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necorespunzătoare din pri
de la

în ampla cuvîntare rostită Ia încheierea lucrărilor plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a pus din nou in evidență necesitatea dezvoltării în continuare a bazei proprii de materii prime și resurse energetice, în acest cadru, subliniind marile răspunderi ce revin oamenilor muncii din industria petrolieră în realizarea integrală a planiilui pe acest an Ia producția de țiței și gaze naturale, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU și-a exprimat convingerea că „și petroliștii își vor onora angajamentele și vor demonstra că, intr-adevăr, știu să răspundă sarcinilor și chemării puse de partid, de popor11.Pornind de la situația mele luni ale anului și

de petroliști de a realiza în perioada următoare prevederile planului, secretarul general al partidului a cerut consiliului de conducere al ministerului de resort, consiliilor oamenilor muncii din toate unitățile, tuturor petroliștilor să ia măsuri hotărîte pentru o mai bună exploatare și funcționare a schelelor, a instalațiilor, pentru mărirea gradului de recuperare a țițeiului din zăcăminte și darea mai rapidă in funcțiune a noilor sonde, pentru organizarea temeinică a muncii brigăzilor, astfel ca restanțele să fie grabnic recuperate, iar planul de producție pe acest an să fie îndeplinit integral.Din tabloul cuprinzător al muncii petroliștilor, în ancheta de astăzi vom înfățișa activitatea colectivelor muncitorești din cîteva schele petroliere și măsurile luate pentru sporirea producției de țiței și gaze naturale.
Tehnologiile modeme de 
extracție asigură un sub
stanțial plus de producțieEste cunoscut faptul că din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost inițiat un amplu program național de creștere a factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, pe baza .promovării unor tehnologii noi, moderne. Programul amintit a determinat o amplă acțiune de cercetare și inginerie tehnologică, de "experimentare și aplicare a unor metode moderne, care au asigurat obținerea unor importante rezultate în mărirea producției de țiței.Să vedem ce măsuri s-au întreprinsîn acest sens la Schela de producție petrolieră Drăgășani, județul Vilcea, unde planul pe anul 1985 este cu aproape 60 la sută mai mare decit realizările anului precedent.— Situația din primul trimestru,, cînd s-a acumulat o restanță de peste 9 000 tone țiței — ne spune ing. Corneliu Amzăr, directorul schelei — ne- a obligat să acționăm cu și mai "mare răspundere in domeniul extinderii metodelor moderne de extracție, singura modalitate de a realiza planul de producție, perfect fundamentat, în concordanță cu posibilitățile reale ale zăcămintelor, cu dotarea tehnică și cu experiența petroliștilor noștri. Pe baza unui program riguros, stabilit nu numai la nivelul unității, ci și al fiecărei formații de lucru, al fiecărei sonde, am urmărit mai întîi' să acoperim declinul natural de producție la sondele vechi, aplicînd o serie de măsuri geologo-tehnologice, care în mai puțin de o lună au dat rezultatele scontate. La fiecare din sondele care au trecut prin acest „tratament.11, producția de țiței a crescut cu 10—15 tone zilnic. în aceeași măsură a sporit extracția zilnică și la sondele de mare adincime din zonele Mitrofani, Drăganu, Călina și Făurești, unde prin optimizarea regimului de exploatare prin erupție naturală am reușit să aducem la suprafață o cantitate mai mare de țiței. Cu a- ceeași răspundere am acționat și pentru sporirea producției de gaze. Atit prin optimizarea regimului de exploatare, cit și prin punerea în funcțiune a noi sonde de gaze forate în zona Băbeni, adică într-un perimetru cu zăcămînt cert, am reușit ca în primele două decade ale lunij iunie să extragem suplimentar 3,3 milioane mc gaze brute, rc-

cuperînd asifcl integral restanțele din prima parte a anului.Folosind pe scară tot mal largă tehnologiile moderne, oamenii muncii de Ia Schela de producție petrolieră Poeni, județul Teleorman, au reușit ca în aceste zile să realizeze nivelul cel mai ridicat de extracție de la începutul anului : 1 856 tone țiței pe zi. Aceasta in ciuda faptului că, în seara zilei de 17 iunie, o furtună stîrnită in Cimpia Română a scos temporar din funcțiune a- proape 500 de sonde și a defectat liniile aeriene de alimentare cu e- nergie electrică. A fost necesară o

muncă eroică, desfășurată timp de 24 de ore neîntrerupt, pentru a se reveni la normal. Rezultatele obținute in ultimul timp se datoresc, așa cum arătam, extinderii pe scară largă a tehnologiilor moderne de extracție. Fisurările acide pe zăcămintele Șopirlești și Izvorul, injecțiile cu apă în zonele Baciu, Preajba Nord și Glavacioc au dus la obținerea unor sporuri de producție importante de țiței și gaze naturale. Mai nou,, experimentarea tratamentelor gazo-termo-chimice. care

Partidul și statul nostru au desfășurat o vastă și 
intensă activitate pentru realizarea concordanței între dez
voltarea forțelor de producție și caracterul relațiilor sociale, 
pentru ridicarea la un nivel tot mai înalt - pe baza cuce
ririlor științei moderne și a teoriei revoluționare a mate
rialismului dialectic și istoric - a organizării și condu
cerii întregii societăți.

NICOLAE CEAUȘESCUGeneroasele orizonturi deschise teoriei și practicii construcției socialiste din țara noastră de către cel de-al IX-lea Congres al partidului au adus in atenție, abordării creatoare, blematica trecerii la o calitate nouă, superioară în organizarea și conducerea fiecărui domeniu de activitate econo- mico-socială, a societății în general. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că, ți- nind seama de volumul Și diversitatea problemelor construcției socialiste, de cerințele rezolvării mai operative a sarcinilor, de experiența acumulată, devin necesare și posibile noi măsuri pentru perfecționarea tățir, pentru adîncirea noii democrații. Perioada care a trecut de la istoricul congres poartă amprenta preocupării constante a partidului pentru organizarea și perfecționarea conducerii societății, pentru tarea democrației socialiste marea puternică a spiritului ționar, realist, științific.Raportul la Congresul din rata cu exemplară cutezanță, în spi-

din perspectiva originale, pro-
rit critic față de tendințele de imobilism și închidere ■ ermetică a teoriei sociale in scheme aproape osificate, în prag de asfixiere, că ignorarea sau neglijarea legilor obiective „atrag după sine greșeli grave,

sursele materiale, ci și de o bună organizare, de desfășurarea unei conduceri eficiente, exercitate în spirit revoluționar, pe temeiuri științifice, exigențele vieții.
Două decenii

de la
Congresul 
al IX-lea

al partidului
conducerii socie-

dezvol- și at'ir- revolu-1965 a-

dăunează dezvoltării armonioase a e- conomiei și întregii societăți11, fiind necesar să se înlăture „subiectivismul și mulțumirea de sine, care duc la îngîmfare și la nesocotirea realității", să se treacă la „studierea temeinică a vieții, a fenomenelor noi11, ca „principală cerință, absolut obligatorie, a unei juste conduceri11. Astfel, in concepția partidului nostru, dezvoltarea economico-socială depinde nu numai de posibilitățile și re-

mereu în pas cuAceastă adevărată revoluționare a teoriei despre conducere, perspectiva datorată expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la colocviul privind problemele conducerii științifice a societății reliefează că intr-o lume și intr-o epocă ce parcurg simultan o profundă revoluție socială și o continuă revoluție tehnico-științi- fică, gindirca so- cial-politică, activitatea de conducere sînt hotă- rîtor influențate de spiritul creator, realist, știin- de noi sinteze teore-țific, generatortice și înfăptuiri practice, sensibil la schimbările dinamice ale epocii, de capacitatea factorului subiectiv de a explora, dc a corela mereu progresul social și tehnologic, de a stimula inovarea socială.întrunind condiții" favorabile afir-
1 Ion M1TRAN
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Campania agricolă de vară, desfășurată exemplar!
• Recoltarea orzului se 

desfășoară în 11 județe și 
în sectorul agricol Ilfov, 
pînă în seara zilei de 23 
iunie producția fiind 
strînsă de pe 21 la sută 
din suprafața cultivată

• Esențial pentru ex
tinderea ariei secerișului 
și intensificarea ritmului 
de lucru este ca pretutin
deni specialiștii să urmă
rească permanent stadiul 
coacerii lanurilor și să în
ceapă recoltarea de înda
tă ce umiditatea boabelor 
a scăzut sub 20 la sută

® Pentru-evitarea ori
căror pierderi de produc
ție combinele trebuie să 
fie reglate ori de cîte ori 
este nevoie, iar transpor
tul și depozitarea recoltei 
să se facă în același ritm 
cu secerișul

TIMIȘ : Livrări suplimentare la export

arad: La seceriș, rezultate pe măsura
bunei organizări a activitățiiSecerișul orzului a început în dețul Arad sub cele mai buhe auspicii. încă din prima zi suprafața recoltată reprezintă 22 la sută din cea cultivată. Aceasta reflectă temeinicia cu care oamenii muncii de pe ogoarele acestui județ au pregătit actuala campanie de seceriș, peste tot acționindu-se bine organizat, cu toate forțele, în lumina indicațiilor și a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului -'Național al Agriculturii. în acest sens, comitetul județean de partid a întreprins din timp toate măsurile și a mobilizat toate forțele existente ca secerișul orzului să se incheie cit mai grabnic, în cel mult patru zile. Este un obiectiv pentru realizarea căruia este necesară o organizare judicioasă și responsabilă a lucrului, în fiecare unitate agricolă.La Arad forță rul adjunct la direcția agricolă a județului, pentru încheierea secerișului în termenul stabilit. Capacitatea de transport asigurată ajunge la 24 000 tone, ceea ce înseamnă că, în condițiile efectuării a cel puțin patru curse pe zi de către fiecare autovehicul, se poate transporta o cantitate de aproape 100 000 tone pe zî. Măsuri deosebite au fost luate

recoltarea orzului în județul sint folosite 1 223 combine, suficientă, ne asigură ingine- Gheorghe Chiper, director

IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR

CIT MAI HUITE MATERIALE
RECUPERATEI
RECONDIȚIONATE
REFOLOSITE

înfăptuind eu spirit de răspun- : dere indicațiile secretarului general al partidului privind realizarea cu prioritate Și la un înalt nivel calitativ a producției destinate exportului, colectivele de oameni ai muncii din județul Timiș raportează onorarea integrală a contractelor încheiate cu partenerii externi pentru această perioadă a anului. Succesul are la bază îmbunătățirea continuă a activității în secțiile și atelierele specializate în producția pentru export, ridi-

carea permanentă a nivelului tehnic al produselor; adaptarea rapidă a producției la cerințele pieței externe. Demn de menționat este faptul că, la solicitările unor parteneri externi, in aceeași perioadă au fost realizate și livrate în avans utilaje tehnologice complexe, noi tipuri de motoare electrice, aparate electrice de măsură și control, tricotaje, încălțăminte, articole de sticlărie și alte produse în valoare de 50 milioane lei. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii'1).

I

VRANCEA : Economii de energie electrică

pentru evitarea pierderilor de producție. Astfel, sjțau făcut probe cu boabe la toate combinele, s-au efectuat etanșeizările necesare, iar combinele sînt reglate în Ian ori de cite ori este nevoie. Pentru recoltarea orzului de pe suprafețele cu plante căzute din cauza furtunilor, în fiecare unitate s-au organizat formații de cosași care intervin acolo unde combinele nu pot acționa.
Fiecare oră de lucru este 

folosită din plin. Dln cauza timpului nefavorabil, a ploilor frec-

vente, în ultimele zile recoltarea orzului se face in condiții mai dificile. în întreg județul oamenii și mașinile sint însă permanent in cîmp, fiind gata să folosească fiecare oră bună de convins de nele din Arad. Aici, intrat în „Faptul că— ne spunea Dana Mureșan, șefa fermei — ne permite începerea lucrului mai devreme. Am mobilizat aici 12 combine și, în cel mult două

lucru. Ne-am aceasta la C.A.P. Fînti-1 Consiliul agroindustrial duminică, combinele au lan dis-de-dimineață. umiditatea este optimă
(Continuare în pag. a IlI-a)

ZWMW/C4, 23 IUNIE ZI RECORD

IN COLECTAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE

b
IN ORAȘUL RlMNICU SĂRAT

0 EXPERIENȚĂ CARE TREBUIE AMPLIFICATĂ, GENERALIZATĂ
După cum am relatat în ziarul nostru din 15 iunie, la inițiativa „Scîn

teii'1 și a Consiliului popular județean Buzău, cu sprijinul comitetului ju
dețean de partid, în orașul Rîmnicu Sărat se desfășoară o amplă ac
țiune de organizare a activității de colectare, activitate care, în timp, să 
contureze cel mai bun sistem de recuperare și valorificare superioară a 
materialelor refolosibile. In cadrul programului de măsuri concrete, cu 
termene și responsabilități precise, întocmit de Consiliul popular orășe
nesc Rîmnicu Sărat - program prezentat în ziarul „Scînteia" - se stabi
lise și organizarea, Ia 23 iunie, a unei „zile record" in colectarea mate
rialelor refolosibile din gospodăriile populației.

O echipă de reporteri ai „Scinteii", prezentă în orașul 
Rîmnicu Sărat, relatează despre modul în care s-a organi
zat și desfășurat această „zi record" de colectare a materia
lelor refolosibile din gospodăriile populației. (IN PAGINA 
A IV-A).

23 Iunie 1985, gara din Rîmnicu Sărat : se încarcă în vagoane 
fierul vechi și hîrtia colectate in aceeași zi

Mai buna folosire a capacităților de producție, promovarea unor noi tehnologii și perfecționarea celor existente, înnoirea și modernizarea produselor au fost principalii factori care au condus în perioada parcursă din acest an, la nivelul județului Vrancea, Ia economisirea a peste 10 500 MWh energie electrică. La eforturile consumatorilor industriali și. din celelalte sectoare productive pentru fo- ^Iosirea rațională și ‘econofaicoasă a

energiei electrice, s-au alăturat și oamenii muncii din unitățile comerciale și social-administrative. S-au evidențiat in această [ activitate colectivele de muncă; de la întreprinderea de scule și echipamente hidraulice, întreprinderea metalurgică, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Focșani, Combinatul de celuloză și hîrtie Adjud, întreprinderea chimică Mărășești. (Dan Drăgulescu, corespondentul „Scînteii").
(\lezarmarea - merele imperativ^

al timpului nostru
Omenirea trăiește o adevărată 

dramă, care poate avea ca dez- 
. nodămint însuși sfîrșitul speciei 

umane. De-a lungul întregii sale 
istorii, ea nu a fost niciodată con
fruntată cu o problemă atit de gra
vă, întrucît niciodată riscurile unei 
anihilări globale nu au fost atit de 
mari, cum sînt în prezent. Acesta 
este un semnal de alarmă și tot
odată un avertisment dat de oame
nii de știință, care cunosc cel mai 
bine forța de distrugere a arme
lor moderne, primejdiile fără pre
cedent ale continuării cursei înar
mărilor.

Este pentru prima dată cînd, ca 
urmare a cursei nestăvilite a înar
mărilor, există un potențial de 
distrugere de cîteva ori a vieții 
pe Pămint, realitate subliniată in 
mod convingător de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : „Dezvoltarea armelor nucleare, stocurile deținute de cele două mari puteri — Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică — care pot distruge de mai multe ori întreaga omenire, au creat o situație cu totul nouă. Existența unor puternice mijloace de distrugere a Însăși vieții pe planeta noastră face ca războiul să nu mai fie posibil de conceput. Nu există nici o alternativă decit aceea a înlăturării cu desăvârșire a războiului, decit o politică de colaborare și pace11. 
Cele mai valoroase forțe științifi
ce, cele mai importante materiale, 
resurse energetice și fonduri finan
ciare sint risipite în această cursă 
nebunească a înarmărilor, avînd 
drept consecință stocuri masive de 
armament, care reprezintă o pri
mejdie irecuperabilă pentru pacea 
in lume. Aceasta in timp ce 
pe planeta noastră milioane de oa
meni trăiesc in condițiile vitrege 
ale subdezvoltării economice, ale 

^nalnutriției, secetei ce face rava-

gii în zone întinse ale globului, 
cind se face resimțită o lipsă acută 
de materii prime și energie, cind 
nu se găsesc soluții la o serie de 
probleme care ar conduce la ame
liorarea condițiilor de viață și de 
muncă ale oamenilor, pentru care 
ar fi necesare fonduri mult mai 
mici.

Atita 
cursa 
putea 
subdezvoltării, nu se vor putea re
zolva problemele sociale cu care se 
confruntă înseși țările dezvoltate 
din punct de vedere economic. In 
această privință, este eronat punc
tul de vedere conform căruia a- 
ceastă cursă a înarmărilor ar con
tribui la crearea de locuri de mun
că în economiile respective. Viața 
demonstrează tocmai contrariul : 
țările care nu. s-au angajat intens 
in această cursă nu cunosc pro
bleme dificile în domeniul ocupă
rii forței de muncă.

Cursa înarmărilor a devenit, de 
fapt, o realitate profund anacro
nică, în raport cu marile probleme 
economice și sociale ale lumii de 
azi. Soluționarea acestora nu poa
te avea loc decit pe calea unei 
cooperări one.ste, de la egal la egal, 
între popoare ; or, cursa înarmări
lor va constitui, atit timp cit va 
persista, un element de neîncrede
re intre popoare. Intr-un spirit de 
înaltă grijă și preocupare față de 
destinele omenirii, România, prin 
președintele ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a devenit unul din cei 
mai activi promotori pentru dezar
mare, care ar contribui la asigu
rarea păcii în lume și la soluțio
narea gravelor probleme cu care 
se confruntă omenirea in prezent.

vreme cit va continua 
înarmărilor, lumea nu va 
scăpa de acest flagel al

Prof. dr. Mihai TODOSIA
Universitatea „Al. I. Cuza" lași
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' ^ae^lXHJĂ DECEWII DE LA COMRESdTm PAKjțHWITO
ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE ~

Climatul marilor performanțe 
ale inteligenței tehnice românești

Perfecționarea organizării și conducerii societății- pîrghie a dezvoltării multilaterale a patrieiDrumurile patriei și ale altor țări ale lumii sint străbătute de moderne autovehicule de toate tipurile fabricate în țara noastră. întinderile albastre ale mărilor și oceanelor lumii sint brăzdate și de nave fabricate in șantierele, românești. Pe harta Rdmâniei apar mereu construcții uriașe, împlinind visuri către care au năzuit multe generații: Canalul Dunăre — Marea Neagră, Transfăgărășanul, Metroul, vastele șantiere de irigații, marile platforme ale industriei din ramurile de vîrf. în clipa de față doar trei țări ale lumii reușesc să producă instalații de foraj care pătrund in scoarța terestră la adîn- cimi de peste 10 000 metri. Printre ele se află și România. Metroul — cel mai modern mijloc de transport urban — a fost înfăptuit cu forțe proprii, cu proiecte, și tehnologie proprie doar de șapte țări de pe glob. în rîndul lor se înscrie și România. Șirul exemplelor de acest fel poate continua. O dată cu dezvoltarea economiei. a industriei a sporit spectaculos capacitatea de cercetare științifică și tehnologică din țara noastră. Astfel, față de 1945, cînd in cercetare lucrau 3 700 oameni, în anul 1965 numărul lor a ajuns la 45 300, pentru a crește în prezent la peste 235 000. Un mare potențial de cercetare, de creație! O importantă forță de înnoire, de modernizare, de perfecționare, a cărei capacitate de acțiune .— îndreptată mereu cu fața către producție —este ilustrată și de faptul că in ultimii 2.0 de ani volumul activității de cercetare a sporit de 14 ori.Drumul acesta nu este doar de la unitate la multiplu și nici doar de la simplu la complex, ci este, mai cu seamă, saltul calitativ, la marea performanță, făcut în anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului.Pe drept cuvint, automatizarea este denumită „vîrful de lance" al electronicii. Și asta pentru că ramurile producătoare de mijloace de automatizare, electronică și tehnică de calcul sint cele care valorifică în gradul ”c8l ' riiaî îhalt materialele, munca și inteligenta, ducind la*r,eăK  lizarea de produse cu valori foarte ridicate, cu consumuri mici de materiale și energie.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și be
neficiile sint calculați pe patru 
luni.

— Drumul ascendent al economiei românești in ultimii. 20 de ani este admirabil oglindit de existența întreprinderii noastre, ne spune ing..Gheorghe Pîrvu, directorul Fabricii de elemente pentru automatizări din București. Automatizarea este una dintre cele mai moderne direcții de dezvoltare a producției și a altor activități economi- co-sociale. întreprinderea a luat ființă în 1967, ca urmare a hotărîrilor Congresului al IX-Iea. Am început cu fabricarea a 52 de

tipuri de aparate, de automatizare realizate pe bază de licență străină. Acum fabricăm peste 150 de tipuri de aparate de automatizare în cîteva milioane de tipovariante, toate reprezentînd performanțe ale gîndirii tehnico-științi- fice românești. Dezvoltarea puternică a economiei naționale în acești 20 de ani, atit cantitativ, cît și în laturile esențiale, calitative, ne-a dat un continuu imbold, făcînd ca valoarea producției noastre să sporească de la 25 de milioane, în 1967, la aproape un miliard in 1985. Totodată, în pas cu cerințele țării și cu tendințele pe plan mondial, am parcurs citeva etape de perfecționare, trecînd de la tran- zistoarele cu germanlu la cele cu siliciu, apoi la circuitele integrate, pentru a ajunge în prezent la folosirea microprocesoarelor și a circuitelor cu un grad ridicat de integrare.Străbatem halele de producție ale întreprinderii — adevărate laboratoare în care lucrează ingineri, tehnicieni și muncitori de îrialtă calificare. Aici sînt concepute și realizate produsele purtind prestigioasa marcă F.E.A., destinate marilor combinate metalurgice, miniere și chimice,. e- nergeticii — inclusiv programului nuclear — construcțiilor, transporturilor, agriculturii și zootehniei. Milioanele de tipovariante' menționate înseamnă și a- parate pentru dirijarea celor mai complicate procese chimice și echipamente pentru metrou și utilaje pentru incubatoarele de pui. întreaga producție a Oltcitului este supravegheată și dirijată de un sistem de calculatoare de proces construit aici. F.E.A. participă la realizarea a- paraturii pentru sistemul național de avertizare hi- dro-meteo, producînd utilaje atit pentru stațiile centrale și zonale, cît și pentru locuri inaccesibile, în care omul ajunge cu mare dificultate o singură dată pe an.Aici, la F.E.A., ca și în întreaga economie a României în continuă’ dezvoltare și modernizare, se fac mereu importanți pași spre viitor.■ ‘Directivele Congresului al XlII-lea al partidului prevăd’ expres accelerarea procesului de automatizare, electronizare șl robotizare a producției și a altor activități econo- mico-sociale, menționează Grigore Nelepcu, inginerul șef al întreprinderii. In afară de F.E.A., în ultimii ani au mai luat ființă și alte întreprinderi care produc aparatură de automatizare la Cluj-Napoca, Bîr- lad și Pașcani. Creația în acest domeniu are posibilități excepționale.Drept dovadă ne este prezentată una dintre cele mai recente și mai de seamă realizări, aparatul de hemodializă renală. Aflăm că primul rinichi artificial de fabricație românească

a fost omologat de curînd și că se găsește in exploatare cu foarte bune rezultate la spitalul ,.Carol Da- villa". Este vorba de un aparat extrem de complex la realizarea căruia au contribuit mai multe institute de cercetare și de proiectare, precum și 26 de întreprinderi din intreaga țară. Rinichiul artificial înglobează sisteme electronice și hidraulice, mecanică fină, filtre extrem de perfecționate, întreaga funcționare fiind guvernată de circuite electronice aflate în intimă legătură cu corpul uman. Intr-o primă etapă se vor produce încă 15 asemenea aparate, România situîndu-se — și prin această -nouă performanță — în rindul foarte puținelor țări din lume care realizează acest produs al științei și tehnicii de vîrf.„Tractorul" Brașov — unitate etalon a construcțiilor de mașini din țara noastră. Atelierul de încercări și execuție de prototipuri.— De ce vi se spune „ambasadorul"? îl întrebăm pe maistrul Gheorghe Lin- teș, șeful atelierului.— Știu eu ? Poate pentru faptul că împreună cu tractorul românesc am fost în 30 de țări de pe toate continentele lumii. Numai la Paris am .participat la 14 saloane internaționale de mașini agricole și trebuie să spun că întotdeauna am putut sta cu fruntea sus. De fapt, dacă este vorba de vreun ambasador, acesta este tractorul românesc — mesager pe toate meridianele globului al vocației constructive- a poporului nostru, al înfăptuirilor științei și tehnicii românești. Tractorul „vorbește" în multe limbi de pe glob prin înaltele sale performanțe, care, de un număr de ani, l-au impus ferm In rindul celor mai bune mașini din lume.— Care-i acel număr de ani ?— Vedeți, ;eu mă aflu printre foarte puținii IAR- iști, lucrez în uzină din 1938. întotdeauna, noi am fabricat și avioane bund, și tractoare bune. Dar marele accent în domeniul calității s-a pus după Congresul al IX-lea al partidului,, și asta, nu numai, la noi,', la „Tractorul", ci în întreaga țâră. Noi, producătorii de tractoare, arh înțeles că nu e suficient să fim doar buni, ci trebuie să fim foarte buni și anume pe plan mondial. Aceasta ne-a trezit mari ambiții, ne-a stimulat extraordinar. Ni s-au creat condiții și putem spune că am reușit să ajungem printre cei mai buni.— Desigur, e greu de atins o asemenea performanță...— După cum se știe, e și mai greu să te menții la acest nivel. Am să dau un exemplu. Noi nu eram întru toțul mulțumiți de instalația hidraulică produsă de „Mecanica" Galați pentru tractoarele de 85 și

110 CP. Am fi putut spune că aceasta e treaba lor, a .celor de la Galați ? Nu ! Și asta deoarece per total e vorba de tractorul românesc, de prestigiul lui. împreună cu proiectanții și cu cei de la „Mecanica", o echipă din atelierul nostru a studiat și a muncit 5ase luni fără întrerupere, făcînd nenumărate încercări, modificări, adaptări, mer- gind noi la Galați, che- mindu-i pe gălățeni la noi. Pînă Ia urmă s-a ajuns și cu sistemul hidraulic la parametri normali, care pentru noi înseamnă parametri mondiali.— Atelierului condus de dv. i se spune și' „locul în care se naște noul...".— Da, fiindcă ne oeu- - păm de încercări și prototipuri; Dar noul trebuie să se nască necontenit, peste tot. In toate secțiile marii noastre întreprinderi, pentru a produce tractoare competitive, și în întreaga economie națională.Strategiile dezvoltării au stimulat puternic gindirea tehnico-științifică românească, Un exemplu este edificator: dacă în 1965, asigurarea necesarului de mijloace de automatizare se făcea în proporție de 48 la sută din producția internă și 52 la sută din producția din import, în prezent, 98,5 la sută din a- ceste mijloace sint produse în țară. Aceasta înseamnă stimularea creației originale, aceasta înseamnă valorificarea creației !In primii patru ani ai acestui cincinal, prin eforturile concertate ale cercetării, învățămîntului și producției s-au realizat și pus in fabricație peste 13 500 de mașini, utilaje, aparate și instalații noi și s-au introdus in producție 4 100 materiale și bunuri de consum noi. In același timp au fost create și s-au aplicat peste 5 000 de tehnologii noi și perfecționate.Mîndrie ? Da ! Dar nu și automulțumire.— Performanța se cere cultivată, ritmul înnoirilor in lumea contemporană este extraordinar, ne spune prof. univ. dr. Ing. Marius Hăngănuț, șeful filialei Cluj-Napoca a Institutului de cercetare științifică șl inginerie tehnologică pentru automatizări. Acestor j cerințe prevederile Congresului care stabilesc pa, „pe ansamblul economiei naționale, ponderea produselor industriale care se realizează ia nivel mondial ri
le corespund Directivelor al XlII-lea,

dicat să ajungă în 1990 la aproape 95 la sută, iar la 2—5 la sută din producție să se atingă performanțe superioare acestui nivel". Sînt sarcini pe care trebuie și putem să le realizăm.Trebuie și putem ! A-. cesta este climatul mobilizator al marii performante. Este temeiul prezentului prin care năzuim spre viitor.
Gh. ATANASIU

(Urmare din pag. I)mării unei concepții teoretice și ideologice unitare despre lume și viață, societatea socialistă se află în fața unei perspective istorice de amplă rezonanță socio-umană, caracterizată, înainte de toate, prințr-o autentică forță de creație emanind de la întreaga societate. Unitară in esența ei, conștiința de sine a societății permite evaluarea la scară macroso- cială a viitorului, a liniei de dezvoltare, procesul revoluționar continuu operînd transformări plurivalente, a- ducînd la ordinea zilei noi exigente în privința cunoașterii profunde și conducerii eficiente a proceselor economico-sociale. Pe acest fundal, rolul ideologiei socialiste, al conștiinței înaintate rezidă- în evaluarea permanentă, din perspectivă revoluționară, a dialecticii raporturilor dintre continuitate și discontinuitate, dintre înfăptuirile trecute și sarcinile prezente, dintre acestea și viitor. Funcția creatoare, teoretică și aplicativă, a ideologiei socialiste se întemeiază, desigur, pe continua îmbogățire a vieții economice, sociale, politice, morale a societății socialiste în drumul ei ascendent, pe generalizarea conștiinței înaintate, mereu revigorată de spiritul revoluționar ce jalonează trecerea spre comunism. A- flată in fața datoriei de a evalua activitățile umane, consecințele lor, îndeplinind misiunea de descifrare obiectivă și apreciere valorică a transformărilor din societate, activitatea ideologică este o componentă a conducerii social-politice, un factor de modelare și mobilizare a voinței și conștiinței maselor, își a- ddce o contribuție însemnată la ridicarea nivelului de organizare și conducere a societății, a diferitelor domenii, a unităților economico-sociale.Realitățile lumii de azi arată că procesele de conducere sînt componente ale politicii, poartă o definită încărcătură ideologică. Noul avînt al revoluției tehnico-științifice, fără a diminua in vreun fel caracterul politic al conducerii sociale, așa cum consideră unele abordări, unele doc-.

trine contemporane, aduce în atenție noi criterii apte a evalua și de-> termina calitatea, randamentul conducerii. Unii teoreticieni nemarxiști, schițind ceea ce ar fi, în concepția lor, „societatea programată", societate ce ar lua naștere din orice „mod de dezvoltare", fie el socialist sau capitalist, vorbesc despre stadiul nou al istoriei, omenirii văzut aproape exclusiv sub incidența utilizării maxime a cuceririlor electronicii, care ar veni să domine viața economico- socială, inclusiv conducerea ei. In expresia lor ideologică, teoriile de acest fel, in ciuda tendinței — ne- nțărturisite, dar evidente — de „îndepărtare" de ideologii și de proiectare a viitorului social al omenirii ca fiind „deasupra" sau „dincolo" de ideologii, sint un produs al căutărilor de a găsi ieșiri rațional- umaniste dintr-o criză de sistem, fără a recunoaște cauzele crizei in însăși natura social-economică a sistemului.în ce privește societatea socialistă, analiza lipsită de prejudecăți a proceselor economico-sociale, evitarea formulelor învechite, închistate, apelul continuu la argumentele vi- talizate de „proba de foc" a practicii s-au dovedit și se dovedesc a fi condiția primordială a înțelegerii realității în dinamica transformării sale revoluționare. In acest sens, e- poca de creație istorică inaugurată de partidul nostru acum două decenii evidențiază că tocmai spiritul analitic lucid, critic este în mod firesc generator de noi judecăți, capabil de noi ipoteze teoretice, care, pe măsura „încărcăturii" lor ideatice și practice revoluționare, pot îmbogăți semnificativ experiența socială, implicit teoria conducerii economico-sociale. După cum se știe, în diverse condiții, în diverse etape au putut apărea aprecieri sau tendințe unilateralizante pe planul practicii și al teoriei, dar mersul înainte al noii orînduiri probează indubitabil capacitatea socialismului de a contracara anomaliile, abaterile, capacitate ce constituie una din notele originale, din izvoarele superiorității sistemului de reorganizare re

voluționară a societății, de reconstruire a vieții ei spirituale, potrivit unei orientări programatice, din inițiativa și sub conducerea partidului clasei muncitoare, integrat organic realităților istorice naționale.Experiența strălucitei perioade inaugurate in țara noastră de Congresul .al IX-lea al partidului, ansamblul de măsuri privind reîmpărțirea teritorial-administrativă a țării, închegarea sistemului unitar al democrației socialiste, trecerea la noul mecanism economico-financiar, crearea unor structuri organizatorice a- decvate, metodele și formele noi, originale, de conducere pun in lumină 'viabilitatea și vitalitatea spiritului revoluționar, științific in desfășurarea activității ideologice,' în sporirea continuă a funcționalității organismelor, și instituțiilor democrației muncitorești, revoluționare, in conducerea socială. Așa cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, Ia recentul fo
rum al democratici muncitorești, 
toate acestea sînt rezultatul schim
bărilor care s-au produs in societa
tea noastră, „o urmare directă a 
hotărîrilor Congresului al IX-Ica al 
partidului, care și-a propus să de
termine o schimbare în concepția de 
conducere a societății noastre socialiste", astăzi fiind evident că asemenea orientări au dat roade trainice, atit în ce privește amplificarea forțelor de producție, cît și perfecționarea organizării și conducerii societății, creșterea rolului partidului, al . statului în întreaga viață economico- socială.Procesul complex, multilateral de conducere â societății, problemele dezvoltării sale armonioase, ascendente implică permanenta evaluare a transformărilor din economie, din viața socială, studierea și înțelegerea fenomenelor noi, â acțiunilor legilor dialecticii; pentru a da răspuns științific, revoluționar problemelor ridicate de viață, iar un asemenea răspuns înseamnă de fapt, pe planul organizării și conducerii, al stilului de muncă, trecerea la soluționarea efectivă a acestor probleme. Pornind de la principiul că organizarea și repartizarea forțelor, cuprinderea tuturor sectoarelor de activitate au o

importanță hotărîtoare, partidul nostru a,considerat și consideră că prin calitatea și esența socio-umană, prin nivelul de raționalitate, prin gradul înalt de eficiență spre care tind, procesele conducerii reprezintă, in socialism, factorul menit să valorifice resursele existente, materiale și umane, să promoveze soluții optime, să depășească in mod conștient, echilibrat, sau să prevină dificultățile, contradicțiile dintr-un domeniu sau altul.Rolul dinamic al conducerii științifice, revoluționare iși găsește expresia nu în considerații abstracte, in angajamente verbale, ci direct in fapte, în realizarea cu înaltă conștiință și responsabilitate a prevederilor planului național unic pe fiecare întreprindere, centrală sau ramură economică, dacă este vorba de producția materială. In asemenea condiții, forurile de conducere colectivă, democratică se află in fața răspunderii de a-și perfecționa întreaga activitate in raport cu noile cerințe, încit fiecare organ de conducere, toți cei care îl compun să lucreze tot mai bine, să obțină rezultate superioare. Aceasta trebuie să determine ca, in ce privește întreprinderile, de exemplu — celula de bază a mecanismului nostru economico-financiar — fiecare să devină o puternică forță, o puternică unitate economico- socială, integrată economiei naționale, contribuind la modernizarea și prosperitatea acesteia, în concordanță cu indicatorii stabiliți prin documentele de partid și de stat.Prin programul partidului, prin hotărîrile Congresului al XlII-lea, prin indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, națiunea noastră dispune de planuri temeinic fundamentate de dezvoltare eco- nomico-socială, fiind asigurate bune condiții pentru a le îndeplini. Hotă- ritoare sînt activitatea organizatorică, munca practică, pe scurt, stilul comunist, revoluționar de a conduce, experiența acumulată în acest domeniu în perioada de după Congresul al IX-lea, constituind un adevărat tezaur al activității partidului. al dinamizării progresului multilateral al patriei.

Foto : S. CristianArhitectură modernă în municipiul Roman

REZULTATE REMARCABILE
1 ÎNDEPLINIREA PLANULUI
Panoul fruntașilor pe primele cinci luni

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socia
listă pe primele cinci luni ale anului, de alte colective fruntașe de 
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, din uni
tăți agricole de stat, precum și din domeniul circulației mărfurilor.

, Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatori
lor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 
mai 1985 *),  pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Locui I: întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier, cu 616,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 8,5 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii; consumul propriu tehnologic de energie electrică a fost sub cel normat cu 1,2 la sută, iar cheltuielile au,, fost mai mici decît cele prevăzute in buget cu 9,8 la sută.Locul II: întreprinderea Electro- centrale Curtea de Argeș, cu 472,8 puncte.Locul III: întreprinderea elec- trocentrale Cluj-Napoca, cu 451 puncte.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I: Schela de producție 
gaze naturale Mediaș, județul Si
biu, cu 574,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 0,3 la sută la pro

ducția netă, 0,7 la sută la productivitatea muncii, 5,6 la sută la volumul de fluide injectate in zăcă- mint pentru creșterea factorului final de recuperare; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă âu fost mai mici decit cele planificate cu 1,1 la sută, iar cele materiale cu 2,8 la sută.Locul II: Schela de producția petrolieră Moșoaia, județul Argeș, cu 437,3 puncte.
IN INDUSTRIA METALURGICA — subRamura produse 

REFRACTARE

Locui I: întreprinderea de pro
duse abrazive Birlad, județul 
Vaslui, cu 660,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 9,5 la sută la producția fizică, 9,4 la sută la producția netă, 13 la sută la producția-marfă vindută și Încasată,. 10 la sută la productivitatea muncii; depășiri însemnate de plan au mal fost obținute la beneficii; consumul realizat de energie electrică și combustibili a fost sub cel normat cu 4,8 la sută, iar cel de materii prime și materiale de bază cu 2,4 la sută.Locul II: întreprinderea „Răsăritul" — Brașov, cu 558,8 puncte.Locul III: întreprinderea „Car- bochim" — Cluj-Napoca, cu 497,1 puncte. J

IN INDUSTRIA DE TRACTOARE 
ȘI MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE

Locul I: întreprinderea de scule, 
dispozitive și verificatoare auto 
Costești, județul Argeș, cu 545,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 7,5 la sută la producția fizică, 8,2 la sută Ia producția netă, 9,9 la sută la producția- marfă vindută- și încasată, 9,2 la sută la productivitatea muncii, 5,3 la sută la beneficii; consumurile de materii prime, .materiale, energie și combustibili au fost sub cele normate.Locul II: întreprinderea mecanică Bacău, cu 461,8 puncte.Locul III: întreprinderea de piese de schimb auto Scornicești, județul Olt, cu 275,9 puncte.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ELECTRONICA ȘI TEHNICA 
DE CALCUL, ECHIPAMENTE 

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I: întreprinderea „Eiec- 
troaparataj" — București, cu 681,9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: .5,1 la sută 'a producția-marfă vindută și încasată, 1,9 la sută la producția fizică și la productivitatea muncii, 1,7 la sută Ia producția netă; depășiri de plan au mai fost obținute la export și beneficii; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 2,6 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 5,3 la sută.Locul II: întreprinderea „Elec

tronică industrială" -4’ București, cu 675,7 puncte.Locul III: întreprinderea de piese radio și semiconductori Băneasa — București, cu 617,5 puncte.
IN INDUSTRIA CHIMICA — 

SUBRAMURA MEDICAMENTE, 
COSMETICE, COLORANȚI 

ȘI LACURI

Locul I: întreprinderea de me
dicamente București, cu 539,8 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 1,9 la sută la producția fizică, 7,4 la sută la producția netă, 1,6 la sută la . export, 1,3 la sută la producția-marfă vîn- dută și încasată, 1,5 la sută la productivitatea muncii, 2 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii; consumurile de energie electrică și combustibili au fost sub cele normate cu 15,3 la sută.Locul II: întreprinderea de antibiotice Iași, cu 390 puncte.Locul III: întreprinderea de produse cosmetice „Farmec" — Cluj- Napoca, cu 383,8 puncte.

IN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I: întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rimnicu Vilcea, cu 1 086,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 9,5 la sută la producția fizică, 4,8 la sută la producția netă,' 3,8 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 3,3 la sută la productivitatea muncii; depășiri de plan au mai fost obținute la export, beneficii și livrări de mărfuri la fondul pieței; consumurile de energie electrică și combustibili au fost sub cele normate cu 13,6 la sută, iar cele de materii prime și materiale de bază cu 2,8 la sută.Locul II: Unitatea forestieră de exploatare și transport Craiova, cu 871,7 puncte.Locul III: întreprinderea forestieră de exploatare și transport Focșani, județul Vrancea, cu 561,8 puncte. .

IN INDUSTRIA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I: Fabrica de anvelope 
Luduș, județul Mureș, cu 746,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 38,8 la sută la producția fizică, 6,4 la sută la producția netă, 25 la sută la export; depășiri de plan au mai fost obținute la producția-marfă vîndută șl încasată, la productivitatea muncii și la beneficii; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 2,5 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 2,9 la sută.Locul II: întreprinderea chimică „Prodcomplex" — Tg. Mureș, cu574.6 puncte.Locul III: întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov, cu 574,3 puncte.
IN INDUSTRIA TEXTILA 

(LINA, MATASE, IN, CINEPA)

Locul I: întreprinderea Filatura 
de lină pieptănată București, cu705.6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 1,1 la sută la producția fizică, 1,5 la sută la producția netă, 1,3 la sută la export, 1,5 la sută la productivitatea muncii, 1,7 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii și la producția-marfă vindută și încasată; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,4 la sută.Locul II: întreprinderea „Libertatea" — Sibiu, cu 652,9 puncte.Locul III: întreprinderea Filatura de mătase naturală Lugoj, județul Timiș, cu 224 puncte.
IN ÎNTREPRINDERI agricole 

DE STAT CU PROFIL MIXT

Locul I: întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 1 223,5 puncte.Principalii Indicato'ri de plan au fost depășiți cu: 25,4 la sută la producția de carne, 8,4 la sută la efectivele de bovine Ia sfîrșitul perioadei și 21 la sută la cele de ovine; depășiri de plan au mai fost obținute la producția de lapte de vacă, efectivele de porcine, livrările de'carne la fondul de stat și la beneficii; cheltuielile Ia 1000 lei producție-marfă au fost mai mici decit cele planificate.Locul II: întreprinderea agricolă de stat Tg. Frumos, județul Iași, cu 901,5 puncte.

Locul III: întreprinderea agricolă de stat Strunga, județul Iași, cu 824,9 puncte.
IN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I: Combinatul poligrafio 
„Casa Scînteii" — București, cu
453.2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 2 la sută la producția fizică, 7,9 la sută la export, 2,5 Ia sută Ia producția-marfă vindută și încasată, 2 la sută la productivitatea muncii; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă și la livrări de mărfuri la fondul pieței; consumurile fiu energie electrică au fost sub cela normate cu 1,5 la sută.Locul II: întreprinderea poligrafică Buletinul Oficial — București, cu 244,9 puncte.Locul III: întreprinderea poligrafică Iași, cu 199,9 puncte.

IN CONSTRUCȚII-MONTAJ 
— ALTE MINISTERE

Locul I: întreprinderea antre
priză de montaj și reparații cen
trale termice — București, cu
847.3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 23,4 la sută la producția de construcții montaj terminată, 26,5 la sută la productivitatea muncii; depășiri însemnate de plan au mai fost obținute la producția netă de construcții-mon- taj și beneficii; cheltuielile materiale la 1 000 lei construcții*mon-  taj au fost mai mici dăcit cele planificate cu 5,4 la sută; consumurile de ciment, metal și com- bustibili-carburanți au fost sub cele normate.Locul II: întreprinderea antrepriză pentru construcții-montaj Delta Dunării — Tulcea, cu 755.6 puncte. ,Locul III: Trustul antrepriză generală de construcții-montaj și reparații Brașov, -cu 558,8 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA

Locul I: Stația de cale ferată 
Iași, cu 436,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 29,5 la sută la volumul de transport, 25,6 la sută la productivitatea muncii, 4,8 la sută 

la tonajul mediu brut pe tren de marfă, 3,7 la sută la utilizarea mijloacelor de transport; staționarea vagoanelor de marfă la incăr- care-descărcare a fost sub cea planificată cu 0,4 la sută; consumurile de energie electrică și combustibili au fost sub cele normate cu 20 la sută.Locul II: Stația de cale ferată Ișalnița, județul Dolj, cu 379,6 puncte.Locul III: Stația de cale ferată Birlad, județul Vaslui, cu 374,5 puncte.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 
ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE 

ȘI BALNEOCLIMATERICE

Locui I: întreprinderea de ho
teluri și restaurante Mangalia, ju
dețul Constanța, cu 371,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 17,2 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 14,4 la sută la încasări medii pe un lucrător, 11,5 Ia sută la beneficii, 10,3 la sută la prestări servicii către populație; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici. decît cele planificate cu 19,8 la sută.
IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 
IN CONSTRUCȚII

Locul I: întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Foișor — București, cu 
794,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 1,4 la sută la producția de construcții-montaj, 18,5 la sută la încasări din activitatea de producție-prestații, 16,3 la sută la volumul lucrărilor de întreținere, reparații curente și prestări în construcții, 20,8 la sută la prestări servicii pentru populație, 19,2 la sută la productivitatea muncii; depășiri de plan au mai fost obținute Ia beneficii; cheltuielile materiale Ia 1 000 lei producție prestații, precum și consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decit cele planificate.Locul II: întreprinderea de construcții, reparații și administrație locativă Colentina — București, cu 751 puncte.Locul III: întreprinderea pentru administrarea clădirilor București, cu 749,1 puncte. (Agerpres)
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la recentul forum al democrației muncitorești, revoluționare

Muncă plină de răspundere pentru cuCulituteu înaltă u produselor
și onorarea promptă a comenzilor

garantează îndeplinirea plenului
Colectivul întreprinderii mecanice din Bacău a raportat, la finele primelor cinci luni, îndeplinirea cu 30 de zile mai devreme a sarcinilor dc plan ce-i reveneau pe primul semestru la export. Faptul că în a- ceastă perioadă au fost livrate suplimentar partenerilor de peste hotare produse a căror valoare, ajunge la aproape 3 milioane lei este o dovadă a competenței și seriozității colectivului băcăuan, ’ a spiritului de responsabilitate cu care acționează pentru realizarea comenzilor de export.Datele furnizate confirmă pe deplin această apreciere. Lună de lună, întreprinderea și-a îndeplinit și chiar și-a depășit planul la principalii indicatori. In cinci luni a fost realizată o producție-marfă suplimentară in valoare de aproape 4 milioane lei, in timp ce prevederile planului la producția fizică au fost depășite cu 663 tone organe de asamblare, 200 tone piese forjate-matrițate și cu 1 285 000 lei la piese de schimb. Semnificativă pentru modul în care își desfășoară activitatea colectivul întreprinderii este următoarea precizare : întregul spor de producție a fost obținut pe scama creșterii productivității muncii. Datorită hărniciei oamenilor, mai bunei organizări a producției, introducerii unor tehnologii moderne de lucru, nivelul planificat al productivității muncii a fost depășit cu 2 000 lei pe fiecare om al muncii.Sint realizări care au presupus nu numai eforturi susținute din partea tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, dar și mult spirit de inițiativă. în secțiile de producție, ' unde se realizează elemente de

specialiștii s-ău preocupat de introducerea unor noi tehnologii de fabricație cate au dus atit la creșterea productivității muncii, cit și la realizarea unor produse de înaltă tehnicitate și complexitate, competitive pe piața mondială. In atelierele de forjă și presă, bunăoară, a fost înlocuită tehnologia de presare la cald și așchiere cu cea de presare Ia rece, Ia noi game de organe de asamblare. Noua tehnologie asigură, pe .de o parte, realizarea unor jn-
Din experiența 

întreprinderii mecanice 
din Bacău

semnate economii de metal, combustibil și energie electrică, iar pe de alta, creșterea considerabilă a fiabilității produselor. De asemenea, a fost introdusă pentru prima dată tehnologia de filetare axială prin rulare, in loc de așchiere, la piesele cu lungimi foarte mari, procedeu care permite îmbunătățirea simțitoare a calității produselor și reducerea consumului de metal.Modernizarea tehnologiilor a permis, în același timp, după cum ne-a informat tovarășul Gheorghe Lun- geanu, directorul întreprinderii, asimilarea și introducerea în fabricație a unui număr de peste 100 tipodi- mensiuni de organe de asamblare. La această dată, în întreprindere se realizează lunar circa 900—1 000 sor-

(Urmare din pag. I)cerut eforturi deosebite și un ridicat grad de calificare profesionala, a dat rezultate deosebite la două sonde pe zăcămintul , Ne.greni, ur- mind ca 'a''&feasta tehnologie să fie' extinsă in perioada următoare la alte 18 sonde.
Sondele noi - 

puse mai rapid 
în funcțiuneRealizarea planului de producție pe acest an depinde în bună parte de punerea mai rapidă in funcțiune a sondelor noi, forate in structuri recent descoperite. Or, in acest domeniu, al forării și intrării, în producție a sondelor noi, există o serioasă răminere in urmă. In primele cinci luni din acest an trebuiau să fie puse in funcțiune 593 sonde noi, dar au fost predate producției numai 350 sorrde, cu un aport de circa 2 000 tone țiței pe zi. în consecință, planul de producție nu se poate realiza zilnic cu circa 1 360 tone. lata, așadar, cit de importantă este problema recuperării niul tareȘi unor gură

cheltuielile se diriiinuează substanțial. Metoda se aplică cu bune rezultate în trusturile petroliere Moi- nești, Tirgu Jiu și Pitești, urmînd să g fie, extinsă și în alte zone de exploatare.
Operativitate maximă 

în executarea intervențiilor 
la sonde

din producția acestui an o reprezintă produsele noi și modernizate.Rezultat nemijlocit al preocupării pentru diversificarea și îmbunătățirea calității produselor, al promptitudinii cu care sint onorate cerințele partenerilor externi, in ultima vreme solicitările la export au crescut, sporind corespunzător și volumul produselor contractate. Tovarășul Petrișor Bălăiță, directorul comercial al unității, ne-a precizat că planul la export pe acest an este acoperit integral cu comenzi și contracte, Mai mult chiar, întreprinderea a primit comenzi suplimentare de produse din partea unor firme din Elveția, Italia, R.F.G. și alte țări cu tradiție în fab'ricarea organelor de asamblare. Deși unele contracte sint onorate chiar înainte de termen, trebuie spus că aceasta nu se face niciodată in detrimentul calității produselor. Dimpotrivă, merită evidențiat faptul că pină acum întreprinderea din Bacău nu a primit nici un refuz, și nici o reclamație din partea partenerilor externi.In spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, colectivul întreprinderii mecanice din Bacău este hotărit să Sporească cantitățile de produse destinate exportului. In acest scop» în unitate a fost elaborat un amplu program de măsuri tehnice și organizatorice, menite să asigure creșterea producției fizice la toate sortimentele și îmbunătățirea continuă a calității produselor. în toate secțiile și atelierele de producție au fost organizate formații speciale care lucrează numai pentru export, a fost îmbunătățită asistența tehnică în toate schimburile, este asigurată din timp aprovizionarea locurilor de muncă cu materii prime și materiale de bună calitate. Specialiștii sint preocupați de promovarea unor noi tehnologii de lucru, de introducerea u- nor mașini și dispozitive moderne, care să asigure creșterea productivității muncii, o calitate ireproșabilă a produselor, ceea ce va ridica în continuare activitatea in acest domeniu pe trepte superioare de eficiență.

capacități să producă in avans
10 miieco-unde se vor produce în final tone electrozi pe an, necesari nomiei naționale și care erau aduși pină nu de mult, din import. Puternic mobilizați de sarcinile subliniate de tovarășul Ni'colae Ceaușescu la recenta plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, constructorii, montorii, proiectanții și beneficiarul sint ferm hotăriți să dea în funcțiune lă termen și chiar mai devreme noile capacități de producție prevăzute în acest an".In acest tn ritm montaj la cuptorul de 50 de la oțelăria electricăscop, se desfășoară susținut lucrările de tone nr. 1, cu

lucru, colaborarearea fronturilor de permanentă și rodnică dintre proiectant. constructori, montori si beneficiar. asigurarea Ia timp a utilajelor si. nu in ultimul rînd, generalizarea inițiativelor și metodelor valoroase de lucru ale oamenilor, a experienței celor mai bune formații de lucru".Așa. de exemplu, au fost realizate toate închiderile pe soluții definitive, ceea ce a permis executarea lucrărilor de montaj la secția de electrozi, la oțelărie, p'recum si la celelalte obiective in ritm susținut, chiar și în. lunile chid condițiile atmosferice au fost deosebit de vitrege. Comitetul de partid și conducerea antreprizei au acționat pentru buna
Pe șantierul Combinatului metalurgic 

din Cîmpia Turzii

Gheorghe BAI.TA
corespondentul „Scînteii"

în ultimii ani. la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii au fost realizate, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. o serie de noi investiții și sint prevăzute să fie construite in continuare alte capacități de producție. Cum se acționează pentru executarea lucrărilor planificate pe această importantă platformă industrială ? La întrebarea noastră, tovarășul Ionel Butilcă, secretar al comitetului de partid si președinte al consiliului oamenilor muncii din combinat, ne-a precizat : „în. acest an s-a muncit în general bine, forțele proiectantilor, constructorilor. montorilor. și beneficiarului fiind concentrate pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor, corespunzător graficelor stabilite. Prevederile de pian la zi au fost depășite atit la total investiții, și la construcții-njontaj, a fost .pusă . in • funcțiune de electrozi speciali pentru unitate modernă, echipată cu de calcul si mijloace electronice de conducere a proceselor tehnologice,
cit Recent, secția sudură, tehnică

termen de punere tn funcțiune In luna noiembrie, dar care, potrivit angajamentelor asumate de constructori și beneficiar, va începe să producă in luna august. »Cu o lună mai de" vreme decit este prevăzut în plan va fi dată în funcțiune noua capacitate de cabluri de tracțiune, iar cele de bare trase și trăgătoria specială vor produce la termenele stabilite. mai precis in luna noiembrie din acest an.Faptul că pe șantier se muncește energic, cu stăruință, pentru accelerarea ritmului de lucru- demonstrează hotărîrea si capacitatea comuniștilor. a celorlalți oameni ai muncii de pe șantier -de a-și onora cu răspundere sarcinile de plan si angajamentele asumate pe acest an.Cum s-a ajuns la rezultatele de pină acum ? Tovarășul Dumitru Ho- țupan, inginer-șef al Antreprizei de construcții și instalații Cîmpia Turzii. ne arată un dosar în care se află planuri de măsuri, programe de lucru : ..Nu este vorba de hîrtii. asa ' cum s-ar părea la prima vedere, ci de măsurile Întreprinse de brigăzile care lucrează pe această_platformă, conduse de inginerii Constantin Ste- . rescu și Lucian Moșneag, de soluțiile și tehnologiile, aplicate pentru devansarea unor lucrări. Hotăritoare în realizarea corespunzătoare a investițiilor au fost pregătirea din timp si minuțioasă a fiecărei lucrări, asigurarea documentațiilor tehnice, crea-

organizare a muncii, urmărind zilnic execuția lucrărilor, aprovizionarea ritmică cu materiale a punctelor de lucru, buna folosire a tehnicii din dotare și a forței de muncă.Deplasîndu-ne pe șantier, ingine- rul-șef al antreprizei ne-a explicat că un accent principal a fost pus pe folosirea unor soluții constructive și metode de execuție de inalt randament, cum sint prefabricarea instalațiilor tehnologice si de ventilație intr-un atelier centralizat al antreprizei, asamblarea la sol a construcțiilor metalice, inclusiv vopsirea lor, efectuarea mecanizată în proporție de 90 la ‘ sută a lucrărilor de terasamente, a săpăturilor pentru fundații, devansarea montajului la podurile rulante și folosirea acestora ca mijloace de transport pentru montarea celorlalte instalații și utilaje. Fapt care a dus la creșterea productivității muncii, deci la scurtarea timpului afectat pentru montaj, precum si la importante economii de energie și combustibil. Inginerul-sef mecano-energetic. al combinatului, tovarășul Gheorghe Giurgiu, intervine în discuție : „Rezultatele bune obținute pînă în prezent nu pot fi desprinse de colaborarea strînsă dintre proiectanți — IPROMET si IPROLAM — constructor și beneficiar. Această conlucrare a influențat direct ritmul lucrărilor în succe-, siunea tehnologiei prevăzute prin graficele de execuție. Beneficiarul participă cu forte proprii la mon-

taiul utilajelor de specialiști, tuind reglaje și zare Ia secția de electrozi speciali. Pe baza sarcinilor stabilite de comitetul județean de partid, pe șantier sint organizate săptăminal comandamente la care participă reprezentanți ai unităților de proiectare — care, de altfel, se află permanent pe șantier — ai unității de constructii- montaj, ai beneficiarului și ai altor organe cu răspunderi directe fată de realizarea obiectivelor de investiții de pe platforma combinatului, cu care sint analizate stadiul rilor, gradul de asigurare cu mentație și utilaje, modul de nizare a activității pe șantier, tîndu-se măsurile necesare soluționarea tuturor problemelor".'La ultima analiză, bunăoară, a rezultat că sint condiții ca planul pe acest an să fie depășit cu 20 milioane lei la investiții și cu 10 milioane lei la capitolul de constructii- montaj. Pentru materializarea acestor premise, au fost luate măsuri de accelerare a ritmului montajul utilajelor de urmare, cuptorul practic montat. La de tracțiune s-au mele 10 mașini de blat. fabricate de întreprinderea „U- nirea" din Cluj-Napoca. Examenul trecut cu succes de colectivul de constructori de mașini clujeni privind realizarea unor mijloace tehnice moderne pentru metalurgie a determinat pe beneficiar să ie solicite să fabrice mașinile de litat și cablat de care are nevoie pentru -dotarea noii secții, precum și mașinile de trefilat pentru trăgătoria specială.In prezent, pe șantier sint concentrate importante forte umane și tehnice. Timpul permite să se susținut la toate obiectivele, tii cu o bună experiență în cum sint cele conduse de Vasile Gherman. Constantin Matei, Samoilă Maldvajj, Ioan Cristea si alții care obțin zilnic depășiri de peste 10 la sută a sarcinilor de plan, se remarcă, in primiți rînd. prin spirit de inițiativă și înaltă capacitate de acțiune. Aceasta constituie cheia succeselor obținute de structori si montori. garanție a fășurării in continuare a unei vități rodnice.

tehnologice. echipe de exemplu, efec- lucrări de automati-

Prilej lucră- docu- orga- adop- pentru

de lucru la la otelârie. Ca electric este secția cabluri montat pri- lițat și ca-

lucreze Forma- muncă, maiștrii

Marin OPREA,
corespondentul

urgente,a restanțelor în dome- forajului și a dării in exploa- a noilor instalații de extracție. Jn acest domeniu, aplicarea tehnologii moderne, care asi- scurtarea timpului necesar pentru probe, se dovedește debsebit de eficientă. Așa, de exemplu, petroliștii de la schela Drăgășani au acțion'at cu maximă operativitate pentru punerea în funcțiune a sondei de mare adîncime 3 600 Făurești, terminînd probele de producție in mai puțin de o lună de la forarea ei și realizind chiar de la începutul exploatării o producție zilnică de 70—80 tone. •O bună experiență tn ce privește punerea operativă in producție a sondelor noi au dobîndit și petroliștii de la schela Poieni. Pe măsură ce se apropie încheierea _ forajului, specialiștii schelei lucrează la montajul conductelor de pompare și de amestec, la amenajarea platformelor pentru instalațiile speciale de intervenție. Printr-o organizare riguroasă a tuturor operațiilor de pregătire, la toate cele 26 de sonde noi date în exploatare în acest an s-au ciștigat cite 2—3 zile din timpul a- fectat probelor, aceasta însemnând mari cantități de țiței obținute suplimentar.— O tehnologie modernă, de mare randament pentru punerea cit mai rapidă în funcțiune a sondelor noi este și aceea prin care se înlocuiește fluidul din sondă cu azot lichid — spune ing. Constantin Al.descu, director in Ministerul Petrolului. Prin această metodă se poate reduce cu cel puțin două zile timpul de punere in producție a sondelor noi, iar

Cu toate că în domeniul utilizării intensive a fondului de sonde s-au făcut progrese- mari în acest an, în aproape toate trusturile și schelele de producție petrolieră există un număr important de sonde inactive, sonde care nu produc, așteptind intervenții pentru schimbarea pompelor de fund ori pentru reparații capitale. Cum se acționează pentru repunerea operativă în funcțiune a sondelor inactive ?Desigur, există multe soluții tehnice de combatere a viiturilor de nisip, fenomen care apare destul de frecvent in exploatarea sondelor. Una din cele mai bune soluții o a- plică petroliștii de la schela Poieni. Metoda constă in consolidarea straturilor tot cu... nisip cuarțos injectat prin țeava de extracție și apoi echiparea sondei cu filtre speciale, confecționate pe plan local de întreprinderile de rulmenți și mecanică din orașul Alexandria. „Cu această metodă — ne spune ing. Florin Petrescu, directorul tehnic al schelei — durata de funcționare a sondelor intre două intervenții crește de pesta 5 ori. Astfel, formațiile de intervenții ale maiștrilor Vasile Tudorache, Tudor Rădoi, Gheorghe Raicu și Ste- lian Stănică au adus la parametri normali de exploatare 25 de sonde cu un mare aport la producția de țiței a schelei".Firește că operativitatea în intervenții a brigăzilor specializate este determinată de mai mulți factori, printre care gradul de utilizare a troliilor și instalațiilor. De exemplu, Trustul petrolului Ploiești a soluționat operativ și cu o mare eficiență, in cadrul schelei de producție petrolieră Valea Mare — Găești, problema scurtării timpului de intervenții la sondei^ „inactive". „Schela a fost ajutată —..afirmă ing. Constantin Popescu, directorul unității — să se aprovizioneze cu pompe de extracție cu cilindru unic, recent asimilate în fabricație de industria noastră, pompe a căror durată de funcționare este de circa trej ori mai mare decit a celor r aflate pînă acum în exploatare. Efectele favorabile ale utilizării unor astfel de pompe ar trebui să determine extinderea lor pe o scară tot mai mare în industria de extracție lui, in scopul reducerii de intervenții". a petrolu- numărului
CONCWZMCÎTEVA• In spiritul indicațiilor secretarului general al partidului• In spiritul indicațiilor secretarului general al partidului la recentul forum al democrației muncitorești, revoluționare, și pe baza măsurilor adoptate de Comitetul Politie Executiv al C.C. al.P.C.R. in ședința din 21 iunie a.c„ Ministerul Petrolului, consiliul său de conducere, consiliile oamenilor muncii din trusturi și schele vor trebui să acționeze cu mai multă operativitate, prin măsuri energice, pentru extinderea metodelor moderne de foraj și extracție, pentru mai buna exploatare și întreținere a sondelor, pentru darea mai rapidă în funcțiune a sondelor noi, pentru organizarea mai temeinică a muncii brigăzilor de producție petrolieră și foraj, pentru introducerea unui riguros regim de ordine și disciplină in îndeplinirea sarcinilor de producție.

O Pentru realizarea exemplară a planului Ia țiței și gaze naturale pe anul in curs și buna pregătire a producției din primul an al viitorului cincinal, toți specialiștii trebuie să-și aducă o contribuție mai mare la extinderea tehnologiilor moderne de creștere a factorului final de recuperare, la descoperirea de noi rezerve de hidrocarburi. Așa cum a indicat secretarul general al partidului, se impune cu maximă urgență echiparea unor sonde de cercetare gata forate și trecerea lor, acolo unde este cazul, in exploatare, pentru ca și in acest fel să se poată asigura un spor al producției de țiței și gaze naturale.
0 Așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., programele de măsuri elaborate pentru recuperarea rămincrilor in urmă și realizarea integrală a planului pe acest an să fie analizate și dezbătute in adunările generale ale oamenilor muncii cai c urmează să aibă loc in luna iulie.

Anchetă realizată de Petre CRISTEA, Ion STANCIU, 
Stan ȘTEFAN și Gheorghe MANEA

si

La recoltarea furajelor - mijloacele mecanice
și coasele să acționeze împreună

La seceriș, rezultate pe măsura bunei 
organizări

(Urmare din pag. I)După încheierea primei coase la lucerna, trifoi și culturi pentru masa verde, in județul Dimbovița. cantitățile de fin și semisiloz rezultate sint mult mai reduse in comparație cu cele adunate in anii tfccuți, la aceeași dată. Dacă programul primei etape la . furajele însilozate s-a realizat, la fin cantitățile depozitate nu reprezintă nici jumătate din cele stabilite. De aceea, comitetul județean de partid și direcția a- gricolă au stabilit măsuri pentru completarea stocurilor de furaje pentru iarnă. Pentru a disponibiliza cit mai multe resurse de masă verde din zonele de șes și colinare ale județului au fost urcate pe pășunile montane 5 000 de taurine și 40 000 de ovine. De asemenea, a început mai jde timpuriu coasa a doua la finețe, lucerna și trifoi, creindu-se astfel condiții de dezvoltare nestingherită a .plantelor pentru coasele următoare. tn programul furajelor se prevede stringerea tuturor resurselor de nutrețuri, intre care o cantitate de cel puțin . 10 500 tone de frunzare. De asemenea, programul de in- sămințare a culturilor duble a fost suplimentat cu citeva mii de hectare. Modiil cum se aplică aceste măsuri ilustrează preocuparea pentru echilibrarea balanței furajelor, indiferent de evoluția timpului.„Vom crea o rezervă de cel puțin o mie de tone de fin. aceasta fiind cea mai importantă dintre preocupările noastre actuale" — ne spune Mihai Constantin Pușcașu» directorul I.A.S. Pucioasa. Așa am procedat și anul trecut, ceea.ce ne-a asigurat furajarea normală a întregului efectiv de ovine. Acum, la recoltarea ierburilor din livezi lucrează zilnic patru sute de oameni la cosit, la întorsul brazdelor, transportul și depozitarea finului. Primele 600 tone de fin depozitate înaintea ploilor sint de cea mai bună calitate. La transportul finului din livezile situate pe pantă folosim 50 de căruțe, iar în apropierea drumurilor cu pante ușoare lucrăm cu 20 de remorci. Aceste măsuri ne permit să depășim programul pri-

mei etape și să depozităm 1 200 tone de fin față de 800 prevăzute".Organizarea in flux neîntrerupt a recoltării, transportului și depozitării furajelor este de natură să prevină pierderile de substanțe nutritive in perioadele cu ploi frecvente. In unele unități masa verde cosită înaintea ploilor riscă să se degradeze in brazde'. „Avem 30 tone de fin in depozite și 80 de tone in brazde", spunea Maria Popescu, șefa fermei zootehnice a cooperativei agricole Dragomirești. Acum cosim borceagul de pe 20 de hectare cu 60 de cosași. Lucrare pe
în județul Dîmbovița

care azi am inceput-o și azi o încheiem". Desigur e bine că se grăbesc cosașii, dar și mai bine era dacă se organiza transportul finului. Spunem aceasta întrucit cu fiecare, zi cit finul rămine în brazde pe timp ploios și chiar pe- soare puternic a- cesta sc degradează. Este cit se poate de evidentă necesitatea de a evita orice decalaj intre operațiunile de recoltare, transpprt și depozitare. După cum ni s-a spus la direcția agricolă și din constatările pe teren nu sint multe asemenea situații in cuprinsul județului. Dar ține, atitea cite sint, ele luționate operativ pentru sipi nimic din recolta deFiecare fermă cu profil vegetal contribuie la asigurarea nutrețurilor necesare zootehniei — este modul cel mai simplu, practic și eficient de soluționare a problemelor legate de echilibrarea balanței furajelor. Vor- bindu-ne despre această inițiativă, directorul I.A.S. Cornățelu, ing. Vasile Minea, adaugă : „In fiecare din cele patru ferme vegetale producem furaje care se consumă pe loc, fără cheltuieli mari de transport. Cum ? în trei ferme vegetale avem cite o mie de oi. iar in cea de-a patra. 2 000.. Aceasta ne permite să folosim

multe, pu- trebuie so- a nu se ri- furaje.

forța de muncă, mijloacele mecanice și de transport la recoltarea furajelor".Dacă în multe unități agricole există o preocupare susținută pentru a se găsi soluții in vederea completării’ stocurilor de furaje, și la această dată sint unele unități rămase cu fi- narele și silozurile aproape goale. Este cazul cooperativelor agricole . Vlădeni, care are numai 60 tone de fin, Brătești și Aninoasa — cite 40 tone. Dovadă că se poate și altfel, iată cum s-a procedat la cooperativa agricolă Hăbeni. Președinta .unității, Florica Drăgu- lescu, ne propune să vedem cum arată finul de lucernă. „Are culoarea brotăcelului și, ce-i .mai important, am reușit să păstrăm toate frunzele — adaugă șeful fermei zootehnice. Pentru a avea furaje la. iarnă acționăm in mai multe direcții : am urcat oile la pășunat pe munte ; cele 25 hectare pășune le-am fertilizat, pre- gătindu-le pentru vaci ; in citeva zile vom duce 200 vițele in pădurea pă- șunabilă repartizată ; după recoltare am irigat lucerna cu apă din resurse locale. Cit despre transportul finului, pe lingă mijloacele unității, utilizăm cele 32 de comună".Așadar, soluții există în cadrul tii cu care am producția mai redusă de masă verde pe terenurile destinate bazei furajere poate fi compensată din culturile duble. In acest sens se urmărește diversificarea culturilor duble furajere, urmind să se însămînțeze nu numai porumb, ci și citeva mii de hectare cu mei, plantă rezistentă la secetă. Important este ca in fiecare unitate să fie deplin puse in valoare posibilitățile pentru a grăbi recoltarea, transportul și depozitarea finului, ‘ pentru creșterea producției de masă verde pe întreaga suprafață cu această destinație in vederea echilibrării balanței furajelor.

atelaje existente înși experiență bună județului. Specialiș- discutat susțin că

C. BORDEIANU

ore, yom s.tringe orzul de pe suprafața rămasă". între timp, combinării loan Rusu, Gheorghe Sila- ghi, Nicolae Curta, loan Perșa și ceilalți au intrat adine, în formație compactă, în lanul cu brz. Ni se spune că sint cu toții oameni harnici. Cu o zi înainte, bunăoară, loan Rusu a umplut de 11 ori buncărul combinei C-12, deși din cauza umidității ridicate au lucrat abia după ora 14.Și în unitatea Învecinată, la C.A.P. Frumușeni, s-au recoltat 200 din cele 250 ha cultivate cu orz. La ferma nr. 1 lucrau 12 combine, din 14 existente. Alte două erau defecte.' S-a acționat însă cu promptitudine și cele două combine și-au putut relua activitatea în- tr-un timp foarte scurt. Remarcăm aici buna organizare a muncii, în urma combinelor conduse de Gheorghe Luca, Aurel Selejan, Ion Moraru și colegii lor lucrează trei prese de balotat dotate cu sănii, ceea ce face ca terenul să fie imediat eliberat de paie. Graba este explicabilă : unitatea are de semănat . 250 ha cu culturi duble și acum timpul este foarte prețios.împreună cu tovarășul Ion Bogdan. inginerul-șef al Consiliului agroindustrial Arad, am trecut și prin celelalte unități din acest consiliu. în general .se poate aprecia că peste tot se acționează cu răspundere pentru folosirea din plin a fiecărei <Jre bune, de lucru. Dovadă ? Pină în prezent orzul a fost adunat de pe 550 hectare din cele ' 950 cultivate.

a activitățiipeste 35 000 tone. Am urmărit modul în care este organizată și se desfășoară această acțiune la întreprinderea de producere a nutrețurilor combinate din Arad. întreprinderea are o capacitate ele preluare de 4 000 tone pe zi, numărul unităților care predau orzul la a- ceastă unitate fiind de 36. ÎAici au fost organizate 15 pupete ele preluare a producției, mijloacele de transport fiind dirijate in funcție de umiditatea orzului. Descărcarea se face automat, prin basculare, pe o platformă betonată, iar de aici, acționindu-se ziua și noaptea, recolta este introdusă în magazii. în timpul pitzenței noastre în unitate au sosit peste 40 de mașini și nici una n-a stat pe platformă mai mult de 8—10 minute, ceea ce vorbește de la sine despre buna organizare a activității.Am consemnat la această unitate și o experiență ce merită să fie generalizată. Aici funcționează o instalație de dezaristare a orzului, care, preciza tovarășul Dumitru Degeratu, directorul întreprinderii, are o capacitate de pe oră. Produsul rezultat losit in mod deosebit in furajere pentru tineretul Instalația este realizată cu forțe proprii și se apreciază că produsul rezultat are în furajare un randament cu 25—30 la sută mai mare decit orzul consumat în stare naturală.

10 tone este fo- rețetele porcin.

Transportul și depozita
rea producției - in același 
ritm cu recoltarea. Dacă se" cerișul trebuie să se încheie în cel mai scurt timp, tot atit de important este ca recolta să ajungă pe cel mai scurt drum și în cele mai bune condiții în bazele de recepție. Există toate condițiile ca bazele de recepție din județ să preia zilnic

Așadar, specific actualei' campanii este folosirea din plin a fiecărei ferestre ivite intre ploi. Așa trebuie să se procedeze in toate unitățile agricole, întrucit în județul Arad mai este de adunat orzul de pe 75 la sută din suprafață, ceea ce impune in continuare o muncă bine organizată, o exemplară mobilizare de forțe umane și mecanice» grabnică terenului duble. pentru încheierea cit mai a secerișului, eliberarea și insămințarea culturilor
Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii
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Spiritul civic in acțiuiie

I

De asemenea, au mal fost colectate importante cantități de metale neferoase, materiale plastice, anvelope uzate, mii de sticle și borcane. în aceeași zi, pină seara tirziu, fierul vechi s-a încărcat în trei vagoane cu destinația Simeria, iar hîrtiă colectată a fost expediată Ia fabrica din Piatra Neamț.

Elevii școlii nr. 5 în acțiunea de colectare a materialelor refolosibile cu... 
cărucioorele. In medalion - frații Cătălin și Etigen. Lupu, primul clasa I, 
ol doilea școlar abia la toamnă, au ținut să fie și ei alături de colegii 

mai mari

Redăm cîteva opinii de la organizatori și cetățeni

Petre POPA, Corneliu CÂRLAN, Stelian CHIPER

Fotografii de Dorin Ivan

IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL ■ TUTUROR

CIT MM MULTE IHTHHftlE
<.................................... .. .......... '

O EXPERIENȚĂ CARE TREBUIE 
AMPLIFICATĂ, GENERALIZATĂ 

DUMINICĂ, 23 IUNIE - ZI RECORD IN COLECTAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE IN ORAȘUL RlMNICU SĂRAT

ZIUA GRĂNICERILOR REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Statornica veghe la fruntarii

De la om la om,Consiliul popular al orașului Rimnicu Sărat a stabilit ca întreaga acțiune de colectare a materialelor refolosibile din gospodăriile populației să fie organizată pe cir
cumscripții electorale.— La această acțiune, ne spune tovarășul Gheorghe Radu, primarul orașului, au participat toate organizațiile de masă și obștești — de sindicat, tineret, pionieri, femei și O.D.U.S. — organizațiile de partid din întreprinderi și cartiere, asociațiile de locatari, toți deputății, comitetele de cetățeni. Acționind sub îndrumarea cite unui împuternicit al comitetului executiv al consiliului popular orășenesc, echipe anume constituite au mers din casă în casă, de la un apartament la altul, au stat de vorbă cu cetățenii, de la om la om, îndemnin- du-i să scoată în fata porților și gardurilor sau in locuri anume stabilite, la fiecare bloc în parte, toate materialele refolosibile care le prisosesc în gospodărie. Aceste echipe, la care s-au adăugat cele formate din uteciști și oameni ai muncii

Stăm de vorbă cu Vasile Irimia, in fața casei sale de pe strada Dorobanți 24. Casă frumoasă, de om gospodar, cu o curte pe măsură, în care nici o palmă de pămînt n-a rămas necultivată.— Aștept să vină căruțele, la opt și jumătate.— E abia 8. V-ați grăbit.— Nu numai eu. Și vecinii Ia fel. Și Mușat, muncitor la „Confecția", și Rotaru, ceferist, și toți pe care-i vedeți pe la porți. Eu acuma-s pensionar, și cînd am auzit de acțiunea asta, mi-am zis : „Uite un lucru înțelept, pe care-1 sprijinim cu dragă inimă. Ajutăm și economia, ne descotorosim și noi curtea și casa de tot ce nu ne mai folosește".în fața porții scosese un morman de fier vechi, un altul de.hîrtteși cărți uzate și un sac de'polietilenă plin ochi cu tot felul.’de rfesturi textile.între timp și-au făcut apariția căruțele — una pentru fier vechi, una pentru hirtie, alta pentru textile. Cioburile de sticlă erau încărcate în remorci special amenajate. După cum o serie de obiecte refolosibile — frigidere, aragazuri, sobe și altele — au fost depozitate in locuri anume destinate la centrul de recuperare și valorificare al orașului și date pe mina unor meșteri pricepuți pentru dezmembrare
Școlarii —în nici o școală și liceu din oraș, duminică dimineața nu s-a înregistrat nici o absență. Nici de școlari, nici de cadre didactice. Fotoreporterului i-a fost peste putință să surprindă pe peliculă o imagine inedită : sute și sute de copii, cu tot atitea cărucioare, se îndreptau spre punctele de colectare cu bucăți de fier vechi, hîrtii, textile, sticle și borcane.- O imagine impresionantă am întilnit și la școala 

nr. 5, unde elevii clasei a V-a B, fruntași în acțiunea de colectare, i-au chemat la întrecere pe toți colegii. Și cu toții s-au întrecut pe ei înșiși. După ce au descărcat materialele refolosibile aduse de la casele, lor, cu aceleași cărucioare, s-au îndreptat spre străzile din împrejurimi, dind o mină de ajutor echipe- lor de cetățeni in colectarea materialelor de la gospodăriile popu
lației. Printre ei și doi prichindei, amindoi la un loc in virstă de... 13 ani : frații Cătălin și Eugen Lupu, primul clasa I, al doilea — școlar

Toată dimineața zilei de 23 iunie, la centrul de recuperare și valorifi
care al orașului a fost un permanent du-te-vino de căruțe și tractoare 

cu remorci

La punctul oe colectare de pe strada Alexandru loan Cuza, materialele 
refolosibile s-au adus și in... portbagajele autoturismelor

din casă in casădin întreprinderi și instituții, au acționat in așa fel încît toți cetă
țenii orașului au fost practic în
științați despre acțiunea de colec
tare din 23 iunie.La gospodăriile unde gazdele au anunțat că dispun de cantități mai mari de materiale refolosibile, echipele au luat măsura de a li se trimite, cu prioritate, mijloacele de transport, în special căruțe cu cai. Pentru că, este locul să subliniem incă un aspect pozitiv al acestei acțiuni, și anume acela că edilii orașului, la indicația consiliului popular județean, au luat măsura 
ca o mare parte din materialele 
refolosibile colectate să fie transportate cu căruțele. încă de la prima oră a dimineții, la punctele dinainte stabilite, au fost prezente nu măi puțin de 48 căruțe, adică aproape toate cite există în momentul de față în proprietatea cetățenilor. La fiecare căruță, ca de altfel și la tractoare și la camioanele cu remorci, au fost desemnați cetățeni cu însărcinarea de a ajuta la preluarea și sortarea, încărcarea și descărcarea materialelor refolosibile colectate.
și recuperarea pieselor care se pot recondiționa.Imaginea de pe strada Dorobanți 24 am întîlnit-o, multiplicată, pe toate arterele orașului. Și nu numai în dreptul gospodăriilor individuale, ci și la blocurile de locuințe. într-un punct dinainte fixat și convenabil pentru toți locatarii blocurilor din circumscripțiile electorale 21, 22 și 23 i-am aflat, în mijlocul cetățenilor, pe toți cei trei deputați — Rodica Mihu, Vasilica Moinescu și Sorin Popescu. Era ora 8,30 și primele mijloace de transport puteau să încarce cantități importante de fier vechi, hirtie, textile, mase plastice, tuburi- de spray și altele. în alte zone ale orașului i-am întilnit pe Enache Enache, împuternicit al consiliului popular orășenesc in circumscripția electorală 1, deputatul Alexandru Mihăescu, Ion Badea, secretarul comitetului de partid de la cooperativa meșteșugărească „Progresul", Viorica Dobrin, directoarea întreprinderii comerciale de stat mixtă Rîmnicu Sărat, Jenică Enache, președintele comitetului sindicatului de la întreprinderea organe de asamblare, profesoara Viorica Lungii, economista Elena Pascu, pensionara Stela Ivan și mulți alții,, evidențiați in această amplă acțiune patriotică. .

nota 10!abia la toamnă. Aduseseră un căruț încărcat cu maculatură.— Nu cantitatea contează, în primul rind, ne spunea directorul școlii, cit educația pe care acești copii, ca de altfel toți elevii noștri, o primesc de pe. acum, „pe viu", pentru ca atunci cind vor fi mari, asemenea deprinderi să devină un mod de gindire și comportare.
P.S.La încheierea acțiunii, după ce 

prin fața cintarelor se perindaseră 
zecile de căruțe și tractoare cu re
morci, ultimii care și-au făcut apa
riția au fost pionierii Constantin 
Claudiu și Victor Paraschiv, din 
clasa a IlI-a de la școala nr. 1. Ei 
au venit cu un cărucior cu fier 
vechi. Bucăți de fier vechi căzute 
din mijloacele de transport pe stra
da care duce la centrul de colecta
re. Au recuperat și fierul, au lăsat 
și strada curată in urma lor...

Rezultatele zilei recordDuminică, Ia Rîmnicu Sărat a fost, într-adevăr, o „zi record", care a întrecut, prin rezultatele obținute, pină și cele mai optimiste previziuni ale organizatorilor. într-o singură zi. mai exact spus într-o dimineață, de la orele 7 la 13, au fost colectate cantități de materiale refolosibile mai mari decit oricînd pînă acum. > Iată, concret, cum se prezintă situația colectării in ziua de 23 iunie, în comparație cu aceea din perioada 1 ianuarie — 22 iunie a.c
- în kilograme -

Materiale 
refolosibile

1 ianuarie —
22 iunie 1985 ■ 23 iunie

Fier vechi 399 200 58 270
Hirtie 19 200 6 304
Textile 400 378
Cioburi sticlă 2 770

*

I

L

Ce s-a cîștigat prin această acțiune 
gospodărească ?

0 „Am cîștigat experiență in or
ganizarea unor acțiuni de aseme
nea anvergură in domeniul recu
perării materialelor refolosibile, pe 
care le vom repeta in viitor". (Ion Stanciu, vicepreședinte al consiliu
lui popular orășenesc).

• „S-a dovedit incă o dată că 
pentru succesul unei acțiuni -de 
muncă patriotică, așa cum a fost 
cea de astăzi, esențial este ca toți 
factorii de organizare să pună su
flet in ceea ce întreprind, de la 
consiliul popular și deputați pină 
la fiecare cetățean in parte". (Maria Dumitrache, președinta comitetului 
orășenesc al femeilor).

9 „S-au colectat mari cantități 
de materiale refolosibile. Dar mai 
important mi se pare qîștigul pe

Așadar, acțiunea de colectare a materialelor refolosibile orga
nizată duminică, 23 iunie, la Rîmnicu Sărat, s-a desfășurat cu de
plin succes. Să ne imaginăm ce efecte ar avea pentru activitatea 
de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, dacă ase
menea acțiuni ca aceea de la Rîmnicu Sărat și din alte localități 
s-ar organiza cu o anumită periodicitate in toate orașele și co
munele țării I

5
I

plan educațional. Toți cetățenii — 
de la copiii de școală și pină la 
vîrstnici — au înțeles că de acum 
înainte trebuie să acorâăm întrea
ga atenție resurselor materiale re
folosibile din propria gospodărie și 
să participăm cu spirit civic la ac
țiunile pe care le vom organiza in 
continuare". (Dumitru Popa, direc
torul întreprinderii de garnituri de 
frlnă și etanșare). J

• „Un rol de frunte l-au avut co
piii și tinerii. Educați de acum în 
spiritul grijii și respectului pentru 
resursele materiale ale economiei, 
cind vor fi maturi vor fi și buni 
gospodari atit acasă, cit și la locu
rile de muncă". (Maria Oprea, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C.).

Sărbătorirea, la 25 iunie, a Zilei grănicerilor Republicii Socialiste România are loc in atmosfera de aleasă min- drie patriotică și profundă angajare cu care întregul nostru popor, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, transpunind neabătut in viață istoricele hotăriri ale. Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, întimpină cu succese tot mai mari in toate domeniile de activitate aniversarea celor două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea, cea mai rodnică perioadă din multimilenara existență, a patriei — EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU.în aceste decenii de mărețe împliniri, ostașii de la fruntarii, asemenea tuturor militarilor armatei noastre, înfăptuind exemplar politica internă și externă ' a partidului și statului, au adăugat noi și remarcabile pagini la cartea tradițiilor moștenite de la înaintași, perfecționin- du-și necontenit pregătirea de luptă și politică, ridicind pe noi trepte, calitativ superioare, capacitatea combativă a unităților și subunităților, ' in spiritul doctrinei miiitare naționale, al cărei strălucit fondator este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ne-am aflat, in aceste zile, printre ostașii uneia din unitățile de grăniceri recunoscută pentru rezultatele foarte bune obținute în muncă, purtătoare, ca atitea alte unități de grăniceri, a onorantului titlu de „Unitate de frunte", un titlu al vredniciei în îndeplinirea sarcinilor și misiunilor încredințate. Pulsul viu al eforturilor neobosite dedicate îndeplinirii integrale a prevederilor Directivei comandantului suprem ne-a fost relevat- de întreaga desfășurare a unei activități foarte importante din planul pregătirii de luptă și politice, la care participă întregul efectiv al unității : aplicația tactică. Acest veritabil examen, conceput și desfășurat într-un cadru complex, in strinsă cooperare cu subunități de gărzi
Tinere talente pe scena Festivalului 

național „Cîntarea României"Școala românească de interpretare reprezintă, actualmente, atit in plan național cit și in plan internațional un element de majoră referință în contextul faptelor de cultură ale zilelor noastre. Și în acest caz — la fel ca și în acela al creației muzicale — personalitatea lui George Enescu rămine, de mai bine de opt decenii, factorul iradiant de aleasă exemplaritate; căci, la fel ca și in domeniul creației, și în acela al interpretării se poate spune că Enescu potențează în plan universal un anume tip de spiritualitate românească. Iar îndrumările, grija, cu care maestrul a condus afirmarea și evoluția tinerei generații de muzicieni — este suficient să ne gindim la Lipatti — constituie o altă latură, cea de generoasă aplecare, de responsabilitate în egală măsură patriotică și profesională a personalității enesciene.Comemorînd în acest an trei decenii de la dispariția lui Enescu, este firesc ca manifestările muzicale, vilcene să se fi înscris sub semnul exemplului nepereche âl muzicianului român; cum la fel de firesc este ca tinăra generație de interpret! să omagieze — alături de întreaga lume muzicală — personalitățile lui Bach, Hăndel, Scarlatti și, de asemenea, Berg și Saint Saens, ale căror date comemorative formează temeiul sărbătoririlor actuale în cadrul Anului Internațional al Muzicii. Important rămine faptul că tradiția manifestărilor vîlcene — aflate de această dată la a Vil-a ediție — surprinde și consemnează pulsul, intim al afirmării și evoluției tinerelor talente interpretative ce se pregătesc în diferitele instituții de învățămînt artistic ale țării. Cotele înalte ale valorii interpretative la care s-au desfășurat majoritatea concertelor de la RÎM- NICU VÎLCEA confirmă — alături cje numeroasele distincții dobîndite anual în competiții muzicale internaționale — nivelul actual al învă- țămintului muzical românesc. Susținute de tineri interpreți din im-
t V
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patriotice, consilii locale de apărare, grupe de sprijin ale grănicerilor, in concordanță deplină cu cerințele doctrinei militare naționale, a fost trecut de ostași cu calificativul maxim.Notăm cîteva secvențe de la aplicația ce se derulează la unul din o- biectivele importante din zona de frontieră apărată de unitate. Maiorul Gh. Stavăr, comunist ce grăpicerește în această unitate din chiar anul ccluî de-al IX-lea Congres al partidului, pune în ordinele și acțiunile sale toată experiența a- cumulată în aceste două decenii. Subunitățile comandate de locotenenții D. Barbu și Gh. Mocanu declanșează cercetarea. Se cooperează intens• cu o companie de gărzi patriotice comandată de inginerul T. Alaman. Nimeni și nimic nu trebuie să se apropie de obiectivul fixat. In acest scop se desfășoară toate forțele. Fiecare ostaș și luptător acționează rapid, cu tenacitate. Exercițiul se încheie cu succes.— Caracteristic pentru personalul unității noas- tre2 ne spunea maiorul Gh. Diaconu, este spiritul angajant în îndeplinirea la nivelul noii calități, superioare, a tuturor sarcinilor ce ne revin, atit în ce privește executarea cu răspundere și înaltă conștiință revoluționară a serviciului de pază a frontierei

de stat și a obiectivelor, cit și a celorlalte misiuni. întregul proces in- structiv-educativ, reflec- tîhd întocmai cerințele Directivei, se desfășoară sub semnul îndeplinirii ireproșabile a datoriei ostășești in posturile de veghe și de muncă..■Unitatea din care consemnăm aceste realizări, ca întreaga oștire, dispune de armament și tehnică de luptă moderne, de producție românească. Ca un răspuns prin fapte la excepționalele condiții create de ’ partidul și statul nostru, unitatea in întregul ei și fiecare subunitate în parte se străduiesc și reușesc să dovedească zi de zi că sînt puternice detașamente de luptă patriotică și revoluționară.— îp miezul tuturor acțiunilor și inițiativelor se ■ află organizația de partid, ne declară căpitanul D. Crăciun. Ea se preocupă ferm de statornicirea unei .combativități sporite în fiecare domeniu, de promovarea noului in procesul pregătirii de luptă și politice. Pentru ca fiecare ostaș să devină, așa cum ne cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, comandantul nostru suprem, un luptător neînfricat, dîrz, călit la școala aspră a grăni- egriei, animat de spirit revoluționar și patriotic, bun activist și propagandist al politicii partidului.

portante centre de cultură ale țării— mă refer la conservatoarele și liceele de artă «din București, Cluj- Napoca, Iași, Craiova, Tg. Mureș, de către foarte tinerii interpreți din Rîmnicu Vilcea, concertele actualei ediții se înscriu, în egală măsură, în cadrul manifestărilor pe care țara noastră le organizează cu prilejul Anului Internațional al Tineretului, drept dovadă a ponderii, a respon
sabilității lor speciale pe-care tineretul le manifestă în viața socială și, implicit, cultural-artistică a lumii moderne.O primă și importantă constatare pe care o impun concertele acestei ediții a festivalului este continuarea unor fructificări mai recente a eforturilor depuse în domeniul pedagogiei .muzicale pe plan local; .am în vedere Liceul de artă din Craiova— unde sint formate talente precum cel al micuței pianiste Mirabela Dina sau tineri instrumentiști cum sint flautistul Alin Tătaru, violonistul Marius Manea; lor li se alătură pianista Szusza Balint din Tirgu Mureș, cu toții etalînd realizări promițătoare. Au fost, de asemenea, apreciate rezultatele unor școli mu- zicaje de tradiție cum este cea a instrumentelor de suflat sau de percuție din Cluj-Napoca; evoluțiile oboistei Marta Lupșa și a percusio- nistei Dorina Pentelescu, ambele eleve ale Liceului de artă,. cea a fl.autistei studente Margareta Soos, au fost, în acest sens, revelatoare. Să amintim, tot aici, împlinirile de reală consistență ale școlii violonistice clujene, școală de mai recentă tradiție — este vorba de violoniștii- elevi Alina Barbu, Copandi Jeno, Stefan Karacsonyi — sau pe acelea ale școlii de cint admirabil ilustrată de prezența sopranei Eva Bărăian, absolventă în acest an.Pe de altă parte, valențele unei admirabile școli bucureștene a pianului s-au făcut apreciate și de ' această dată, atit la virstele mâi timpurii — mă gîndesc la -Alberta Alexandrescu sau Monica Răgușitu— cit și la nivelul de absolvență al
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Argumente ale eficientei ridicate a activității organizației de partid sint destule : de mai mulți ani, toate aplicațiile tactice executate de . unitate și subunități cunosc un singur calificativ — foarte bine, după cum fiecare tragere este apreciată exclusiv cu aceleași calificative. Pentru rezultatele deosebite obținute in îndeplinirea Directivei comandantului suprem, organizației de tineret a unității i-a fost acordat Drapelul C.C. al U.T.C. și i s-au înmînat două diplome de onoare ale C.C. al. U.T.C., ultima dintre ele in preajma celui de-al XII-lea forum al tineretului....O unitate de la fruntarii. Un colectiv de ostași ce se remarcă prin destoinicie și spirit revoluționar in întreaga activitate, aflată sub semnul deplinei angajări, al dăruirii fără preget in perimetrul datoriei și răspunderii, al veghei pentru patrie. Iar faptele, rezultatele lor, asemenea celor ale tuturor grănicerilor, ale întregii armate, se înmănunchează într-un sincer și fierbinte omagiu adus partidului, comandantului suprem, alăturîndu’-se marilor realizări cu care poporul nostru întimpină împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului.
Maior Vasile POPA

liceului, un nivel de veritabilă excelență demonstrat de Dan Dedi.i, Racz Aladar, Valentina Sandu, toți trei deținători ai distincției maxime Ia concursul din acest an al elevilor liceelor de artă; lor li se alătură realizările, în parte promițătoare, in parte entuziasmante, ale colegilor mai tineri Luiza Borac, Paul Cr. Staicu, Grigore Cudalbu, de asemenea, de la Liceul de artă „G. Enes- du“ din București, sau ale lui Valentin Lazăr din Cluj-Napoca, ale flautistului Mihai Maxim și violoniștilor Silvia Simionescu și Răzvan Aliman din Capitală. Să remarcăm— la nivelul stadiilor înalte ale in- vățămintului artistic — temeinicia pregătirii profesional-artistice a studenților Conservatorului bucureștean— membrii cvartetului „Eos", violoniștii Mihai Ionescu și Li viu Nea- gu, violista Margit Birtalan, violoncelistul Carol Huros, alături de care se remarcă nivelul de excepție al actului interpretativ susținut de violonista Luminița Petre, de pianiștii Viniciu Moroianu și Vlad Dimu- leseu, personalități artistice de consistență ale căror realizări actuale pot atinge cotele de exigență ale unor pretențioase scene de concert.Fie că este vorba de talente ce. rodesc pe meleaguri vilcene — nu poți să nu te gindești. la pitorescul duo al copiilor din Dragășani sau la comunicarea sensibilă pe care o dezvoltă pianista Simona Scăunaș, fie că ne referim Ia tineri interpreți ce provin din centre cultural-artistice de veche tradiție, concertele de la Rimnicu Vilcea au demonstrat câ viața noastră muzicală dispune de un veritabil tezaur muzical-artistic național de aleasă competitivitate.îmbucurător rămine și faptul că foruri și organisme locale sau din Capitală au colaborat realmente fructuos intru împlinirea festivalului vilcean al tinerelor talente; mă refer la. Colegiul criticilor muzicali de pe lingă Asociația oamenilor de teatru și muzică, la Inspectoratul școlar și Comitetul județean Vilcea, al U.T.C., la Societatea prietenilor teatrului și muzicii ce activează in municipiu și, de asemenea, la efortul de concepție și selecționare depus de reputatul critic muzical Alfred Hoffman. Manifestare cu rezonanțe largi de patriotică angajare a tinerilor muzicieni, manifestare cu multiple semnificații in planul vieții noastre cultural-artistice, festivalul muzical vilcean s-a relevat și de această dată drept o manifestare majoră, de viguroasă afirmare a talentelor artistice din patria noastră.
Dumitru AVAKIAN

DOLJ. La cluburile muncitorești și casele de cultură din orașele doljene, precum și la cele 95 cămine culturale din localitățile rurale, consiliul județean de educație politică și cultură socialistă organizează numeroase manifestări politico- educative și cultural-artistice, dedicate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Astfel, Teatrul Național a inițiat recitaluri de poezie patriotică revoluționară pe platformele industriale de la „Electroputere", Combinatul chimic și Oltcit, sub genericul „Epocii de aur. columne de iubire", iar la casele de cultură din Craiova, Băilești, Segarcea și 

Filiași au avut loc simpozioane cu tema „Epoca Ceaușescu — epoca celor mai mari înfăptuiri din istoria României". (N. Băbălău).

BRĂILA. Luni, 24 iunie, au început „Zilele școlii brăilene", manifestare cuprinsă in Festivalul național „Cîntarea României", dedicată in acest an aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Manifestarea a debutat cu sesiunea de comunicări metodi- co-științifice și de specialitate „Preocupări pe linia modernizării și perfecționării procesului de predare- invățare". Pină la 30 iunie vor avea loc simpozionul „Participare, dez

voltare, pace", dedicat Anului Internațional al Tineretului, vernisajul unei expoziții de artă plastică și al unei expoziții cu lucrări realizate de elevi în cadrul activităților practice, un spectacol mușical-literar-coregrafic intitulat „Cinstire muncii". (Corneliu Ifrim).

TIMIȘ. Sub genericul „20 de ani de mărețe . înfăptuiri", in comuna Comloșu Mare se desfășoară o săp- tămină a educației politice și culturii socialiste, dedicată împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Din suita de manifestări prevăzute, in' aceste

zile, notăm simpozioanele „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de mari înfăptuiri revoluționare în dezvoltarea României socialiste" și „Contribuția României,. a președintelui ei la făurirea unei lumi a păcii, fără arme și războaie". (Cezar Ioana).
SIBIU. în cadrul Anului Internațional al Tineretului, la Mediaș s-a desfășurat o suită de ma

nifestări cultural-științifice, între care un simpozion cu tema „Oamenii de știință și Cosmosul" și vernisarea unor expoziții filatelice. 
(Nicolae Brujan).

CONSTANȚA. în cadrul ciclului de manifestări consacrate împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., la școala interjudețeană de partid Constanța a avut loc simpozionul „20 de ani de mărețe împliniri ale «Epocii Ceaușescu-, ani de mari prefaceri înnoitoare". . Referatele prezentate au înfățișat marile succese obținute de poporul nostru in dezvoltarea e

conomico-socială a țării, realizările fără precedent ale oamenilor muncii din județul Constanța în toate sectoarele de activitate. Un colectiv al Teatrului Fantasio a prezentat un program artistic. (George Mihăescu).
HUNEDOARA. Timp de două zile, la Casa de cultură din Deva s-a desfășurat etapa republicană a formațiilor și interpreților de muzică populară și fanfară din cadrul celei de-a cincea ediții a Festivalului național „Cîntarea României", la care au participat peste 700 de formații muzicale folclorice, cu a

proape 12 000 de artiști amatori, din județele Alba, Cluj, Sibiu, Timiș și Hunedoara. (Sabin Cerbu).
GIURGIU. în cadrul manifestărilor politico-educative consacrate aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, la Galeriile de artă din municipiul Giurgiu a fost vernisată o expoziție de pictură aparținind artistei plastice Silvia Grosu Jelescu. Tot cu acest prilej, corul cadrelor didactice de la școala de muzică din localitate a prezentat un recital de cintece dedicate patriei și constructorilor socialismului. (Ion Manea).
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îndemn de înaltă responsabilitate la acțiunea unită a popoarelor 
pentru apărarea păcii, a vieții, bunul suprem al omenirii

„Adeziune fierbinte, în numele viitorului pe care îi construim"Peste 25 OOO de oameni ai muncii — bărbați și femei, tineri și virst- nici — din Sectorul 3 al Capitalei și-au exprimat, în cadrul unei entuziaste adunări pentru dezarmare și pace; desfășurată pe stadionul „Olimpia* *1, deplina aprobare și sprijinul ferm față de inițiativele secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea unei lumi fără arme și fără războaie, o lume a înțelegerii și colaborării.

cu 2—1 (1—D) pe Universitatea Craiova.Amintim că Steaua va juca la toamnă în viitoarea ediție a „Cupei campionilor europeni", iar Universitatea Craiova în „Cupa cupelor", în timp ce Dinamo București și Sportul studențesc ne vor reprezenta în „Cupa U.E.F.A.".
★Duminică, la stadionul „23 Au- . gust", s-a jucat și partida finală a campionatului național de juniori, ediția 1984—198.5, intre echipele F.C.M. Brașov — Olimpia Satu Mare. Au ciștigat brașovenii cu 1—0 (1—0), dar și juniorii sătmăreni merită felicitări pentru ambiția și fotbalul de calitate pe care l-au arătat pe cel mai mare stadion din țară.în preliminariile campionatului mondial de fotbal : la Rio de Janeiro, Brazilia — Paraguay 1—1 (1—1), dar echipa Braziliei, practic, s-a calificat la turneul final din Mexic : la Lima. Peru — Argentina 1—0, iar la Caracas, Venezuela — Columbia 2—2.

în municipiul Alba Iulia 6-a deschis „Tirgul cooperației meșteșugărești". manifestare anuală tradițională, la care participă cooperativele de profil din județ. precum și unități din alte 15 județe. Programul tîrgului cuprinde activități complexe, cum sînt : prezentarea noilor produse create de cooperația meșteșugărească, realizarea unor Intilniri cu cumpărătorii si a unor sondaje în rindurile acestora. demonstrații practice privind utilizarea unor produse, parada modei. La ediția din acest an a tirgului, <y pondere importantă o dețin produselerealizate -prin valorificarea resurselor locale si a materialelor refolosibile. între multiplele activități pe care cooperația meșteșugărească din județul Alba le dezvoltă cu succes, preocuparea pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor la export constituie unul dintre obiectivele prioritare.— în perioada care a trecut din acest an — ne spune tovarășul Mănăilă Radu, președintele U.J.C.M. — planul la export a fost îndeplinit in procent de 104 Ia sută. Depășirea exportului confirmă eficienta măsurilor luate în ultimii ani pentru înnoirea și diversificarea producției. Nu mai buțin de 9 din cele 13 cooperative meșteșugărești din județ realizează produse pentru export : artizanat, covoa

FAZA IEXTRAGEREA I: 33 24 18 36 3 31EXTRAGEREA a Il-a: 15 7 12 16 13 23 FAZA a Il-aEXTRAGEREA a IlI-a: 26 13 10 17 37 5EXTRAGEREA a IV-a: 38' 31 1433 29 25

„Comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea „23 August**  * ne exprimăm întreaga adeziune la inițiativele secretarului general al partidului — a subliniat Petre Răducanu, președintele consiliului oamenilor muncii de la această întreprindere a Capitalei. Avem nevoie de pace și liniște pentru înălțarea României socialiste pe cele mai inalte culmi ale progresului și civilizației. Sintem mindri că trăim într-o țară care, printre puținele din lume, și-a redus cheltuielile militare în ultimii ani în favoarea creșterii cheltuielilor bugetare destinate invățămîntului și științei, dezvoltării economico-sociale".La tribună au urcat apoi noi și noi vorbitori, exprimînd ferma convingere — cum arăta Nicolae Bratu, maistru la întreprinderea de mașini-unelte și agregate București — că „stă în puterea popoarelor ca, acționînd unite, să determine oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, la lichidarea armelor nucleare'*.  La. tribună a urcat apoi pioniera Irina Mărgă- ritescu, de la Școala generală ilr. 86. „Noi, pionierii — a spus ea — nu știm ce este războiul. Despre grozăviile Iui am aflat doar din cărți. Și mai mult nici nu vrem să știm. Acum, cind ne făurim vise, cînd ne luăm zborul spre viață, ne adresăm, din adîncul inimilor noastre de copii, vouă, oamenilor mari, care astăzi sinteți în măsură să ho- tăriți pentru noi : faceți totul pentru a apăra pacea pe planeta noastră 1 Feriți Pămintul de rachete și bombe aducătoare de moarte 1 Faceți ca măcar o mică parte din sumele risipite cu înarmările să fie alocate pentru pîinea copiilor din acele părți ale lumii unde încă se moare de foame 1“
într-o^ atmosferă de puternici entuziasm și profundă responsabilitate, în sala de ședințe a Combinatului de prelucrare a lemnului din Sfîntu Gheorghe, împodobită de sărbătoare cu steagurile partidului și ale republicii, cu lozinci și chemări in sprijinul păcii, sute de oameni ai muncii s-au întrunit, după terminarea primului schimb de lucru, pentru a-și exprima nețărmurita adeziune la noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Chemarea și Apelul F.D.U.S.„Amplele acțiuni de masă în favoarea păcii și dezarmării, care au loc pe întreg cuprinsul țării, așa cum este și adunarea noastră, învederează o dată mai mult năzuința fierbinte a poporului român de a trăi în pace și înțelegere cu toate popoarele lumii, demersul constructiv al țării noastre, al pre-
Incinta portului Constanța, această poartă maritimă a țării, prin care se realizează schimburile comerciale ale României cu state de pe toate meridianele, a devenit o tălăzuire de oameni purtînd portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, înflăcărat militant al luptei pentru pace, înțelegere și colaborare între toate statele lumii, scandînd lozinci care dădeau expresie adeziunii celor peste 5 000 de participant — mecanizatori, docheri, navigatori, lucrători ai flotei maritime comerciale și din' întreprinderile de exploatare portuară — la noua inițiativă a secretarului general al partidului.Luînd cuvîntul în deschiderea adunării, Andrei Catană, secretarul comitetului de partid de pe platforma portuară a orașului Con

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

Grupaj realizat de Nicolae PLOPEANU, PALJANOS Maria, George MIHĂESCU

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 iunie, ora 20 — 28 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi răcoroa
să, Îndeosebi In regiunile nordice. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale care vor avea și caracter 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice, mai frecvente în nordul și estul 
țării. Vîntul va prezenta intensificări 
de scurtă durată, predomlnînd din 
sectorul nord-vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele, în creștere ușoa
ră, între 17 și 27 grade, mai ridicate 
în sud. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață, în nordul și centrul 
țării, precum și la munte. Izolat, in re
giunile nordice, cantitățile de apă pot 
depăși 15 litri pe metrul pătrat, în 24 
de ore. In București : Vreme răcoroa
să la început, apoi în încălzire. Cerul 
va fi variabil. Va ploua, Îndeosebi în 
prima parte a intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila intre 12 și 
15 grade, iar maximele între 23 și 27 
grade.

în cuvintele lor, Olga Păduraru, maistră la Ințreprinderea de încălțăminte „Progresul**,  Ileana Iaru, muncitoare la întreprinderea chimică Dudgști, Ion Iancu, prim- secretar al Comitetului U.T.C., sector 3, au arătat că, îndeplinind planurile și programele de dezvoltare, poporul nostru își aduce o contribuție tot mai importantă la politica internațională a partidului și statului nostru de pace și de colaborare cu toate statele lumii. La rindul său, Draga Ata- nasiu, cercetător la Institutul de cercetări și studii pentru inginerie tehnologică Titan, a arătat :■ „Noi, cei ce lucrăm în cadrul cercetării științifice, urmind exemplul
Ț ședintelui ei,'în vederea înlăturării' României pe tot mal înhlte leșinai spectrului distrugerii nucleare care amenință întreaga planetă, edificării unui climat de încredere, destindere, securitate în întreaga lume, menit să ducă, în cele din urmă, la desființarea concomitentă a blocurilor militare, la soluționarea justă și durabilă, prin tratative, a marilor probleme care confruntă omenirea" — a spus in cuvîntul ei de deschidere Szorcsey Piroska, reprezentanta Consiliului municipal al F.D.U.S.La rindul său, Tamâs loan, secretarul comitetului P.C.R. pe întreprindere, a subliniat : „Vrem să trăim în liniște și pace pe pămîn- tul patriei noastre dragi, unde înfrățiți în muncă, români și maghiari pășim cu încredere, sub conducerea secretarului general al partidului, pe drumul făuririi unei vieți mai îmbelșugate, a ridicării

stanța, a spus : „Vibranta cuvîn- tare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Frontului .Democrației și Unității Socialiste, Chemarea și Apelul F.D.U.S. constituie cele mai realiste îndemnuri de a se ajunge, pe calea tratativelor, la înțelegere pentru diminuarea înarmărilor și, treptat, la dezarmare generală și la renunțarea la armele nucleare".La rindul său, Nicolae Mirescu, comandant de cursă lungă, șef de secție în cadrul întreprinderii de exploatare a flotei „Navrom", a declarat : „Asemenea întregului nostru popor, ne exprimăm deplina adeziune la vibrantele chemări adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tuturor popoarelor lu

INFORMAȚII SPORTIVE
Acțiuni sportive in cadrul „Săptăminii 

mondiale a condiției fizice 
și sportului"în ansamblul manifestărilor consacrate „Anului Internațional al Tineretului", în aceste zile se desfășoară „Săptămîna mondială a con- .diției fizice și sportului". Acțiunea .cuprinde multe competiții sportive de masă în întreaga țară.După marcarea deschiderii acestei manifestări, ce a avut loc duminică, odată cu sosirea pe stadionul „23 August" a ștafetei „Participare, dezvoltare, pace", Capitala a găzduit pentatlonul atletic școlar și alte acțiuni ale competiției naționale „Daciada", iar, în continuare, pînă la sfirșitul acestei săptămîni, mai sînt programate numeroase compe- tiții, intre care Festivalul pionieresc de gimnastică, Festivalul ansamblurilor școlare de gimnastică ritmică,. Cupa U.T.C. la baschet, Cupa „Pionierul" la înot, precum și Cupa U.G.S.R. la oină, Mar

tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, om politic înflăcărat în slujba cauzei păcii și progresului, ne angajăm să participăm cu întreaga pricepere și energie la acțiunile ce vor fi întreprinse de„Noi, oamenii muncii din sectorul 3 al Capitalei, fiii acestui străbun pămînt, ne exprimăm deplina adeziune la vasta și nobila activitate ce o desfășurați de 20 de ani, de cind vă aflați în. fruntea partidului și statului. în interesul prosperității poporului român, al apărării păcii. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu înaltă răspundere revoluționară și patriotică pentru a ne aduce deplina contribuție Ia înfăptuirea hotări- rilor Congresului al XIII-Iea ai P.C.R. In același timp, vom milita, alături de întregul nostru popor, de toate popoarele lumii, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, in primul rînd nucleară".

de progres și civilizație".In cuvintele lor, inginerul Horia Munteanu, directorul combinatului, muncitorul Kovăcs Istvân, muncitoarea Fiilop Eva, Inginera Puskăs Melinda au arătat că sînt conștienți că numai printr-o politică de pace și destindere, de dezarmare și colaborare internațională se poate asigura înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială a țării, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale„întruniți intr-un impresionant . .. . ...... miting consacrat păcii șî dezarmării, dreptului vital al popoarelor la viață și libertate, oamenii muncii români și maghiari, înfrățiți în cuget și simțire, de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Sfîntu Gheorghe, își exprimă, într-o deplină unitate, sentimentele de adincă recunoștință și profundă gratitudine pentru neobosita dumneavoastră activitate închinată cauzei păcii mondiale. Dăm cea mai înaltă apreciere Chemării și Apelului F.D.U.S., documente inspirate din magistrala dumneavoastră inițiativă în sprijinul salvgardării păcii, apărării dreptului supțem la existență al tuturor popoarelor".
mii pentru salvgardarea păcii, pentru apărarea dreptului la viață al întregii omeniri".în cuvîntul său, operatorul de dană Constantin Eremia a spus : „Susținem din inimă propunerea de a se opri, pe timpul negocierilor sovieto-americane de la Geneva, amplasarea rachetelor nucleare în Europa, experiențele cu orice fel de arme nucleare și de a se proceda la reducerea efectivelor militare și cheltuielilor pentru înarmare".„Ne exprimăm adeziunea deplină Ia noua și strălucita dumneavoastră inițiativă de pace, elocventă dovadă a înaltei răspunderi față de soarta păcii în lume, față de destinele civilizației umane, pentru care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționați cu consecvență și dăruire revoluționară, bucurîndu-vă de inalta apreciere și stimă a tuturor popoarelor iubitoare de pace".

șul factorilor poștali și Cupa industriei ușoare, la handbal, volei și popice.De asemenea, în toate sectoarele bucureștene se organizează competiții polisportive (cros, tenis, handbal, volei, fotbal, tenis de masă, șah) dotate cu trofeul Cupa „Săptămîna mondială a condiției fizice și sportului". în ziua de 27 iunie, Parcul I.O.R. va găzdui crosul „Anul Internațional al Tineretului".1
HANDBAL : Reprezentativa 

studențească a României - 
campioană mondială universitarăAmatorii de sport au aflat cu multă satisfacție vestea că echipa studențească a României s-a comportat la înălțimea prestigiului de care se bucură handbalul nostru in lume, cucerind — pentru a cincea oară consecutiv ! — titlul de campioană mondială universitară.După ce întrecuse net echipele adversare în faza preliminară, echipa 

Comitetul Național Român «Oamenii de știință și pacea»**.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se arată : 

a întregului popor. La rindul ei, tovarășa Felicia Apostu, secretara U.T.C.’ pe întreprindere, a spus : „în numele vîrstei noastre de aur, al dragostei față de pămintul strămoșesc spunem un NU hotărît războiului și un DA tot atit de răspicat vieții și păcii, în folosul întregii omeniri".în încheiere, într-o atmosferă de puternic entuziasm a fost adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele :

Aceleași idei de pace, de renunțare la cursa nesăbuită a înarmărilor, de colaborare și înțelegere între popoare au fost exprimate prin cuvinte emoționante de Atena Ștefănescu, Hie Lupu, Romulus Gavăț, Valeriu Nica și Constantin Voicu.Adunarea s-a încheiat prin adoptarea într-o atmosferă plină de însuflețire a unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată, între altele :

ynoastră a Învins pe cea a Iugoslaviei (29—25) în semifinale, iar apoi, în meci final, a ciștigat în fata echipei U.R.S.S. cu 23—20 (14—7).Pentru performanța înaltă, pentru talentul, ambiția și dăruirea cu care au apărat culorile noastre sportive la campionatul mondial universitar, să-i felicităm pe jucătorii și antrenorii români, pe toți cei ce au contribuit la această frumoasă victorie internațională. Iată numele celor 15 handbaliști, proaspeți campioni mondiali universitari : Buligan, Si- mion, Petran — Durau, M. Dumitru, Flangea, Dogărescu, Mocanu, Porumb, M. Voinea, C. Petre, Stingă, Ianto, Ghimeș, Berbece. Antrenori : Lascăr Pană și Cezar Nica.
FOTBAL : Echipa Steaua - 

performeră și în „Cupa României"Echipa clubului Steaua București este performera acestui sezon fotbalistic intern. După ce a cucerit titlul campionatului național 1984—1985 recent încheiat, duminică Steaua a ciștigat și prețiosul trofeu „Cupa României", întrecind, în meci final,

Cronica zilei
La București au început, luni, lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-egiptene de cooperare economică și tehnică.Delegațiile sînt conduse de Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele părții române în comisie, și de Kamal Ahdem El Ganzoury, ministrul planificării și cooperării economice, președintele , părții egiptene.In cadrul convorbirilor sînt examinate stadiul și modalitățile de aducere la îndeplinire a obiectivelor < stabilite la sesiunea precedentă a comisiei, ca și măsurile ce se impun a fi luate in vederea dezvoltării pe mai departe a cooperării economice bilaterale, a diversificării și extinderii schimburilor economice și comerciale, pe baze reciproc avantajoase.La lucrări participă Mohamed Said El Sayed, ambasadorul R.A. Egipt la " București.

★Tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a primit, luni după-amiază, pe L. A. Whittome, directorul Departamentului european al Fondului Monetar Internațional, care face o vizită in țara noastră.în timpul întrevederii au fost discutate probleme privind relațiile fi- nanciar-bancșre dintre organismele de resort din țara noastră și cele ale Departamentului european al Fondului Monetai- Internațional.A participat Petre Gigea, ministrul finanțelor.
+în zilele de 22—24 iunie a.c, o delegație a Mișcării de Eliberare din Sao Tomă și Principe, condusă de tovarășul Tomas Dia.ș da Costa, membru al Biroului Politic ’al C.C. al M.L.S.T.P., a făcut o vizită în țara noastră. în. timpul vizitei, delegația a avut convorbiri Ia Ministerul A- griculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Petrolului și Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Delegația din Sao Tome și Principe s-a întîlnit cu tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. în cadrul convorbirilor au fost abordate probleme legate de dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări și partide.
★Cu prilejul zilei onomastice a regelui Spaniei, Juan Carlos I, amba- dorul acestei țări la București, Jose Maria Alvarez de Sotomayor y Castro, a oferit luni o recepție.Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, membri ai conducerii unor ministere. și instituții centrale, oameni de artă și cultură.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★La Ambasada R.P.D. Coreene la București a avut loc, luni, o conferință de presă, organizată cu ocazia „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean".Ambasadorul acestei țări la București, Zo lang Guk, a relevat aspecte semnificative ale luptei eroice a poporului coreean pentru reunificarea pașnică, independentă. și democratică a Coreei, fără nici un amestec din afară, pentru apărarea ființei naționale, a dreptului sacru de a-și făuri destinele potrivit propriilor aspirații.Au fost subliniate, totodată, eforturile depuse de masele populare din R.P.D. Coreeană pentru înfăptuirea politicii promovate de Partidul Muncii, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, care a generat profunde transformări revoluționare în dezvoltarea țării.Referindu-se la relațiile româno- coreene, vorbitorul a evidențiat că rodnicul dialog la cel mai inalt nivel a contribuit la întărirea prieteniei și conlucrării dintre cele două partide, țări și popoare, slujind cauza nobilă a păcii și înțelegerii internaționale. Au fost exprimate, de a- semenea, sentimente de gratitudine față de țara noastră pentru sprijinul activ și permanent acordat luptei drepte a poporului coreean consacrate realizării unei patrii unificate, libere, democratice și independente.
★Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării independenței Republicii Populare Mozambic, luni? după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării economice și sociale independente a acestei țări.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public. (Agerpres)

ANGAJARE FERMĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA
SARCINILOR DE PLAN PE ACEST ANLa Institutul de cercetări chimice București, care a fost distins cu înaltul titlu de „Erou al Muncii So-: cialistfe", a avut loc, luni, adunarea festivă de decernare a „Steagului' roșu" și a „Diplomei de onoare" ale Consiliului. Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea locului I în, întrecerea socialistă, pe anul 1934, dintre institutele de cercetare științifică.înțr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adresat o telegramă TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune :Bueuria și mindria care ne animă în acest moment sărbătoresc sint puternic amplificate acum, cind ne aflăm in preajma aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, care v-a ales pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, in fruntea destinelor partidului și poporului, inaugurind astfel cea mai strălucită perioadă din istoria patriei noastre, pe care cu înaltă mindrie patriotică o numim „Epoca Ceaușescu".Folosim acest prilej pentru a exprima respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru grija statornică ce o acordă chimiei, cercetării științifice, întregii industrii românești, orientind permanent activitatea institutului nostru, astfel incit el să răspundă în și mai mare măsură exigențelor și obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-Iea al Partidului Comunist Român.Mulțumindu-vă încă o dată pentru înaltele distincții conferite, noi, comuniștii, toți cei ce ne desfășurăm activitatea in cadrul Institutului de cercetări chimice București, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușefecu, că sintem ferm hotăriți să acționăm și in viitor, cu întreaga noastră capacitate și profund spirit revoluționar; pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității de cercetare in domeniul chimiei, că vom face totul pentru înflorirea și prosperitatea necontenită a scumpei noastre patrii, România socialistă.

★Luni, Ia întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" București, unitate distinsă cu inaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", a avut loc adunarea festivă de decernare a „Steagului Roșu" și „Diplomei de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea locului I în întrecerea socialistă, pe anul 1984, dintre unitățile industriale din țară.într-o atmosferă de vibrație patriotică, participanții au adresat o telegramă TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune :Noi, oamenii muncii de la întreprinderea do utilaj chimic „Grivița roșie", veche citadelă muncitorească. cu tradiție revoluționară, vă exprimăm, mult iubite tovarășe secretar general, un vibrant omagiu pentru contribuția de inestimabilă valoare pe care o aduceți, de peste două decenii, Ia înflorirea patriei noastre, la creșterea prestigiului ei in lume și vă adresăm urarea fierbinte de sănătate, fericire și viață îndelungată în fruntea partidului și statului, pentru a ne conduce cu aceeași abnegație și energie pe calea înfăptuirii societății comuniste pe pămintul României. Vă asigurăm că decernarea titlului de „Erou al Muncii Socialiste" ne stimulează în hotărirea de neclintit de a îndeplini in mod e- xemplar planul și angajamentele a- sumate în întrecerea socialistă pe
ARAD :
Un nou tip de strung cuLa întreprinderea de mașini- unelte din Arad 1 a intrat în fabricație de serie un nou strung — S.N. 281 — destinat spațiilor de producție mici. El poate fi utilizat atit in hale de producție, cit și pe autotrailere. Problemele apărute în vederea menținerii parametrilor funcționali in condițiile caracteristice transportului auto, precum și cele ' de greutate și gabarit redus, au primit soluții constructive deosebit de ingenioase. Mașina nou realizată, rod al activității compartimentului de concepție de la întreprinderea ară-

VĂ INFORMĂM
Realizări ale meșteșugarilor din județul Alba

Administrația de Stat loto-Pronosport informează :
Numerele extrase la tragerea „multiplă", Pronoexpres, din 23 iunie

anul 1985 și pe întregul cincinal, do a pregăti in cele mai bune condiții realizarea planului pe 1986.Urmind înălțătorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, ne angajăm, mult iubite și stimate, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu dăruire patriotică-pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotărîri- le Congresului al XIII-Iea al partidului, aducindu-ne contribuția la ridicarea României pe noi cuhni de progres și civilizație comunistă.
★La întreprinderea „Electroapara- taj“ din Capitală —. unitate distinsă recent cu inaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — a avut loc o adunare festivă în cadrul căreia 1 s-au decernat „Steagul roșu" și „Diploma de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea locului I in întrecerea socialistă, pe anul 1984, dintre unitățile industriale.Participanții Ia adunare au adresat TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă în care se spune :Dind glas celor mai calde simțăminte de mulțumire pentru conferirea înaltului titlu de „Erou*  al Muncii Socialiste" ne îndreptăm gindurile Pline de admirație și respect față do dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. eminent conducător politic, patriot înflăcărat și militant de frunte ,al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. care de 20 de ani acționați, in fruntea partidului și statului nostru, pentru ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație. Colectivul nostru de muncă vă raportează că pe primele 5 luni din acest an am îndeplinit planul Ia toți indicatorii, ceea ce ne dă garanția că vom încheia anul 1985 cu depășirea producției-marfă, netă și la export.
★întreprinderii de construcții, reparații și administrarea fondului locativ „Foișor" din București — unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — i s-a decernat, în cadrul unei adunări festive, „Steagul roșu" și „Diploma de onoare" ale Cohsiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea locului I în întrecerea socialistă, pe anul 1984, dintre unitățile de gospodărie comunală și prestări servicii.In telegrama adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de participants se spune :In aceste clipe emoționante, cînd Inimile noastre vibrează de bucuria și satisfacția prilejuite de decernarea înaltului titlu de „Erou al Muncii ^Socialiste", dăm glas simțămintclor de dragoste fierbinte, de înaltă prețuire și nemărginită recunoștință, pe care comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea noastră vi le poartă dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general.Vă raportăm, totodată, că și în primele 5 luni ale acestui an am depășit sarcinile de plan, pe scama creșterii productivității muncii.Mulțprțiindu-vă încă o dată, din toată inima, pentru înaltul titlu conferit, îngăduiți-ne să vă asigurăm că vom acționa în continuare, cu toată hotărîrea. pentru îndeplinirea la cea mai înaltă cotă de exigență a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XIII-Iea al Partidului ' Comunist Român. , (Agerpres)

performanțe superioare deană, este echipată. cu accesorii moderne funcționale. Important este și faptul că noul produs poate fi livrat, indiferent de sistemul energetic, în orice colț al lumii. Deși este vorba de un nou tip de strung, el a și fost solicitat lă export, concurînd cu succes produsele similare străine. Iată și cîteva din caracteristicile sale : diametrul de prelucrare este de 280 milimetri, are intre 50 și 2 000 rotații pe minut, puterea mohorului acționării principale este de 1,5—2 kW, iar greutatea tlotală atinge numai 900 kilograme. (Tristan Mihuța).

re înnodate, confecții si altele. Fată de 1980. volumul produselor pe care le exportăm este acum de aproape cinci ori mai mare.Cum 6e acționează pentru extinderea in continuare a exportului ? Experiența acumulată a impus profilarea cooperativelor meșteșugărești pe anumite produse. Astfel, covoarele înnodate se execută la cooperativele meșteșugărești „Moțul" — Cîm- peni. „Record" — Aiud si „Arta populară" — Alba Iulia. De asemenea. confecții pentru export execută cooperativele „Progresul"" — Alba Iulia. „Record*"  — Aiud și „Arta populară" — Alba Iulia.Prin profilarea producției pe anumite sortimente s-a creat posibilitatea folosirii 'superioare și integrale a materialelor. De asemenea, această profilare permite o preocupare mai accentuată pentru realizarea unor produse noi; competitive. Aceste măsuri, ca si altele întreprinse de U.J.C.M. Alba, contribuie la realizarea in cele mai bune, condiții a produselor pentru export. Experiența de pînă acum demonstrează că există toate condițiile pentru dezvoltarea în continuare a producției destinate exportului, la nivelul sarcinilor care stau în fata cooperației meșteșugărești. (Ștefan Dinică, corespondentul^ „Scînteii").
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REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC

Pentru a participa la lucrările celei de-a 40-a"i
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Documentul este semnat de peste ) 

1.5 milioane de cetățeni din trei 1 
state latino-americane — Argenti- l 
na, Brazilia și Uruguay. '

UN IMPERATIV PRIMORDIAL AL ACTUALITĂȚII-. ședințe a Sesiunii C.A.E.R.

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, 
TRECEREA LA DEZARMARE!

Toți cei 
științei, 
trebuie 

ve-

Sub deviza : „Cultura și știința în favoarea păcii"
SOFIA 24 (Agerpres). — 

ce lucrează pe tărimul 
culturii și învățământului
să-și canalizeze eforturile în 
derea unității de acțiune a tuturor 
forțelor iubitoare de pace împotriva 
pericolului unui război .termonu
clear — se spune in apelul adop
tat de participanții la reuniunea in
ternațională de la Sofia cu tema

„Cultura și știința in favoarea pă
cii". Documentul reliefează necesi
tatea neadmiterii militarizării spa
țiului cosmic, a reducerii tuturor 
armelor nucleare, atit a celor stra
tegice, cit și a celor cu rază me
die de acțiune. Este singura moda
litate de a înlătura coșmarul unui 
război atomic, menționează apelul.

In favoarea transformării Belgiei într-o zonă 
liberă de arme nucleare

BRUXELLES 24 (Agerpres). — Pentru a contribui la instaurarea 
păcii se impune retragerea rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiune de pe teritoriul belgian. 
Trebuie luate măsuri eficiente pen
tru lichidarea șomajului, pentru 
instaurarea unei adevărate echități 
sociale in țară — acestea sînt prin
cipalele elemente ale platformei 
electorale a Partidului Socialist 
Flamand din Belgia pentru alegeri
le parlamentare' din 
program adoptat de 
partidului,

decembrie, 
congresul 

desfășurat la Gând.

In cadrul acestui forum, liderul 
socialiștilor flamanzi in parlamen
tul de la Bruxelles, Louis Tobaque, 
a subliniat că Partidul Socialist 
Flamand optează pentru întărirea 
păcii și cooperării în Europa, pen
tru transformarea Belgiei într-o 
zonă liberă de arme nucleare. El a 
afirmat că un viitor guvern, la care 
ar participa și socialiștii flamanzi, 
va trece, imediat după alegeri, la 
tratative cu S.U.A. pentru 
rea rachetelor nucleare de 
toriul belgian.

Pentru salvarea civilizației omenirii
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager

pres). — O delegație a organizației 
pacifiste argentiniene „Apelul celor 
100 în numele păcii" a înmânat 
secretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite un apel in care 
sint chemate toate statele posesoa
re de arme nucleare să-și 
obligația de 
menea arme

Documentul cere, totodată, 
țarea producției de arme

>

0 delegație a Republicii Socialiste România, 
condusă de primul ministru al guvernului, 

tovarășul Constantin Dăscălescu, a sosit la VarșoviaVARȘOVIA 24 (Agerpres). — Luni a sosit la Varșovia delegația Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, care va participa la lucrările celei de-a 40-a ședințe a Sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La aeroport,- delegația a fost întîm- pinată de Zbigniew Messner, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.,

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, de alte persoane oficiale. A fost prezent ambasadorul României la Varșovia.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de -tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, de alte persoane oficiale. A foșt de față ambasadorul Poloniei la București.

NAȚIUNILE UNITE

Apel la reglementarea pe cale pașnică 
a problemelor litigioase

Alegerile pentru organele 
centrale și locale 
ale puterii de statBUDAPESTA 24 (Agerpres). —Un comunicat oficial transmis de agenția M.T.I. relevă că, în urma alegerilor desfășurate la 8 iunie și a scrutinului suplimentar din 22 iunie, au fost declarați aleși 351 de deputați pentru Adunarea de Stat a R.P. Ungare și 42 731 de deputați in organele locale ale puterii de stat. Se precizează că într-o circumscripție electorală pentru forul legislativ suprem și In trei circumscripții electorale 'locale — unde -deputății nu au fost aleși — vor fi organizate noi alegeri.Consiliul Prezidențial al R.P. Ungare, în conformitate cu prevederile constituționale, a hotărît convocarea ședinței constitutive a Adunării de Stat, în noua sa componență, pentru data de 28 iunie, precizează M.T.I.

ROMA 24

retrage- 
pe teri-

înghe-
, .... ...____ .... __  _____ atomice
și apoi distrugerea arsenalelor nu
cleare existente. „Timpul presează, 
sînt amenințate soarta civilizației, 
existența însăși a omenirii!“, subli
niază apelul.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — într-un apel adresat tuturor statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat necesitatea ca in acest an, cînd se împlinesc patru decenii de la crearea organizației, toate țările membre să-și reafirme solemn atașamentul la principiile înscrise în Carta Națiunilor Unite. în cadrul unei conferințe de presă, Perez de Cuellar a afirmat că sînt necesare eforturi comune ale statelor în vederea reglementării pe cale pașnică a problemelor litigioase, pentru asigurarea păcii și securității internaționale.

Referindu-se la situația din Africa australă, secretarul general al O.N.U. a arătat că politica agresivă promovată de regimul minoritar rasist de la Pretoria, ocuparea ilegală de către R.S.A. a Namibiei și sistemul de apartheid din această țară contravin în mod flagrant principiilor înscrise în Carta organizației. O confirmare in acest sens, a precizat vorbitorul, o constituie și recenta rezoluție a Consiliului de Securitate al O.N.U. in care sînt ferm condamnate ocuparea ilegală de către R.S.A. a teritoriului namibian, acțiunile a- gresive ale regimului rasist împotriva Angolei și a altor țări independente din „prima linie".
asume 

a nu face uz de ase- 
de nimicire în masă.

Un marș al păcii spre Comisa
află instalate, conform planurilor \ 
N.A.T.O., rachete nucleare cu rază i 
medie de acțiune — exprimîndu-se ■ 
în acest fel protestul opiniei pu
blice italiene față de pericolul pe 
care îl reprezintă înarmările 
cleare pentru pacea Europei 
lumii.

(Agerpres). - Particl- 
panții la „Marșul păcii”, care au 
pornit în urmă cu o săptămînă din 
orașul italian Assisi, regiunea Um
bria, au sosit la Roma, unde a a- 
vut loc un miting al păcii. „Mar
șul” va continua spre orașul Co- 
miso din Sicilia — unde se

Amplă manifestație pentru pace la Paris

nu- 
și a

Evoluția situației din Liban
• Schimburi de focuri intre milițiile rivale • Autorii deturnării avionului 

companiei „T.W.A." nu intenționează să elibereze ostaticii americani

Un important acord 
în domeniul economic 
între R.P.D. Coreeană 

și Coreea de SudPHENIAN 24 (Agerpres). — Referindu-se la acordul intervenit recent între R.P.D. Coreeană și Coreea de Sud privind crearea unui Comitet mixt de cooperare economică, ai cărui copreședinți să fie vi- cepremieri ai celor două părți, ziarul „Nodom Sinmun" din R.P.D. Coreeană relevă într-un comentariu că această decizie va favoriza Soluționarea cu promptitudine, in modul cel mai activ și mai eficace, a problemelor economice. Totodată, acest lucru va contribui la îmbunătățirea ansamblului raporturilor dintre Nordul și Sudul țării și la promovarea cauzei reunificării Coreei. Cotidianul, citat de agenția A.C.T.C., subliniază, de asemenea, că înființarea acestui comitet trebuie să aibă loc cit mai curînd posibil.

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEE
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambia

MAPUTOCu ocazia celei de-a X-a aniversări a proclămării independenței Republicii Populare Mozambic, vă adresez, în numele Partidului Comunist Român, al poporului și guvernului român, precum și al meu personal, dumneavoastră, Partidului FRELIMO, poporului și guvernului mozambican calde felicitări și cele mai bune urări.Folosesc prilejul sărbătpririi primului deceniu de dezvoltare liberă • șl independentă a țării dumneavoastră pentru a reafirma solidaritatea poporului român cu poporul mozambican. Adresez, totodată, poporului mozambican urarea de a obține succese tot mai mari, sub conducerea Partidului FRELIMO, in lupta pentru apărarea și consolidarea independenței și suveranității naționale, asigurarea progresului economic și social și edificarea noii societăți în Republica Populară Mozambic.Exprim ferma convingere că, pe baza acordurilor șl înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor noastre de la București și Maputo, raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor întări tot mai mult, spre binele. popoarelor român și mozambican, al cauzei' păcii, securității tuturor națiunilor și înțelegerii în lume.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului mozambican prieten, pace și prosperitate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele ■ 
Republicii Socialiste România

,• PARIS 24 ^(Agerpres). — Peste60 000 de persoane au participat 
i la o amplă manifestație organizată * în centrul Parisului în favoarea păcii și dezarmării, împotriva planurilor S.U.A. de militarizare a spațiului cosmic. Marșul a fost organizat la chemarea mișcării naționale de luptă pentru pace dșnu- mită „Comitetul celor 100".I

La încheierea manifestației, ticipanții au adoptat un apel mînd la dublarea eforturilor în lupta pentru pace și realizarea dezarmării generale șl complete. Totodată, se cere reducerea echilibrată a armelor de distrugere in masă și înlăturarea pericolului unui război nuclear.

parch e-

Avertisment privind implicațiile „războiului stelelor" 
asupra Tratatului de neproliferareWASHINGTON 24 (Agerpres).— Intr-un studiu alcătuit de cunoscuta organizație obștească americană „Greenpeace" se apreciază că eventuala participare a unor state vest-europene la programul american de înarmări spațiale denumit „Inițiativa de apărare strategică" („Războiul stelelor") ar reprezenta o încălcare a obligațiilor asumate prin Tratatul de neproliferare a . armelor nucleare. în studiul res- 

4 pectiv, care, după cum arată agen- ? ția Reuter, este prima analiză cu 
Ț privire la implicațiile proiectului

„războiul stelelor" asupra Tratatului de neproliferare, se amintește că acest tratat interzice Statelor Unite sâ lanseze programe de cercetări vizînd crearea de arme nucleare defensive bazate în spațiul cosmic, in colaborare cu state care nu posedă armament nuclear. De asemenea, se precizează în studiul menționat, Tratatul de neproliferare a armelor nucleare interzice statelor vest-europene care au aderat la tratat participarea la acest gen de cercetări.
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BEIRUT 24 (Agerpres). — în noaptea de duminică spre luni s-au înregistrat schimburi de focuri sporadice între milițiile libaneze rivale la linia de demarcație dintre estul și vestul Beirutului. Două persoane au fost ucise și 22 rănite.în zona taberelor de refugiați palestinieni din sudul Beirutului, situația s-a menținut calmă, transmite agenția U.P.I. Pentru a treia zi consecutiv — arată agenția — buldozerele au continuat înlăturarea barajelor și baricadelor in taberele Shatila și Bourj El Barajneh.ȚEL AVIV. — Autoritățile Israe- liene au pus luni în libertate un grup de 31 de libanezi, in majoritate șiiți, foști prizonieri în închisoarea Atlit, situată la 15 km de Haifa,

transmit agențiile Reuter și Franca Presse.Aceștia, au fost transportați spre frontiera libaneză, unde au fost pre- luați de reprezentanți ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii.
+Autorii deturnării avionului apar- ținînd companiei „T.W.A." nu intenționează să elibereze ostaticii americani ca răspuns la hotărîrea Israelului de a pune în libertate 31 de deținuți libanezi, a declarat un purtător de cuvînt al milițiilor șiite.Liderul organizației politico-mili- tare șiite Amal, Nabih Berri, a cerut, pe de altă parte, plecarea navelor de război americane din zona coastelor libaneze, ca o condiție suplimentară pentru eliberal’ea ostaticilor americani, informează agențiile U.P.I., Reuter și France Presse.

Activitatea „Grupului de la Contadora" — singura 
alternativă pentru instaurarea păcii in America Centrală

Francesco Cossiga — 
ales președinte al ItalieiROMA 24 (Agerpres). — Președintele Senatului, Francesco Cossiga, candidat din partea Partidului De- mocrat-Creștin, a fost ales luni, în primul tur de scrutin, președinte al Republicii Italiene cu un mandat de șapte ani. In favoarea sa s-au'pronunțat 752 de mari electori — membrii Camerei Deputaților și ai Senatului Italian, precum și reprezentanții'celor 20 de regiuni ale țării —• din totalul de 979 prezenți la vot.Noul președinte al republicii își va prelua funcția la 9 iulie, succe- dîndu-i lui Alessandro Pertini (socialist).

Acum un deceniu, Ia 25 iunie 1975, poporul mozambican trăia un memorabil eveniment al istoriei sale naționale : pe stadionul central din Maputo, împodobit sărbătorește, Samora Moises Machel, președintele Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), proclama, in aclamațiile entuziaste a mii și mii de oameni, independența țării sub numele de Republica Populară Mozambic. Apariția noului stat (suprafața — 783 030 kmp ; populația — aproximativ 10 milioane locuitori) 
a reprezentat o strălucită victorie a mișcării de eliberare națională pe continentul african, un important pas înainte pe calea împlinirii aspirațiilor de libertate, progres și bunăstare ale poporului mozambican. După ani de luptă eroică, cu arma în mină, împotriva dominației coloniale, acesta s-a angajat cu toate forțele pe calea realizării de transformări economico-sociale progresiste, reușind să obțină o serie de succese evidente. Astfel, băncile, societățile de asigurare și numeroase întreprinderi industriale au fost naționalizate; la sate, unde trăiește 90 la sută din populație, a fost înfăptuită reforma agrară ; acțiunea de valorificare a bogățiilor țării în folosul propriu s-a intensificat an de an. In prezent, sub deviza „Unitate, muncă vigilență !“, se desfășoară o intensă activitate în vederea realizării prevederilor planului economic național pe perioada 1981—1990.Un rol important în canalizarea eforturilor constructive ale poporului mozambican l-au avut ultimele două congrese ale FRELIMO.

Cu prilejul celui de-al III-lea congres, din februarie 1977, s-a luat ' hotărîrea transformării FRELIMO într-un partid marxist-leninist, de avangardă, și trecerea la edificarea societății bazate pe principiile socialismului științific, instaurarea unui stat democrat-popular.In spiritul politicii sale consecvente de solidaritate militantă cu popoarele Africii, poporul român a fost întotdeauna alături de poporul mozambican, acordindu-i un larg sprijin material, politic și diplomatic în lupta pentru lichidarea dominației străine și obținerea independenței. România a stabilit relații diplomatice chiar din prima zi cu noul stat independent, sprijinind, în diferite forme, eforturile poporului mozambican pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare stabilite de FRELIMO pe baza opțiunilor socialiste.Spre satisfacția reciprocă, raporturile de prietenie și colaborare între România și Mozambic cunosc un curs ascendent ; cresc schimburile comerciale, se lărgește cooperarea emonomică, numeroși tineri mozambicani învață în țara noastră. La această evoluție îmbucurătoare, o contribuție decisivă au avut-o întîlnirile și convorbirile de Ia București și Maputo ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Samora Moises Machel. Documentele semnate cu aceste prilejuri exprimă voința ambelor țări de a lărgi și adinei conlucrarea lor prietenească pe multiple planuri, în interesul reciproc, al păcii și -Înțelegerii. ..internaționale.

BOGOTA 24 (Agerpres). — Ministrul columbian al relațiilor externe, Augusto Ramirez Ocampo, a declarat că, în pofida unor „momente dificile", activitatea „Grupului de la Contadora" in vederea soluționării prin mijloace pașnice a situației, conflictuale complexe din America Centrală va continua, transmite agenția E.F.E.Arătind că negocierile !n cadrul comisiei tehnice a „Grupului de la Contadora" nu au putut continua la recenta reuniune a acesteia de la Ciudad de Panama, dat fiind faptul

că s-a ridicat problema „modificării substanțiale a metodelor de lucru", Ramirez Ocampo a subliniat că „țările membre — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — vor analiza cu grijă situația creată pentru a materializa eforturile de pace in regiunea centroamericană". In context, el a criticat din nou embargoul comercial impus de S.U.A. împotriva Republicii Nicaragua, ca fiind „un factor de perturbare a atmosferei tratativelor, de creștere a tensiunilor, care grevează asupra posibilităților soluționării negociate a crizei".

GEIUT1ILE DE PRESA
pescurt

Sprijin ferm cauzei drepte a reurificării CoreeiCa In fiecare an, între 25 iunie și 
27 iulie, popoarele iubitoare de pace, cercurile progresiste de pretutindeni marchează „Luna de solidaritate cu 
lupta poporului coreean". Prima din aceste date a coincis cu declanșarea, la 25 iunie 1950, a războiului împotriva Republicii Populare Democrate Coreene, cea de-a doua cu încheierea, la 27 iulie 1953, a armistițiului de la Panmunjon, întreg mersul a- celor evenimente dovedind, o dată mai mult, că nu există forță în stare să înfringă un popor hotărît să-și apere, cu prețul oricăror jertfe, independența și libertatea.în anii care au trecut de atunci, poporul coreean, angajat cu toate forțele In uriașa operă de refacere a țării, a obținut, într-un timp scurt, mari realizări în creșterea forțelor de producție, în dezvoltarea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al populației. Astăzi, R.P.D. Coreeană, reclădită din temelii, se află în plină dezvoltare economică și socială. Transpunînd în viață sarcinile trasate de Partidul Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, masele populare au făurit o economie puternică ; a fost imprimat un înalt ritm de dezvoltare' tuturor sectoarelor industriei și agriculturii.în prezent, oamenii muncii din R.P.D. Coreeană depun eforturi pentru înfăptuirea prevederilor planului sentenal, a cărui îndeplinire va asigura înaintarea și mai viguroasă a țării pe calea progresului și bunăstării, conform hotărîrilor Congresului al VI-lea al P.M.C. Succesele înregistrate în diverse (Sectoare de activitate reprezintă un puternic factor însuflețitor pentru întregul popor coreean. Prin realizările obținute, prin politica sa de unitate, independență și pace, Republica Populară Democrată Coreeană și-a cîști- gat un binemeritat prestigiu internațional.Faptul că poporul coreean — o națiune de peste 50 milioane de oameni — continuă să fie divizat reprezintă o gravă anomalie istorică, generatoare de mari prejudicii atit pentru acest popor din Extremul Orient, cît și pentru pacea mondială. Iată de ce reunificarea pașnică, democratică și independentă a Coreei a devenit un imperativ al vieții internaționale, a cărui înfăptuire ar contribui considerabil Ia normalizarea situației din acea zonă, la întărirea securității în Asia și în lume,

la cauza înțelegerii și colaborării între popoare.Partidul Muncii din Coreea, Guvernul R.P.D. Coreene au depus și depun eforturi continue pentru înfăptuirea mărețului ideal național al reunificării, manifestînd în permanență inițiativă pe linia favorizării dialogului întră Nordul și Sudul Coreei, în dorința de a se obține rezultate concrete în această direcție.. Așa cum se știe, în vederea înfăptuirii dezideratului major al reunificării patriei, tovarășul Kim Ir Sen a prezentat un amplu și constructiv

a aminti de propunerea Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene privind organizarea unor convorbiri parlamentare între Nord și Sud, menite să ducă la slăbirea tensiunii, la crearea de condiții favorabile reunificării Coreei.Inițiativele și propunerile R.P.D. Coreene în problema reunificării au un puternic răsunet în sudul peninsulei, unde au luat ființă o serie de asociații care își propun intensificarea opoziției față de regimul' dictatorial și scoaterea problemei unificării din impasul artificial în care
„Luna de solidaritate cu lupta 

poporului coreean"

PENTRU SOLUTIONAREA ECHITABILĂ A PROBLEMEI DATORIILOR 
EXTERNE ALE ȚARILOR IN CURS DE DEZVOLTARE s-a pronunțat sena
torul argentinian Luis Leon, ales recent președinte al Parlamentului la- 
tino-american, organ consultativ regional. El a reamintit că la recenta 
reuniune a Parlamentului latino-american, care a avut loc în Brazilia, s-a 
hotărît convocarea în octombrie a unei reuniuni extraordinare a aces
tui organism, care să ’discute problema datoriei externe. In context, se
natorul argentinian a subliniat necesitatea încurajării exporturilor țărilor 
latino-americane prin renunțarea la 
de o serie de state industrializate.

practicile protecționiste promovata

program de acțiune prevăzînd crearea Republicii Confederale Democrate Koryo, prin menținerea actualelor sisteme sociale din Nord și din Sud, condusă de un guvern unificat, în care cele două părți să fie reprezentate pe baze egale, în condițiile exercitării autonomiei regionale. în același sens, Guvernul R.P.D. Coreene a prezentat anul- trecut o nouă inițiativă cu privire la desfășurarea de tratative tripartite între R.P.D. Coreeană, Statele Unite ale Americii și Coreea de Sud. Această propunere, ca și cele precedente, s-a bucurat și se bucură de un sprijin larg din partea poporului coreean din Nord și din Sud, ca și din partea opiniei publice democratice de pretutindeni, a popoarelor și guvernelor a numeroase țări ale lumii.Un eveniment semnificativ în ceea ce privește tendințele de apropiere dintre cele două părți ale țării l-a constituit recenta desfășurare la Panmunjon a celei de-a treia runde de convorbiri economice, în cadrul căreia s-a convenit crearea unui Comitet mixt de cooperare economică, avind drept copreședinți vicepre- mieri ai ambelor părți.Pe linia aceleiași năzuințe de reu- nificare se înscriu și propunerile constructive ale R.P.D. Coreene formulate la recentele convorbiri de la Seul între reprezentanții Societăților de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei, reluate după o întrerupere de 12 ani. Se cuvine, de asemenea,

o mențin cu bună știință autoritățile de la Seul.Poporul român și-a manifestat constant, așa cum se știe, solidaritatea cu cauza dreaptă a poporului coreean, atit in anii grei ai războiului, cit și în întreaga perioadă ulterioară, a sprijinit și sprijină ferm demersurile conducerii de partid și de stat a R. P. D. Coreene pentru unificarea pașnică, democratică și independentă a Coreei.„România — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU —a sprijinit 
și sprijină în mod hotărît politica 
justă și constructivă promovată de 
Partidul Muncii din Coreea, inițiati
vele și propunerile Republicii Popu
lare Democrate Coreene menite să 
ducă la împlinirea aspirațiilor națio
nale pe deplin legitime ale întregii 
națiuni coreene, de unificare inde
pendentă și pașnică a patriei, fără 
nici un amestec din afară". Această poziție consecventă și-a găsit multiple expresii, inclusiv la O.N.U. și în alte foruri internaționale, în bogata activitate desfășurată pe plan extern de țara noastră.Solidaritatea militantă a Partidului Comunist Român, a României socialiste, a întregului popor român cu cauza dreaptă a poporului coreean a fost puternic reafirmată în cursul convorbirilor de la București dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, al vizitei delegației de partid și de stat a R.P.D. Co

reene efectuate anul trecut în țara noastră, vizită care s-a bucurat de o caldă ospitalitate pe meleagurile românești.Poporul nostru nutrește convingerea că stă în puterea poporului coreean de a-și înfăptui năzuința fundamentală privind reunificarea patriei sale. Este o convingere susținută de experiența istorică in general, care demonstrează că un popor nu poate rămine veșnic scindat, că pină la urmă, trecînd peste orice piedici, dezideratul suprem al unității naționale se înfăptuiește. Acest adevăr este cu atit mai valabil pentru realizarea unificării în cazul poporului coreean, care are de milenii aceeași patrie și a cărui luptă pentru realizarea unificării este puternic stimulată de aspirația unanimă de a asigura propășirea țării prin eforturi unite, de a trăi in condiții de pace și securitate.Evocînd și cu acest prilej bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și R.P.D. Coreeană, poporul nostru se bucură de faptul că aceste legături tradiționale cunosc un curs mereu ascendent, beneficiind de cadrul prielnic pe care-1 •constituie 'Tratatul de prietenie și colaborare și Declarația comună, semnate la nivelul cel mai înalt. O și mai mare stabilitate, precum și o largă perspectivă colaborării reciproce le va conferi Acordul de lungă durată de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică pînă în anul 2000, a cărui încheiere a fost convenită la nivel înalt. Se vor intensifica, în același timp, legăturile pș tărimul științei și culturii, schim- . burile de experiență pe linie de partid și de stat în diferite domenii ale constricției socialiste.Nu încape îndoială că dezvoltarea In continuare a colaborării româno- coreene pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural corespunde pe deplin intereselor celor două popoare, înscriindu-se ca o. însemnată contribuție la cauza păcii, progresului și înțelegerii internaționale.„Luna de solidaritate" reprezintă pentru poporul român un nou prilej de a-și manifesta sentimentele de prietenie frățească față de poporul coreean," de a-și reafirma sprijinul deplin față de lupta acestuia pentru o Coree unită, liberă, independentă și prosperă.
V. OROS

| PROTOCOL IUGOSLAVO—SO
VIETIC. La Belgrad a fost sem- 1 nat protocolul privind direcțiile I fundamentale de colaborare tehnico-științifică dintre R.S.F. Iugoslavia și Uniunea Sovietică pe perioada pînă în anul 2000. Docu- Imentul pune un accent deosebit, pe colaborarea în domeniul automatizării și robotizării producției, în I dezvoltarea energeticii, construcțiilor de mașini și a complexului a- groindustrial. Direcțiile viitoarei colaborări urmează să fie concreti- Izate periodic, din cinci în cinci ani, prin programe speciale.

i PRIMIRE LA PRAGA. Președintele R.S. Cehoslovace, Gustav 1 Husak, l-a primit luni pe primul I ministru al Danemarcei, PoulSchlueter, care a întreprins o vizită oficială la Praga. In cadrul schimbului de păreri care a avut Iloc, părțile au subliniat importanțadialogului constructiv și a eforturilor pentru crearea și consolida- . rea unei atmosfere de încredere, securitate și cooperare In relațiile I internaționale.I O ȘEDINȚA PLENARĂ A DELE
GAȚIILOR U.R.S.S. ȘI S.U.A. la 

• tratativele cu privire la armele nu- 
I cleare și cosmice a avut loc la Ge

neva. Ședința a fost a doua de 
acest fel de la începerea, la 30 mai, 
a actualei runde de negocieri.

COMITETUL INTERNATIONAL
PENTRU SECURITATE ȘI COOPE- I RARE IN EUROPA a dat publicității o declarație in care subliniază în- 1 semnătatea deosebită a Actului fi- Inal de la Helsinki, de la a cărui semnare se împlinesc zece ani. Actul final, subliniază documentul, a pus bazele activității statelor eu- Iropene în interesul asigurării păcii pe continent. Marcarea a patru decenii de pace în Europa și a unui 

I deceniu de la Conferința de laHelsinki impune unirea eforturilor tuturor statelor și popoarelor pentru preîntimpinarea unui război, I împotriva oricăror acțiuni ce arsubmina pacea — reliefează declarația.
CONVORBIRI CU CARACTER 

I TEHNIC ÎNTRE SPANIA ȘI 
S.U.A., privind reducerea efectivelor militare americane de pe te- | ritoriul spaniol, se desfășoară laMadrid. în cursul convorbirilor, | delegația americană și-a exprimat

îngrijorarea In legătură cu reducerea personalului de la bazele strategice de la Rota, sudul Spaniei, și Zaragoza, din estul acestei țări.
PENTAGONUL INVESTIGHEA

ZĂ ACTIVITATEA A 45 DE FIR
ME AMERICANE — făcind parte 
dintre principalii săi furnizori — 
pentru clarificarea unor suspiciuni 
privind luarea de mită, supraîncăr
carea costurilor, introducerea de 
falsuri în documente și alte opera
țiuni frauduloase.

AMÎNARE. Liga Arabă a decis amînarea pînă la 29 iunie a reuniuni? miniștrilor de externe din țările membre, care urma să înceapă ieri, la Tunis, pentru a adopta o decizie în legătură cu convocarea reuniunii arabe la nivel înalt, propusă de Maroc. Se precizează că

amînarea a fost hotărîtă pentru a permite continuarea consultărilor ' între statele arabe în problemele ce vor fi abordate de miniștrii de externe.
NAVETA SPAȚIALA AMERI- I 

CANĂ „DISCOVERY" A ATERI
ZAT, luni, la baza aeriană Ed- ' 
wards, din California, după o mi- . 
siune orbitală de șapte zile, în ca
drul căreia echipajul — compus I 
din cinci americani, un francez și 
un saudit — a plasat pe orbită trei I 
sateliți de telecomunicații și unul 
pentru cercetări științifice, recupe
rat ulterior și readus pe Pământ. > 
Această misiune orbitală a navetei 
spațiale americane a inclus, in po- I 
fida protestelor opiniei publice, și 
o experiență cu caracter militar — 
lansarea unei raze laser din Ha- | 
waii și reflectarea ei de către o 
oglindă fixată de unul din hublou- i 
rile navei.

SISTEMUL METRIC. La 1 ianua
rie 1986, Ciprul va trece la aplica
rea oficială in această țară a siste- I 
mulul metric de măsuri — a anun
țat ministrul comerțului și indus

triei. Tranziția la acest sistem se I 
va face insă treptat și va dura trei 
ani, urmând să se încheie la 31 de
cembrie 1988.

DUPĂ PRĂBUȘIREA AVIONULUI COMPANIEI „AIR INDIA"

Vastă operațiune de salvare 
în largul coastelor Republicii Irlanda

DUBLIN 24 (Ager
pres). — Nave și eli
coptere ale forțelor ar
mate britanice și ir
landeze, împreună cu 
vase comerciale ale 
altor țări, participă la 
o vastă operațiune de 
salvare în largul coas
telor Republicii Irlan
da, în zona din Atlan
tic unde s-a prăbușit 
avionul „Boeing 141", 
aparținînd companiei 
„Air India". Ultimele 
statistici transmise de 
autoritățile canadiene 
și indiene precizează 
că la bordul aparatu
lui se aflau, în total, 
329 de pasageri și 
membri ai echipaju
lui. Pînă luni seara, 
din apele oceanului 
fuseseră recuperate 
cadavrele a 131 per
soane. Experta brita
nici în aviație, citafi 
de agențiile interna
ționale de presă, sint 
de părere că există 
puține șanse să se gă
sească supraviețuitori, 
tntrucit aparatul a

explodat șl s-a prăbu
șit de la foarte mare 
altitudine.

Autoritățile indiene, 
canadiene, britanice și 
irlandeze colaborează 
pentru scoaterea din 
adincul oceanului a 
celor două „cutii ne
gre" de la bordul avio
nului, cu ajutorul că
rora se speră să se ob
țină date asupra cau
zelor acestui accident. 
In acest1 scop, marina 
britanică a trimis in 
zonă o navă de supra
față și un minisubma- 
rin care vor încerca să 
găsească „cutiile ne
gre", aflate pe fundul 
oceanului, la o adin- 
cime de circa 100 de 
metri.

DELHI. — Primul 
ministru indian, Rajiv 
Gandhi, a ordonat 
deschiderea unei an
chete judiciare in le
gătură cu cauzele pră
bușirii în Oceanul 
Atlantic a avionului 
tompaniei „Air India".

OTTAWA — Gu
vernul canadian a a- 
juns la concluzia că 
prăbușirea avionului 
„Boeing 747", aparți- 
nind companiei aerie
ne indiene, în Atlan
tic, in largul coastelor 
irlandeze, este conse
cința unui act tero
rist, ca și explozia în
registrată în contei- 
nerul de bagaje cobo- 
rite, imediat după a- 
terizarea pe aeropor
tul japonez Narita, de 
la bordul unui aparat 
de același tip, aparți
nând companiei „Ca
nadian Pacific Air
ways", transmite a- 
genția France Presse, 
citind un purtător de 
cuvint oficial. „Auto
ritățile canadiene nu 
exclud eventualitatea 
unei legături intre 
cele două evenimen
te", a arătat el. Am
bele aparate au deco
lat de pe aeroporturi 
canadiene — primul 
de la Toronto, iar ce
lălalt de la Vancouver.
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