eficiență. Plenara cere să se intensifice acțiunile de reciclare a materialelor și de recondiționare a pieselor-de-schimb, astfel incit mimic din cantitățile. rezultate, din procesele de producție și consumul gospodăresc să nu se irosească.Plenara cheamă organizațiile de masă și obștești să depună eforturi susținute pentru realizarea sarcinilor ce le revin in acest domeniu, să mobilizeze activ întregul tineret, femeile, copiii, toți oamenii muncii la o intensă și permanentă acțiune de colectare a tuturor materialelor refolosibile. Plenara cere organismelor de stat și economice cu responsabilități in această direcție să ia loatc măsurile pentru a asigura atit depozitarea corespunzătoare, cit și tehnologiile necesare valorificării la un nivel superior și cu maximă eficiență a materialelor recuperabile.

OAMENI Al MUNCII I CETĂ
ȚENI, TINERI SI VÎRSTNICI I RĂS- 
PUNZÎND ÎNSUFLEȚITOARELOR 
‘CHEMĂRI ALE’* TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU,-ACȚIO
NAȚI STĂRUITOR, PRINTR-UN 
ÎNALT SPIRIT GOSPODĂRESC, 
PENTRU RECUPERAREA, RECON- 
DIȚIONAREA SI REFOLOSIREA 
TUTUROR RESURSELOR MATE
RIALE RECICLABILE I FACEȚI TO
TUL PENTRU CA RESURSELE MA
TERIALE REFOLOSIBILE AFLATE 
ÎN ÎNTREPRINDERI SI ÎN GOSPO
DĂRIILE POPULAȚIEI SĂ FIE INTE
GRAL SI NEINTIRZIAT VALORIFI
CATE !VI. Plenara cheamă oamenii muncii din construcții să acționeze hotărît pentru realizarea planului de investiții pe anul 1985, pentru punerea în funcțiune, la termen a tuturor obiectivelor stabilite. în acest sens, plenara cere să se ia neintirziat măsurile corespunzătoare menite să asigure folosirea deplină a potențialului- tehnic, material și uman de pe șantiere, să se intensifice ritmul de execuție prin promovarea tehnologiilor moderne de lucru,, organizarea muncii în schimburi prelungite, folosirea la întreaga capacitate a utilajelor de construcții, creșterea mai puternică a productivității muncii, să se acționeze cu hotărîre pentru reducerea . substanțială a costurilor investițiilor, întărirea ordinii și disciplinei, aplicarea cu eficiență sporită a formei de organizare și. retribuire a muncii . în acord global.

OAMENI Al MUNCII DIN 
CONSTRUCȚII I ACȚIONAȚI CU 
ELAN Și DĂRUIRE, CU ÎNALTĂ 
COMPETENȚĂ, PRINTR-O EXEM
PLARĂ ORGANIZARE A MUN
CII, PENTRU REALIZAREA LA 
ÎNALT NIVEL CALITATIV Șl ÎN 
TIMP CÎT MAI SCURT A TUTU
ROR OBIECTIVELOR DE INVES
TIȚII, ÎN STRÎNSĂ CONCOR
DANȚĂ CU CERINȚELE ECONO
MIEI NAȚIONALE IVII. în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara comună adresează oamenilor muncii'din- industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe chemarea să-acționeze cu fermitate- în direcția creșterii mai puternice a productivității muncii — factorul fundamental pentru înfăptuirea socialismului și comunismului — spre, a se realiza perseverent obiectivul stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului de a se asigura, pînă in 1990, dublarea productivității muncii.în toate unitățile, pe baza experienței bune de pînă acum, să se treacă la constituirea de colective' speciale pentru stabilirea măsurilor de organizare a producției, de reorganizare a întregii activități a unor întreprinderi, de modernizare a acestora, astfel. îneît, cel mai tîrziu pînă Ia Conferința Națională a partidului, în 1987, să se încheie complet procesul de reorganizare și dotare -modernă a tuturor unităților economice. Avem toate condițiile necesare pentru a răspunde așa cum se cuvine chemării pe care, ne-a adresat-o secretarul general al partidului de a realiza o adevărată revoluție în organizarea și funcționarea industriei noastre și, pe această cale, o dublare a productivității muncii 1

Plenara comună cheamă consiliile oamenilor muncii din întreprinderi, centrale și județe să întreprindă măsuri energice pentru extinderea mecanizării, automatizării, robotizării și cibernetiză- rii producției, perfecționarea organizării producției și a muncii, creșterea calificării și pregătirii profesionale a personalului muncitor, întărirea disciplinei tehnologice și a muncii, aplicarea fermă a principiilor acordului global, asigurind pe aceste căi sporirea tot mai substanțială a productivității muncii in întreaga economie.
MUNCITORI, TEHNICIENI Șl 

INGINERI I ACȚIONAȚI CU HO
TĂRÎRE, CA ADEVĂRAȚI PROPRI
ETARI, PRODUCĂTORI Șl BENE
FICIARI, PENTRU RIDICAREA 
SUSȚINUTĂ A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII - FACTOR HOTĂRÎTOR 
AL ÎNAINTĂRII NECONTENITE A 
ROMÂNIEI PE DRUMUL PRO
GRESULUI ECONOMIC SI BU
NĂSTĂRII ÎNTREGULUI POPOR IVIII. Participanții Ia plenara comună cheamă oamenii muncii din întreprinderi și din unitățile de cercetare științifică să-și intensifice eforturile, pe toate planurile, pentru ridicarea susținută a nivelului tehnic și calitativ al produselor — factor de importanță esențială pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru participarea șa activă la circuitul mondial de. Valori materiale, pentru o largă colaborare. și cooperare în producție pe plan internațional.Potrivit sarcinilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara cere ca toate ministerele, centralele, întreprinderile să stabilească, pe baza programului național general, planuri concrete pe cincinal, defalcate pe ani, pe trimestre și luni, și să adopte măsurile necesare pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, asimilarea de noi produse și tehnologii și modernizarea celor existente, realizarea unor mărfuri de înaltă competitivitate la export, creșterea eficienței întregii activități economice.Organele de conducere colectivă ale unităților economice, toți muncitorii, inginerii și tehnicienii au datoria să asigure instaurarea unui climat dc inaltă exigență și răspundere colectivă și individuală în respectarea strictă a disci-; plinei, tehnologice, pentru; realizarea , tuior >produsc de înalt nivel calitativ.

MUNCITORI,- TEHNICIENI, IN- 
GINERI, OAMENI DE ȘTIINȚĂ! 
PUNEȚI ÎN VALOARE ÎNTREAGA 
VOASTRĂ COMPETENTĂ, PASIU
NEA ÎN MUNCĂ Șl SPIRITUL 
GOSPODĂRESC PENTRU A REA
LIZA ZI DE ZI PRODUCȚII DE UN 
ÎNALT NIVEL TEHNIC Șl CALITA
TIV, ÎNFĂPTUIND RIGUROS PRO
GRAMELE DE ÎNNOIRE Șl MO
DERNIZARE A FABRICAȚIEI, SPO
RIND CONTINUU PRESTIGIUL 
PRODUSELOR ROMÂNEȘTI IN 
LUME !IX. Plenara comună subliniază că realizarea integrală a planului în industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe pe anul 1985, precum și în anul viitor, este direct legată de aplicarea fermă in toate întreprinderile, centralele și ministerele a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii ceonomico-fi- nanciare. Avem un sistem economico-financiar modern, așezat pe principii socialiste, care asigură condiții bune pentru realizarea autoconducerii și autogestiunii. Așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să se tragă toate concluziile atît din ceea ce este bun, dar și din lipsurile care continuă să se mai manifeste și să se facă totul pentru aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-financiar. Autoconducerea, auto- gestiunea, noul mecanism economico-financiar constituie instrumente moderne de gospodărire, de conducere eficientă a întregii activități economice, îmbinînd interesele generale ale societății, ale dezvoltării continue a forțelor de producție cu interesele fiecărui colectiv de oameni ai muncii. Consiliile oamenilor muncii, lucrătorii din domeniul financiar-bancăr trebuie să acorde atenție maximă, permanentă problemelor rentabilității și eficienței economice prin realizarea tuturor indicatorilor cantitativi și calitativi, reducerea cheltuielilor de producție și circulație, creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, gospodărirea cu maximă eficiență a resurselor materiale și financiare ale unităților economice, în condițiile respectării cu strictețe a legalității — condiții esențiale ale asigurării echilibrului financiar și monetar, ale sporirii eficienței economice generale, ale creșterii venitului național, a avuției societății.

OAMENI Al MUNCII ! CON- 
TRIBUITI DIN PLIN, PRIN ACȚIUNI 
CONCRETE, GOSPODĂREȘTI, LA 
ÎNFĂPTUIREA SISTEMATICĂ A 
TUTUROR MĂSURILOR PRIVIND 
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII, REDUCEREA CHELTUIE
LILOR MATERIALE, VALORIFI
CAREA SUPERIOARĂ A MATE
RIILOR PRIME Șl MATERIALELOR, 
RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC 
SI CALITATIV AL PRODUSELOR, 
APLICAREA RIGUROASĂ A PRIN
CIPIILOR AUTOCONDUCERII 
MUNCITOREȘTI Șl AUTOGES
TIUNII ECONOMICO-FINAN- 
CIARE, ALE MECANISMULUI 
ECONOMICO-FINANCIAR, ASI

GURIND PE ACEASTĂ CALE 
CREȘTEREA SUSȚINUTĂ A EFI
CIENȚEI ECONOMICE - TEME
LIA SIGURĂ A SPORIRII NECON
TENITE A VENITULUI NAȚIONAL, 
A PROGRESULUI ECONOMICO- 
SOCIAL AL PATRIEI SOCIA
LISTE !Plenara comună cere conducerilor colective ale centralelor. și întreprinderilor, ministerelor economice, organelor centrale de sinteză și băncilor, să stabilească programe concrete de acțiune pentru îndeplinirea neabătută a. indicatorilor economici și financiari aprobați, pentru reducerea și eliminarea imobilizărilor de bonduri, in activitatea, productivă și de investiții, pentru restituirea în termen a creditelor bancare, accelerarea decontărilor cu furnizorii și beneficiarii, astfel ca activitatea unităților să se desfășoare în condiții de inaltă eficiență, respectîndu-se neabătut principiul realizării cu beneficii a tuturor produselor și serviciilor. Organele de conducere colectivă vor asigura exercitarea exigentă a unui control financiar preventiv, în vederea întăririi disciplinei financiare, folosirii raționale a resurselor materiale și bănești.Plenara comună adresează chemarea de a se acționa cu toată fermitatea pentru perfecționarea stilului și metodelor de conducere a activității economice, stimulînd puternic inițiativa oamenilor muncii, valO- rificind deplin experiența colectivelor muncitorești în . domeniul autoconducerii . și autogestiunii. Conducerile organelor economice centrale, ale tuturor unităților economice trebuie să promoveze consecvent un stil de muncă revoluționar menit să asigure soluționarea promptă a problemelor complexe ale dezvoltării ecbnomico- sociale, cuprinderea tuturor sarcinilor; controlul riguros al îndeplinirii lor, astfel incit planul unic .de dezvoltare, . programele adoptdte să fie înfăptuite exemplar, așa cum cer interesele economiei naționale, ale întregului popor.Plenara comună își exprimă convingerea că prin munca unită a tuturor oamenilor muncii din fabrici și uzine,, din institute de cercetare și proiectare vor fi create toate condițiile pentru realizarea exemplară a planului pe acest an la toți indicatorii cantitativi și ‘ calitativi, .pentru înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare economică a patriei noastre socialiste-și asigurarea condițiilor pentru ridicarea nivelului de trai al poporului, țelul șuprem al întregii politich'a paBtiduiuiț #«a» v.oafe^oriȘ'ițiile penmi A tril- înfăptuirea mobilizatoarelor ..prevederi ale planului pe acest an și pe anul ,1986. plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii -din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor1 și finanțe și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale adresează conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor, tuturor oamenilor muncii chemarea de a acționa cu hotărîre și răspundere pentru creșterea în ritm susținut a producției, și în primul rind a celei destinate exportului, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea mai accentuată a productivității muncii, realizarea la termen a tuturor obiectivelor de investiții, reducerea consumurilor și creșterea gradului de valorificare a resurselor materiale și energetice, pentru ridicarea continuă a eficienței economice, pentru desfășurarea întregii activități in spiritul exigențelor noului mecanism economico-financiar, ale autoconducerii și autogestiunii muncitorești.Să aplicăm cu fermitate, spirit revo- , luționar și deplină răspundere orientările și indicațiile cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — program de muncă și acțiune al întregului popor — să facem din transpunerea in viață a liotăririlor plenarei noastre un moment nou în îmbunătățirea radicală a activității consiliilor oamenilor muncii, a colectivelor din toate unitățile ! Să facem totul, fiecare la locul său de muncă, pentru a răspunde încrederii partidului; poporului, pentru ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație, pentru a servi fără nici un fel de rezervă cauza generală a socialismului și comunismului, a păcii, a bunăstării națiunii noastre, a independenței și suveranității României.

PARTICIPANȚII LA PLENARA 
COMUNĂ, DÎND CEA MAI ÎNAL
TĂ APRECIERE ACTIVITĂȚII 
NEOBOSITE DEPUSE DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN SLUJBA INTERESELOR SUPRE
ME ALE PATRIEI Șl POPORULUI, 
REAFIRMÎNDU-ȘI DEPLINA ADE
ZIUNE LA POLITICA INTERNĂ Șl 
EXTERNĂ A PARTIDULUI Șl STA
TULUI NOSTRU, ÎȘI EXPRIMĂ 
CONVINGEREA CĂ OAMENII 
MUNCII DIN INDUSTRIE, CON
STRUCȚII, TRANSPORTURI, CIR
CULAȚIA MĂRFURILOR Șl FI
NANȚE NU ÎȘI VOR CRUȚA FOR
ȚELE, VOR MUNCI CU ABNEGA
ȚIE Șl SPIRIT REVOLUȚIONAR 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA ISTORICE
LOR HOTÂRÎRI ALE CONGRESU
LUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI, 
PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ 
A SARCINILOR SI ORIENTĂRILOR 
STABILITE DE SECRETARUL GE
NERAL AL PARTIDULUI, ADUCÎNr 
DU-ȘI ÎNTREAGA CONTRIBUȚIE 
LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ SI 
PROSPERITATEA PATRIEI NOAS
TRE, LA ÎNAINTAREA NEABĂTUTĂ 
A ROMÂNIEI PE CALEA SOCIA
LISMULUI Șl COMUNISMULUI.
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REALITATEA SOCIALISTĂ,
IZVORUL GENEROS AL ARTEI ROMÂNEȘTI

COLOCVIILE s
<*Dezbateri.ideo!ogice>literar-artistice o cfeistorie

O zonă de intilnire a multora din tendin
țele moderne ale teoriei artei se află în ideea 
după care literatura constituie în esență o mo
dalitate necontenit reîmprospătată de a des
cifra omul și viața sa. Creația literară pătrun
de in complexitatea umană, descifrează rela
țiile dintre indivizi și societate, are un rost on
tologic bine stabilit care plasează literatura în 
miezul viu al realității, in problematica lumii 
contemporane. Rezultat al unei evoluții istori
ce, ființa omenească se înrădăcinează intr-o 
epocă și -in problematica ei, care sintetizează

experiențe, lupte și. biruințe trecute, deschizînd 
calea evoluțiilor viitoare. Literatura are o du
rată a ei dependentă de timpul social obiec
tiv/ fără a se suprapune deplin acestuia, de
oarece fiind creație înțelege și are posibilita
tea să refacă după legi proprii această dimen
siune eternă. Actualitatea, cu aspectele ei com
plexe, este in literatură o etapă perpetuă a 
răminerii în istorie ; operele reprezentative sînt 
mereu actuale prin dimensiunile cunoașterii, fac 
legătura cu timpul contemporan. Scriitorii noștri

de azi sint intens preocupați să descifreze sen
surile realității, noastre contemporane și să le 
cuprindă in opere durabile. Cărțile lor mărtu
risesc despre timpul de azi, participă prin me
sajul lor la descifrarea mersului ascendent al 
omului societății 'noastre. Modalitățile în care 
realitatea socialistă a acestor decenii își află 

•Jocul in literatură constituie obiectul acestei dez- 
băteri. cu participarea unor prozatori a căror 
operă este temeinic legată de realitățile timpu
lui nostru.

Prezența în actualitate, vocația 
primordială a literaturii

întreaga literatură română, prin creațiile sale majore, este , insuiie- țită de un mare apetit de sincronizare cu momentele evoluției istorice a societății noastre, transfigu- rind datele realului prin suflul creației. autentice, interpretind in coordonatele unor valoroase construcții estetice problematică societății și lumea interioară a omului, mutațiile survenite in structurile sociale, fluxuri complexe de informații. și deschideri de orizonturi ideologice, manifestind in același timp intense preocupări față de modalitatea specifică de a aborda realitatea. Este vorba, în primiți find, de năzuința marilor scriitori români de a se implanta. în-prezent, considerat treaptă veșnic schimbată dintre trecut și viitor, conștienți că ceea ce este astăzi prezent vă deveni inline trecut, etapă depășită, simplă etapă spre noi realități sociale și umane, spre noi probleme demne de atenție. Prezentul constituie, in acest sens, nucleul de Ioc în care se plămădește viitorul, forța activă, a mersului înainte și, în același timp, prezentul este veșnica legătură intre ceea ce rămine în urmă și ceea ce se naște din el, se sprijină, adică, in egală măsură pe ceea ce a fost dobindit, înfăptuit, și pe noul obiectiv spre care se îndreaptă procesul evolutiv. De aici puternica punere in lumină a conștiinței de trecut care însuflețește prezentul, năzuința omului de a nu-și uita rădăcinile, punctele de sprijin în timpul apus, în faptele exemplare, ale înaintașilor, și deschiderea spre viitor, care nu există ca model prestabilit, ci ca realitate pe cale de a se constitui din eforturile, din cuceririle, din problemele prezentului.Desigur, se poate constata în zilele noastre, în literatura de . pe toate meridianele, o atracție evidentă ă scriitorilor, ca și în perioadele trecute, iile, istoriei literaturii universale, spre'sondarea ,pro- :biematicii 'uniiihe ă'^rȘ.zeftțului; a momentului ''’Sc'tȘfâî'âr-'i’St'bttfei/"aflat ..in plină alefi.t.uir<l',: formare sau pte- ■ facere, prezentiâd " mobilitatea’: și fluența fenomenelor vii, care,., pe lingă dificultatea de a-i cuprinde aspectele in cursul lor esențial, deci semnificativ, prezintă avantajul de a'fi însăși substanța experienței, și cadrul vieții scriitorului, materialul viu aflat in plină mișcare sub o- ehii săi. Fără îndoială, problematica prezentului, realitatea actuală a existenței umane pot fi examinate in moduri foarte diferite. Realitatea poate fi privită în actualitatea sa imediată, sesizind aspecte de viață, moravuri, uzanțe sau tipuri umane. în vălmășagul lor (exemplar, meschin, dramatic sau comic), dar numai în mișcarea orizontală a problematicii sociale- și ontologice care, le determină, fără a viza, „către generalitatea tipologică*' (așa cum spune Șerban Cioculescu vor-, bind despre Caragiale), spre personaje „făurite sintetic, cu trăsături împrumutate de la mai mulți inși observație și, mai cu seamă, fără a sesiza profunde tensiuni dramatice și mari experiențe umane. Modalitatea rodnică a dezbaterii artistice a complexei problematici a realităților epocii noastre. (în care există numeroase coordonate de u- nificare pe lingă fireștile diferențe specifice aflate in diferitele- părți ale lumii)-continuă, cu soluții artistice diferite, exemplul lui Balzac, Tolstoi sau Dostoevski de a căuta adevărul complex și complicat al vieții. Marii prozatori ai e- pocii noastre, chiar și cei care nu au urmărit în mod deliberat astfel de obiective, dezvăluie înfățișările umane, realitățile - ontice ale procesului istoric (profund corelat cu revoluția științifică-tehnică din zilele noastre) de modificare a vieții oamenilor, a relațiilor dintre ei, a modului lor de a gindi, ca și marile contradicții iscate -uneori in conștiința oamenilor de acest proces.Literatura noastră actuală oferă-, numeroase exemple semnificative- ale acestei implantări a scriitorului în problematica vie a epocii șale. Este cu totul remarcabilă strădania multor scriitori importanți din țara noastră — și nu numai a celor de limbă română, ci și a celor care se. exprimă in limbile naționalităților conlocuitoare — de a sonda ecoul epocii în conștiința oamenilor care o făuresc, de a întrupa in expresia artistică înfățișările umane, consecințele ontice, ale mișcărilor ce au loc in însăși structura societății, refuzînd cu o inaltă conștiință a răspunderii lor, a influenței pe care
Eroul contemporan, 

omul faptei revoluționare

în căutarea unui personaj reprezentativ, pentru o poveste ce ș-ar intinde pe decenii de viață, socialistă, încerc o privire, desigur sumară, cu riscuri de simplificare, a- supra unor mutații sociale și de conștiință ce s-au produs Ia noi. Prima constatare : vorbim azi- de clasa muncitoare, ca de clasa ce și-a asumat rolul conducător in societate, in alianță cu țărănimea și intelectualitatea. A doua constatare : intre clasa muncitoare și celelalte categorii ’sociale nu există interese antagonice. O a treia constatare se desprinde firesc din cele două : un conflict de clasă in realitate, deci și in literatură, este exclus. Am fi tentați să afirmăm ; 

operă .'literară o exercită asupra conștiințelor și, prin aceasta, asupra realității însăși, tentația schematismului sau -a. simplificării. Scriitorii din1 țările care se află — ca România — in plin proces de dezvoltare economică și: de profunde mișcări ale societății, corelate de această dezvoltare, nu se situează în fața realității ca în fața unui sistem. de forme definitiv cristalizate, a Căror cercetare de suprafață sau simplă. înregistrare minuțioasă le oferă satisfacția descoperirii a- devărului său. Realitatea sondată de. ei, fiind dinamism, dezvoltare, schimbare, sesizarea adevărului ei, nu poate fi dobindită clecît prin situarea - naratorului în interiorul problematicii mobile, prin căutarea plină de ingeniozitate, de talent și de răspundere a unghiurilor care permit descifrarea cit mai plină de adeyăr uman a conștiinței contemporanilor lor, a ființei și existenței lor, schimbătoare în ritmul schimbărilor societății, dar și a propriei lor evoluții.Limitindu-ne la realitățile literaturii noastre actuale, și . anume la cele existente iri domeniul romanului (care prezintă atracția cea mai importantă pentru pături largi de cititori, exercită deci o considerabilă influență), se poate constata că romanul românesc actual oglindește realități umane și sociale extrem de complexe, străbătute de consecințele unor mari schimbări in societate și în viața economică, generatoare de mari mutații în situația ontică a oamenilor prin modificarea unor forme tradiționale de. viață și trecerea la altele, uneori la forme tranzitorii, hibride, prin conturarea — nu lipsită de complicații — a unor .raporturi noi cu societatea,. cu existența socială, cu ceilalți oameni, cu.semenii. Răspunderea cu care romancierii de astăzi abordează problematica foarte. complexă a realităților noastre contemporane este ilustrată de o ''•‘senină de opere. dcC ihai'e’‘âPte'nti-1 . .citate-și de înaltă, valoare'.artistică;' ,- implantate- în- adevărul viețiipac- tiiaie.Efortul de a descifra adevărul vieții dintr-o problematică exis- t.ențială .și...ișțQriCă de-o mare noutate, densitate și complexitate este strifes legat, așa. cum e firesc, de o intensă reflecție asupra sistemului de forme semnificante prin care acest adevăr poate fi exprimat cu vșle'nțe . .estetice neștirbite. De a- ceea, cred că nu mă înșel afirmînd că romahul nostru actual este -caracterizat prin gîndir.ea plină de răspundere a fenomenelor-realității noastre contemporane, prin reflecția’ profundă, temeinică asupra trecutului și prin meditația sever articulată asupra viitorului. Sub mul- ti’îȘlfele. forme pe oare, le .arfe,. ou unghiurile de vedere și modurile de abordare a realității foarte diferite, cu. o mare bogăție de teme sondate, romanul românesc de astăzi, prin cele mai valoroase realizări ale sale, explorează schimbările te se produc iri Viața și in gîri- dir.ea Oamenilor,' in relațiile inter- umane și in raportul dintre om și societate, constituie deci o mărturie despre condiția umană în societatea românească din ultimul pătrar al secolului al XX-leâ. Năzuind* să. descifreze adevărul cuprins 'sub multiplicitatea aspectelor vieții reale, romanul nostru de astăzi nu înfățișează, așa cum nici nu poate înfățișa decit in exemplele, sale mai regretabile ale schematismului, o desfășurare de situații și personaje prin care să se contureze o curbă neabătut ascendentă a ridicării spre omul dotat, numai cu calități, ci realitatea vieții, in care binele și răul, dăruirea și egoismul se intersectează complicat, sesizind astfel însuși caracterul viu, dinamic, capabil de -permanentă înnoire pe o linie, ascendență, al vieții societății noastre. pe care o întrupează în personaje, probleme de conștiință și conflicte veridice, convingătoare. Prin.acest efort de a descifra și a exprima adevărul vieții, romanul românesc actual îndeplinește și o inaltă funcție educativă, dezvăluind cum .sintem în realitatea noastră foarte . variată, stimulind .capacitatea omului adevărat .de a învinge ( dificultățile ce umbresc afirmarea deplină, a calităților sale umane, făurirea — încă plină de procese contradictorii, dar marcind, în ansamblu,' o curbă ascendentă —. a unei noi condiții umane.
Francisc PĂCURARIU

iată cum. prefacerile sociale, noile structuri și relații păgubesc literatura și. arta (gindind, desigur, la marile opere create pe un' conflict de clasa). Dar să admitem că înnoirile, in planul realității determină înnoiri și în artă și literatură. Dintre atit de numeroasele conflicte, -specifice - epocii, poate că - cel mai acut, mai dureros a fost conflictul eroului cu sine însuși, pentru limpezire, orientare, asumarea unor răspunderi și luarea unor decizii. Viața eroului s-a găsit permanent sub influența vieții colective, împlinirile, neajunsurile acesteia s-au răsfrînt direct asupra lui. Mersul inainte nu a. fost scutit de eșecuri,, uneori și de revizuiri de 

atitudine. Eroul a fost, permanent secondat de ambiția de a instaura o vreme nouă.Rememorări : prin 1945, țăranul nostru, cu un puternic simț al proprietății private, se angajează in infăptuirea reformei agrare ; după 1950, in, noua etapă,, i se cere efortul de a trece de la proprietatea individuală, abia întărită, lă cea colectivă, de la pămîntul mev — la al tuturor. Acest proces anevoios s-a petrecut in timp scurt, adaptarea multor.,țărani la noile condiții. a fost grea, întârziată, Cooperativizarea a atras după sine și modernizarea agriculturii, bătălia, pentru recolte superioare. Țăranul, îndeosebi cel tînăr, a devenit lucrător agricol, pretirizîndu-i-se o inițiere în exploatarea științifică a pămîntului, in tehnică, iar peste toate, firesc, a fost cuprins în circuitul vieții cultural-artjstice. Deci; o. strădanie continuă de a descifra prefaceri, de. a se lămuri cu sine, înainte de a se lămuri cu cei din jur. încă din anii reconstrucției, clasa noastră muncitoare a trebuit să-și întărească rîndurile ; era ne- vOje de. muncitori- nu numai in fabrici, în puținele noastre fabrici, prost dotate, dar și- pe zecile de șantiere de pe întreg cuprinsul țării. O vreme, industria și-a recrutat forța de muncă în principal de . la sat. Țăranul a schimbat și obiceiuri, mentalități, iar prin instruire, prin relațiile ce se promovează în mediul de uzină, de șantier, a ajuns, treptat, să a- dopte o atitudine revoluționară, să-și formeze o conștiință muncitorească. După 1970 a pătruns masiv in industrie tineretul de la orașe, cu precizarea : din toate zonele țării. Muncitorul acestor ani a fost chemat să facă față obiectivelor de plan și instruirii continui, specializării; nimic mai firesc în contextul modernizării proceselor tehnologice, al apariției unor tehnici de virf. Dacă azi putem vorbi de succese remarcabile, de asimilări, inovații și invenții, de o creație tehnică românească, 'secretu.1 se află în muncă și învățătură, in convingerea că vom reuși. Dar să ne oprim o clipii la intelectualul cu înalte studii. Dacă prin cincizeci și
Actualitatea istoriei
. . - —iWl.lvși>/țț.'tî Ij ■ - i't ț-'s- -

și istoria actualității

Interierîndu-se, interșectîndu-.și sferele și transferindu-și unele funcții in dialectica actului de creație, două direcții de inspirație sint, , după mine, definitorii pentru proza noastră . contemporană : istoria și actualitatea. Istoria cu ceea ce „are ea exemplar in experiența devenirii naționale și actualitatea ca act de afirmare a personalității umane în contextul construcției socialiste. .t- Trebuie să precizez de la început că n-âș vrea ca stabilirea ■ cu1 limpezime a acestor două direcții în care cred să pară din parte-mi am- biționarea in a limita sursele de inspirație.: Crezind' însă in arta angajată -.și.-in caracterul ei militant, căutind mijloace de afirmare creatoare pe această direcție, evident lucru că, pentru romancier, romanul istoric este act de conștiință națională, țqț. așa cum romanul de actualitate șe constituie intr-un acv de conștiință socială.Și nu-mi ascund convingerea, a- dică certitudinea de natură politică și partinică, în legătură cil faptul că acela care reușește a împleti în creația sa ceea ce emană din . cele două surse, majore ale conștiinței artistice .are șansa — in măsura în care ; toate celelalte imponderabile ale actului artistic concură — și a unor rezultate majore concretizate în operă. De fapt, nu este vorba de două căi, ci doar de doua domenii de direcționare a' investigației artistice. A investigației pornite din aceeași intenție de afirmare umanistă : nevoia de . progres ..a oricărei societăți și a oricărui om cu aspirații normale. Deci nevoia de progres . a oricăruia dintre cititorii căruia te adresezi ca autor și a oricăruia dintre contemporani a căror soartă, preocupindu-te, simți nevoia s-o. studiezi și să-i afli reflectarea. Iar această . nevoie do progres presupune, întru certificarea realizării ei, compararea cu trecutul. Conștiința tradiției din care vii se constituie ca bază pentru manifestarea ta prezentă, semnificația actelor depozitate de istoria in virtutea căreia , te-ai format se așază drept temelie pentru activitatea pe care o duci în prezent, ca formă de manifestare a existenței tale, a trecerii creatoare prin această lume.Subordonată, deci, conceptului de progres social și național, literatura ca formă de conștiință in contem- poraiieitate și de mărturie de conștiință in tezaurul devenirii unei spiritualități nu poate să nu-și afle cel mai- însemnat rost tocmai pe aceste direcții de mare interes general. Pentru că a te dedica prin scris actualității construcției socialiste nu înseamnă altceva decit a te dedica celui mai nobil sondaj înțru scoaterea la iveală a trăsăturilor epocii în care trăiești. înseamnă a te dedica descifrării aspirațiilor filozofiei de viață, nivelului etic și formelor superioare de conștiință pe care epoca le conferă contemporanilor, ei. Iar a descifra din perspectiva acestor zile semnificațiile treptelor istoriei înseamnă a înțelege umana nevoie de progres prin comparație.O asemenea sursă de inspirație, conștientă și direcțională de un crez politic bine fundamentat, nu poate să nu confere artei o perspectivă generoasă și constructivă, perspectiva triumfului ideii de progres in ciuda tuturor vicisitudinilor care formează latura dramatică a desfășurării evenimentelor, per

ceva pregăteam ingineri etc. cam la îptîmplare, in facultăți cu termen redus, acum. drumul ce duce la o diplomă, la doctorat este din ce în ce mai gi-eu de străbătut, cu examene grele, cu acel prag numit examen de admitere. Intelectualului de azi i se cere să îmbine teoria cu practica, să desfășoare activitate obștească sau, cum se spune obișnuit, să fie factor activ de progres și civilizație. De la observare, documentare s-a trecut la implicare.O dominantă a eroului, indiferent de medii, este deci munca, efortul. Răspunderi pentru sine, pentru colectivitate. împlinirile personale au depins iu mare măsură de evoluția și împlinirile societății. Conflictul eroului cu sine însuși, în condițiile atitor prefaceri, a fost necesar pentru- firești limpeziri, pentru stabilirea. unor raporturi cu lumeți înconjurătoare. In funcție de opțiuni, de pregătire și năzuințe, de locui și rostul în societate — eroul.a cunoscut înălțări, înfrîngeri. Abia fortificat, adoptînd o atitudine fermă, el și-a extins aria con'flictuală, intrînd in luptă cu inerția, intru a- părarea adevărului, a dreptății, cu viclenia și lașitatea și duplicitatea, cu tot ce ar putea să degradeze un climat social și moral pe care toți îl vrem favorabil perfecționării condiției umane. Ce anume conferă robustețe morală acestui erou ? Mai intii, cred, făptui că nu s-a hrănit cu iluzii. înțelegind contextul epocii, a devenit realist, cu capul pe umeri, a muncit, a avut satisfacții și necazuri, a încercat să iasă din necazuri fără compromisuri ce întunecă existența, a făcut și haz de necaz, s-a ferit de singurătate și înrăire, a presimțit că va învinge, apoi a știut, a dobindit convingerea că este un învingător. Impasul, ratările și năruirile altora i-ail întărit instinctul de apărare. El, eroul, ilustrează, de fapt, robustețea morală a poporului, explică dăinuirea noastră pe aceste meleaguri. In literatură, în proză îndeosebi, acest erou ce se confruntă cu sine și eu lumea, ce își deschide, și deschide drum, spre o viață demnă, a pătruns cu vigoare, se impune și impune.
Nicolae ȚIC

spectiva unei revoluții care triumfă tocmai prin continua ei desfășura- ' re, tocmai prin faptul că cele mai mari antagonisme pe care istoria le aduce pinii; în prezent nu pot produce. în procesul rezolvării lor, decit progresul.Umanist prin esență, produsul literar ai unei asemenea concepții este afinnativ și optimist tocmai pentru că atacă frontal problemele în devenirea lor istorică. Iar spectacolul artistic pe care ii oferă este superior tocmai pentru că, clin a- cest unghi, este pornită o luptă dreaptă și pe. față a forțelor care . trebuie să triumfe. Aluzia, dezgustul ciocoiesc, meschinăria sufletească sau pîra, „reclamația" măruntă, nemulțumirea perfidă, toate acestea, confundate cu actul de curaj, nu-și găsesc locul intr-o asemenea literatură. Tocmai pentru că nu pot ajunge să se constituie in categorii estetice. Ele rămin niște simple, manifestări de nemulțumire personală care, oricît de caiofil ar ii exprimate, nu ajung in sfera artisticului, lipsite fiind de puterea de gene'- raîizare. Pentru că nemulțumirea, in sensul subiectiv, revendicativ orgolios al cuvîntului. nu e totuna cu spiritul critic lucid și constructiv. Istoria oferă exemple limpezi ale modului în care evoluția omului a fost minată de subiectivism, demonstrînd că’ o .tentativă artistică incapabilă de a descoperi marile satisfacții pe.care ți le dă lupta revoluționară face parte din același arsenal de modalități cu edulcorarea,' prin faptul - că, ambele, mistifică realitatea, sursei de inspirație.Consider că sursele majore de inspirație despre care vorbesc, numai ele, pot conferi actului de curaj artistic adevăratul său statut : curajul afirmării ideilor ce corespund nevoii umane de răsturnare a vechiului și de depășire .a ceea ce devine dogmă ; curajul afirmării e- lementului nou și revoluționar a- părut ca necesitate istorică, Actul de curaj artistic se înfrățește astfel eu actul de curaj civic, avind fundament solid atit in învățămintele istoriei, cit și in aspirațiile prezente. Iar afirmarea lui corespunde acelui concept umanist de comparare în istorie a factorului de progres.Liniile unei asemenea literaturi sînt afirmative răspunzînd acelor nevoi de certitudini pe Care le are ființa omenească. Iar curajul ei, departe de polemicile mărunte care pot crea doar- interes de cafenea, constă in afirmarea a tot ce se lăsă mai greu afirmat : noul din acea conștiință, pe care a marcat-o flacăra revoluției. Astfel, istoria ne ajută să înțelegem spiritul, conservator care stă la bază interesului meschin, subiectiv, iar dăruirea pentru actualitate ne ajută să înțelegem noul care luptă să se afirme, care are nevoie de a fi ajutat spre a se exprima și afirma. Și ce mi-, siune mai nobilă pentru literatură decit a pune umărul întru afirmarea acestui scop !Un asemenea context de înțelegere a imperativelor creației literare ne convinge și mai mult atit de actualitatea categorică a romanului inspirat din istorie, cit și. de funcția istorică a romanului de actualitate.
Corneliu LEU

Dezbatere organizată de
Emil VASILESCU

Industrializarea socialistă
(Urmare din pag. I) ___________________________ _ t triei — ramură conducătoare a economiei,. Procesul de" modernizare a structurii industriei pe subramuri și produse a generat schimbări semnificative în configurația acestei1 ramuri a-economiei naționale. Astfel, în anul 1983, chimia, construcțiile de mașini și metalurgia dețineau aproximativ 50 la sută din producția industrială a țării. Trebuie subliniat, deopotrivă,- că o dată cu creșterea producției industriale s-au dezvoltat in ritm susținut și celelalte ramuri ale economiei naționale, avind loc un proces continuu de apropiere a structurii economiei noastre de cea a țărilor puternic industrializate. Asemenea transformări de amploare au 1’ost posibile ca urmare a orientării stabilite la Congresul al IX-lea al partidului in ce privește reevaluarea proporțiilor care trebuie asigurate între fondul1 de acumulare și cel de consuni. în acest cadru s-a asigurat constituirea unui amplu program de investiții, baza dezvoltării social-economice a României, în perioada 1966—1980, volumul investițiilor a fost de 5 ori mai mare decit valoarea investițiilor efectuate în perioada 1951—1965. Să notăm și faptul că din totalul investițiilor, de 2 074 miliarde lei, realizate în perioada 1951—1980, aproape 85 la sută revin ultimelor trei cincinale încheiate.O caracteristică a procesului de industrializare in ultimii 20 de ani a constituit-o și afirmarea viguroasă a științei românești ca o puternică forță de producție. Dintr-o asemenea perspectivă, știința și creativitatea națională — activități conduse in mod magistral de tovarășa academician . / doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial și ilustru om' politic — au devenit, într-o măsură mereu cres- cinclă, un factor hotărîtor al creșterii economiei și propășirii țării, avind o importanță decisivă in- înfăptuirea marilor noastre obiective de progres, de economicitate și afirmare tot mai puternică a României in diviziunea mondială a muncii.în perspectivă, economia României, cu un pronunțat caracter industrial-agrar, se vă baza pe o-in

cinema

Efectele curei iieiiomarine 
asupra organismuluiSintem în plin sezon al concediilor de vară, al perioadei de maxim aflux' către litoral, de aceea mulți cititori sint interesați să știe cum pot beneficia în cea mai mare măsură de factorii naturali, de cura helife- marină. Recomandări competente in acest sens ani solicitat tovarășei dr. Lucia CHIRIAC, șefa Policlinicii balneare din stațiunea Neptun.

bune aâupra iri-

— Ca specialistă in balneologie cu . o experiență de peste două decenii, vă rugăm să vă referiți in primul rînd la valoarea terapeutică, la efectele curei de odihnă și tratament pe litoral.— Climatul marin este un climat excesiv, excitant, care exercită o suprasolicitare la nivelul diferitelor sisteme (endocrin, nervos, circulator etc.) și asupra unor organe importante ca inima, plămînii, rinichii etc. Variațiile de temperatură Ia care este . supus organismul pe litoral — trecerea de la nisipul fierbinte la apa rece, a mării — briza marină bogată în aerosoli determină o stimulare a funcțiilor tuturor organelor și în ultimă instanță o suprasolicitare eu efecte din cele mai tregului organism : creșterea rezistenței acestuia față de .Intemperii șL ageriți nocivi, ca1 și a randamentului intelectual.— Vă rugăm să indicați afecțiunile care beneficiază de cura helio- maririă combinată cu cura de tratament. balnear.— Aceste cure sint indicate în afecțiuni ale . aparatului locomotor (reumatismale cronice, degenerative, artroze, spondiloze, sechele posttrau- matice sau postoperatorii), afecțiuni ale sistemului nervos periferic (pareze. paralizii, nevrite), afecțiuni ginecologice, ' oto-rino-laringplogiee, dermatologice (psoriazis, acnee etc). O altă categorie deosebit de importantă care poate beneficia de cura de tratament balnear și heliomarină sint femeile cu sterilitate și . care doresc să aibă copii sau cele cu afecțiuni cronice ginecologice. Atit in baza noastră de tratament, cit și în celelalte baze de pe litoral se acordă o mare, atenție acestei categorii de suferinde și putem spune cil am obținut rezultate din . cele mai bune. Din experiența noastră clinică, din cercetările științifice întreprinse pe întregul litoral sintem în măsură să apreciem, că în general cura de apă și soare pe litoral (cura heliomarină) . are un efect binefăcător asupra tuturor de la cele mai mici virste pînă la vîrstnici.— Firesc și recomandările sînt diferențiate în funcție de vîrstă, de aceea ar fi util să faceți unele precizări.— tn primul rind sint recomandările cu privire la alegerea perioadei optime de cură. Astfel, persoanelor după 60 de ani le sint indicate perioadele cap de sezon adică lunile mai, iunie și septembrie, luni cu temperaturi moderate ,^ii irisolație mai puțin .puternică. Deși cura heliomarină este indicată tuturor, ar fi bine ca cei ce doresc să vină pe litoral să consulte în prealabil medicul pentru că există și unele recomandări mai speciale. De pildă pentru, persoanele în vîrstă sau cele care nu suportă prea bine climatul excitant din lunile de vară cu in- solație foarte puternică sint indicate celelalte luni ale anului, cind se pot 

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

dustrie puternic dezvoltată, modernă, cu un înalt nivel tehnic, pe promovarea și mai puternică a științei și tehnologiei înalte. Rolul hotărîtor in dezvoltarea și modernizarea economiei in actualul cincinal revine sporirii contribuției factorilor intensivi: creșterea mai puternică a productivității muncii, dezvoltarea cu prioritate a bazei energetice și de materii prime proprii și valorificarea superioară a acesteia, reducerea consumurilor materiale și a costurilor de producție fete.Așa cum se relevă în Directivele Congresului al XllI-lea al partidului, dezvoltarea -de tip intensiv în toate domeniile vieții econom’ico-so- ciale , reprezintă o cerință obiectivă a progresului social-economic al României. Pentru înfăptuirea acestui obiectiv de însemnătate esențială, produsul social va spori in cincinalul 1986—1990 cu un ritm mediu anu.al de .5,7 la sută, iar venitul național cu 7—8,3 iu sută, ihîenSificindu-se in și mai mare măsură desfășurarea; mutațiilor calitative din economia românească. Sporurile celor doi indicatori de maximă sinteză ai dezvoltării eco- nomico-sociale a României se vor obține cu precădere prin creșterea producției industriale, precum și a celei agricole, prin sporirea productivității, eficienței și competitivității. Industria națională, cu marea ei capacitate de producție, cu nivelul ei înalt de măiestrie tehnică, comparabil, în numeroase privințe, cu cel a! industriei din statele dezvoltate ale lumii reprezintă un factor de cea mai mare însemnătate pentru înfăptuirea marilor țeluri-'de progres ale țării in următorul cincinal. Creșterea producției nete industriale — intr-un ritm mediu anual de 10,0—10,6 la sută — se va realiza exclusiv prin dezvoltarea intensivă a. acestei ramuri, realizarea unor .produse' cu caracteristici tehnico- ’economice superioare, care să. satisfacă cerințele tuturor ramurilor economiei naționale și exigențele pieței mondiale. Este semnificativ iri acest sens faptul că' in industrie, bunăoară, productivitatea muncii se va dubla in 1990, față de 1980, iar pină la sfirșitul cincinalului 1986^1990, 95. la sută din produse 

efectua tratamente cu rezultate din cele mai bune. Atit in stațiunea noastră cit și in Eforie Nord, Mangalia, Techirghiol există baze de tratament pentru tot timpul anului, iar curele au practic același efect bun, de ameliorare a multor afecțiuni.— Există, de bună Seamă, și o serie de suferințe care nu numai că nu se ameliorează, dar chiar pot fi activate de o cură la mare. Vă rugăm să ne dați cîteva exemple.— în adevăr, există o serie de contraindicați! pentru cei cu insuficiență cardiacă, cu hipertensiune arterială (cu valori mari .de tensiune), apoi bolile acute de orice fel, tuberculoza, psihozele, procesele neo- plazice. în sezonul cald vor beneficia in cea mai mare măsură de efectele curei helio- marine persoanele adulte, sănătoase, fără afecțiuni cardio-pulmonare mai grave. De pildă, suferinzii cu astm bronșic, în crize, nu este bine să vină la mare. Este adevărat că unele forme de astm se ameliorează pe litoral, dar pentru obținerea unui rezultat bun medicul și pacientul trebuie să colaboreze. Și in alergii, in special in rinitele alergice se obțin rezultate foarte bune prin cura heliomarină cu aerosoli naturali (plimbări pe faleză dimineața și seara), băi de mare și soare.— Stațiunile de pe litoral sint solicitate in special vâra pentru cura de sănătate, de tonifiere a organismului. Ce . recomandați în acest sens ?— Este indicat ca în special copiii să fie aduși la cură, pe litoral — și acest lucru se face atit organizat, în tabere școlare, cit și impreună cu părinții. De la an la an numărul copiilor veniți pe litoral este tot mai mare ceea cp se răsfringe în mod pozitiv asupra stării lor de sănătate. Copiii sînt aduși pe litoral în scopul tonifierii organismului prin . cura heliomarină : expuneri la soare, băi în mare, mișcare și jocuri pe plajă și in apa mării, aerosoli naturali. Pentru a-i feri de insolația prea puternică este bine ca pe cap să poarte o pălărie de pînză. Se recomandă părinților să expună copiii la soare in mod progresiv, tncepind eu 15 minute pe fiecare parte a corpului pentru a evita unele neplăceri in cazul cind au venit nepregătiți, că nu au mai fost expuși goi, la soare, înainte de sosirea in stațiune, pe litoral. Copiii pot rămine însă mai mult pe plajă chiar și la începutul curei, dar pentru a evita insolația este bine să poarte o bluză sau halat\ ori să stea sub o umbrelă ori cort ; ei vor face astfel băi tie aer marin alternativ cu înotul in mare. în fiecare an tot mai mulți oameni petrec o vacanță plăcută în mijlocul naturii, pe litoral și beneficiază de cura heliomarină. recăpătindu-și sănătatea și puterea de muncă.
Convorbire realizată de
Elena MANTU 

vor avea un nivel calitativ mondial, 2—5 la sută din produse urmind să se situeze chiar peste acest nivel.Așadar, o coordonată majoră a transformărilor structurale din economia națională o constituie continuarea procesului de industrializare socialistă în concordanță cu cerințele modernizării de ansamblu a economiei, pentru depășirea actualului stadiu’ de dezvoltare, pentru valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, pentru sporirea rapidă a avuției naționale și ridicarea standardului de viață al poporului, pentru întărirea independenței și suveranității naționale.Industriei îi revine, în continuare, un rol deosebit, de ramurii conducătoare in complexul economic național. baza dezvoltării celorlalte ramuri -și, în primul rind, a agriculturii.în procesul de modernizare și creștere intensivă a industriei, o atenție deosebită se va acorda, in continuare, realizării programelor privind dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice și de materii prime, desfășurarea optimă a corelației dintre industria prelucrătoare și baza proprie energetică și de materii prime, urmărindu-sel în mod prioritar, reducerea importurilor.Intr-o configurație economică, caracterizată pe plan mondial prin recesiune, stagnare, sau ritmuri de creștere, mult reduse. Rorpânia este una din puținele țări care poate să-și propună și să.inregiștreze, pe baza unor eforturi considerabile in direcția mobilizării resurselor interne," clar obiectiv; necesare pentru progresul țării, ritmuri superioare de dezvoltare, economică. Economia românească își păstrează astfel caracterul său dinamic, de continuu progres, singura cale iri măsură să așigure ridicarea , nivelului material și spiritual al celor ce muncesc.Această epocă, pe care o numim cu mindrie și demnitate „Epoca Ceaușescu**, o vom măsura in anii ce vin prin noi și noi realizări, mărturii elocvente ale capacității partidului de a gindi prezentul și viitorul patriei, ale torței sale de convingere și mobilizare, ale vocației de ctitorie și creație a poporului nostru.

• Declarație de dragoste: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 9: 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
0 Mireasma ploilor tirzii: VOLGA 
(79 71 26) — 17; 19. MIORIȚA (14 27 14)
— 15: 17; -19.
0 Amintirea unei mari iubiri: 
VOLGA — 9; 11: 13; 15.
0 Actorul și sălbaticii: MIORIȚA — 
9; 12.
• Masca de argint: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13: 
20. FLAMURA (35 77 12) — 9: 11 ; 13: 
15,15; 17,30; 19,45.
O Baltagul: BU’ZEȘTT (50 43 53) — 14; 
16,15; 18,30.
0 Domn pentru o zi: UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Sosesc păsările călătoare: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17,15:
19.30. .
• Picilt: COTROCENFW 48 43) — 15: 
17; 19. ARTA (213186) — 15; 17: 19.
.Rocky II: ARTA.’?K.9; 11; 13, la 
grăgKjnu ■;— 21,;
• Acasă: PACEA (71 30 35) — 15; 17;
19.
• Ciuleandra: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17,15: 19,30.
• Mușchetarul român: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19,
0 Sindbad marinarul — 9; 11; 13; 
15; 17, Dreptate în lanțuri — 19:
DOINA (16 35 38).
0 Letargie: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Atenție la pana de vultur: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, BUCUREȘTI (15 61.54) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19.30, MELODIA (11 13 49) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Vraciul: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12,15; 15,30; 19.
0 Surorile medicale: FERENTARI 
(80 49 85) — 9; 11; 13; 15; 1.7; 19.
0 Asa bunic, așa nepot: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. 
0 Poveste neinteresantă: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17;. 19.
0 Marea cursă: LUCEAFĂRUL
(15 87137) — 9; 12; 15,30; 18,30.
0 Evadați in viitor: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
0 Drumul spre victorie: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 CiineJe electronic: FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, la grădină — 21, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Provocarea dragonului: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
0 Vulcanul: STUDIO (59 53 15) 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. '
0 Aventuri in Marea Nordului: LIRA 
(317171) — 15,3Q; 17,30;’ 19,30, la gră
dină -- 21.
0 Căpitanul răzbunării: GIULEȘT1 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Iubirea are multe fețe: AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
0 Toate mi se intîmplă numai mie: 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15: 17; 19. 
0 Piedone în Egipt: FLACĂRA 
(20 33 40) — 10,30; 12,30: 14,30; 16,30;
18.30, GRADINĂ PARC IIOTEL 
(17 08 58) — 21,15.
0 Jandarmul și extratereștrii: GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
21.15.
0 Marfă furată: GRADINA GLORIA 
(47 46 75) 21.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19; (sala Atelier): 
între cinci .și șapte (amînat din 16 
VI) — 10; Intre patru ochi (A) —
19.30.
0 Opera Română (1^ 18 57) : O noap
te furtunoasă. Miniaturi coregrafice

0 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Singe vienez — 10.30; Oklahoma —
18.30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună
— 19.
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Dragostea pusă la încercare — 11: 
Căsătoria (spectacolele studioului 
cie teatru al I.A/r.C.) — 19; (sala
Grădina Icoanei, 11 95.44) : Cîntec 
despre' mine însumi — 11; 19.
0 Teatrul Mia (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi —• 19.
0 Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
M'âgheru) : Mița în sac — 18.30; (sala 
Studio) : Craii de curtea veche — 19. 
® Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17: Jocuri crude — 19; (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Milionarul sărac
— 19.
0 Teatru? satiric muzical „C. Tăria- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) : Dra
goste ia prima vedere — 19,30
0 Teatrul evreiesc de'stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purim-spileri — 11:
Cum se cuceresc femeile — 18.30.
0 Teatrul „Ion Creangă0 (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici —
10.30.
0 Teatrul ,,Țăndărică" (15 23 77) :
Arvin te și Pepelea — 11.
0 Estrada Armatei (grădina de vară 
C.C.A.. 13 60 64) : Estrada în croazie
ră — 17; Atenție Estrada in emisie
— 19,30.
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ECOU fii NOII INITIATIVE K Pfttt fi TOVMUSUIHI MIME CEflUSESCU, ' 

Al CHEMABII $1 APE1ULMI EHONTULUI DEMOCHATIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE 
înflăcărat îndemn la oprirea cursei înarmărilor, 

ia salvgardarea civilizației umanei

\ 
\ 
\ 
\

I 
I

Pentru a preîntîmpina izbucnirea unui nou război mondial este necesar să realizăm, pînă nu 
este prea tîrziu, pînă nu au început să cadă primele bombe atomo-nucleare, o largă unitate a for
țelor antirăzboinice. Frontul Democrației și Unității Socialiste cheamă toate forțele iubitoare de 
pace de pretutindeni, în numele popoarelor noastre, să trecem peste orice alte considerente, să 
acționăm cu hbtărîre pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor, pentru înfăptuirea unor 
măsuri efective de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară.

O DIN APELUL PENTRU DEZARMARE Șl PACE AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Imperativul primordial: 
îndepărtarea pericolului nuclearîntruniți la ieșirea din schimb ințr-o însuflețită .adunare, oamenii muncii de' Ia întreprinderea „Romlux" din Tîrgoviște și-au exprimat, adeziunea deplină la noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, sentimentele de adincă recunoștință pentru neobosita activitate pe care conducătorul partidului și . statului nostru o consacră cauzei păcii, șf dezarmării.S-a scandat îndelung „Ceaușeșcu — Pace", „Trăiască pacea și colaborarea intre popoare", „Dezarmare — Pace"., Deschiziiid adunarea, . tovarășa Elena. Matei, activist, ăl comitetului municipal.de partid, . a . .dat glas profundei mindrii patriotice, acordului deplin al celor 3.500 de.muncitori și cadre tehnice din întreprindere față de Chemarea și Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste — expresie grăitoare a realismului și înaltului spirit de răspundere politică manifestat de România socialistă, de președintele ei.în cuvinte emoționante, vorbitorii și-au exprimat îngrijorarea produsă de intensificarea cursei înarmărilor, cetind încetarea acesteia. „întreprinderea noastră este una dintre modernele unități industriale Construite în anii socialismului — a spus Elena Morarii, președinta comisiei’ de femei.' Ea există pentru că am muncit in pace. Iată însă că, sfidîndu-se orice logică, se produc arme care, prinVă sîntem profund recunoscători, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, pentru strălucita dumneavoastră activitate, pătrunsă de cea mai mare grijă și răspundere pentru viața și liniștea popoarelor, pentru destinele civilizației umane. Sintem mîndri de stima și considerația de care vă bucurați ca președipte al Republicii Socialiste România, ca personalitate proeminentă a lumii contemporane, ca Erou al păcii, ca militant neobosit pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și războaie".

„Acum, pînă nu este 
prea tîrziu!"Frumoasa sală de festivități a căminului cultural din comuna Bo- toroaga, județul Teleorman, s-a dovedit neincăpătoare pentru sătenii prezenți la adunarea de pace organizată de consiliul local al F.D.U.S. Ampla participare, atmosfera vibrantă, de puternică angajare în care s-a desfășurat adunarea, gindurile și sentimentele exprimate de vorbitori — totul a dat expresie adeziunii depline a celor aproape 10 000 de locuitori din cele cinci sate ale comunei la noua și strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, la 

Participahțll la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. ți S.U.A., precum ți delegațiilor sovietică ți americană 
la tratativele de la Ge.neva, 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 ptimejdîei nucleare, la încetarea cursei înarmărilor pe Pămînt ți in Cosmos și adop
tarea unor măsuri hotărite ți imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare ți înțelegere internațională.

Grupaj realizat de Gheorghe MANEA, Stan ȘTEFAN, Gheorghe SUSA

uriașa lor forță de distrugere, pun în pericol îhsăși viața pe Părnint. Ca soții și mame dorim cu toată ființa noastră să se întreprindă mă- Suri ferme, pentru a . se îndepărta și elimina o asemenea perspectivă. De aceea, urmind îndemnul înflăcărat al tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, spunem un NU hotărit înarmării nucleare și un DA din toată inima păcii".„Trăim un timp al marilor răspunderi față de soarta planetei, ceea ce impune ca guvernele, popoarele, toate . forțele iubitoare de pace să. acționeze unite, cu hotă- rîre, pentru a determina o evoluție pozitivă, de natură. să conducă la dezarmare și. pace"— a spus în cuvintul său muncitoarea Filofteia Toader. La rindul lor, muncitoarele Cristina . Rizea, Florența Roșea și inginera Elena Che'șa au susținut propunerea ca pe timpul negocierilor sovieto-americane de la Geneva să’șe oprească amplasarea de noi arme nucleare în Europa, să înceteze experiențele cu arme atomice, precum și propunerea de a se reduce cheltuielile. pentru înarmări și efectivele militare și s-au angajat. șă susțină neabătut mesajul de .pace ..adresat de poporul nostru întregit omeniri.în încheiere, participants la adunare au adoptat intr-o atmosferă de puternică însuflețire textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, în care, între altele, se spune : 

ideile mobilizatoare cuprinse in Chemarea și Apelul F.D.U.S.Deschizînd adunarea, tovarășul Marip Pena, președintele consiliului cornunal al F.D.U.S., a relevat semnificația deosebită a demersurilor, și propunerilor profund realiste ale tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, izvorite din grija sa permanentă față de destinele poporului român și al®, păcii pe planeta noastră.„Noi folosim timpul pentru a rhunci pe ogoarele patriei — a spus la rindul său președintele cooperativei agricole Tirnavâ, Ion Arvat. Vrem ca pămintul să producă cit mai mult griu și porumb, nu să fie ij 

răscolit și pirjolit do arme nucleare. Mie, ca și tuturor țăranilor din România, pacea ne este scumpă ca lumina ochilor. Pentru că numai muncind in liniște .și pace am obținut de la un an la altul, și în cooperativa noastră recolte mai bogate, iar nivelul de trai al locuitorilor a crescut continuu. Mai avem însă multe de'făcut și le vom face, cu siguranță, dacă va fi pace pe pămînt".Și alți vorbitori — între care Gheorghe Te.rpezan, primarul comunei, Floarea Călin, Măria Bufcea și Petre Tichieru, țărani cooperatori, Pantelimon Mocanu, Paulina Pătru și Marin Glăvan, cadre didactice, Constantin Enculescu, secretarul comitetului comunal al U.T.C., Mioara Tufeanu, pionieră, au apreciat Chemarea și Apelul F.D.U.S. pentru oprirea cursei înarmărilor, in primul rînd a celor nucleare, pentru asigurarea păcii, ca documente politice de oAnimați de minunatul dumneavoastră exemplu, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, luptător neobosit pentru dezarmare, destindere și pace, pentru binele și fericirea noastră, a copiilor și 'urmașilor noștri, ne exprimăm legămintul solemn de a acționa cu toată energia și intr-o deplină unitate cu toți' fiii patriei, pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului, pentru apărarea păcii — cauză scumpă ii întregii omeniri.
„Pacea, viața - bunurile 

cele mai de preț ale popoarelor"Sub semhul adeziunii depline față de noua inițiativă' de pace a președintelui Nicolae Ceaușeșcu, de Chemarea și Apelul F.DU.S., la întreprinderea textilă „Maramureș" diu Baia Mare s-a desfășurat o entuziastă adunare, deschisă de tovarășa Margareta. Polbaci, secretara comitetului de partid pe întreprindere. Reprezentanții celor pește 1000 de textilișți băimăreni care au urcat la tribună au dat glas : recunoștinței față de activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu pentru bună-, starea, pacea și liniștea poporului nostru, a tuturor popoarelor lumii.„Conștienți fiind de gravele pericole generate de cursa înarmărilor, de sporirea încordării în lume, ne exprimăm hotărit, împreună cu întregul popor, voința de a apăra pacea pentru a ne putea desfășura activitatea de constructori ai cialismului, de făuritori ai vieți libere și fericite, pentru și generațiile viitoare", a filatoarea Ana Rișcou.„împărtășim intru totul — a subliniat la rindul său filatoarea Irina Miriszlagy — aprecierea' făcută de iubitul nostru președinte, ''to- 

so- unei noi spus
Ne exprimăm deplinul nostru acord și dăm o înaltă apreciere noilor dumneavoastră inițiative în favoarea păcii, pentru oprirea cursei înarmărilor, realizarea dezarmării și asigurarea securității și păcii in lume. Ne angajăm că vom acționa fără răgaz pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1985, a hotăririlor Congresului al XIII-Iea al Partidului Comunist Român, pentru înflorirea și prosperitatea țării.

deosebită importanță, purtînd amprenta gîndirii cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, a preocupării sale neobosite pentru destinele poporului nostru, ale tuturor popoarelor. Vorbitorii au exprimat, în numele colectivelor din care fac parte, hotărîrea de a-și pune întreaga activitate în slujba nobilelor idealuri aie apărării păcii și vieții. Profesorul Constantin Delcea a declarat, printre, altele : „Cerem oamenilor politici, conducătorilor de state să dea ascultare glasului popoarelor, al tuturor forțelor antirăzboinice, care se opun în mod hotărit cursei înarmărilor, să dea curs propunerilor pentru dezarmare, acum, cit nu e prea tîrziu. Să facem să triumfe pacea", într-o atmosferă de puternic entuziasm, participants la adunare au adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, în care, printre altele, se spune :

la indepen-muncitoare,,1 pentru . ca să nu fie

varăș.ul Nicolae Ceaușeșcu, că problema fundamentală a omenirii este astăzi aceea a încetării cursei înarmărilor, a trecerii la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, a asigurării păcii, a dreptului oamenilor, al fiecărei națiuni la existență, la libertate, dență și pace".„Ca tinere mame și avem nevoie . de pace munca și viața noastră tulburate, iar copiii noștri să , se oucure de binefacerile acestei epoci, . a spus Livia Fodor, secretar adjunct al comitetului U.T.C. Iată pe ce se întemeiază voința noastră, legămintul in fața conducătorului nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, de a apăra pacea prin muncă".Au. mai luat cuvintul Elisabeta Sabou, președinta comitetului sindicatului, Dorina Blăjan, președinta O.D.U.S., Rozalia Perța, președinta Comisiei de femei, loan Deac, economist.în încheierea adunării, . partici- panții au aprobat, într-o atmosferă de vibrant patriotism, o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, în care, printre altele, se spjine :

Vizita In tara noastră 
a unei delegații 

de activiști ai U.C.Lîn perioada 17—20 iunie a.e., o delegație de activiști ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de lozo Petovici, membru al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Croația, a efectuat, la invitația C.C. ai P.C.R., o vizită in țara noastră pentru schimb de experiență.în timpul șederii fn România, delegația a avut convorbiri Ia Secția organizatorică a C.C. al P.C.R., la comitetele județene Brașov și Dîmbovița ale P.C.R. și a vizitat obiective economice și social-culturale în Capitală și în județele Brașov și Dîmbovița.Simbătă dimineața, tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului. Politic Executiv, secretar, al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai U.C.I. în acest cadru, a fost constatată evoluția ascendentă a relațiilor dintre P.C.R. și U.C.I., ex- primîndu-se, totodată, hotărîrea de a se acționa în continuare pentru dezvoltarea raporturilor de colaborare și prietenie dintre partidele și țările noastre. în spiritul întîlnirilor și convorbirilor româno-iugoslave la cel mai înalt-nivel.La primire a fost prezent Milos Metovski, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.
vremea

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 iunie, ora 30—23 iunie, ora 
20. In țară i Vremea va fi schimbătoa
re, cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi ce vor avea șl caracter de aversă 
însoțite de descărcări electrice, cu ca
racter local in toate regiunile, înde
osebi in zonețe deluroase șl de munte, 
izolat, vor fi condiții, pentru căderi de 
grindină și cantități de apă peste 20 
litri pe metrul pătrat.. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 7 șl 17 
grade, iar cele maxime între 10 șl 23 
grade, izolat mai ridicate. ■ in sud. Di
mineața, local, se va semnala ceață la 
munte și. izolăt. în restul teritoriului. 
In București : Vremea'va fi schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Favo- 
rabfiitațe pentru ploaie de scurtă du
rată. Vintul va sufla slab pînă Ia mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 13 și 16 grade, iar cele maxime 
între 24 șl 27 de grade.

înaltă răspundere și exigență
(Urmare din pag. I)bilitate, pentru fundamentarea riguroasă a deciziilor. Contabilul este remunerat nu pentru ca punctele lui de vedere să fie neglijate, invocin- du-se atribuțiile organului colectiv, nu pentru a furniza justificări unor decizii luate, nu pentru a fi sufocat cu activități rutiniere — ci pentru a efectua analize economice, pentru a evalua cit ds avantajoasă este d soluție sau a'lta, pentru a gîndi in perspectivă. Așa cum inginerul-șef;— și spunînd aceasta avem în vedere cadrele cu pregătire superioară . din sectoarele tehnice — trebuie să fie răspunzător de uh domeniu la fel de important pentru creșterea eficienței— ridicarea parametrilor tehnico- calitativi ai produselor, perfecționarea tehnologiilor, a organizării muncii. Antrenînd zecile de specialiști, dîndu-le responsabilități precise, preocupîndu-ne să le valorificăm propunerile, inițiativele, captăm, de fapt, o sursă principală de vitalitate a organismelor colective de conducere. Este de aceea o mare răspundere pentru fiecare organism democratic de conducere de a forma aceste colective, de a le valorifica fondul de experiență și inițiativă, de a le mobiliza în jurul obiectivelor actuale.Ultimii ani au pus tot mai pregnant in lumină caracterul de structură, de complex interdependent al economiei noastre naționale. Tocmai această realitate impune ca răspunderea să se afirme in fiecare, punct al acestei structuri vaste, ca peste tot să se muncească avîndu-se în vedere implicațiile negative pe care le poate avea chiar și o mică nerealizare asupra ansamblului. îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, potrivit că-, ruia fiecare unitate să devină o re

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere’mulțumiri pentru amabilul mesaj primit cu ocazia Zilei naționale a Suediei.

CARL GUSTAF AL XVI-LEA
Regele Suediei

CronicaVineri, 21 iunie, a avut' loc ședința festivă de încheiere a cursului primei serii fără frecvență a Institutului central pentru pregătirea cadrelor de conducere din economie și administrația de stat din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu".Intr-o atmosferă sărbătorească, de responsabilă angajare șl caldă însuflețire, absolvenții .și cadrele didactice au adresat TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii, o telegramă în care se spune: Absolvim aceste cursuri sub semnul intensei și efervescentei activități politice și economice generate de hotărîrile Congresului a! XIII-Iea al partidului, moment istoric de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea întregii vieți social-politice a țării, precum și de sărbătorirea a două decenii de ia Congresul al IX- lea al partidului, perioadă de adinei transformări revoluționare, pe care, cu aleasă mindric patriotică, tot poporul o denumește „Epoca Nicolae Ceaușeșcu".Vă încredințăm, Iubite tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, că nu avem țel mai presus decît acela de a urma înaltul dumneavoastră exemplu, de a ne dărui întreaga energie și capacitate îndeplinirii sarcinilor ce ne stau in față, de a acționa ca adevă- rați revoluționari pentru înfăptuirea exemplară a politicii partidului nostru, chezășie de granit a ridicării patriei pe noi culmi de civilizație și progres.
ORADEAîn cartierul Ioșia-Nord din '.municipiul de pe Crișul Repede, prinde contur o nouă bază de agrement. Zilele acestea, aici âu fost date în folosință cinci bazine cu apă termală, alte trei urmind sâ fie finalizate pînă la mijlocul lunii

dută a dezvoltării eco.nomico-socțaie include drept premisă fundamentală cerința ca fiecare colectiv de oameni ăi muncii să devină exemplu de răspundere. Nu este suficient ca răspunderea să fie la ea acasă doar în mari întreprinderi sau la , anumite cadre dintr-o serie de întreprinderi. Răspunderea trebuie să treacă proba de masă, să se manifeste peste tot și la toate nivelurile, să-și dovedească roadele binefăcătoare la fiecare Ioc de muncă, începind, desigur, cu funcțiile de conducere. Trebuie să avem permanent în vedere că Chiar și nerealizarea unui reper, de pildă, are efecte nu numai pentru unitatea respectivă, ci determină o adevărată reacție în lanț, blochează activitatea în altă . parte, generează cu alte cuvinte lipsuri și daune pe o scară mal largă.A conduce în spirit revoluționar înseamnă a privi oriee parte a activității de producție, economice din perspectiva intereselor generale, pornind de la implicațiile pe care, poate să le aibă orice „segment" al muncii asupra evoluției de ansamblu. Această realitate a interacțiunii generează, și trebuie să genereze, mereu mai mult, creșterea răspunderii față de propria muncă, dezvoltarea puternică a conștiinței răspunderii de, a conduce o1 unitate sau o ramură economică, o întreprindere sau o centrală.Cu deosebire, ea trebuie să înlăture mentalitatea profund dăunătoare că simpla vorbă, sub forma justificării, sau angajamentului, ar fi un răspuns. „Să considerăm această plenară — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușeșcu — ca un moment npu in care să se termine cu angajamentele și declarațiile generale. Trebuie să facem o cotitură radicală în activitatea noastră". Această cotitură tre

■•8 •zileiLa . Casa. de cultură a sindicatelor din municipiul Pitești s-a deschis, sîmb'ătă, în cadrul celei de-a V-a ediții ;a Festivalului național „Cîn- tarea României", expoziția republicană de creație plastică a pionierilor și elevilor „Românie — plai de aur", dedicată aniversării a 20 de ani de Ia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Valoroasele lucrări de pictură, sculptură, tapiserie-, și de artă decorativă, realizate în. cercurile, de creație plastică ale pionierilor și elevilor din întreaga țară dau expresie . sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință ale tinerelor. vlăstare ale- patriei față de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al partidului. președintele Republicii, pentru grija permanentă pe care o acordă educării comuniste, patriotice, revoluționare a. tinerei generații, in- fățișînd mărețele realizări obținute de. poporul nostru, perspectivele luminoase ale dezvoltării multilaterale a patriei socialiste.Organizată de Ministerul Educației și învățămîntului, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Național al Organizației Pionierilor, expoziția se. înscrie, de . asemenea, în cadrul manifestărilor prilejuite de marcarea in țara noastră a. Anului Internațional al Tineretului, exprimînd dorința de. pace a copiilor și tinerilor patriei, adeziunea lor fierbinte la inițiativele de pace ale României socialiste. '
: O nouă bază de agrementaugust. îri vecinătate au fost amenajate- terenuri pentru practicarea tenisului de cîmp și locuri de joacă pentru copii. Demn de menționat este faptul că o bună parte din aceste lucrări au fost realizate prin muncă patriotică. (Ioan Laza).

buie să se exprime în măsura cea mai fidelă a democrației : fapta, munca, contribuția concretă. Ea trebuie să formeze obișnuința, regula de fier ca în analiza oricărei situații să se pornească de la propria activitate, de la propria ' contribuție. Este un adevăr ce se cere cu atît mai mult avut în vedere de către ministere, celelalte organe economice centrale, care au fost învestite cu< răspunderea conducerii activității ini domeniile,.respective,, cu sarcini precise privind: realizarea ritmică și in-s tegrală a planului, soluționarea concretă a problemeiof ce se ivesc. Așa cum se sublinia și Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., existența unor deficiențe și rămîneri în urmă în realizarea planului face necesară analiza metodelor -și stilului, de.lucru ale acestor organe, a preocupării lor pentru cuprinderea problemelor, pentru înfăptuirea tuturor prevederilor planului economic.Instituirea, structurilor de conducere- democratică a societății,- lărgirea drepturilor și atribuțiilor acestora nu trebuie înțeleasă în nici un fel-ha o modalitate de. a recurge la „doihniâ vorbei". Conducerea efectivă, dezbaterea democratică nu pot fi concepute decît ca acțiune fermă, în strinsă legătură, in organică legătură cu fapta. Lărgirea cadrului democratic se cere înțeleasă ca o amplificare a posibilităților de a spori eficiența acțiunii, a demersului colectiv sau personal. Iar trăsătura de unire care leagă cele două momente constitutive ale conducerii democratice poartă un nume precis — răspunderea, cu alte cuvinte substanța- vieții democratice, îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei.
Ăutoperfecționarea necontenită

(Urmare din pag. X)dar și să alcătuiesc o compunere corectă gramatical și plină de înțeles matur. Atunci nu știam bine de ce admirăm și iubim pe învățători, de ce vorbele lui mi se păreau totdeauna alese și dezvăluitoare de cunoștințe ademenitoarei Mai tîrziu am aflat tîlcul, cînd 1-afti găsit promovat cadru universitar și autor de tratate distinse de pedagogie. Era rezultatul autoperfecționării unui Om care se simțea chemat să urce pe treptele intelectualității și se numea Dimițrle Teodosiu..în amintirile mele vin adesea să-mi îndemne pașii figuri ale unora dintre profesorii de la Liceul „Spiru Hâret“. Poate că ar trebui să-l evoc aproape pe toți, fiindcă se întreceau, care de care, să ne învețe transmițindu-ne cîțe ceva din tezaurul lor de cunoștințe care nu se găseau in manuale, deși și acestea reflectau cunoștințe la zi din acea epocă. Mă voi referi însă numai la puțini, începind cu Constantin Moisil, profesorul de istorie, cu vocea. sa molcomă de năsăudean, care ne preda istoria nu ca pe evocarea unor cuceritori iluștri, ci ca pe o evoluție a societății, arătîndu-ne cauzele înălțărilor și scăderilor, per- turbațiile suferite de etapele succesive, locul științei, culturii și artelor. Atunci nu știam, dar mai tîrziu am înțeles de ce lecțiile lui nu semănau exact cu manualele, cînd am aflat că era un strălucit numismat, apoi director general al Arhivelor Statului și. în sfirșit, academician. Un alt profesor care mă intimida prin originalitatea comportări! lui, prin observațiile ironice pe care le făcea, prin modul neconformlst în care ne i trata pe noi, ca șl materia pe care o preda, era Nicolae Moi’sescu, profesor de științe naturale. Nu lua în. seamă nici un manual, dar chiar din prima clasă, la lecțiile de zoologie ne punea Să-i aducem arici, șoareci, șopîrle, păsărele și tot felul de gîn- gănii, pe care ne punea să le descriem noi inșine, să emitem păreri și să răspundem la întrebări neaștep

tate. Venea cu microscopul și fiecare dintre noi trebuia să treacă pe . la ocular, apoi să spună ce a văzut. Restul era completat de el intr-un stil colorat și adesea îndrăzneț. în ceea ce privește teoriile evolutive, abia mai. tîrziu am înțeles că era un darwinist luminat, care făcea el însuși cercetări. Cînd .,m-a admis printre cei ce puteau să vină să-l asculte și să-l urmeze în laboratorul pe care il avea Ia Casa Școalelor am înțeles că era un om mare in haina de profesor de liceu. Datorită lui am cules tone de roci de pe unde puteam, fiind cîștigat pentru profesiunea de geolog, căreia însă nu i-am fost fidel, fiindcă atuncî am descoperit și matematica, ' datorită altui profesor. Ion Banciu. Pentru acesta am avut un respect plin de admirație și’Spaimă, fiindcă era strălucit și sever, dar am ajuns matematician.PriVindu-i mai tîrziu, în retrospectiva anilor. trecuți, atunci cînd eu însumi începusem cariera de dascăl, ml-am dat seama că aveam multe de. învățat de la ei, nu ca elev, căci era tîrziu, dar Ca .un viitor colpg. A- cești profesori stăpîneau un secret pe care nu-1 trîmbițau, dar îl foloseau în tot ceea ce făceau: erau do
rința ți strădania permanentă de 
autoperfecționare. Ei erau dintre cei care cit trăiesc învață, iar eu am învățat această de la ei. ca și de la alți dascăli ai mei de mai tîrziu, mări savanți, dar care nu dispre- țulau învățătura permanentă.Realitatea obiectivă este un sistem, cel mai vast, caracterizindu-se prin interdependente, interconexiuni și Interacțiuni intre părțile sale. De aceea, cunoașterea științifică trebuie să participe din toate formele de mișcare a materiei, de unde inter și multidiscfplinarltatea cunoștințelor științifice. Metodele noastre simplificatoare elimină anumite caracteristici și conexiuni, dar pe măsură Ce știința înaintează, caracterele inter- disciplfnare apar mai pregnante. De ăCeea. astăzi o specializare strictă este dăunătoare viziunii corecte a fenomenelor, fiindcă acestea sînt complexe. Dacă cercetătorilor le

este necesară o cultură multilaterală, profesorilor le este indispensabilă. fiindcă ei comunică1 pe o scară largă cunoștințele. Iață încă uh argument pentru autoperfecționarea profesorilor, pentru ceea ce înaintașii. noștri făceau dintr-un . indemn lăuntric spre însușirea și asimilarea culturii epocii lor.Tineretul. României socialiste este setos de a cunoaște cit mai mult și în cit mai multe domenii, dar această sete trebuie mereu cultivată, întreținută și satisfăcută prin profesorii de la care primește învățătura. Dovada că . tineretul dorește să .fie cit mai cult, să fie informat cit mai bine, să se afirme in cit mai multe domenii o avem prin concursurile și olimpiadele școlare. Nu o dată cîști- gătorii premiilor de matematică se dovedesc a fi ciștigători și la fizică, și la chimie, ba chiar și la limba română dacă li se dă prilejul. Ei au umor, stil și imagini poetice, dacă sînt încurajați. Cine trebuie să-i stimuleze ?’ Desigur profesorii lor, cei care le sînt mentori și îi cultivă pentru a-i forma ca elemente de valoare. cu: care se vor mîndri. Dar pentru aceasta, profesorul trebuie să le. poată servi de 'model, așa cum ne serveau cei pe care i-am evocat mai înainte, ca și alții Care prpfe- sează astăzi și care ar merita să fie evocați.De altfel, autoperfecționarea este și o condiție esențială pentru menținerea unei frăgezimi spirituale, de care orice specialist activ are neapărată nevoiel Cel care rupe contactele cu actualitatea științifică, artistică sau culturală este sărăcit prin insăși propria sa delăsare și rămine din ce in ce mal mult in afara epocii pe care o trăiește.Un profesor n-are dreptul de a fi anacronic, fiindcă rolul său este de a comunica învățătura timpului generațiilor succesive de elevi. Un profesor. care își trăiește misiunea, rămine Mată viața el însuși un elev, stînd în bancă alături de alții, ca el și invățînd singur sau de la alții, care și ei sînt elevi ai altora, intr-un șir ascendent ca știința și cultura.

INFORMAȚII SPORTIVE

Astăzi la stadionul „23 August"
AMPLA MANIFESTARE POLISPORTIVĂ SUB SEMNUL „DACIADEI" 

® Finala „Cupei României" la fotbal va fi televizată direct
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor
12,40 Din cununa cântecului românesc 
13,00 Album duminical
14,45 însemne ale unui timp eroic (co

lor)/— Pentru oamenii uzinei
17.30 Fotbal : Steaua — Universitatea 

Craiova, in finala „Cupei Româ
niei" — Transmisiune directă

19,15 Telejurnal

Marea competiție națională „Da- ciada" integrează în cadrul cel mai propice de manifestare acțiunile sportive de masă și ale sportului da performanță indreptîndu-le spre obiectivul centrai — cuprinderea întregului tineret in activitatea sistematică de educație fizică și sport. Un exemplu despre forța de organizare și atragerea tineretului la sport, despre capacitatea extraordinară a „Daciadei", de a împleti desfășurarea sportului de masă cu cel de performanță — îl va constitui și manifestarea polisportivă programată astăzi la stadionul „23 August" din Capitală.Manifestarea va începe la ora 14,45 cu o repriză de gimnastică executată de eleve din unitățile de învăță- mint ale se'ctorului 1, care va fi imediat urmată de o demonstrație a tinerilor sportivi și sportive din cluburile școlare bucureștene, atît din domeniul gimnasticii ritmice, cit și din cel al popularei gimnastici sportive.Apoi zecile de mii de spectatori tineri și. vîrstnicl vor asista la meciul final ai campionatului național de juniori Ia fotbal, F.C. Olimpia Satu Mare — F.C.M. Brașov, competiție la care au fost angajate nume-TIR. La Antibes (Franța), in cadrul campionatelor europene de tir, in proba de talere rezervată junioarelor, Lia Mihaiu (România) a obținut medalia de bronz, realizînd 100 puncte. Pe primele două locuri s-au clasat Michaela Rink (R.F.G.) — 138 puncte și Sybille Girard (Franța) — 116 puncte.ȘAH ® în turneul international de șah de la Tapolca (Ungaria), în runda a patra, maestrele românce au obținut victorii : Maria Albuleț a cîștigat la Szalai, iar Ligia Jicman a învins-o pe Karakasz. Elisabeta Po- lihroniade a remizat cu Pinter. In clasament conduce Szmacinska (Po

roase echipe de tineri jucători de pe tot cuprinsul țării. Meciul finaliștilor juniori va începe Ia ora 15, iar în pauza dintre reprize, ca și după această partidă va intra în acțiune atletismul. Este vorba de finalele feminine și masculine in probele de 200 m și de seriile contratimp la 800 m.De la ora 17,30 se va desfășura una dintre cele mai interesante partide din fotbalul i nostru, finala „Cupei României", între îndrăgitele echipe Steaua, proaspăta campioană națională in ediția 1984—1985, și Universitatea Craiova (partida va fi televi
zată direct, de la ora 17,30). Este de așteptat, ca întîlnirea să se desfășoare în atmosfera de sportivitate ce caracterizează această tradițională întrecere.O altă, acțiune de proporții care se va încheia duminică, la stadionul „23 August", exact în pauza partidei finale : sosirea ștafetei tineretului sportiv „Participare, Dezvoltare, Pace", ștafetă care, pornind din Arad, Oradea, Satu Mare, Botoșani și Iași, străbate sute de localități ale țării, aducind in Capitală mesajul fierbinte de pace șl prietenie al tineretului român către tineretul lumii. (V, Mironescu)

19.35 Ctntarea Românie! (color)
20,20 Film artistic : „Fiul căpitanului"
21.35 Farmecul muzicii (color)
21,50 Telejurnal

LUNI 24 IUNIE
20.00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-ștllhdflc
20,40 Tezaur folcloric . (color)
20,55 Pentru dezarmare și pace ! — Pu

ternice manifestări, ale voinței de 
pace a poporului român /

21,05 Român-fofleton '(cotor) — i. s. 
Bacii — Premieră pe țară

21,50'Telejurnal

fonia) cu 3 puncte, urmată de Ligia Jicman 2,5 puncte. ® După două runde în turneul internațional feminin de șah de la Pfotrkow .Tribunalski (Polonia), pe primul loc in clasament se află Kietevan Araha- mian (U.R.S.S.) cu 2 puncte, secundată de Viorica lonescu (România) 1,5 puncte.'In runda a doua, Viorica lonescu a remizat, cu poloneza Na- grodșka. ® In turneul interzonal feminin de șah de la Jeleznovodsk (U.R.S.S.), după două runde conduce Nina Hojsberg (Danemarca) — 2 puncte, urmată de Nona Gaprindaș-, vili (U.R.S.S.), cu 1,5 puncte.

DE LA.Casa de Economii și Consemnă- țiuni — singura instituție autorizată să păstreze economiile bănești personale — oferă populației instrumente și forme de economisire care răspund cerințelor și preferințelor sale variate. Astfel, pentru economisirea banilor și a timpului depunătorilor există o modalitate practică și avantajoasă : depunerile pe bază de consimțămint scris.Depunătorii care au optat ’ pentru această modalitate eficientă de păstrare și sporire a economiilor bănești personale beneficiază,- pe lingă avantajele generale ale economisirii organizate prin C.E.C. (garanția statului asupra depunerilor ; acordarea de dobînzi ; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și ale titularilor, o- perațiile efectuate și sumele economisite de aceștia ; dreptul de a împuternici alte persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C. ; dreptul de a lăsa moștenire sumele depuse la C.E.C. etc.) și de avantajele specifice care constau' in principal in :— evitarea deplasărilor, deci economisirea timpului depunătorilor, deoarece depunerile se efectuează la locul de muncă ;— realizarea unei economisiri sistematice, cu regularitate, și formarea deprinderii de a economisi lună de lună in scopul îndeplinirii unor obiective majore, care nece-

C. E. C.sită acumularea unor sume mal mari de bani.Dacă doriți să economisiți pe bază de consimțămint. scris, esțe necesar să faceți o cerere scrisă sau să completați un formular prin care să solicitați unității unde sin- teți încadrat să vi șe depună la C.E.C., chenzinal sau luhar, suma pe care doriți s-o economisiți.Depunerile pe bază' de consimțămint scris se pot efectua, Ia . alegere, ,pe. libretul de economii preferat sau in contul curent personal, benificiind,’ totodată,, de avantajele pe care Casa de Economii și Con- șemnațiuni le acordă depunătorilor pe aceste instrumente de economisire, respectiv dobinzi anuale, pîști- guri in bani și în obiecte sau excursii.Sumele consimțite să fie depuse la C.E.C. sînt înscrise in libretul de economii, la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă al depunătorului său la unitatea C.E^C. unde s-a virat depunerea. In ceea ce privește înscrierea • în contul. curent personal a sumelor virate, aceasta se efectuează in mod automat ’ de unitatea C.E.C. Ia care este deschis acesta.Da urmare a, faptului că depunerile la C.E.C. au caracter strict voluntar, depunătorii pot majora sau micșora suma depusă periodic prin virament, după cum pot să dispună §i anularea consimțămin- tului dat.

municipal.de


Noua Inițiativă de pace a președintelui
Nicolae Ceausescu răspunde intereselor vitale 

ale tuturor popoarelor lumii
Presa internațională continuă să reflecte pe larg Însemnătatea ideilor 
și propunerilor secretarului general al partidului, președintele republicii, prezentate 
în cuvîntarea la Plenara Consiliului Frontului Democrației și Unității Socialiste

Politica externă a României socialiste este in 
continuare amplu reflectată in paginile presei 
internaționale. Mijloacele de informare in masă

din diferite țări relevă pe larg noua inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, subliniind 
acțiunile consecvente ale țării noastre, ale pre

ședintelui ei în vederea realizării dezarmării,, in 
primul rind nucleare, făuririi unei lumi a înțe
legerii și colaborării.Sub titluri ca „Propuneri pentru dezarmare", „Președintele Nicolae Ceaușescu propune reducerea forțelor armate", „Apelul președintelui Ceaușescu", ziarele „ETHNOS", „TO VIMA" și „IMERISSIA" din Grecia pun în evidență noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Este menționat faptul că, în opinia României, țările din cele două blocuri militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — ar trebui să treacă primele la reducerea cu cel puțin zece la sută a efectivelor lor militare ; șe arată, de asemenea, că țara noastră consideră necesară o inițiativă unilaterală a statelor socialiste, chiar fără un acord prealabil cu N.A.T.O., privind reducerea cu 10 la sută a efectivelor militare, fapt ce ar întări prestigiul țărilor socialiste și ar determina intensificarea luptei pentru pace în Europa și în întreaga lume.„Implicarea mai energică a țărilor aparținind celor două alianțe militare in tratativele sovieto-ame- ricanc de Ia Geneva" este titlul sub care ziarul grec „MAKEDO- NIA" reflectă Apelul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu țărilor europene, în general, statelor membre ale Tratatului de la Varșovia și celor din N.A.T.O., în special, de a face tot ceea ce depinde de ele pentru încheierea cu rezultate pozitive a negocierilor. dintre U.R.S.S. și S.U.A. consacrate armamentelor nucleare și opririi militarizării Cosmosului.Propunerile privind pacea și dezarmarea adresate popoarelor lumii de președintele Republicii Socialiste România au fost pre- ) zentate, de asemenea, la posturile de radio și televiziune elene.„Punct de vedere românesc : «Nu»— dialogului armelor : «Da»— armei dialogului" este titlul sub care cotlUlă'ritil ‘iîbancz ’,',LE BE- VEIL" prezintă p.oziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu în favoarea' renunțării la politica de forță, soluționării . conflictelor pe baza rațională a negocierilor.în opinia președintelui României— relevă ziarul — experiența > recentă impune anumite reevaluări, absolut necesare pentru lumea contemporană, in ceea ce privește modalitățile de desfășurare a negocierilor, și anume democratizarea negocierilor și a’ forurilor de negociere. Aceasta implică participarea tuturor statelor la soluționarea negociată a problemelor de interes general, egalitatea deplină a tuturor statelor participante la negocieri, eliminarea discuțiilor exclusiv de la bloc la bloc,‘ creșterea rolului O.N.U. în soluționarea marilor probleme internaționale, utilizarea unei diplomații deschise, care să permită o informare corectă a opiniei publice.Așa cum subliniază permanent România in toate forurile interna

ționale, soluționarea divergențelor la masa negocierilor reprezintă o necesitate obiectivă, care derivă din marile transformări apărute pe arena mondială, din structura și caracterul noilor relații ce trebuie stabilite în lumea de azi. Viața demonstrează, sublinia președintele României, că, indiferent cit de dificile și de prelungite ar fi ele, negocierile sînt infinit mai bune, reprezentînd singura cale rațională de a evita confruntările armate, care provoacă întotdeauna mari distrugeri și suferințe popoarelor, singura alternativă la un război termonuclear devastator.Inițiativele. românești în acest 
• Vibrant apel la rațiune, la luciditate • 
Puternică afirmare a necesității acțiunilor 
unite ale popoarelor pentru înlăturarea pri
mejdiei nucleare ® O linie politică profund 
umanistă: înlocuirea „dialogului armelor" cu 

„arma dialogului"

domeniu de interes vital al epocii contemporane răsună ca un apel vibrant la rațiune, la trecerea de urgență la măsuri practice, atit timp cit nu este prea tîrziu, subliniază „Le Reveil", care pune in lumină, in continuare, acțiuni inițiate de țara noastră pe această linie, ca tot atîtea exemple ale unei neobosite activități pentru înlocuirea „dialogului armelor" cu „arma dialogului".„România se pronunță peniru depășirea blocurilor militare", evidențiază agenția' italiană deri știri „GLOBALPRESS", subliniind că țâra noastră i.și afirmă cu tărie voința de a acționa pentru instaura- . rea destinderii internaționale, pentru dezarmare. în concepția României, statele continentului nostru, și în special țările Tratatului de la Varșovia și N.A.T.O., nu pot’famine simpli spectatori în așteptarea rezultatului negocierilor dintre S.U.A. și Uniunea Sovietică, ci trebuie să participe, in forme potrivite, la aceste negocieri în scopul încheierii unui acord pentru eliminarea armelor nucleare din Europa.România consideră necesar ca țările celor două blocuri militare din Europa să se întîlnească și să contribuie activ la desfășurarea cu succes a tratativelor de la Geneva. De asemenea. România recomandă ca și la celelalte conferințe și foruri internaționale, ca, de exemplu, la cele de la Geneva și Viena, să 

se intensifice activitatea dedicată dezarmării — relevă agenția italiană de presă. în opinia României, este indispensabilă crearea condițiilor favorabile in vederea desființării simultane.a celor două blocuri. Poziția acestei țări reflectă nu numai voința, de depășire a blocurilor militare, dar și necesitatea unor transformări în Balcani, care să ducă la crearea unei zone fără arme nucleare și fără baze militare străine.Comentarii și aprecieri similare cu privire la propunerile țării noastre în vederea realizării dezarmării, a creării.unor zone ale păcii și colaborării a publicat, de 

asemenea, agenția de știri „EURO- ITALIA".„România a făcut diferite propuneri in domeniul dezarmării și destinderii, de la crearea de zone denUclearizate in Balcani pină la reducerea cheltuielilor militare și a armelor chimice. România se pronunță împotriva militarizării spațiului cosmic, pentru realizarea unui acord internațional care să reglementeze folosirea spațiului cpsmic în scopuri pașnice", relevă, la rîndul său. în- tr-un comentariu, agenția italiană de presă ANSA.Chemările la dezarmare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt reliefate și de cotidianul sirian „AL SAOURA", care redă aprecierea președintelui statului român că niciodată, de la cel de-al doilea război mondial, situația internațională nu a fost atit de gravă, în acest context se arată că președintele României a salutat propunerea U.R.S.S. privind oprirea, pe timpul negocierilor de la Geneva, a oricăror experiențe nucleare. menționind că este necesar ca și S.U.A. să răspundă în mod corespunzător și să ajungă la oprirea, în cel mai scurt timp, a amplasării armelor nucleare, a oricăror experiențe.Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța demilitarizării spațiului cosmic, pronunțîndu-se, totodată, între altele, pentru reducerea anuală, cu un anumit procent, de 5—10 la sută, a cheltuie

lilor militare — a arătat ziarul sirian.Președintele Nicolae Ceaușescu apreciază că, în actualele împrejurări internaționale, deosebit de grave și complexe, este mai necesar ca oricînd ca toate popoarele lumii să conlucreze strîns pentru încetarea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării și apărarea păcii, pentru oprirea evoluției periculoase a evenimentelor spre încordare și război — arată agenția spaniolă de presă E.F.E., în context, este subliniată politica României de cooperare activă cu țările care doresc să acționeze pentru afirmarea politicii de pace, securitate și destindere.România este conștientă că in lumea de azi, atit de periclitată de armele nucleare, nimic nu este mai important și mai urgent ca dezarmarea, în primul rind dezarmarea nucleară, și asigurarea securității pe planeta noastră, subliniază ziarul mexican „EL NACIONAL". Potrivit aprecierilor României, cursa înarmărilor afectează serios situația internațională. Cheltuielile militare agravează criza economică și reprezintă o grea povară pentru toate statele, in special pentru cele în curs de dezvoltare.în aceste condiții, imperativul dezarmării și garantarea menținerii dreptului tuturor popoarelor la o dezvoltare liberă și independentă reprezintă un factor important : aceasta este teza susținută consecvent de România, de președintele ei, Nicolae Ceaușescu.în continuare, ziarul mexican prezintă concret contribuția României la lupta pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru statornicirea unui echilibru de forțe la niveluri tot mai scăzute, punînd în evidență o seric de măsuri propuse de țara noastră,. intre care încetarea producției de arme nucleare și reducerea treptată a celor existente pînă la lichidarea lor totală, interzicerea tuturor armelor de distrugere în masă, oprirea amplasării rachetelor nucleare în Europa, retragerea sau distrugerea celor existente, eliminarea tuturor armelor de acest tip de pe continent-Sînt evidențiate, de asemenea, și alte propuneri constructive ale țării noastre in direcția înfăptuirii dezarmării, între care înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1985 și. ulterior, reducerea lor, anual,'cu 5—10 la sută, crearea de zone demilitarizate in diverse părți ale lumii, adoptarea de măsuri eficiente pentru întărirea încrederii reciproce. România — subliniază, în încheiere, „El Nacional" — se pronunță pentru soluționarea conflictelor prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor,} precum și pentru creșterea rolului și responsabilității Organizației Națiunilor Unite in realizarea dezarmării.(Agerpres)

Declarația-program 
a noului guvern grecATENA 22 (Agerpres). — Primul ministru, al Greciei, Andreas Pa- pandreu, a prezentat, sîmbătă, în A- dunarea Națională, declarația-program, care cuprinde principalele direcții de ■ acțiune pe plan intern și extern a guvernului său în următorii patru ani.Premierul elen a anunțat hotări- rea cabinetului său de a respecta și aplica tratatele și acordurile internaționale și a insistat asupra principiului reglementării pașnice a diferendelor internaționale și pentru reducerea surselor de tensiune în lume.Pe plan regional, primul ministru grec a spus că guvernul său va continua să urmărească stabilirea unor raporturi de strinsă prietenie și cooperare cu toate țările din regiune și va . promova crearea unei zone lipsite de arme nucleare în Peninsula Balcanică, reafirmînd, totodată, sprijinul pentru găsirea unei soluții juste și durabile la problema cipriotă și față de inițiativele în această chestiune ale secretarului general al O.N.U.în ceea ce privește relațiile Greciei cu N.A.T.O., Piața comună și S.U.A., Papandreu a reafirmat că a- cestea vor ține seama in primul rind de interesele naționale primordiale și de drepturile suverane ale țării, subliniind că guvernul este hotărît să aplice prevederile și termenele convenite privind acordul de retragere a bazelor militare americane, încheiat in 1983.

^AGENȚIILE DE PRESA

O NOUĂ CONDAMNARE A ACTELOR AGRESIVE ALE R.S.A. Consiliul | 
de Securitate al O.N.U. a adoptat, în unanimitate, o rezoluție care con- ' 
damnă cu fermitate atacul comis recent de un comando al Republicii i 
Sud-Africane asupra unor zone rezidențiale ale orașului Gaberones, capi
tala Botswanei,'soldat cu moartea a 12 persoane, rănirea altor citorva 
zeci și importante pagube materiale.SITUAȚIA DIN LIBAN. încetarea focului a fost respectată sîmbătă în zona taberelor de refugiați palestinieni. Agenția KUNA informează că un comitet multipartid de coordonare a început punerea în aplicare a prevederilor privind securitatea din acordul realizat lunea trecută, care a pus capăt luptelor din această zonă a capitalei libaneze.LA BRATISLAVA s-a desfășurat plenara C.C. al P.C. din Slovacia, informează agenția C.T.K. A fost adoptată o hotărîre pe marginea informării Prezidiului C.C., prezentată de Jozef Lenart, prim- secretar al C.C. al P.C.S.. în care se stabilește convocarea congresului partidului pentru dața de 13 martie 1986.AGENȚIA T.A.S.S. a fost împuternicită să declare în legătură cu încheierea lansărilor de rachete purtătoare că regiunea din Oceanul Pacific în care a avut loc această operațiune, cuprinsă intr-o

BRASILIA 22 (Agerpres). — Un grup de experți brazilieni, americani și vest-germani a ajuns la concluzia că diferite analize și studii comparative efectuate asupra scheletului " și altor rămășițe ale persoanei care a decedat în urmă cu .șase ani în Brazilia sub numele de Wolfgang Gerhard permit, identificarea acestuia cu nazistul Josef Mengele, supranumit „îngerul mor- ții", informează agențiile de presă. Cej I7 experți au analizat osemintele’,’/.părul, caracteristicile scrisului, fotografii și alte probe, asemănările

ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

Alteței Sale Regale JEAN
Mare Duce al Luxemburgului LUXEMBURGCu ocazia Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului adresez Alteței Voastre cele mai calde felicitări, împreună cu urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul luxemburghez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Marele Ducat al Luxemburgului este unul din statele mici ale Europei, dar poporul său și-a dobîn- dit prin muncă tenace și hărnicie un loc apreciat in familia națiunilor continentului. Proclamat „stat veșnic neutru" de Conferința internațională * de la Londra, din mai 1867, acest teritoriu include două mari localități — capitala Luxemburg și orașul Esch-sur-Al- zette — precum și alte citeva orășele, toate legate printr-o rețea modernă de șosele. Deși stat prin excelență industrial, cu o puternică industrie siderurgică, economia Luxemburgului dispune și de un dezvoltat

sector agricol, cu vestitele podgorii de pe malurile Mosellei. în- trucit siderurgia constituie în prezent, in majoritatea țărilor occidentale, un sector aflat de cițiva ani in restructurare, statul de . pe înălțimile Arde- nilor depune un efort susținut pentru diversificarea economiei.Poporul luxemburghez, iubitor de libertate, a dezvoltat în perioada postbelică relații de prietenie cu numeroase țări ale lumii.O evoluție pozitivă înregistrează raporturile dintre România și Luxemburg, bazate pe principiile deplinei e- galități in drepturi, respectului indepen

circumferință de 50 de mile mari- I ne, cu centrul avind drept coordonate 24 grade 33’ latitudine nordică și 168 grade 54’ longitudine | vestică, este liberă pentru navigația maritimă și aeriană, începind i cu data de 23 iunie 1985.RECUPERAREA SATELITULUI , 
„SPARTAN 1“. Echipajul navetei 
spafiale americane „Discovery", | 
aflată in misiune orbitală, a proce
dat simbătă la. recuperarea sateli- I 
tulul de observații astronomice | 
„Spartan 1“, cu ajutorul brațului 
telescopic utilizat și la lansarea ■ 
acestuia, in urmă cu 48 de ore. I 
„Spartan 1“, in greutate de o tonă, I 
a fost plasat joi pe o orbită apro
piată de cea a navetei, de care s-a l 
îndepărtat pînă la 160 kilometri, și | 
programat să efectueze măsurători 
asupra radiațiilor X provenind din | 
centrul Galaxiei noastre și de la 1 
alte patru galaxii, în vederea obți
nerii de date mai complete asupra 
corpurilor cosmice cunoscute sub 
numele de găuri negre. Satelitul va 
fi readus pe Pămtnt luni.

Decesul călăului nazist Mengele 
confirmat de experțidescoperite conducind la concluzia că Mengele a fost cel care a trăit I sub numele de Gerhard.Mengele este răspunzător de moartea a 400 000 de oameni in ■ lagărul de concentrare de la Ausch- | witz și de efectuarea unor experi- j ențe genetice brutale și inumane.Ministerul Justiției al S.TJ.A. a l acceptat concluziile experțildl’, în | timp ce parchetul din Frankfurt pe Main (R.F.G.) a precizat că, înain- i te de a se pronunța, va proceda la I coroborarea acestor concluzii cu ' datele aflate la dosar. 

denței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului, reciproc. Contribuții de cea mai mare însemnătate la extinderea și adincirea conlucrării fomâno-luxemburghe- ze au adus întilnirile la nivel inalt, convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și Marele Duce al Luxemburgului, purtate irr capitalele celor două țări, documentele. încheiate cu aceste prilejuri deschizind noi perspective cooperării. fructuoase dintre popoarele și țările noastre, în interesul reciproc, al cauzei păcii, securității și colaborării in Europa și in lume.
Sesiunea Comisiei mixte 

româno-ungare 
de colaborare culturalăBUDAPESTA 22 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc sesiunea a Xl-a a Comisiei mixte româno-ungare de colaborare culturală. în cadrul sesiunii a fost examinat modul în care se desfășoară colaborarea dintre cele două țări în domeniiile culturii și învățămintului. Totodată, s-a făcut un schimb de păreri cu privire la principalele orientări ale conlucrării româno-ungare pe plan cultural în următorii cinci ani. în încheierea sesiunii s-a semnat un protocol.

Plenara C.C. al P.S.U.G.
Stabilirea datei celui de-al 
Xl-lea Congres al partiduluiBERLIN 22 (Agerpres). — Plenara C.C. al P.S.U.G., ale cărei lucrări ș-au desfășurat la Berlin, a hotărit ca al Xl-lea Congres al P,_Ș.U.G. să se desfășoare intre 17 șf 21 aprilie 1986 — relatează agenția A.D.N.Plenara a aprobat Directivele cu privire la' procedura alegerii organelor de partid, raportul prezentat la plenară și cuvîntarea cu privire la pregătirile în vederea congresului; rostită de Erich Honecker, secretarul general al C.C. al P.S.U.G.

Plenara C.C. al P.C. 
din VietnamHANOI 22 (Agerpres). — Comunicatul dat publicității la încheierea plenarei C.C. al P.C. din Vietnam, care a dezbătut probleme ale situației economice și financiare a țării, evidențiază necesitatea luării de măsuri pentru eliminarea totală a birocrației în economie, a sistemului de subvenționare de către stat a unităților economice, pentru trecerea Ia o aplicare corectă a centralismului democratic și a gestiunii economice socialiste, avind ca obiectiv creșterea eficienței in producție și desfacerea produselor — transmite agenția V.N.A.

Situind pe primul plan, in întreaga sa activitate internațională, întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, România acordă o importanță deosebită adîncirii conlucrării reciproc avantajoase in cadrul Consiliului de Ajutor ECbriomic Reciproc (C.A.E.R.); organizație al cărei scop, definit în însuși .statutul ei, este de a contribui la dezvoltarea, economiilor naționale ale țărilor membre, la creșterea1 bunăstării popoarelor lor, la afirmarea socialismului, colaborării și progresului in lume.S-a împlinit un an de Ia Consfătuirea economică la nivel inalt a țărilor membre ale C.A.E.R., desfășurată la Moscova in iunie 1984, moment de mare importanță in dezvoltarea și perfecționarea conlucrării dintre țările membre ale C.A.E.R. Așa cum se știe, la. această consfătuire au fost adoptate o serie de documente șiho- tăriri care au creat un cadru larg și eficace pentru intensificarea schimburilor comerciale și a colaborării în toate domeniile activității economice, pentru dezvoltarea cooperării și specializării în producție, a cooperării tehnico-științifice, in vederea Progresului multilateral al țărilor membre.Este o realitate evidentă că în a- ceastă perioadă țările socialiste membre ale C.A.E.R. au înregistrat, sub conducerea partidelor lor comuniste și muncitorești, o serie de realizări marcante in opera de construcție socialistă și comunistă. Aceasta iși găsește expresie in realizarea unor ritmuri sporite de creștere economi- .ă, in amplificarea venitului lor național. Fără îndoială că in obținerea acestor rezultate o contribuție de seamă a adus și extinderea colaborării bi și multilaterale dintre țările membre, pe baza înțelegerilor la care s-a ajuns la Consfătuirea economică la nivel înalt de la Moscova.

Experiența din această perioadă pune pregnant în evidență importanța hotărîrilor adoptate în urmă cu un an, actualitatea cerinței formulate cu acest prilej de a se acționa pentru soluționarea, prin eforturi comune, a unor probleme majore ■ ce preocupă țările membre ale C.A.E.R.Dezvoltarea și adincirea conlucrării in cadrul C.A.E.R. capătă o însemnătate cu atît mai mare în condițiile de astăzi, cind in economia mondială se mențin fenomenele de criză, care afectează, practic, toate statele, dificultățile apărute repercu- tindu-se, intr-o măsură sau alta, și asupra țărilor socialiste. Și se poate spune că, tocmai verifieîndu-și eficiența in asemenea condiții complexe, afirmîndu-și efectiv capacitatea de â sprijini și stimula progresul economic, de a contribui la depășirea problemelor ce apar in desfășurarea operei de construire a noii orinduiri sau sînt generate de fenomenele negative din economia mondială, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc va răspunde cu a- devărat misiunii sale, iși va dovedi forța de a asigura mersul înainte al țărilor membre.România, după cum se știe, acordă o deosebită importanță hotărîrilor a- doptate în iunie 1984 la Consfătuirea economică la nivel înalt a C.A.E.R. In acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „România a participat și participă activ la dezvoltarea și perfecționarea activității în cadrul C.A.E.R. și este hotărită ca, in spiritul înțelegerilor convenite la intîlnirea la nivel inalt pe probleme economice, de la Moscova, să-și aducă in continuare întreaga sa contribuție la ridicarea la un nivel și mai inalt a colaborării și conlucrării in cadrul acestei organizații, incit ea să ducă Ia creșterea puterii economice a fiecărei țări membre, să deschidă noi perspective de accelerare a pro

gresului lor economic și social și de ridicare a bunăstării și a gradului general de civilizație al popoarelor lor, să ducă Ia creșterea forței și prestigiului socialismului in lume".Subliniind importanța acordurilor și ințelegerilor convenite la nivelul cel mai înalt, țara noastră consideră că ceea ce se impune cu stringență in momentul de față este înfăptuirea întocmai a acestora, trecerea cu mai multă fermitate la măsuri care să a- sigure accelerarea transpunerii lor in viață, in vederea realizării programelor de dezvoltare economică și socială ale fiecărei țări. Practica a dovedit in această privință că un instrument esențial in adincirea colaborării reciproc avantajoase îl constituie coordonarea planurilor economice ale statelor membre. Coordonarea dă expresie concretă înseși principiilor de bază ale C.A.E.R., ea asi- gurînd o justă îmbinare a intereselor naționale cu cele internaționale ale statelor membre. Fiecare țară, fiecare partid comunist, elaborîndu-și de sine stătător programele de dezvoltare economică, asigură totodată — in virtutea unor interese și țeluri comune — coordonarea acestora cu programele de dezvoltare ale celorlalte state. In acest fel, raporturile reciproce sint așezate pe baze stabile, de durată, prin încheierea de acorduri și înțelegeri pe termen lung. După cum se știe, țările membre ale organizației desfășoară în prezent o intensă activitate pentru infăptuirea obiectivelor ultimului an al actualului cincinal, in vederea trecerii la o nouă etapă de dezvoltare, în conformitate cu programele și strategiile elaborate de propriile partide pentru perioada 1986—1990 și in perspectiva anului 21)00. Coordonarea’ planurilor de dezvoltare intr-o asemenea amplă perspectivă este menită tocmai să asigure stabilirea 

obiectivelor și posibilităților de cooperare pentru rezolvarea in comun a unor probleme de mare importanță pentru dezvoltarea lor economică și socială.In ceea ce o privește, România a încheiat, cum se știe, asemenea a- corduri cu o serie de țări membre ale C.A.E.R. O contribuție hotări- toare in acest sens au adus întilnirile și convorbirile pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a avut cu conducători de partid și de stat din celelalte țări membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Documentele semnate, înțelegerile la care s-a a- juns cu aceste prilejuri au jalonat ample deschideri pentru dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase cu statele respective.Este cunoscut că una din problemele cele mai acute ale dezvoltării economice pe plan mondial este problema materiilor prime, ă combustibililor și energiei, de a cărei soluționare depind înseși șansele de progres ale întregii umanități. O .asemenea problemă, aflată mai demult in atenția țărilor membre ale C.A.E.R., a fost amplu dezbătută în urmă cu un an, la Consfătuirea economică la nivel inalt. Se știe de ce mari posibilități dispun în această privință țările membre, ce loc important ocupă unele dintre acestea in producția mondială de materii prime. Aceasta constituie, desigur, o premisă materială esențială pentru a asigura satisfacerea în primul rind a' nevoilor țărilor care conlucrează și se întrajută prin relațiile de cooperare in cadrul C.A.E.R. Pornind de la această realitate, la Consfătuirea la nivel înalt din iunie 1984 a fost adoptat un program complex de măsuri vizind extinderea colaborării in domeniul producției și livrărilor reciproce, paralel cu eco

în lumenomisirea și folosirea rațională a resurselor materiale și energetice. Pe această linie, sint în curs de realizare'o serie de programe de colaborare pe termen lung, pe bază bilaterală și multilaterală, pentru valorificarea unor resurse de energie, combustibili și materii prime, în vederea asigurării unor cerințe ale statelor respective. Identificarea de noi posibilități de colaborare în aceste domenii, concretizarea în continuare a modalităților de conlucrare constituie, in concepția partidului și statului nostru, o cerință de o deosebită actualitate.O cale importantă de acțiune în coordonarea planurilor economiei naționale, pusă in evidență la Consfătuirea economică la nivel înalt, o reprezintă intensificarea cooperării și specializării în producție pentru folosirea completă a capacităților de producție din fiecare țară, avîn- du-se in vedere, totodată, orientarea spre asemenea domenii prioritare cum sînt electronica, industria microprocesoarelor și a roboților, astfel incit economiile naționale ale statelor membre să fie înzestrate cu mașini și utilaje de înaltă calitate și la nivel tehnic mondial.La Consfătuirea economică la nivel înalt a fost relevată, totodată, însemnătatea colaborării dintre țările membre în domeniul agriculturii. România se pronunță in mod ferm pentru măsuri mai hotărite și pentru o conlucrare largă in problemele dezvoltării agriculturii. In acest sens, țara noastră susține necesitatea de a se analiza problema prețurilor produselor agricole, precum și alte măsuri care să stimuleze creșterea producției agricole in țările membre.în .același timp, România acordă o importanță deosebită dezvoltării științei și tehnicii, aplicării rezulta

telor cercetării științifice în producție. Constituie un adevăr bine cunoscut că, in epoca actuală, caracterizată. prin cea mai puternică revoluție tehnico-științifică din istorie, introducerea pe scară largă in producție a celor . mai noi cuceriri. ale geniului uman reprezintă factorul determinant pentru creșterea eficienței producției, pentru, obținerea unei înalte productivități a muncii, pentru ridicarea nivelului calitativ al produselor și creșterea competitivității lor pe piața mondială. Pe de altă parte, prin generalizarea rezultatelor cercetării științifice, ale cuceririlor tehnologice, se asigură o valorificare' complexă, superioară a resurselor de materii prime, materiale și energetice, reducerea costurilor de producție, creșterea generală a eficienței economice.Așa cum sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, țările socialiste au demonstrat prin fapte superioritatea socialismului ca cea mai dreaptă orînduire -din lume. Ele pot și trebuie să demonstreze superioritatea noii orinduiri și in domeniul științei și tehnicii, prin realizarea unei productivități a muncii superioare. Este incontestabil că țările membre ale C.A.E.R., țările socialiste in general au capacitatea de a realiza acest obiectiv. Ele dispun de un vast potențial tehnico-științi- fic, material și uman, inclusiv de marele avantaj al conducerii planificate a acestei activități, ceea ce este de natură să evite paralelismele, irosirea de muncă socială. Are o mare însemnătate în acest sens înțelegerea intervenită la Consfătuirea economică la nivel înalt, ce a avut loc în urmă cu un -an, privind elaborarea in comun, pe baza programelor naționale, a unui Program complex al progresului tehnico-ști- ințific pe 15—20 de ani, în scopul soluționării mai rapide, cu forțe unite, a celor mai importante probleme din domeniul științei și tehnicii și al aplicării in producție in țările membre ale C.A.E.R., în condiții reciproc avantajoase, a rezultatelor obținute.Nu încape îndoială că adincirea continuă a . conlucrării reciproc avantajoase în toate domeniile vieții economice, intensificarea cooperării pe plan tehnico-științific va contribui la accelerarea procesului de dezvoltare economică și socială a 

țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.In spiritul hotărîrilor și măsurilor adoptate la Consfătuirea economică la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., România consideră drept o îndatorire de prim ordin intensificarea eforturilor tuturor statelor membre ale organizației pentru concretizarea și materializarea nein- tîrziată a acestor hotăriri, astfel incit ele să-și-arate cit' mai grabnic efectele pozitive in progresele înregistrate de popoarele noastre in vasta lor activitate constructivă. în acest sens, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, în ședința de vineri, 21 iunie, a aprobat punctul de vedere al delegației române care va participa la ședința a 40-a a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a indicat ca, în concordanță cu hotăririle Con-, greșului al XIII-lea, cu întreaga politică a partidului și statului nostru, de întărire a prieteniei și colaborării cu țările socialiste, delegația română să contribuie acte perfecționarea, adincirea și amplificarea colaborării și conlucrării dinJ tre țările membre ale organizației, la materializarea in acțiuni și măsuri practice, concrete a ințelegerilor convenite in cadrul Consfătuirii la nivel înalt desfășurate în urmă cu un an. în legătură cu dezvoltarea cooperării economice și asigurarea folosirii complete a capacităților de producție din țările membre, s-a indicat să se propună constituirea unei comisii speciale care, pină la următoarea ședință C.A.E.R. din toamna acestui an, să analizeze aceste probleme și să stabilească un plan concret de măsuri in această direcție.Este convingerea Partidului Comunist Român, a României socialiste că infăptuirea consecventă a prevederilor documentelor adoptate la nivelul cel mai inalt va duce la ridicarea pe un plan nou, superior a cooperării și conlucrării in cadrul C.A.E.R., va contribui Ia soluționarea prin eforturi conjugate, prin întrajutorare tovărășească, a problemelor ridicate de infăptuirea amplelor programe de edificare a socialismului, in interesul și spre binele popoarelor noastre, al cauzei gene- , rale a socialismului, progresului și păcii în întreaga lume.
Dumitru ȚINU
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