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W SPIRITUL ORIENTĂRILOR STABILITE LA RECENTUL FORUM

AL DEMOCRAȚIEI NOASTRE MUNCITOREȘTI, REVOLUȚIONARE

STIL Șl METODE MODERNE DE MUNCĂ
IN CONDUCEREA ECONOMIEI

Rolul hotărîtor al conducerii so- 
cial-economice provine din faptul 
că ea este chemată să combine toți 
factorii de progres într-o strategie 
proprie, să-i dozeze corespunzător, 
în cadrul unei concepții dinamice 
și particulare. O strategie și o con
cepție care să pornească de la anu
mite condiții, să aibă in vedere o 
perspectivă, să exprime scopuri și 
obiective deliberat acceptate.

Viața a demonstrat că pot exista 
resurse, că pot exista cadre, dar re
zultatele să nu strălucească, tocmai 
pentru că strategiile de dezvoltare 
nu au valorificat corespunzător 
aceste premise. Așa cum sînt situa
ții cînd aceste condiții favorabile 
au lipsit, sau au fost doar parțial 
prezente, însă rezultatele au fost 
incontestabil superioare, întrucît 
strategiile urmate au materializat 
mai multă mobilitate și inteligen
ță, au pornit de la ideea confir
mată de viață că forța de înaintare 
a unei societăți provine nu atît din 
prezența elementelor progresului, 
ci mai ales din modul în care ele 
se integrează în cadrul unei viziuni 
unitare, eficiente.

Intr-un anume fel, conducerea 
exprimă capacitatea de răspuns a 
societății, forța de a sesiza tendin
țele și procesele noi, de a-și orga
niza eficient și fără mari per- 
turbații forțele. într-o lume în care 
noul apare și se propagă cu o vi
teză accelerată, exercitînd un con
siderabil impact asupra tuturor la
turilor societății, schimbînd, trans- 
formihd, influențînd, în care mereu 
se ivesc situații deosebite, în care 
repetabilitatea clasică tinde să de
vină o simplă nostalgie, a dezvolta 
această capacitate de anticipare și

răspuns este de o importanță fun
damentală. în noile împrejurări, 
conducerea social-economică tre
buie să acționeze, nu numai să 
reacționeze, cu alte cuvinte să pre
vadă, să creeze, să modeleze, să 
ofere o garanție că din evoluțiile 
dinamice ale viitorului vor fi alese 
acele variante care sînt mai profi
tabile, mai favorabile, mai avan
tajoase.

Este un mare merit al partidului 
nostru, al secretarului său general 
că a sesizat din vreme importanța 
științei conducerii în progresul so
cietății, în accelerarea mersului său 
înainte. încă în anii ’70, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în Ex
punerea la deschiderea colocviului 
privind problemele științei conduce
rii: „știința conducerii sociale capă
tă o importanță deosebită în con
dițiile noii orinduiri, constituind un 
factor hotărîtor în desfășurarea cu 
succes a operei de construire a so
cialismului și comunismului".

Cuvîntările secretarului general 
al partidului la congrese și con
sfătuiri de lucru, la alte forumuri 
ale democrației noastre muncito
rești, revoluționare,, cerințele for
mulate cu ocazia nenumăratelor 
vizite de lucru, în cadrul dia
logului purtat nemijlocit cu colec
tive de oameni ai muncii din di
ferite sfere de activitate, au îmbo
gățit permanent această concepție 
cu noi aprecieri desprinse din evo
luția societății. O nouă și elocventă 
dovadă a preocupării constante a 
partidului nostru în această pri
vință o constituie cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și al

Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, care aduce 
noi precizări și sublinieri de cea 
mai mare importanță privind exer
citarea în cele mai bune condiții a 
actului de conducere, creșterea efi
cienței sale.

Desigur, cînd vorbim despre con
ducerea științifică a societății, avem 
în vedere cuprinderea largă, în
tr-o viziune unitară a tuturor sfe
relor și domeniilor de activitate, de 
mai mare sau mai mică importanță, 
preocuparea pentru a asigura o 
evoluție armonioasă a ansamblu
lui. Așa cum se desprinde și din 
recenta cuvîntare a secretarului 
general al partidului, în cadrul a- 
cestei problematici vaste, o atenție 
prioritară trebuie acordată condti- 
cerii economice, întrucit bunul mers 
al activității în această sferă exer
cită o influență hotărîtoare asupra 
organismului social, asupra exis
tenței noastre în general.

O bună conducere economică tre
buie să aibă mereu în vedere rela
ția dialectică, strînsa corelație din
tre fixarea unor obiective de an
samblu și munca organizatorică 
pentru realizarea lor, dintre exis
tența unei linii generale juste 
și activitatea practică pentru înfăp
tuirea ei, pentru traducerea sa în 
viață.

Țara noastră dispune de progra
me clare, bine fundamentate, nu 
numai pentru viitorul cincinal, ci 
pînă în anul 2000, ceea ce dă o 
perspectivă amplă edificării socia
liste, eforturilor constructive ale 
poporului. Aceste programe, se cefc 
dublate de măsuri concrete în toa
te sectoarele și la toate nivelurile 
de activitate. înfăptuirea lor de

pinde în mod hotărîtor tocmai de 
aceste măsuri, de modul cum se 
acționează în fiecare domeniu, ast
fel încît fiecare prevedere să fie 
realizată. Nerealizările, deficiențe
le de ordin organizatoric produc 
serioase dereglări și perturbații, 
pot pune sub semnul întrebării 
chiar înfăptuirea obiectivelor de 
ansamblu. Este cunoscută, de pil
dă, importanța pe care o are pen
tru activitatea colectivelor de mun
că încheierea contractelor. Cu toa
te acestea, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta plenară comună, deși ne aflăm 
practic la mijlocul anului, contrac
tele între unitățile de producție și 
beneficiare din țară încă nu sînt 
încheiate. în cadrul unei economii 
moderne bine structurate, cum este 
cea a noastră, orice nerealizare 
generează greutăți. Aceste greutăți 
pot fi cu atît mai mari cînd este 
vorba despre întîrzieri în livrarea 
produselor, tărăgănări și chiar se
rioase nerealizări de plan la ni
velul unor ministere, centrale, uni
tăți economice. Sînt aspecte care 
arată că în domeniul conducerii și 
organizării corespunzătoare a mun
cii, menit să asigure funcționarea 
ireproșabilă a tuturor sectoarelor 
de activitate, persistă încă serioase 
deficiențe ; că, de fapt, înfăptuirea 
sarcinilor pe care ni Ie propunem 
depinde acum în mod fundamental 
de perfecționarea muncii în aceas
tă etapă decisivă, de caracterul 
fundamentat al măsurilor practice, 
concrete ce se adoptă in fiecare 
sector de activitate.

Rste o realitate care face deose-
(Continuare în pag. a IK-a)

Campania agricolă de vară — desfășurată exemplar I

PE FAM PUIN - BIHEA CBAHCĂ A UIMII 
ORZULUI HEtERU IA SECEffiSUl GSailfll

în agricultură forțele sînt concen
trate în aceste zile la strîngerea în 
timp scurt și fără pierderi a recoltei 
de cereale păioase — orz și grîu, se
mănatul culturilor succesive, conco
mitent cu întreținerea culturilor, 
strîngerea furajelor, culesul și livra
rea legumelor, buna desfășurare a 
activității în celelalte sectoare și 
mai cu seamă în zootehnie. Volumul 
mare de lucrări care trebuie efec
tuat în termene foarte scurte impune 
ca în această perioadă de virf, orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile populare și organele agricole 
să se ocupe cu cea mai mare răs
pundere de mobilizarea la executa
rea acestor lucrări a tuturor locui
torilor de la sate, de organizarea 
exemplară a muncii în fiecare uni
tate agricolă și fermă.

Pe primul plan al preocupărilor 
trebuie să se situeze încheierea în 
cîteva zile a recoltării orzului și a- 
ceasta cu atît mai mult cu cit în cea 
mai mare parte a țării culturile au 
ajuns la maturitate și orice întîr- 
ziere în efectuarea acestei lucrări 
poate determina pierderi de recol
tă prin scuturare. Din datele de care 
dispunem rezultă că există diferențe 
mari între județele situate în aceeași 
zonă în ce privește executarea a- 
cestei lucrări. Astfel, în județul Olt 
s-a încheiat secerișul orzului pe în
treaga suprafață cultivată, întreaga 
producție obținută fiind pusă la a- 
dăpost. Lucrarea se află într-un 
stadiu avansat și în județele Dolj, 
Teleorman și Mehedinți. Secerișul 
orzului a început și se desfășoară 
intens chiar și în unele județe situa
te în zona de deal, cum sînt Ar
geș, Vîlcea și Gorj. în schimb, în 
alte județe, deși orzul a ajuns 
la maturitate — Giurgiu, Că
lărași, Ialomița, Constanța și secto
rul agricol Ilfov — suprafețele de pe 
care a fost strînsă recolta sînt încă

mici, cu mult sub posibilități. Aceas
ta se datorează unor neajunsuri în 
organizarea muncii, în folosirea 
combinelor. Iată de ce trebuie luate 
măsuri pentru buna folosire a mij
loacelor mecanice, precum și pentru 
folosirea coaselor și secerilor pentru 
ca recolta de orz să fie strînsă și 
pusă la adăpost fără întîrziere.

Concomitent, este necesar să se 
treacă la secerișul griului, lucrare 
care a și început în unitățile agri
cole din județul Olt. Pregătirile te
meinice făcute din timp care se cer 
îmbinate acum printr-o temeinică 
organizare a muncii trebuie să asi
gure încheierea recoltării griului în 
10 zile, așa cum a indicat conduce
rea partidului.

Buna aprovizionare a populației, 
ca și realizarea planului la produc
ția de conserve presupun ca în toa
te comunele, în toate județele să 
fie acordată cea mai mare atenție 
strîngerii și livrării neîntirziate a le
gumelor. In acest scop, cadrele de 
conducere din unitățile agricole au 
datoria să asigure în grădini numă
rul corespunzător de oameni la cu
les. De asemenea, prin folosirea ra
țională a mijloacelor de transport, 
produsele respective să ajungă în cel 
mai scurt timp la locurile de desti
nație : piețele sau fabricile de pre
lucrare.

Condițiile climatice din această 
perioadă — ploi abundente care au 
umezit solul — sînt deosebit de fa
vorabile pentru realizarea de recol
te mari la culturile succesive și du
ble. Iată de ce însămînțarea acesto
ra trebuie să se facă imediat după 
recoltarea plantelor premergătoare.

Dezvoltarea zootehniei și sporirea

producției în acest sector presupun 
ca acum să se acționeze energic în 
vederea strîngerii unor cantități cit 
mai mari de furaje, pentru hrănirea 
și furajarea corespunzătoare a ani
malelor. De asemenea, în fiecare u- 
nitate agricolă și în gospodăriile 
populației, prin măsuri tehnice adec
vate, să se asigure realizarea efecti
velor prevăzute Ia toate speciile.

Iată de ce, în această perioadă, ac
tivitatea din agricultură trebuie să 
fie concentrată în vederea îndeplini
rii următoarelor obiective :

• încheierea neintirziată a recol
tării orzului.
• Organizarea temeinică a muncii 

Ia secerișul griului, astfel încît să se 
evite orice pierderi.

© Legumele să fie culese și trans
portate ritmic pentru a se asigura 
buna aprovizionare a populației cu 
aceste produse și îndeplinirea pla
nului Ia producția de conserve.

© Imediat după recoltat să fie în- 
sămînțate culturi duble și succesive 
pe toate suprafețele prevăzute.

© Asigurarea forțelor necesare — 
mecanice și umane — pentru exe
cutarea neintirziată a lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

© în zootehnie, principalele preo
cupări să fie strîngerea furajelor, 
buna hrănire a animalelor și apli
carea măsurilor care să asigure rea
lizarea efectivelor prevăzute.

© Activiștii de partid și de stat 
să sprijine permanent conducerile 
de unități agricole in organizarea 
exemplară a muncii și rezolvarea 
problemelor curente, astfel incit toa
te lucrările de vară să fie executate 
la timp și de cea mai bună calitate.

APELUL
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și al Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și Sociale 
din Republica Socialistă România 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 

și în primul rînd a celor nucleare, 
pentru dezarmare și pace

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întilnit, marți, 25 
iunie, cu tovarășul Gerardo Iglesias, 
secretar general al Partidului Comu
nist . din Spania, care, la invitația 
C.C al P.C.R., efectuează o vizită de 
prietenie în țara noastră.

în numele conducerii Partidului 
Comunist din Spania, al comuniști
lor spanioli, tovarășul Gerardo Igle
sias a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii Partidului Co
munist Român, tuturor comuniștilor 
din România, întregului nostru po
por, un cald* salut și cele mai bune 
urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rîndul său, 
conducerii Partidului Comunist din 
Spania, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii spanioli, un cordial 
salut și urări de noi succese în ac
tivitate.

Evocînd bunele relații de priete
nie dintre cele două partide, tova
rășul Gerardo Iglesias a mulțumit 
pentru sprijinul și solidaritatea 
Partidului Comunist Român cu lupta 
Partidului Comunist din Spania, a 
oamenilor muncii spanioli pentru 
democrație și dezvoltare indepen
dentă.

în cadrul întîlnirii s-a procedat Ia 
o informare reciprocă asupra acti
vității și preocupărilor Partidului

Comunist Român și Partidului Co
munist din Spania, la un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea ra
porturilor dintre cele două partide 
comuniste, precum și în legătură cu 
problemele actuale ale vieții poli
tice internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Gerardo Iglesias și-au 
exprimat satisfacția față de relațiile 
prietenești, de colaborare și solida
ritate care s-au statornicit între cele 
două partide, pe baza deplinei ega
lități, stimei șl respectului reciproc, 
a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia politică, 
tactica și strategia revoluționară, co
respunzător condițiilor istorice, so
ciale, naționale specifice în care își 
desfășoară activitatea.

în cadrul schimbului de păreri în 
legătură cu problemele vieții inter
naționale s-a apreciat că, în condi
țiile actuale, cind pe plan mondial 
s-a ajuns la o încordare deosebit de 
gravă, este necesar să se facă totul 
pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor, pentru trecerea la dezarma
re, in primul rînd la dezarmare nu
cleară, pentru afirmarea unei poli
tici de destindere, colaborare și 
pace. Se impune ca toate sta
tele, toate popoarele, forțele iubi
toare de pace de pretutindeni să-și 
unească eforturile și să acționeze cu 
hotărire pentru încetarea cursei în

armărilor, pentru înlăturarea primej
diei unei catastrofe nucleare.

în ce privește criza economică 
existentă în lume, care afectează 
toate statele, s-a relevat că este ne
cesar să se facă totul pentru solu
ționarea globală a problemelor sub
dezvoltării — inclusiv a datoriilor 
externe, extrem de mari, ale țărilor 
în curs de dezvoltare — pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, care să asigure pro
gresul economic și social mai rapid 
al tuturor țărilor, și îndeosebi al 
.țărilor rămase în urmă.

în cursul întîlnirii s-a apreciat că, 
în actualele condiții internaționale, 
partidelor comuniste și muncitorești 
Ie revine un rol deosebit în unirea 
tuturor eforturilor pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre confruntare și război, pentru 
reluarea și consolidarea politicii de 
destindere, pace și înțelegere între 
națiuni. A fost reliefată însemnăta
tea întăririi conlucrării și solidarită
ții între partidele comuniste și mun
citorești, a colaborării cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu toate 
forțele revoluționare, progresiste, de
mocratice, antiimperialiste, care se 
pronunță pentru o politică de pace 
și înțelegere între națiuni, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.
” întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, cordială.

ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE ”

A

Inălțimea idealurilor epocii inaugurate de Congresul al IX-lea al partidu
lui — Epoca Ceaușescu, cea mai bogată în înfăptuiri - a făcut să crească și să 
înflorească prin muncă oameni noi, sinteză superioară a virtuților înscrise Ia loc 
de cinste în codul etid comunist. Relația - așa cum o învederează și opiniile 
participanților la ancheta noastră — este ca de la cauză la efect. Se demonstrează 
încă o dată, cu evidența faptului de viață, că în societatea socialistă munca nu 
este scopul, ci numai 
tilateral

— Este un 
tate a epocii, 
varăsul Nicolae Angheloiu, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal Arad al 
P.C.R.. că, după Congresul 
al IX-lea al partidului, nu 
numai într-un loc. ori în 
cîteva. ci în întreaga tară 
au fost 
formări 
mie. în 
mint și 
stituit un nou sistem de 
conducere a societății. înte
meiat pe știință, ne dezvol
tarea continuă a democra- 

revolu-
uma-
Dacă 
este 

revo-

dezvoltate.

fapt, o reali- 
ne spunea to-

înfăptuite 
radicale în 
știință. în învătă- 
cultură: a fost in- 

sistem

mijlocul de creare a omului-uman, a personalității mul-

tamente. alte aproape 2 500 
se vor construi anul acesta. 
Aproape 46 000 de elevi si 
7 000 de preșcolari învață 
în cele 110 unități de învă- 
țămint și grădinițe din mu
nicipiu. Cînd pentru fie
care cetățean — indife
rent în care județ trăiește.

O epocă pentru oameni,
trans- 
econo-

oameni la înălțimea 
unei epoci

Relatări ale corespondenților noștri din județe despre 
mersul lucrărilor agricole, în pagina a lll-a

ției muncitorești, 
ționare, pe afirmarea 
nismului socialist. 
Epoca Ceaușescu 
străbătută de fiorul 
luționar al voinței de în
noire,. de perfecționare a 
societății, aceasta se dato
rează în mod determinant 
suflului novator pe care 
secretarul general al parti
dului, comunistul de ome
nie, patriotul înflăcărat, a 
cărui gîndire, a cărui ac
țiune se regăsesc în toate 
marile realizări ale Româ
niei contemporane, l-a adus 
în viața patriei. Omul nou
— concepție elaborată și 
dezvoltată tot în anii de 
după Congresul al IX-lea
— este poate cea mai mare

și mai îndrăzneață realiza
re a acestei epoci.

Firesc, opera de perfec
ționare a omului a început 
cu asigurarea unui nivel 
de trai în permanentă as
censiune pentru întreaga 
populație a tării. Consultați 
..Anuarul statistic" si com
parați nivelurile consumu
lui din anul 1965 si 1984. 
Veți constata creșteri im
portante. Concepția științi
fică a partidului nostru cu 
privire la bunăstarea po
porului are însă în vedere 
o multitudine de alti fac
tori. între care condițiile 
de locuit, asigurarea locu
lui de muncă, accesul la în- 
vătămînt. asistența sani
tară... Firește, calitatea vie
ții este strîns legată 
de dezvoltarea economică.

anchetă 
social-politică

Iată, aici, la Arad. în acest 
an realizăm în mai puțin 
de 12 zile echivalentul va
loric al întregii producții 
a anului 1950— fapt care 
mă scutește, zic eu. să vă 
consum spațiul tipografic 
cu alte exemplificări.

O expresie grăitoare 
a grijii partidului și a sta
tului nostru fată de oame
nii muncii o constituie fap
tul că peste 60 la sută din 
locuitorii orașului . nostru 
stau în case ridicate în anii 
noștri. Numai în ultimul 
cincinal au fost dâte în fo
losință peste 12 000 de apar-

timp 
marii 

pe 
pri- 
pic-

indiferent în ce limbă 
vorbește, indiferent dacă-i 
la sat ori în oraș — grija 
pentru ziua de mîine nu 
mai constituie o problemă, 
desigur că-i rămîne 
ca . să-i citească ne
scriitori, să-i asculte 
marii compozitori, să 
vească opera marilor _ 
tori si sculptori... într-un 
cuvînt : să se instruiască.' 
Citind, privind, ascultînd si 
gîndind Frumosul, omul 
devine altul, mai bun. mai... 
om. Poate să spere chiar că 
va ajunge Om.

— Este firesc — ne spu
nea si conf. dr. Dan Ma
zilii, secretar adjunct al co
mitetului de partid de la 
Universitatea bucureșteană 
— ca omul să aspire spre 
împliniri personale pe di-

verse planuri. De altfel, in 
societatea noastră s-a sim
țit nevoia a se programa o 
dezvoltare multilaterală, 
care să constituie afir
marea destinului plenar al 
omului socialist. înteme
ierea lui pe toate resursele 
cu care a fost înzestrat de 
natură, pentru ca drumikl 
lui in viată să fie amplu, 
complex, ferit de înstrăina
re și absurd. Ceea ce tre- 
buie combătut este credin
ța că aptitudinile deosebite 
l-ar putea scuti pe om de 
necesitatea de a munci. 
Viata continuă să de
monstreze însă că zestrea 
nativă nu poate înlocui 
munca...

— Dar asta se știe de 
mult.

— în teorie, nimeni nu 
contestă că n-ar fi așa. 
Practic însă avem incă se
rios de lucru, pentru a 
dezvolta și consolida tră
săturile de caracter care 
exprimă atitudinea nouă, 
comunistă fată de muncă, 
ceea ce înseamnă în 
primul rînd înțelegerea 
scopului si a semnificației 
sociale a muncii, convin
gerea in necesitatea mun
cii. trebuința profundă de 
a munci. Atitudinea comu
nistă față de muncă în
seamnă si interes fată de 
activitatea productivă si 
creatoare.

— Știu că anul '84 a fost 
pentru Universitate un an 
bun. mai ales în ceea, ce

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a IV-a)

Glasul unanim al celor 25 000 de oameni ai muncii reuniți ieri pe stadionul „23 August" : Să fie asigurat dreptul suprem la existență, la pace al generațiilor de azi și de mîine I (Relatare despre 
adunarea cetățenească organizată în sectorul 2 din Capitală - în pagina a V-a) Foto : Sandu CRISTIAN
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și în primul rind a celor nucleare, pentru dezarmare și pace
Cel peste 4 000 de participant! la Plenara 

comună a Consiliului Național al Oameni
lor Muncii și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale — cel mai 
înalt forum al democrației muncitorești- 
revolutionare din Republica Socialistă 
România — reuniți în zilele de 17—19 iunie 
1985, și-au însușit, în unanimitate, într-o 
atmosferă plină de însuflețire, propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, de a se 
adresa un apel pentru pace șl dezarmare 
tuturor guvernelor și popoarelor, forțelor 
democratice și progresiste din Europa și 
din întreaga lume, pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial, pentru asigurarea 
dreptului fundamental al popoarelor la 
pace, la viață.

Niciodată, în Îndelungata sa istorie ome
nirea nu s-a aflat într-un asemenea mo
ment de răscruce, nicicînd condițiile exis
tenței vieții pe planeta noastră n-au fost 
într-o mai mare primejdie I Iată de ce, 
mai mult ca oricînd, problema fundamen
tală a epocii contemporane este oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
in primul rind la dezarmare nucleară, asi
gurarea păcii in lume.

In numele acestui deziderat suprem al 
umanității, la vibranta chemare a Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, pe în
tregul cuprins al României — vast și în- 
suflețitor șantier al construcției socialiste 
— se desfășoară o puternică mișcare pen
tru pace, la care participă, practic, toți ce
tățenii patriei, întregul nostru popor. în 
toate orașele și satele țării, oamenii mun
cii — făuritori de bunuri materiale și spi
rituale care clădesc prezentul și' viitorul 
luminos al patriei — iau parte, cu înaltă 
conștiință și responsabilitate civică, la am
ple adunări publice și alte manifestări, 
spunind un NU hotărit războiului și un 
DA unanim apărării păcii. înfăptuirea cu
tezătoarelor programe de dezvoltare mul
tilaterală a României, ca de altfel și împli
nirea năzuințelor de progres ale tuturor 
națiunilor, nu pot fi asigurate decît prin- 
tr-o politică de destindere și pace, de 
dezarmare și securitate internațională.

Trăind în Europa, poporul român, ca și 
toate celelalte popoare, este profund în
grijorat de situația gravă care s-a creat pe 
continent, prin transformarea acestuia în
tr-un imens, arsenal militar și de arme 
nucleare, prin amplasarea și desfășurarea 
de noi rachete, sporind primejdia unui 
nou război mondial care s-ar transforma 
inevitabil într-un război nuclear ce ar duce 
la distrugerea vieții și civilizației în Eu
ropa și în întreaga lume.

PENTRU CA EUROPA SA FIE 
ELIBERATA DE COȘMARUL CA

TASTROFEI NUCLEARE, PLENA
RA COMUNA A CONSILIULUI 
NATIONAL AL OAMENILOR 
MUNCII Șl CONSILIULUI SU
PREM AL DEZVOLTĂRII ECO
NOMICE Șl SOCIALE DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA, IN NUMELE CLASEI MUN
CITOARE. AL TUTUROR OAME
NILOR MUNCII. AL ÎNTREGU
LUI POPOR ROMÂN. ADRE
SEAZĂ CONDUCĂTORILOR 
UNIUNII SOVIETICE SI STATE
LOR UNITE ALE AMERICII VI
BRANTA CHEMARE DE A FACE 
TOTUL, DE A DEPUNE TOATE 
EFORTURILE PENTRU CA NE
GOCIERILE DE LA GENEVA, 
CONSACRATE ARMAMENTE
LOR NUCLEARE Șl COSMICE, 
SA SE DESFĂȘOARE INTR-UN 
SPIRIT CONSTRUCTIV, DE ÎNAL
TA RĂSPUNDERE PENTRU 
PACEA Șl VIAȚA POPOARELOR, 
A ÎNTREGII OMENIRI, SA DUCA 
LA REALIZAREA UNOR ACOR
DURI CORESPUNZĂTOARE.

NU EXISTA PROBLEMA MAI 
IMPORTANTA IN MOMENTUL 
DE FAȚA DECIT DEZARMAREA 
Șl PACEA !

NU POATE EXISTA NICI O 
JUSTIFICARE PENTRU CONTI
NUAREA CURSEI ÎNARMĂRI
LOR SAU A ALTOR ACȚIUNI 
CARE SĂ ÎMPIEDICE REALI
ZAREA UNUI ACORD IN CA
DRUL NEGOCIERILOR DE LA 
GENEVA ASUPRA ARMELOR 
NUCLEARE Șl COSMICE 1

PORNIND DE LA RĂSPUN
DEREA PE CARE O AVEM IN 
FAȚA PROPRIILOR NOASTRE 
POPOARE, ADRESĂM UN 
FIERBINTE APEL CLASEI MUN
CITOARE, OAMENILOR MUN

CII, FORȚELOR IUBITOARE DE 
PACE, INDIFERENT DE CON
CEPȚIILE FILOZOFICE SAU RE
LIGIOASE, DIN EUROPA, DE 
PE ALTE CONTINENTE, DE A 
IMPRIMA UN NOU Șl PUTER
NIC IMPULS ACȚIUNILOR PRIN 
CARE SĂ CEREM REALIZAREA 
UNOR ACORDURI CIT MAI 
BUNE LA TRATATIVELE DE LA 
GENEVA DINTRE UNIUNEA SO
VIETICĂ Șl STATELE UNITE. SĂ 
NE PRONUNȚĂM CU HOTĂ- 
RÎRE PENTRU ÎNLĂTURAREA 
RACHETELOR CU RAZĂ MEDIE 
DE ACȚIUNE, A CELORLALTE 
ARMAMENTE NUCLEARE DE PE 
CONTINENT, PENTRU OPRIREA 
MILITARIZĂRII COSMOSULUI I

Prin glasul cel mai autorizat, al pre
ședintelui țării, România s-a pronunțat 
pentru oprirea de către ambele părți, pe 
timpul negocierilor, a amplasării și desfă
șurării de noi arme nucleare, salutînd, în 
acest spirit, declarațiile Uniunii Sovietice 
privind instituirea unui moratoriu unilate
ral, precum și propunerile sale referitoare 
la sistarea, pe timpul negocierilor, a orică
ror experiențe nucleare. Adresăm Statelor 
Unite ale Americii chemarea să răspundă 
în mod constructiv, să vină cu propuneri 
care să deschidă calea realizării unor în
țelegeri reciproc acceptabile privind înce
tarea amplasării armelor nucleare și a ori
căror experiențe cu astfel de arme, oprirea 
militarizării Cosmosului.

IN NUMELE POPORULUI RO
MÂN, ADRESĂM CONDUCĂTO
RILOR UNIUNII SOVIETICE Șl 
STATELOR UNITE ALE AMERI
CII APELUL DE A VENI CU NOI 
INIȚIATIVE PENTRU ÎNGHEȚA
REA CHELTUIELILOR MILITARE, 
PENTRU REDUCEREA - LA IN, 
CEPUT CU CEL PUȚIN 10 LA 
SUTĂ - A EFECTIVELOR ARMA
TE Șl A CHELTUIELILOR MI
LITARE.

PENTRU PREZENTUL Șl VII

TORUL POPOARELOR NOAS
TRE, CHEMĂM CLASA MUNCI
TOARE, FORȚELE IUBITOARE DE 
PACE SA NE UNIM EFORTURI
LE, SĂ FACEM LARG CUNOS
CUTĂ VOINȚA NOASTRĂ DE 
NESTRĂMUTAT DE A ÎMPIEDICA 
MILITARIZAREA Șl’ TRIMITEREA 
ARMELOR NUCLEARE IN COS
MOS, PENTRU CA CERUL SA 
RĂMÎNĂ SENIN, PENTRU CA 
STELELE SA POATĂ LUMINA 
AȘA CUM AU FĂCUT-O DE 
MILENII I

Ne adresăm tuturor popoarelor europene, 
factorilor de răspundere politică, cu apelul 
de a acționa pentru ca toate statele con
tinentului, îndeosebi țările din cele două 
alianțe militare — N.A.T.O. și Tratatul de 
la Varșovia — să fie mal active, să dea 
dovadă de răspundere față de destinele 
națiunilor lor, față de Europa, de viața pe 
planeta noastră ! Ele trebuie să se întâl
nească, să discute și să contribuie, intr-o 
formă corespunzătoare, la succesul tratati
velor sovieto-americane.

Să depunem eforturi susținute pentru a 
contribui la intensificarea acțiunilor Orga
nizației Națiunilor Unite, a activității în 
organismele și conferințele consacrate 
dezarmării de la Geneva și Viena, pentru 
desfășurarea și încheierea cu rezultate 
pozitive a Conferinței pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru dezarmare 
de la Stockholm, în consens cu așteptările 
legitime ale maselor largi populare și ale 
opiniei publice de pretutindeni.

PENTRU ÎMPLINIREA ASPIRA
ȚIILOR DE PROGRES Șl BU
NĂSTARE ALE POPOARELOR 
NOASTRE, IN NUMELE VIEȚII, 
ADRESĂM UN VIBRANT APEL 
GUVERNELOR, FORȚELOR DE
MOCRATICE Șl PROGRESISTE, 
CLASEI MUNCITOARE DE A AC
ȚIONA CU FERMITATE PENTRU 
OPRIREA Și REDUCEREA ABE
RANTEI CURSE A ÎNARMĂRI
LOR CARE APASĂ GREU PE 
UMERII POPOARELOR, PEN

TRU UTILIZAREA URIAȘULUI 
POTENȚIAL CREATOR AL GE
NIULUI UMAN, IN SLUJBA 
PROGRESULUI Șl CIVILIZAȚIEI. 
SĂ FACEM TOTUL CA IMENSE
LE RESURSE MATERIALE Șl U- 
MANE IROSITE PENTRU CREA
REA UNOR ARME DISTRUGĂ
TOARE SĂ FIE FOLOSITE ÎN 
SLUJBA ÎNFĂPTUIRII PROGRA
MELOR DE DEZVOLTARE Șl RI
DICARE A BUNĂSTĂRII TUTU
ROR POPOARELOR, PENTRU 
LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII 
Șl ÎNAPOIERII ECONOMICE, 
PENTRU ASIGURAREA DREPTU
LUI FUNDAMENTAL AL OAME
NILOR LA MUNCĂ, LA VIAȚĂ, 
LA PACE.

SĂ NE PRONUNȚĂM Șl SĂ 
ACȚIONĂM HOTĂRIT PENTRU 
CA ECHILIBRUL DE FORȚE 
INTRE CELE DOUĂ PĂRȚI SA* 

SE REALIZEZE NU PE SEAMA 
SPORIRII ARMAMENTELOR Șl E- 
FECTIVELOR MILITARE. CI PRIN- 
TR-UN NIVEL ClT MAI SCĂZUT 
AL ACESTORA.

Avem convingerea fermă că stă In pu
terea clasei muncitoare, a maselor popu
lare de pretutindeni, să determine gu
vernele, factorii de decizie, să promoveze 
o politică de dezarmare, destindere și secu
ritate, pentru înlăturarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune, a oricăror arma
mente nucleare din Europa și din Întrea
ga lume.

ASIGURĂM TOATE POPOARELE EUROPENE Șl DE PE ALTE 
CONTINENTE, CLASA MUNCITOARE Șl OAMENII MUNCII DE PRE
TUTINDENI, POPOARELE, FORȚELE POLITICE, DEMOCRATICE Șl 
PROGRESISTE DIN ÎNTREAGA LUME, PE TOȚI OAMENII CARE 
IUBESC VIAȚA Șl LIBERTATEA, CĂ VOR AVEA ÎNTOTDEAUNA IN 
CLASA MUNCITOARE Șl IN ÎNTREGUL POPOR ROMÂN MILITANȚI 
ACTIVI Șl FERMI PENTRU O LUME FĂRĂ RĂZBOAIE, O LUME IN 
CARE FIECARE NAȚIUNE SĂ SE POATĂ DEZVOLTA LIBER ȘI INDE
PENDENT, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, PENTRU O LUME 
A PĂCII Șl COLABORĂRII EGALE ÎNTRE TOATE NAȚIUNILE.

Vibrantul nostru apel izvorăște din În
crederea de nestrămutat că, acționind în
tr-o strînsă unitate și coeziune, popoarele 
pot să impună pacea, să-și asigure dezvol
tarea liberă și independentă, progresul ne
întrerupt pe calea bunăstării și civilizației.

Se împlinesc în curînd 40 de ani de cînd. 
la Hiroshima, a explodat prima bombă nu
cleară provocînd distrugerea a zeci și zeci 
de mii de vieți omenești. Să ne unim 
eforturile și să facem ca, printr-o strînsă 
conlucrare a tuturor națiunilor, a forțelor 
înaintate, iubitoare de pace de pretutin
deni, o asemenea grozăvie să nu mai fie 
posibilă niciodată, ca nici o bombă, nici 
o armă nucleară, de nici un fel, să nu 
mal amenințe viața șl securitatea po
poarelor !

ACUM. CIND ANIVERSĂM 10 
ANI DE LA SEMNAREA ACTULUI 
FINAL AL CONFERINȚEI DE 
LA HELSINKI. CARE A DESCHIS 
PERSPECTIVA UNOR RELAȚII 
NOI IN EUROPA, BAZATE PE 
DEPLINĂ EGALITATE SI ÎNCRE
DERE, PE RESPECTUL ORINDUI- 
Rll SOCIALE DIN FIECARE 
ȚARĂ, ADRESAM APELUL FIER
BINTE TUTUROR STATELOR Șl 
POPOARELOR EUROPENE PEN
TRU INTENSIFICAREA LUPTEI 
PENTRU DEZARMARE, DESTIN
DERE Șl SECURITATE! NE A- 
DRESĂM GUVERNELOR, FOR
ȚELOR POLITICE SA ACȚIONE
ZE PENTRU FĂURIREA UNEI 
EUROPE UNITE, A PĂCII Șl 
COLABORĂRII, FĂRĂ RACHETE 
Șl FĂRĂ NICI UN FEL DE ARME 
NUCLEARE.

remarcabile A

îndeplinire
Continuăm s<î publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă, pe 

primele cinci luni clin acest an, de alte colective fruntașe de oameni al 
muncii din întreprinderi industriale, transporturi, din domeniul circula
ției mărfurilor și prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuțî in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 mai 
19Ș5*) pe primele locuri se situează:
IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I: Exploatarea minieră liba, 

județul Maramureș, cu 1016,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 4,3 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
29,5 la sută la volumul de pregătiri 
miniere, 4,9 la sută la productivita
tea muncii; cheltuielile totale la 1 0(l0 
lei producție marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 2,9 la sută, 
iar cele materiale — cu 0,9 la sută; 
consumurile de energie electrică și 
combustibili au fost sub cele nor
mate.

Locul II: Exploatarea minieră 
Băiuț, județul Maramureș, cu 935.1 
puncte.

Locul III: Exploatarea minieră 
Vețel, județul Hunedoara, cu 907.9 
puncte.

de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 0,8 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili — cu 12,3 
la sută.

Locul II: întreprinderea de scule 
și echipamente hidraulice Focșani, 
cu 622,2 puncte.

Locul III: întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare 
București, cu 550 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locui I: întreprinderea metalurgică 
„Neferal" — București, cu 106 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 3 la sută la pro

test depășiți cu: 21,4 la sută la pro
ducția fizică, 4,8 la sută la produc
ția netă, 2 la sută la producția-mar- 
fă vîndută și încasată, 3,6 la sută 
la productivitatea muncii; depășiri 
de plan au mai fost obținute la be
neficii, export și livrări de mărfuri 
la fondul pieței; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
8,5 Ia sută, iar cele materiale cu 5,4 
la sută.

Locul II: Combinatul de indus
trializare a lemnului „Pipera" — 
București, cu 184,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I: întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul Iași, 
cu 941,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 10,8 la sută la pro
ducția fizică. 4,3 la sută la produc
ția netă și la productivitatea mun
cii, 10.7 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței; depășiri de plan

PAHOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE CINCI LUNI
ÎN DOMENIUL 

PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I: întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava, cu 493,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 4,4 la sută la volu
mul lucrărilor geologice, 12.4 la sută 
la volumul fizic al forajului cu son
deze, 9,8 la sută la volumul fizic al 
lucrărilor miniere, 4,3 la sută la vo
lumul producției normate ce revine 
pe o persoană; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii; con
sumurile de energie electrică și 
combustibili au fost sub cele nor
mate, cu 1.9 la sută, iar cele de ma
terii prime și materiale — cu 1,5 la 
sută.

iLocul II: întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Bucu
rești, cu 471,8 puncte.

Locul III: întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Cluj, 
cu 379,1 puncte.

In industria construcțiilor 
DE MAȘINl-UNELTE, MECANICA 

FINA ȘI SCULE, ECHIPAMENT 
SPECIAL

Locul I: întreprinderea „Optica 
Română" București, cu 748,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 6 la sută la pro
ducția fizică, 18,9 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 4,7 la 
sută la productivitatea muncii; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export și beneficii: consumurile

“) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, cos
turile de producție și beneficiile 
sint calculați pe patru luni.

ducția-marfă vîndută și încasată, 1,4 
la sută la investiții, 2,6 la sută la 
ponderea produselor noi și moder
nizate in valoarea producției-marfă; 
unitatea și-a realizat sarcinile de 
plan la producția fizică și producti
vitatea muncii; consumurile de ma
terii prime; materiale au fost sub 
cele normate cu 1.4 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 2,6 la sută.

IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI — ALTE MINISTERE

Locul I: întreprinderea do utilaj 
chimic din orașul Gheșjrghe Gheor- 
ghiu-Dej, județul Bacău, cu 1137,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 17,5 la sută la pro
ducția fizică, 17,6 la sută la produc
ția netă, 14,4 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 12,9 la 
sută la productivitatea muncii; de
pășiri de plan au mai foet obținute 
la export și beneficii; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost sub cele normate cu 2,8 la sută, 
Iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 24,9 Ia sută.

Locul II: întreprinderea mecanică 
de material rulant „16 Februarie" 
Cluj-Napoca, cu 824 puncte.

Locul III: întreprinderea mecani
că pentru gaz metan Mediaș, jude
țul Sibiu, cu 548,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I: întreprinderea de mobi
lier șl decorațiuni „Heliade" Bucu
rești, ca 707,5 puncte.

Principalii indicator! de plan au

au mai fost obținute la export; con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu 
14,2 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 10,3 la 
sută.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I: întreprinderea de con

fecții Scornicești, județul Olt, cu 731,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 9 la sută la pro
ducția fizică, 3 la sută la producția 
netă, 6 la sută la export, 14 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția marfă vîndută 
șl încasată și la beneficii; cheltuie
lile la 1 000 lei producție marfă au 
fost mai mici decît cele planificate, 
Iar consumurile de materii prime, 
materiale, energie electrică și com
bustibili au fost sub cele normate.

Locul II: întreprinderea de con
fecții Bacău, cu 504,7 puncte.

Locul III: întreprinderea de con
fecții Tulcea, cu 493,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZADARULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I: întreprinderea pentru in

dustrializarea sfeclei de zahăr Ora
dea, cu 1 068,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 21,4 la sută la pro
ducția netă, 21,5 la sută la produc
tivitatea muncii, 16,5 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export, beneficii și la livrări 
de mărfuri la fondul pieței; cheltu

ielile totale șl materiale la 1 000 lei 
producție marfțj au fost mai mici 
decit cele planificate, iar consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost sub cele normate.

Locul II: întreprinderea de pro
duse zaharoase „Kandia" Timișoara, 
cu 720,7 puncte.

Locul III: întreprinderea de ulei 
„Unirea" Iași, cu 698,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I: întreprinderea de trans

port naval și auto „Delta Dunării". 
Tulcea, cu 647,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 14,6 la sută la pro
ducția netă, 4,4 la sută la venituri 
brute, 8,1 la sută Ia productivitatea 
muncii, 13 la sută la utilizarea mij
loacelor de transport; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii și la volumul activității speci
fice; consumurile de energie elec
trică și combustibili au fost sub cele 
normate.

Locul II: Compania TAROM, cu 
505,6 puncte.

Locul III: întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța, cu 266,2 
puncte.

ÎN DOMENIUL
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I: întreprinderea de alimen
tație publică Bacău, cu 338,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 5,9 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 16,3 
la sută la producția proprie, 16,1 la 
sută la beneficii, 4.6 Ia sută la volu
mul desfacerilor de mărfuri pe un 
lucrător; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost mai mici 
decît cele planificate cu 1,7 la sută.

Locul II: întreprinderea de ali
mentație publică Rimnicu Vilcea, cu 
306 puncte.

Locul III: întreprinderea de ali
mentație publică Iași, cu 299,4 
puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I: Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 778,1 puncte.

Principalii .indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 4,2 la sută la volu
mul de desfacere prin depozit, 29,8 
Ia sută la mărfuri încărcate și ex
pediate mecanizat, paletizat și pa- 
chetizat; depășiri de plan au fost 
obținute și la beneficii; cheltuielile 
de circulație la 1 000 lei desfacere 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 0.8 la sută.

Locul II: Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Vilcea, 
cu 737,5 puncte.

Locul III: Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Mara
mureș, cu 696,1 puncte.

(Agerpres)

Casa de cultură din Zalău

Stil și metode moderne de muncă 
în conducerea economiei

(Urmare din pag. I)
bit de actuală cerința perfecționă
rii stilului și metodelor de muncă 
ale organelor centrale și unităților 
economice, in toate laturile — cu
noașterea, cuprinderea și stăpîni- 
rea problemelor, repartizarea for
țelor, atit materiale și umane, pre
cizarea clară a îndatoririlor, a drep
turilor și răspunderilor pe diferite 
trepte de organizare, controlul sis
tematic și evidența riguroasă — 
dar cu deosebire in ceea ce pri
vește organizarea muncii pentru 
înfăptuirea hotăririlor forurilor su
perioare și ale celor proprii,

în fond, cifra de plan, indicația, 
nu reprezintă altceva decît o ce
rință generală, formularea unui 
obiectiv, a unei exigențe. Modul 
cum prind acestea viață constituie 
o problemă a fiecărui colectiv. Nu 
numai în sensul că, de fapt, colec
tivele sint chemate să le realizeze, 
ci și în ceea ce privește modul de 
înfăptuire, care nu poate fi decît 
concret și creator. Ceea ce se nu
mește sistem de priorități, eșalo
narea și dozarea lor exprimă ce
rința sesizării factorilor care au o 
contribuție decisivă la un moment 
dat în perfecționarea muncii. In
tr-o etapă, acest factor poate fi 
îmbunătățirea organizării, într-o 
alta calificarea forței de muncă, 
progresul tehnic etc. Este foarte 
important, este hotărîtor să apeși 
pe pedala care asigură rezultatele 
cele mai bune. Dar este și mai im
portant să nu se scape niciodată 
din vedere perspectiva întregului, 
fiecare factor să fie conceput în 
unitatea sa firească, organică cu 
ceilalți. în fond, progresul tehnic 
este legat prin mii de fire și în 
faza introducerii sale, și a utiliză
rii, și apoi a perfecționării de ca

lificarea forței de muncă. Iar a 
acționa numai într-o direcție, fără 
a lua în considerare interacțiunea 
permanentă cu ansamblul, înseam
nă a produce dezechilibre, pertur- 
bații cu influențe negative asupra 
muncii. Atit realizările, cit și ne- 
împlinirile sint deci ștrîns legate 
de modul cum munca este condusă 
și organizată, cum sint cunoscute 
și stăpînite problemele. A manifes
ta disciplină și răspundere înseam
nă deci a pune accentul pe iniția
tivă, pe acțiune, pe rezultat și nu 
pe vorbă, pe justificare, pe decla
rația și angajamentul general.

S-a vorbit și se va vorbi mult 
despre rolul metodelor moderne 
în conducerea activității economice, 
într-adevăr, metodele și tehnicile 
moderne de analiză și decizie au 
ți vor avea o importanță mereu 
mai mare. Mai ales pentru că ele 
procură rapid informația — acest 
nerv vital al unei bune condu
ceri ; pentru că o transmit ope
rativ, favorizînd transformarea 
controlului intr-un autocontrol. 
Dar se cere subliniat — și repe
tat — că asemenea metode nu re
zolvă de la sine problemele, că efi
ciența lor reală depinde de calita
tea datelor pe care le prelucrea
ză — și pe care le furnizează reali
tatea — că în fond ele pot da re
zultatele scontate grefate pe o te
meinică activitate organizatorică, 
beneficiind de roadele cunoașterii 
și studierii sistematice a acesteia.

Perfecționarea stilului și meto
delor de conducere a economiei 
este deosebit de actuală și pentru 
că la toate nivelurile de organizare 
s-au instituit organisme colective 
de conducere. Existența lor este o 
premisă a unei bune conduceri, a 
unor analize profunde a probleme
lor, a soluționării lor corespunză

toare. Transformarea acestei pre
mise în certitudine implică o ce
rință esențială — perfecționarea 
continuă a stilului de muncă. Ne- 
realizările de plan dintr-o serie de 
domenii economice arată însă că 
in activitatea acestor organisme 
se manifestă o serie de carențe 
mai ales in ceea ce privește modul 
cum își îndeplinesc atribuțiile esen
țiale cu care au fost îrwestite. 
„Problema principală — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară comună — este ca 
toate consiliile de conducere, de 
sus și pînă jos, să acționeze, ele 
în primul rind, cu toată răspun
derea revoluționară, să asigure ca 
oamenii muncii să-și îndeplinească 
în bune condiții planul și chiar să 
îl depășească.

Prin natura lucrurilor, consiliile 
oamenilor muncii sint formate din- 
tr-un număr limitat de tovarăși. 
De fapt, însă, ele cuprind pe toți 
membrii colectivelor pe care le 
conduc. Eficiența acestor organis
me colective de conducere depinde 
in primul rind de sfera de cuprin
dere a dialogului, de capacitatea de 
a mobiliza în jurul obiectivelor ac
tuale, de modul în care se afirmă 
ca inteligență ordonatoare a întregii 
activități. Cu cit este mai larg 
cimpul de manifestare a inițiativei 
organismelor de conducere colec
tivă, cu atit trebuie să crească 
răspunderea lor in munca pe care 
o desfășoară, în promovarea inte
reselor majore ale societății, în 
înfăptuirea politicii partidului.

Adevăr cu valoare de axiomă, 
pregnant pus în evidență in mod 
deosebit de valoroasele idei cuprin
se în cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului la recentul forum 
al democrației muncitorești, revo
luționare.
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în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ 
PENTRU REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE!

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ
® în fiecare întreprindere, în fiecare județ să se ia 

măsuri operative pentru organizarea în cele mai bune con
diții a muncii, astfel ca prevederile planului pe primul se
mestru să fie realizate integral, la fiecare produs, la fie
care sortiment

® Pentru realizarea ritmică a producției fizice, unitățile 
furnizoare să-și onoreze cu promptitudine și punctuali
tate toate obligațiile contractuale

©' Zilnic, în secțiile de producție, la toate locurile de 
muncă, să se asigure o asistență tehnică exemplară, să se 
soluționeze operativ toate problemele tehnice, organizato-

«
Printr-o disciplină riguroasă, prin folosirea cu randa- 

maxim a fiecărui minut din programul de lucru, sar
de plan să fie integral îndeplinite

rice, de aprovizionare
®

ment
cinile

CONTRACTELE LA EXPORT onorate la înalt nivel calitativ!
O Zi și noapte eforturi susținute, muncă bine organi

zată pentru realizarea integrală a planului la export pe 
primul semestru

© Toate contractele încheiate cu partenerii externi —

onorate cu prioritate, in condiții de eficiență maximă și 
înaltă calitate

® Pretutindeni, în fiecare întreprindere — măsuri ho- 
tărîte pentru încheierea contractelor cu partenerii externi 
pe acest an și pe anul vijtor

INVESTIȚIILE PLANIFICATE in funcțiune la termal!
® Puternică mobilizare a forțelor pentru punerea în 

funcțiune la termenele planificate a tuturor obiectivelor de 
investiții

© Pe fiecare șantier să se ia măsuri ferme pentru fo
losirea deplină a potențialului tehnic, material și uman,

promovarea tehnologiilor moderne de lucru, organizarea 
muncii în schimburi prelungite

9 Să se acționeze cu hotărîre pentru reducerea sub
stanțială a costurilor investițiilor, întărirea ordinii și dis
ciplinei, aplicarea celor mai eficiente soluții de organi
zare a muncii

Acțiuni ferme pentru realizarea
cu prioritate a exportului

Numele întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița roșie" din Capitală 
este gravat pe instalații unicat, de o 
complexitate deosebită, construite cu 
ingeniozitate și înalt profesionalism. 
Aproape că nu există platformă chi
mică din țară unde numele grivițe- 
nilor să nu fie rostit cu respect. 
Multe di'ri instalațiile care funcțio
nează- la Brazi și Borzești, la Telea- 
jen și Rîmnicu Vîlcea,.la Tîrgu Mu
reș și■•Tyrhu, Măgurele, la .Oriești și 
Săvinești, Calafat, Brăila sau Arad, 
Ișalnița ori Ploiești au fost realizate 
la „Grivița roșie". Iar ca o încunu
nare a eforturilor și hărniciei oame
nilor muncii de aici, iată că, recent, 
întreprinderea a fost distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste" pentru rezultatele deosebite 
obținute in întrecerea socialistă, in 
patru ani consecutiv.

In secția cazangerie, lîngă un reci
pient uriaș, un concasor ce a căpă
tat conturul final și care va fi livrat 
in cîteva zile la export, subinginerul 
Nicolae Foia ne prezintă doi colegi 
de muncă : „El este renumitul nos
tru sudor Eugen Bîtă, șef de briga
dă, care găsește întotdeauna soluțiile 
cele mai bune la toate problemele 
tehnice pe care trebuie să le rezol
văm, oricit de grele ar fi. Iar el este 
cazangiul Adrian Barabaș, cel care 
a plecat In probe cu ultima locomo
tivă pe care am reparat-o aici, cînd 
mai aveam acest profil. De atunci, 
din 1962, a devenit unul dintre cei 
mai buni cazangii, fruntaș printre 
fruntași. El este și «responsabil cu 
calmul» în colectivul nostru. Cînd 
«arde» cămașa pe noi, «blindul» 
Barabaș, șeful celei mai bune brigăzi 
de cazangii, vine cu o soluție origi
nală, pune mîinile lui de aur și ne 
scoate pe toți din încurcătură".

— Aici, la atelierul de reactoare, 
ne spune șeful de brigadă Eugen 
Bită, se finalizează aproape toate 
produsele noastre, mai ales cele pen
tru export. Tot ceea ce asamblează 
brigada lui Barabaș sudează oame
nii mei. Nu putem să nu lucrăm îm
preună. De trei ani brigada mea este 
fruntașă.

— Iar șeful acestei brigăzi, inter

vine Barabaș, a fost distins trei ani 
la rînd cu „Medalia Muncii", apoi cu 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, iar 
anul trecut a primit „Ordinul Mun
cii" clasa I.

De aici, de Ia cazangerie, din mîi
nile acestor oameni harnici și pri- 
cepuți, au plecat pe mai toate me- 
ridianele lumii produse care au dus 
faima întreprinderii peste hotare. 
Pentru calitatea deosebită a instala
țiilor realizate, in marea Țpțt. maj.Q?; 
ritate unicate, utilajele purtind mar
ca „Griro" au ajuns în numeroase 
țări ale lumii. în îndepărtata Argen
tina, in Turcia, Siria, Republica De

ganizare și de conducere a Între
prinderii, a secțiilor permit o adap
tare rapidă la toate solicitările par
tenerilor străini. în afara acestei 
adaptabilități la cerințele beneficia
rilor, există o mare grijă și răspun
dere pentru aprovizionarea ritmică 
a locurilor de muncă cu materiale, 

' scule, dispozitive și verificatoare, 
cu tot ceea ce este, necesar pentru 
onorarea exemplară a contractelor 

: încheiate cu partenerii de peste ho
tare.

tn secția a 11-a mecanică, cel mai 
nou produs care se execută sînt 
uriașele „picioare" pe care vor sta

La întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală

mocrată Germană, Cehoslovacia, Iu
goslavia, Irak și în multe alte țări, 
produsele grivițenilor se bucură ' de 
mare prețuire. Numeroase combinate 
chimice din Uniunea Sovietică folo
sesc „schimbătoare de căldură" româ
nești, fabricate la „Grivița roșie".

Rezultatele deosebite în realizarea 
producției pentru export în ultimii 
patru ani, în care întreprinderea 
s-a situat pe primul loc in întrecerea 
socialistă, au cintărit mult în cîști- 
garea titlului de „Erou al Muncii 
Socialiste". Exportul reprezintă prio
ritatea numărul unu și în acest an 
în toate secțiile întreprinderii. Și nu 
întimplător, pe primele cinci luni 
ale anului, producția pentru export 
a fost depășită cu 12,1 milioane lei, 
expediindu-se mari'cantități de uti
laje, realizate la un înalt nivel cali
tativ, la termenele stabilite, in nume
roase țări. Anul trecut, planul la ex
port a fost realizat înainte de ter
men, cu o depășire de 15 milioane 
lei.

— Comisiile pentru export din ca
drul întreprinderii noastre — na 
spune tovarășul Dumitru Călin, se
cretar adjunct cu probleme organi
zatorice al comitetului de partid — 
muncesc fără preget. Modul de or

platformele marine de țiței, piese 
importate pînă nu de mult. Dar și 
în această secție, cu peste 1 200 de 
oameni, problema-problemelor o 
constituie realizarea producției pen
tru export, pentru calitatea furnitu
rilor care vor trece granița. Acum, 
aici se execută un lot de „schim
bătoare de căldură" pentru Uniunea 
Sovietică, iar într-o altă hală se fac 
eforturi pentru asimilarea în fa
bricație a unor filtre necesare la 
producerea celulozei. Un alt colectiv 
lucrează la presele de reșapat anve
lope — o „familie" de șase prese de 
diferite dimensiuni, utilaje concepu
te și construite după o concepție 
originală, asimilate în fabricație la 
indicația t o v a r ă ș u 1 u i Nicolae 
Ceaușescu. Unele dintre acestea, 
unicate și ele, au ajuns deja la Flo- 
rești, la Zalău, la Caracal, iar de la 
beneficiari au sosit mulțumiri pen
tru soluțiile tehnice adoptate. $i 
presele pentru reșapat, complet au
tomatizate, și filtrele pentru fabri
carea celulozei, realizate după solu
ții tehnice moderne, se vor adăuga 
la nomenclatorul produselor pentru 
export. La secția mecanică, la ca
zangerie, ca pretutindeni in între
prindere, activitatea de export este

Zilnic ritmuri înalte
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urmărită cu minuțiozitate de colec
tive specializate, din care fac parte 
cei mai buni specialiști și muncitori.

— De fiecare dată, în vizitele sale 
de lucru, secretarul general al parti
dului ne-a stîrnit ambiții și un en
tuziasm fără margini, ne spune 
subinginerul Nicolae Foia. Am fost 
prezent, la toate vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în întreprinderea 
noastrji și de fiecare dată ne-a în
demnat să cutezăm, să îndrăznim 
mai mult, să adoptăm cele mai mo
derne soluții tehnice și constructive. 
Iar muncitorii și specialiștii noștri 
au realizat cu minuțiozitate și înal
tă răspundere tot ceea ce a indicat 
secretarul general al partidului. Și 
pentru tot ceea ce a realizat colec
tivul nostru, pentru toate marile 
examene din domeniul tehnicii tre
cute cu succes am primit recent 
înalte distincție de „Erou al Muncii 
Socialiste".

Iată, așadar, numai cîteva date 
din bogata biografie a puternicului 
colectiv de oameni ai muncii de la 
„Grivița roșie", de unde se poate 
scrie o nouă lecție de istorie, în care 
memoria timpului să. consemneze 
nenumărate și prestigioase fapte de 
muncă.

Petre CRISTEA

la producția fizică

pe un front larg, în ritm mai intens!
De cîteva zile, în unitățile agricole 

din județul VILCEA a început seceri
șul orzului. După cum ne-a precizat 
tovarășul Pantelimon Zorilescu, di
rectorul direcției agricole județene, 
în toate cooperativele agricole, cam
pania de recoltare a orzului se des
fășoară cu maximă intensitate, cu ex
cepția unităților din consiliul agroin
dustrial Rîmnicu Vîlcea, unde au 
căzut precipitații abundente. De 
mîine însă se va putea lucra din plin 
și în această zonă. Pînă în seara zi
lei de 24 iunie, recolta fusese strîn- 
să de pe 70 la sută din suprafața 
cultivată. Cum se desfășoară lu
crările 1

Pentru început am oprit în cîteva 
cooperative agricole din consiliul 
agroindustrial Băbeni, unde seceri
șul orzului a început cu trei zile în 
urmă. Președintele acestui consiliu, 
Ștefan Enescu, ne spune însă cu pă
rere de rău : „Ați venit prea tîrziu, 
unitățile noastre, cu excepția celei 
din comuna Popești, situată într-o 
zonă de deal, care de altfel are o su
prafață mică de numai 25 hectare, 
au terminat secerișul orzului. Azi 
sau mîine vom încheia și semăna
tul culturilor duble pe cele 500 hec
tare prevăzute".

în alt consiliu agroindustrial, cel 
de la Drăgășani, unde suprafața ocu
pată cu orz este printre cele mai 
mari din județul Vîlcea, mai erau de 
recoltat ieri — 25 iunie — doar 80 
hectare.'

„Am păstrat pentru sămînță cea
• Mi M3VA

mai bună parcelă — ne spunea Ion 
Ivan, inginerul-șef al cooperativei 
agricole din Ștefănești. Aici, chiar in 
condiții de secetă, plantele s-au dez
voltat bine și boabele provenite din 
categoria elită corespund ipdicilor de 
calitate stabiliți". Cît timp am discu
tat, la capătul tarlalei au și ajuns 
combinele, presele de balotat, pre
cum și tractoarele cu pluguri, discuri, 
grape și o semănătoare. De îndată, 
aceste mijloace mecanice au început 
să execute în flux recoltarea, elibe
rarea și pregătirea terenului și în- 
sămînțarea culturilor duble.

Și la cooperativa agricolă din Voi- 
cești, recoltarea orzului se efectua 
pe ultimele 10 hectare. Curînd însă, 
toate cele cinci combine s-au oprit. 
Buncărele se umpluseră și încă nu 
sosise nici un mijloc de transport 
pentru a prelua producția. Mecani
zatorii Mihai Popescu, Rafael Petres
cu, Lucian Guguianu, Tudor Danciu 
și loll Costăchescu, care, de trei 
zile, nu părăsiseră bătălia pentru 
strîngerea orzului, așteptau să apară 
inginerul-șef, Ion Grebenea, pentru a 
rezolva situația. „Combinerii s-au 
cam grăbit — încearcă o scuză ingi
nerul-șef, pe care l-am găsit „mun
cind" de zor cu niște hîrtii la sediul 
cooperativei agricole. Acolo, în lun
că, urma să recoltăm abia după- 
amiază. Și, apoi, acum, nu avem 
mijloace de transport, deoarece 
le-am trimis la gară". Dar problema 
a fost operativ rezolvată, asigurînd 
imediat mijloacele de transport, de

tovarășa Vasilica Cîrciumaru, Împu
ternicitul comitetului județean de 
partid pentru această unitate. In 
felul acesta, pînă seara, cei cinci 
mecanizatori de la Voicești au reușit 
să strîngă orzul pînă la ultimul bob.

Așadar, secerișul orzului se desfă
șoară intens. La ora cînd consem
năm concluziile acestui raid se adu
nă roadele de pe ultimele suprafețe. 
Am reținut, de asemenea, că pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni toate, tere
nurile eliberate de orz vor fi însă- 
mințate cu culturi duble.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii1"
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PRĂȘITUL
executat Ia timp, cu forțe sporite!

Am însoțit o echipă de specialiști 
de la consiliul agroindustrial Cimpi- 
neanca, județul VRANCEA, . într-o 
acțiune de control privind întreți
nerea culturilor prășitoare. După 
încheierea acestei acțiuni, care a cu
prins mai multe unități agricole din 
cadrul consiliului amintit, o. conclu
zie s-a impus de la sine :. pretutin
deni au fost intensificate eforturile 
la întreținerea culturilor prășitoare 
pentru ca acestea să fie finalizate 
pină la declanșarea campaniei de se
ceriș.

La C.A.P. Slobozia-Ciorăști, de 
exemplu, în ziua raidului nostru, 250 
de cooperatori de la fermele 1 și 2 
efectuau prașila manuală la porumb. 
„Lipsa precipitațiilor — ne spunea 
inginerul-șef al unității, tovarășul 
Ionel Chiriac, a diminuat efectul 
erbicidelor și, de aici, a apărut nece
sitatea efectuării mai multor prașile. 
Aceeași măsură se impune și după 
ultimele ploi pentru a distruge buru
ienile care, in. aceste condiții, se dez
voltă rapid. întreaga suprafață culti
vată cu porumb a fost prășită pînă 
acum mecanic de trei ori și am 
început și prașila a treia manuală, 
pe care ne-ăm propus să o realizăm 
în citeva zile. De două ori au fost 
prășite mecanic și manual și lanurile 
cu floarea-soarelui, care ocupă 150 
hectare. Controlăm permanent fieca
re solă și, acolo unde sînt buruieni, 
intervenim imediat cu sapele".

In acest mod operativ se acționea
ză și la cooperativa agricolă Vînă- 
tori. „Astăzi — ne spunea inginerul 
Virgil Burlacu, președintele coopera
tivei — cele zece echipe care au pră
șit pentru a treia oară manual 
sfecla de zahăr pe 150 hectare se vor 
adăuga formațiilor repartizate la în
treținerea porumbului. La această 
cultură, care ocupă 787 hectare, efec
tuăm acum cea de-a treia prașilă, ca 
și la floarea-soarelui. Noi am „mers" 
mai mult pe prașilele manuale. 
Sfecla de zahăr, de exemplu, a ră
sărit în etape, ca urmare a lipsei de 
precipitații și pentru a nu dijmui 
densitatea am ales prășitul manual".

O atenție sporită se acordă calită
ții lucrărilor, menținerii densității. 
La cooperativa agricolă Cirligele, in 
ziua raidului nostru, 700 de coopera
tori lucrau la întreținerea planta
țiilor viticole și peste 200 Ia prășitul 
porumbului. Numai la ferma nr. 4, 
de exemplu, pe o solă de 29 hectare 
cu porumb erau la lucru 93 coope
ratori. „Concentrăm oamenii pe sole 
mici — ne spunea ing. Aurelia Po- 
doscu, șefa fermei, pentru, a putea 
controla mai bine calitatea lucrărilor. 
Muncind grupat, și spiritul de între
cere și de întrajutorare' este mai 
prezent".

Sub imperativele urgenței și cali
tății se desfășoară lucrările de în
treținere a culturilor în întreg jude

țul. Pînă ieri seara — așa cum rezultă 
din datele centralizate la direcția 
agricolă — prașila a doua mecanică 
și manuală pe cele'32 138 hectare , cul
tivate cu porumb s-a încheiat, iar 
cea de-a treia prașilă mecanică a 
fost efectuată pe două treimi din în
treaga suprafață însămînțată cu 
această cultură. A treia oară‘au fost 
prășite, pe mai mult de jumătate din 
suprafață, culturile de floarea-soa
relui și sfeclă de zahăr.

Dan DRĂGULESCU 
corespondentul „Scinteii*

Revenim după două luni la Mîrșa 
pentru a investiga din nou proble
ma aflată mereu în actualitate, a- 
ceea a realizării producției fizice. E- 
xistă însă și o altă motivație a per
severenței noastre. Explicațiile le dă 
chiar tovarășul Simion Stoichiță, se
cretarul comitetului de partid din a- 
ceastă mare unitate a construcției 
noastre de mașini : „De astă-dată, 
lucrurile stau cu totul și cu totul 
altfel, ne spune interlocutorul. Si
tuația s-a îmbunătățit radical. Res
tanțele la producția fizică înregis
trate în primele două luni ale anu
lui, datorită condițiilor grele ale ier
nii, au fost integral recuperate în 
lunile aprilie și mai. Mîndria noas
tră e cu atît mai mare cu cît prin
tr-o mobilizare exemplară a colecti
vului, de la începutul anului și pină 
în prezent au fost realizate și nu
meroase produse peste plan : 1850 
autobasculante între 8 și 1G tone pe 
șasiu de camion, 175 de autotrenuri 
pentru mărfuri diferite, precum și 
două autobasculante de 55 tone. încu
rajați de aceste succese, acționăm e- 
nergic, în spiritul sarcinilor și o- 
rientărilor de excepțională însemnă
tate subliniate din nou de secretarul 
general al partidului, la plenara co
mună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, pentru realizarea ritmică și 
integrală a planului pe luna iunie 
și pe întregul an. Am dobîndit in 
această perioadă de „foc continuu" 
o experiență de mare eficiență și 
utilitate practică pentru tot restul 
anului".

Cum s-a acționat practic pentru 
recuperarea restanțelor ? „Totul sau 
aproape totul, dacă n-ar fi fost 

vorba și de unii furnizori, a depins 
și depinde de forța și priceperea co
lectivului nostru — ne spune tova
rășul Nicolae Roman, directorul în
treprinderii. Acțiunile întreprinse au 
la bază programe prioritare privind 
organizarea superioară a muncii și 
a producției, îmbunătățirea unor teh
nici și tehnologii de fabricație, creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii. Ele au fost întocmite cu 
minuțiozitate, cu concursul larg al 
specialiștilor și muncitorilor. Și, ca

La întreprinderea mecanică Mîrșa

' să concretizez eficienta măsurilor 
cuprinse in aceste1 programe, aș a- 
răta că de ctirind a fost reorganiza
tă întreaga' producție de remorci 
pentru export, ceea ce asigură rea
lizarea in lunile iunie și iulie, pe 
aceleași spații productive, a unui nu
măr de remorci de 6 ori mai mare 
decît pînă acum. Vom putea execu
ta astfel integral, în timp record și 
la un înalt nivel calitativ, o produc
ție de 6 000 remorci, față de 1 000 
bucăți, cit era capacitatea de pină 
acum. O eficientă notabilă au, de 
asemenea, măsurile luate pentru în
cheierea pregătirii fabricației pentru 
luna iunie cu 12 zile înainte de în
ceperea producției. în acest fel, pro
ducția fizică planificată pentru pri
mele două decade ale lunii iunie 
a fost realizată integral. în fine, 
aș mai adăuga că am aplicat o se
rie de propuneri făcute în adunări
le generale ale oamenilor muncii : 
asistența tehnică a fost întărită in 

toate schimburile cu specialiști din 
compartimentele de proiectare ; sta
diul realizării fiecărei comenzi este 
analizat zilnic și la nivelul secții
lor; pentru asigurarea întregului ne
cesar de bioxid de carbon la sudu
ra semiautomată va fi pusă in cu- 
rînd in funcțiune o nouă instalație, 
care folosește gazele arse de la cen
tralele noastre termice".

Investigațiile făcute in secțiile în
treprinderii, discuțiile cu oamenii au 
relevat și alte „puncte forte" ale 

experienței dobindite de întreprin
derea din Mîrșa, in efortul general 
făcut pentru îndeplinirea exemplară 
a planului la producția fizică; Am 
consemnat, de pildă, noul și pu
ternicul impuls dat întrecerii socia
liste prin organizarea acesteia pe 
secții și formații de lucru, ca și prin 
folosirea unor forme noi și diver
sificate ale activității politice. Zile
le acestea, „buletinul întrecerii" di
fuzat la stația de radioamplificare a 
făcut cunoscut că în fruntea compe
tiției se află secția de uzinat 210, 
secția de debitat 940 și secțiile de 
montaj 920 și 930.

Atenția care se acordă la Mîrșa 
aprovizionării tehnico-materiale este 
pe deplin justificată. Dacă „mai 
toate problemele" sînt rezolvate, cum 
ni s-a spus, pentru unele primin- 
du-se cu . promptitudine sprijinul 
centralei industriale de specialitate 
din Brașov și al conducerii Minis
terului Industriei Construcțiilor de

Mașini, rămîn totuși... două cerințe 
pentru realizarea ritmică a planu
lui, una către întreprinderea de pie
se auto Satu Mare : livrarea urgen
tă a cilindrilor de frină pentru pro
ducția de export ; cealaltă — către 
întreprinderea de autocamioane Bra
șov : livrarea ritmică a autoșasiuri- 
lor pentru autobasculantele necesare 
înfăptuirii programului minier.

Experiența dobîndită de întreprin
derea din Mirșa în realizarea ritmi
că și integrală a planului Ia pro
ducția fizică, este evident valoroa
să. îmbogățită continuu, în spiritul 
sarcinilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului, ea va putea 
propulsa noi energii prin care an
gajamentul întreprinderii, de a rea
liza înainte de termen planul anual, 
să fie onorat exemplar.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

însâmînțate neîntîrziat, pe toate terenurile prevăzute!
In județul OLT, toate cele 29 530 

hectare de pe care s-a recoltat orzul 
au fost prevăzute să fie insămințate 
neîntîrziat cu culturi succesive. De 
altfel, pînă în prezent, după cum 
aflăm de la tovarășul Damian Mun- 
teanu, directorul direcției agricole 
județene, sămînță pentru cultura a 
doua a și fost incorporată pe mai 
bine de jumătate din această supra
față.

Pentru insămînțarea culturilor du
ble intr-un timp cît mai scurt, în 
unitățile agricole sînt folosite nu
meroase mijloace mecanice : 1 000 de 
prese de balotat paie, 1 840 tractoare 
Ia arat, alte aproape 5 000 la pregă
tirea terenului și 1061 de semănă
tori. în mâi multe zone din județ 
am urmărit la fața locului modul în 
care se acționează pentru urgen
tarea însămînțării culturilor succe
sive.

In consiliul agroindustrial Dobro- 
sloveni, tovarășul Jean Istrate, pre
ședintele consiliului, ne informează 
că aproape întreaga suprafață de 
1 605 hectare cultivată cu orz a fost 
eliberată de paie. Acolo unde plan
tele au fost mai mici, paiele au fost 
adunate manual cu furcile și trans
portate cu căruțele, acțiune la care 
au participat sute de oameni. în 
prezent, aproape întreaga suprafață 
este arată, iar 1100 hectare au și 

fost semănate cu porumb pentru 
boabe. In cooperativele agricole Ce- 
zieni, Fărcașele și Drăghiceni se află 
in toi și plantarea roșiilor după cul
tura de mazăre pentru păstăi, recol
tată în paralel cu orzul. La C.A.P. 
Osica de Jos, numeroase atelaje cu 
cai transportau baloții de paie in 
bazele furajere, în timp ce se însă- 
mînțau cu porumb ultimele hectare 
din cele 300 care au fost cultivate 
cu orz. Secvențe asemănătoare am 
înregistrat și la C.A.P. Fălcoiu. Aici, 
deși recoltarea orzului a început mai 
tîrziu, acesta a fost adunat în numai 
trei zile bune de lucru, ceea ce a 
permis ca porumbul în cultura a 
doua să fie semănat intr-un timp 
foarte scurt. „în 1984, de pe acest 
teren am obținut 8 700 kg orz la hec
tar. Anul acesta, condițiile de climă 
au diminuat cu mult recolta — ne 
spune fermierul Ștefan Bobeanu — 
dar vom spori neîndoielnic valoarea 
culturilor pe același teren prin re
coltele succesive".

Și în nordul județului, în consilii
le agroindustriale Oboga, Spinei și 
Verguleasa insămînțarea culturilor 
duble se află intr-un stadiu avansat. 
Practic, în cîteva zile, și unitățile 
agricole din această zonă vor încheia 
semănatul pe toate suprafețele de 
pe care a fost strîns orzul. Modul 
în care se acționează pretutindeni

!n județ demonstrează că însămîn- 
țarea culturilor duble este foarte 
bine pregătită. Faptul că pină acum 
nu au apărut decalaje între elibe
rarea terenului și semănat permite 
ca și în continuare insămînțarea 
culturilor succesive să se desfășoare 
cu maximă intensitate și pe terenu
rile de pe care se strînge griul.

Mihai GRÎGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scinteii"
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unoasterea temeinică a sarcinilor de către fiecare om al muncii
obiectiv prioritar al activității politico-educative

i cadrul ședinței Comitetului Po- 
: Executiv al C.C. al P.C.R. din 

mai a.c.. tovarășul Nicolae 
lușescu a cerut organelor și or- 
lizațiilor de partid, consiliilor oa- 
nilor muncii să asigure cunoaste- 

prevederilor de plan de către 
xire colectiv, astfel incit fiecare 

al muncii să știe precis ce are 
făcut. „Prevederile de plan — s-a 
icat în acest cadru — stabilite 
numai valoric, ci și pe produse 

ce, pe sortimente si unități de 
sură precise — să fie afișate în 
reprinderi, la locurile de muncă, 
fie discutate cu muncitorii, teh- 

ienii. specialiștii, asigurindu-se ca 
să fie binecunoscute și însușite 

fiecare".
Este o cerință ce își găsește 

cuvintarea tovarășului Nicolae 
aușescu la recentul forum al de- 
icrației noastre muncitorești, re- 
uționare, o amplă fundamentare, 
tncheta pe care am întreprins-o 
două unități industriale din o- 

ul Dorohoi a scos in evidentă în- 
nnătatea deosebită a acestei ac- 
ni. marea ei forță de înriurire a- 
ara îndeplinirii ritmice a indica
tor economico-financiari. dar și 
ele implicații negative care apar 
mei cind nu se procedează în acest 
rit.
,CIND ȘTII CIT TREBUIE SĂ 
IODUCI ÎN FIECARE ORĂ, ALT- 
X IȚI DOZEZI TIMPUL". Abia 
:epută, discuția ce o purtăm 

ing. Maria Siminiciuc, direc- 
•ul întreprinderii de confecții din 
:alitate, a fost întreruptă: „V-am a- 
s graficul realizărilor fizice după 
imele două ore de lucru" — a spus 
îinerul Ady Fogel, șeful atelieru- 

de confecții 2 B. Analizînd grâ
ul. directoarea constată : „Intr-a- 
văr. dacă intre orele 6 și 7 re- 
ltatele s-au situat «pe muchie», în 
a de-a doua oră ați depășit planul 
toate sortimentele". Și în timp ce 
notam produsele realizate peste 

evederi în cadrul atelierului, in 
a de-a doua oră de lucru a zilei, 
ful atelierului dădea asigurări că a 
at toate măsurile pentru raenține- 
a aceluiași ritm ridicat al produc- 
ii pină la sfirșitul schimbului, 
ipă el. rînd ne rind. s-au prezen- 
t toți ceilalți șefi de ateliere ai 
lității. Concluziile reieșite din ana- 
;a graficelor au fost aproximativ 
entice celor de mai sus. iar an- 
.iamentele asumate, la fel.
— De cind procedați așa ? — 
-am adresat tovarășei directoare.
— Graficele de producție pe ore 

respectiv, pe muncitori, formații 
lucru, ateliere, pină la nivelul in-

tv
BUZĂU. — în cadrul ciclului de 

manifestări consacrate împlinirii a 
două decenii de Ia Congresul al 
IX-lea al partidului, ieri a avut 
lâcT’la Buzău o dezbatere: ideolo- 
gică, organizată de biroul comite
tului județean de partid, cu. tema 
„însemnătatea JStprmâ-,a CongM»'J, 
silui al IX-lea in afirmarea tot 
mai puternică a Partidului Comu
nist Român ca forță politică con
ducătoare și centru vital al națiu
nii noastre. Opera teoretică și 
practică a secretarului general al 
partidului, fundament al politicii 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism". Referatele prezentate au în
fățișat marile succese obținute de 
poporul nostru in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, în cadrul 
cărora se regăsesc și cele din ju
dețul Buzău. (Stelian Chipeij.

ARGEȘ. — Ieri s-a desfășurat, la 
Casa de cultură din Curtea de Ar
geș, simpozionul „însemnătatea is
torică a Congresului al IX-lea al 
P.C.R., moment de referință al nou
lui curs în viața partidului și a în
tregului popor, generat de spiritul 
novator profund științific, consec
vent revoluționar, promovat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în toate 
domeniile construcției socialiste". 
Au fost prezenți numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile orașului. (Gh. Cîrstea).

OLT. — Noua Casă de cultură 
a orașului Balș a găzduit lucrările 
simpozionului „Nicolae Ceaușescu, 
strălucită gîndire revoluționară ip 
acțiune, simbolul unei epoci înnoi
toare. Congresul al IX-lea al 
P.C.R., moment de referință in re
alizarea României moderne". Au 
participat activiști de partid și de 
stat, oameni ai muncii din unită
țile economice și instituțiile orașu
lui Balș, cadre didactice. (Mihai 
Grigoroșcuță).

TELEORMAN. — La Muzeul ju
dețean de istorie din municipiul 
Alexandria, a avut Ioc un simpozion 
cu tema „20 de ani de istorie 
eroică, revoluționară", în cadrul că
ruia muzeografi și cadre didactice 
au prezentat referate privind im
portanța istorică a Congresului al 
IX-lea al partidului. Cu același pri
lej, s-a deschis o bogată expoziție 
foto-documentară. (Stan Ștefan). 

treprinderii le-am Introdus în spi
ritul indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din ultima decadă a lunii mai. 
E adevărat că și înainte procedam la 
o urmărire zilnică a producției fizi
ce. O făceam însă la sfirșitul schim
bului de lucru si numai la nivelul a- 
telierelor. Procedeul era mai comod, 
dar prea puțin operant. întrucît în 
cazul unor restante nu mai puteam 
interveni decît în schimbul următor, 
dacă nu chiar a doua zi. Acum, 
putem spune că stăpînim producția 
oră de oră. intervenind prompt acolo 
unde se impune.

Evident, un asemenea aspect ține 
de domeniul activității tehnico-or- 
ganizatorice. Dar pînă să se fi aiuns 

Insemnări din două unități industriale ale orașului Dorohoi
aici, comitetul și activul de partid 
din întreprindere a desfășurat și 
continuă să desfășoare o intensă 
muncă ideologică și politică de masă. 
Cum s-a procedat? Au fost convocate 
pentru o dezbatere operativă biroul 
comitetului de partid si biroul exe
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii. S-au prezentat indicatorii de 
plan pe luna iunie, s-a făcut repar
tizarea acestora pe cele 16 formații 
de lucru. Membrii celor două orga
nisme. și împreună cu ei întregul 
activ de partid, de sindicat și al 
U.T.C. din întreprindere, au fost în
sărcinați ca in numai două zile a- 
ceastă operație să fie continuată pînă 
la nivelul fiecărui muncitor, timp în 
care să se realizeze și dezbaterea pe 
formații de lucru a sortimentelor, a 
unităților fizice și a consumurilor 
planificate.

Ce am constatat în halele de pro
ducție intr-una din primele zile ale 
lunii iunie ?

în atelierul de confecții 2 B. ca de' 
altfel în toate celelalte, o tablă de 
dimensiunile celor din amfiteatrele 
universitare, era compartimentată în 
mai multe rubrici : pe verticală, cele 
șase sortimente ce se produceau în 
ziua respectivă. Pe orizontală, fiecare 
din cele 8 ore de lucru ale schim
bului cu o subrubricație — plan si 
realizat. Deasupra tablei se afla in
stalat un ceas. La ora 9 și 10 mi
nute cind am intrat în atelier am 
fi putut transcrie de pe tablă rezul
tatele după primele ore de lucru.

— Cine le afișează cu atîta opera
tivitate? — ne-am adresat Ruxandrei

SIBIU. în cadrul Anului Inter
național al Tineretului, la Mediaș 
s-a desfășurat o bogată suită de 
manifestări cultural-științifice, care 
a programat, între altele, un sim- 
'pozion cu tema „Oamenii de ști
ință și Cosmosul" și vernisarea ek- 

jpozițieib filatelice „Aviacosmofila 
’85", Ia care participă colecționari 
din 21 județe ale țării. (Nicolae 
Brujan).

IAȘI. — Au avut Ioc la Iași 
două manifestări culturale tradițio
nale : „Sărbătoarea teiului", găz
duită timp de două zile, în parcul 
de cultură Copou, și „Sărbătoarea 
Bojdeucii", desfășurată pe colina 
din fața casei lui Ion Creangă din 
Țicău. Spectacolele artistice au fost 
susținute de formațiile Filarmonicii 
„Moldova", de soliști ai Operei 
Române și actori ai Teatrului Na
țional ieșean, precum și de forma
țiile pionierești și ale membrilor 
cenaclurilor „Columna" și „Juni
mea", de echipele folclorice din în
treprinderi. (Manole Corcaci).

BACĂU. — Peste 6 000 de artiști 
amatori, componenți ai ansamblu
rilor folclorice de cintece și dansuri, 
formații coregrafice din nouă ju
dețe ale țării s-au întrecut timp 
de patru zile pe scena Casei de 
cultură din Bacău în cadrul etapei 
finale a actualei ediții a Festiva
lului național „Cîntarea României". 
Frumusețea portului și dansului 
românesc, originalitatea și autenti
citatea folclorului și obiceiurilof 
vechi moldovenești au atras, in sala 
de spectacole, mii de oameni ai 
muncii din orașele și satele jude
țului. (Gh. Baltă).

BOTOȘANI. — O expoziție sub 
genericul „Peisajele Moldovei în 
arta plastică", un colocviu consacrat 
operei lui Ștefan Luchian și întîl- 
nirile unor artiști plastici și critici 
de specialitate din București și 
Iași cu oamenii muncii au inaugu
rat primul festival de artă plastică 
al județului Botoșani, care se va 
desfășura pînă la jumătatea lunii 
septembrie. Festivalul programea
ză numeroase expoziții ale unor 
prestigioși creatori în domeniu, ale 
căror lucrări omagiază realizări 
din anii socialismului și, îndeosebi, 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. (Silvestri Ailenei).

Bordeianu. șefa uneia dintre forma
țiile de lucru.

— Colegele de la controlul inter- 
fazic de calitate. S-a hotărît să o 
facă ele. întrucît eventualele produse 
respinse nu sînt luate in calcul. 
N-am ajuns însă niciodată Ia o ase
menea situație.

De jur împrejurul halei, pe stîlpii 
de susținere ai plafonului — planșe, 
grafice, calcule economice consacra
te aproape exclusiv sarcinilor plani
ficate pe luna iunie. La ora 
9 și 30 de minute auzim la 
difuzoarele stației de radioam
plificare a unității un buletin de 
știri „intern". Conținutul informa
țiilor ? Stadiul îndeplinirii produc
ției fizice după primele trei ore de 
muncă, atelierele și secțiile frunta- 

se. unele obiecții critice Ia adresa 
altor compartimente — prezentate de 
inginerul-șef. „Pe lingă ceea ce 
vedeți și auziți — pe informa An
gela Spătaru. secretar adjunct cu 
problemele de propagandă al comite
tului de partid, am folosit și alte 
modalități, inclusiv dezbaterile în 
cadrul învătămîntului politico-ideo
logic ce s-au desfășurat în ultimele 
zile ale lunii mai?.

Continuăm investigația la între
prinderea de mașini-unelte grele 
pentru deformări plastice.

OR1CÎT DE ÎNDELUNGAT AR FI 
CICLUL DE FABRICAȚIE N-ARE 
NICI... O VINA. In atelierul pen
tru mecanică grea al unității 
prelucrau piese de mari dimen
siuni. Una dintre acestea era corpul 
cilindrului pentru foarfecele de debi
tat tablă pe care-1 prelucra Remus 
Condrea. „In cît timp trebuie să in- 
cheiați lucrarea ?“ — l-am întrebat. 
„Știu eu ? în 26—30 de ore". „Nu 
cunoașteți precis volumul de timp a- 
locat ?“ „Exact, nu v-aș putea 
spune". Si mai mult decît atît. alt
ceva n-am mai aflat. Nici. despre 
sarcinile de plan ce revin muncito
rului pe luna iunie si cu atît mal 
putih despre cele ale atelierului ori 
ale întreprinderii în care lucrează. 
De altfel, este locul să precizăm că în 
halele de producție ce cuprind hec
tare întregi n-am putut identifica 
mai mult de 5—6 elemente ale pro
pagandei vizuale. în fapt niște 
lozinci cu caracter general.

Ne-am continuat investigațiile 
în secția montaj, unde se a-

10,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea în economie
20,30 Pentru dezarmare șl pace I Pu

ternice manifestări ale voinței; de 
pace a poporului român '"-' i

20,40 A patriei cinstire — cintec româ
ni • , ■■■ nasc de pace

20.50 irfbunâ "irv. Congrestli af IX-lea 
— Congresul marilor înnoiri. 
„Epoca Ceaușescu" ® Dialogul cu 
istoria, prezentul șl viitorul pa
triei

31,05 Film în serial (color). „Pan Wo- 
lodyjowskl". Producție a studiou
rilor poloneze. Cu : Tadeusz Lom- 
nicki, Magda Zawadska, Daniel 
Olbrychskl, Mleczyslaw Pawli- 
kowsky, Barbara Brylska, Hanka 
Blellcka, Irena Karel, Jan No- 
'wlckl, Marek perepeezko, Wladys- 
law Hancza, Marius Dmochowski. 
Regia : Jerzy Hoffman. Ultima 
parte

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ROMÂNIA-FILM prezintă:

„PAS 1N DOI"
producție a Casei de filme patru

Scenariul : George Bușecan în colaborare cu Dan Plța. Decorurile : Călin 
Papură. Costumele-: Maria Malița. Muzica : Adrian Enescu. Montajul : 
Cristina Ionescu. Sunetul : Sotir Caragață. Imaginea : Marian Stanciu. 
Regia : Dan Pita: Cu : Claudiu Bleontz, Petre Nicolae, Ecaterina Nazare, 
Anda Onesa, Mircea Andreescu, Valentin Popescu, Aurora Leonte, Adrian 
Titieni, Tudorel Filimon, Camelia Maxim, Cornel Revent, Lucreația Maier, 
Virgil Andriescu, Christian Maurer. Film realizat in studiourile Centrului 

de producție cinematografică „București"

samblau produse de serie. „în cît 
timp trebuie să incheiati lucrările la 
acest foarfece ? — am reluat în
trebarea pentru lăcătușul montor C. 
Atodiresei. „Normal. în 8—10 zile" — 
a răspuns. „în 8 sau în 10 zile ?“ — 
am insistat. „Termenul stabilit prin 
plan nu vi-1 pot spune".

Discutînd aceste aspecte cu Paul 
Dărîngă. inginerul-șef al întreprin
derii. n-am reținut decît felurite 
justificări, intre care si faptul că. 
ciclul îndelungat de fabricație n-ar 
permite stabilirea riguros exactă a 
sarcinilor de plan la nivelul forma
țiilor de lucru. în condițiile 
în care, de la precedenta a- 
dunare a oamenilor muncii nu 
s-a făcut nici o dezbatere cu 
personalul muncitor asupra indicato
rilor de plan, nu mai e de mirare 
că, la t>ra actuală, întreprinderea 
prezintă o însemnată restanță la pro
ducția fizică, pe care factorii de con
ducere estimează că o vor recupera 
cel mai devreme în luna septem
brie. Ce garanții există în acest 
sens nimeni nu a putut să ne spu
nă cu necesara precizie.

O ÎNDATORIRE CE POATE FI 
ÎNDEPLINITA NUMAI LA FAȚA 
LOCULUI. „Nu credeți, totuși, 
că una din cauzele situației de 
la întreprinderea de mașini-unel
te grele o constituie optica gre
șită față de rolul muncii po
litice de masă ?“ — ne-am a-
dresat tovarășului Gheorghe Gri- 
goraș, secretar adjunct cu pro
bleme de propagandă al comitetului 
orășenesc de partid, care ne-a înso
țit în timpul documentării. „Drept să 
vă spun, nici noi nu mai știm cum 
să procedăm cu cei de la întreprin
derea de mașini-unelte grele. Au 
fost criticați în diferite organisme, 
le-am transmis operativ toate indica
țiile și sarcinile, nu văd cu ce alt
ceva i-am mai putea ajuta".

Notăm cu regret o asemenea opi
nie. Cunoscînd starea de inerție care 
stăruie la această unitate, normal ar 
fi fost ca secretarul adjunct cu pro
blemele de propagandă al comitetu
lui orășenesc de partid să-și fi mu
tat biroul aici. Biroul Comitetului o- 
rășenesc de partid Dorohoi, celelal
te organisme învestite cu răspunderi 
au datoria să intervină eficient, pen
tru ca munca politico-ideologică din 
această intreprindere să fie ancora
tă în realitățile dm unitate, să-și 
sporească contribuția în înfăptuirea 
sarcinilor de plan.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"

încep înscrierile 
pentru concursul de admitere 

în învățămîntul superior
Săptămîna viitoare încep înscrie

rile pentru concursul de admitere in 
învățămîntul superior — ediția 1985. 
în intervalul 1—6 iulie se vor face 
înscrieri la profilurile arhitectură și 
sistematizare ; educație fizică (învă- 
tămînt de zi), filologie ; artă teatra
lă, cinematografică și televiziune ; 
arțe plastice și decorative ; muzică, 

. la care concursul menționat se va 
desfășura în două etape. Prima din
tre acestea, cu caracter practic — 
eliminatoriu — va începe la data de 
8 iulie.

Candidații care optează pentru ce
lelalte profiluri existente în învă- 
țămîntul nostru superior, se vor 
prezenta pentru înscriere la secre
tariatele facultăților respective — 
intre 5—1J iulie.

In sprijinul viitorilor studenți, in 
numerele 2 și 3 ale revistei „Fo
rum", din acest an, au fost publica
te lista disciplinelor și manualelor 
— în baza cărora vor fi examinați 
candidații — normele de desfășurare 
a concursului, precum și rețeaua 
instituțiilor de învățșmînt superior.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE Șl CULTURAL-ARTISTICE 
CONSACRATE ÎMPLINIRIIA 20 DE ANI

DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

din Capitală a avut loc, marți, un 
simpozion omagial consacrat împli
nirii a 20 de ani de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, la care au luat parte cadre 
didactice și din cercetare, studenți 
și cursanți.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, președintele Republicii, 
se spune, între altele :

„Dacă astăzi putem vorbi cu le
gitimă ntindrie patriotică despre 
perioada care a trecut de la Con
gresul la IX-Ica și pînă in prezent 
ca despre epoca celor mai bogate 
realizări din istoria modernă a ță
rii, aceasta se datorează vastei și 
laborioasei activități teoretice și 
practice pc care o desfășurați, ex
cepționalei dumneavoastră perso
nalități, stilului dumneavoastră de 
muncă dinamic, energiei clocoti
toare, fermității si clarviziunii re
voluționare cu care conduceți mă
reața operă de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate pc pămintul României.

Prodigioasa și multilaterala dum
neavoastră operă teoretică, ideolo
gică și politică — adevărată enci
clopedie a gindirii revoluționare, 
puternic ancorată în realitățile ță
rii noastre, ale lumii contemporane 
— împreună cu exemolul luminos 
și însuflețitor al vieții și muncii 
eroice pe care ați închinat-o inte
reselor și năzuințelor supreme ale 
poporului român, reprezintă izvo
rul principal, călăuza statornică a 
întregii activități a cadrelor didac
tice, cercetătorilor, studenților și 
cursanților Academiei „Ștefan

Vocația civică a teatrului
Nu de mult, Teatrul dramatic din 

Galați, instituție artistică importantă 
din orașul dunărean — alături de 
Teatrul muzical „N. Leonard", Tea
trul de păpuși, Muzeul de artă și 
Muzeul de istorie — a întreprins în 
Capitală un turneu care s-a bucurat 
de un frumos succes de public și 
de calde aprecieri din partea criticii. 
Turneul a inclus patru dintre specta
colele curente .ale stagiunii. Am vă
zut deci o montare plină de culoare 
și nerv a piesei unuia dintre cei mai 
prestigioși autori dramatici români 
din ultimele decenii : Horia Lovi- 
nescu — spectacol atestînd o bună 
cunoaștere a legilor genului (în cazul 
de față o farsă modernă), în care 
personajele au fost conturate cu fi
nețe ironică, suspansul — întreținut 
cu abilitate și mulțimea „demască
rilor" morale țesută cu pricepere și 
aplomb. Am văzut, de asemenea, o 
montare caracterizată prin simplitate 
și fior liric a piesei scriitorului ma
ghiar Illes Endre : „Cel ce e laș în 
dragoste" (premieră pe țară), un 
spectacol liric, dar nu numai, meri
toriu prin, sensibilitatea și limpezi- 
mea cu care a pus în evidență forme 
mai puțin evidente ale egoismului, 
ale indiferenței — nu doar in viața 
personală (cum sugerează titlul), ci 
și in viața socială.

Cu deosebit interes a fost urmărită 
și varianta gălățeană a piesei „Un
chiul Vanea", spettacol interesan*’ în 
sine și prin aceea că participă (prin 
distanțare fină față de persona
je, creată de interpret!, prin dialogul 
tăcut stabilit cu spectatorul, la des
cifrarea contemporaneității lui Ce- 
hov, demers universal, susținut cu in
tensitate (prin mari reușite specta
culare, dar și prin încercări rămase 
în stadiul de experiment) de tea
trul . românesc. Fără îndoială — 
cel mai mare succes al turneului 
l-a constituit „Groapa" d.e Eugen 
Barbu, spectacol urmărit cu sa
tisfacție de public. Montarea a 
oferit un exemplu de artă capabilă 
să sugereze pregnant pasionalitatea 
și „culoarea" inconfundabilă a unei 
lumi și a unui timp, dar mai ales 
un model de pătrunzătoare aprofun
dare a trăirilor tragice (învăluite în 
coaja pitorescului și „aventurii"). O 
inspirată idee în acest sens a fost 
prezența grupului femeilor, învesti
rea lor cu virtuți simbolice și expre
sive multiple : „mume" sau „parce" 
care țes destinul eroilor, declanșînd 
„povestea" și supraveghind meandre
le dramei, un sui-generis „cor' an
tic" — cind implicat, cind distanțat 
de dramă etc. Realizarea de la 
Galați ne-a apărut și ca un exemplu 
de sincretism (decorul remarca
bil, figurînd simbolic și poetic 
lumea „gropii"). Dar ea s-a recoman
dat mai ales ca un exemplu de „mu
zical", cîntecele (cu un autentic par
fum lăutăresc), nefiind „interludii" ci 
însoțind și definind eroii, participînd, 
exprimind trăirile lor cruciale (zbu
ciumul lor sufletesc. Iubirea, nunta, 
conflictele vitale, moartea), devenind 
o componentă a dezvoltării dramatice 
propriu-zise. „Groapa" este și spec
tacolul cu cele mai mari izbînzi in
terpretative, actorii reușind admirabil 
să surprindă, printr-o artă a com
poziției a cărei simplitate este doar 
aparentă, o pregnantă tipologie uma
nă. Sînt, acestea, realizări din ulti

Gheorghiu", chemată să pregăteas
că noi contingente de revoluționari 
de profesie, cu o temeinică pregă
tire politico-organizatorică.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom 
face totul pentru ca gindirea dum
neavoastră revoluționară să fie 
profund insușită de activul de 
partid ce învață în această institu
ție, aducîndu-nc, în acest mod, 
contribuția Ia înfăptuirea cu succes 
a obiectivelor stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, la 
Înaintarea fermă a României pe 
drumul progresului și civilizației 
socialiste și comuniste".

înscris în suita manifestărilor 
consacrate împlinirii a douăzeci de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului, la Cluj-Napoca, în or
ganizarea Școlii interjudețene de 
partid, a avut loc simpozionul cu 
tema „Două decenii de mărețe îm
pliniri ' socialiste".

în încheierea lucrărilor simpo
zionului participanții au adresat o 
telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se arată :

„Activitatea dumneavoastră ca 
strălucit militant revoluționar al 
neamului, opera ce ați creat-o ca 
model strălucit de abordare re- 
alist-științifică a problemelor fun
damentale ale revoluției și con
strucției socialiste, precum și fap
tele dumneavoastră de muncă și 
viață constituie pentru noi, ca și 
pentru generațiile prezente și vii
toare, un nesecat tezaur de învă
țăminte, de fapte pilduitoare ce lu
minează procesul de educație re
voluționară a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii. Ne angajăm 

ma vreme, dintre cele mai bune desi
gur, dar ele nu sînt prea depărtate 
de ceea ce constituie marea majori
tate a montărilor. Spectacolele la 
care ne-am referit constituie un e- 
șantion repertorial ce atestă virtuți 
mai generale : echilibru, diversitate 
și mai ales orientarea teatrului din 
Galați spre un repertoriu de substan
ță, fie că e vorba de dramă, fie de 
comedie, dominantă fiind piesa inspi
rată din actualitate. Ne putem a- 
minti în acest sens faptul că la Ga
lați au avut loc premiere absolute 
sau variante spectaculare de natură 
să Ie consacre — ale unor importan
te piese românești noi semnate de 
D.R. Popescu, Paul Everac, Ion Băie- 
șu, Dan Tărchilă, Dumitru Solomon, 
Eugenia Busuioceanu etc. Și tot aici 
au avut loc și unele debuturi 
dramatice promițătoare. Ne mai 
putem aminti creații scenice de 
referință avînd ca punct de por
nire importante opere de Brecht, 
Durrenmatt, Bulgakov — de ac
tivitatea la teatrul de pe malul 
Dunării fiind legate momente impor
tante., ale biografiei artistice a unor 
regizori difi’generația de mijloc, pre
cum Nicolae Scarlat, Adrian Lupu, 
Ariana Kunner, Magdalena Klein, 
Dan Stoica, sau ale unor scenografi 
de talent ca Victor Crețulescu și 
Mircea Rîbinski, ori Florin Harasim.

Spectacolele recente vădesc calitatea 
montărilor — caracterizate printr-o 
binevenită omogenitate izvorîtă din- 
tr-un efort creator susținut (de unde 
și longevitatea lor deosebită). O ex
plicație a aceleiași situații ar fi și 
faptul că echipa artiștilor gălățeni 
prezintă fluctuații minime, fiind una 
dintre cele mai stabile din țară. Ar
tiștii gălățeni formează un adevărat 
colectiv, sudat nu numai prin tre
cerea anilor, ci și prin acea solidari
zare pe care o dă comunitatea de 
gindire și simțire, identitatea idea
lului de a face din arta teatrului un 
instrument al ridicării și îmbogățirii 
spirituale, munca susținută în echipă, 
prin viu efort creator. Nume ca acelea 
ale lui Mihai Mihail (memorabil în 
„Bozoncea" din „Groapa" și inter
pretul „doctorului Astrov" în piesa 
lui Cehov), Mitică Iancu („unchiul 
Vanea"), Gheorghe V. Gheorghe (ad
mirabil „Mitică Ciolan" și expresiv 
„Serebreakov" și „Bosco"), Dimitrie 
Bitang („Dinu" și „Pongrac") sau 
Ioana Citta Baciu („Sonia" și „An
tonia"), Marga Georgescu („Voitițka- 
ia“ și „Cora"). Stela Popescu Teme
lie („Doica") sînt binecunoscute nu 
numai gălățenilor, ci în întreaga zonă 
„vizitată" de teatrul de pe malul Du
nării și în întreaga țară. O foarte 
bună impresie lasă și actorii mai ti
neri ai colectivului — Liliana Lupan, 
actriță cu o fișă de creație bogată și 
diversă, și Romeo Pop (protagoniștii 
piesei lui Illes Endre), Carmen Ma
ria Strujac și Vlad Vasiliu etc.

„Operele de artă trebuie să dea 
expresie activității tumultuoase a 
poporului in toate domeniile vieții 
sociale, oglindind, in limbajul lor 
propriu, marile realizări, entuzias
mul, optimismul și hotărîrea națiunii 
noastre de a merge neabătut înainte. 
Răspunzind cît mai bine idealurilor 
și setei de progres a oamenilor mun
cii, aceste opere trebuie să dezvolte 
gustul pentru frumos, pentru înaltele 
valori morale ale societății, să for

în mod solemn să contribuim cu 
întreaga noastră putere de muncă, 
cu dăruire comunistă și patos re
voluționar, alături de toți oamenii 
muncii, la transpunerea în viață a 
sarcinilor ce ne revin din Progra
mul partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, a documentelor 
programatice adoptate de cel de-al 
XIII-lea Forum al comuniștilor ro
mâni, conștientă fiind că prin a- 
ceasta slujim cu devotament ne
țărmurit partidul, poporul, națiu
nea noastră, cauza socialismului și 
comunismului".

Aniversării a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. ii 
sînt dedicate multiple acțiuni po
litico-educative și cultural-artistice 
ce se desfășoară, în aceste zile, la 
Casa Centrală a Armatei. Consem
năm, dintre acestea, prelegerile 
„Excepționala însemnătate teoreti
că și practică a concepției secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind 
dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale" și „Epoca Nicolae 
Ceaușescu — epocă de puternică 
angajare și afirmare a tinerei noas
tre generații pe drumul faptei și 
răspunderii revoluționare, al împli
nirilor socialiste", suita serilor te
matice „20 de ani de înflorire a 
artei românești contemporane", pre
cum și recitalurile de lirică pa
triotică, intitulate generic „Co
lumne de lumină", susținute de 
actori ai teatrelor bucureștene, îm
preună cu recitatori amatori, lau- 
reați ai Festivalului național ..Cîn
tarea României". (Agerpres) !

meze pe oameni, implicit pe tineri 
in spiritul luminoaselor principii ale 
umanismului revoluționar", arăta se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Teatrul gălățean, ce își desfășoară 
activitatea într-unul din cele mai pu
ternice centre economice ale țării, 
este, prin dominantele repertoriului 
și mulțimea activităților desfășurate, 
o asemenea „vatră de cultură".

Am fost recent la Galați unde am 
urmărit o reprezentație la început de 
săptămînă. Sala era plină cu tineri 
(mai ales) și reacțiile lor au fost 
dintre cele mai bupe (vii și civiliza
te — în același timp). Publicul, ca
litatea acestui public, constituie, de 
asemenea, în parte, o creație a tea
trului, rodul efortului lui tenace de 
a atrage spectatori, de a-i forma, de 
a le dezvolta exigența, spiritul de 
discernămînt (efort în care teatrul 
nu trebuie lăsat singur ci sprijinit 
mai susținut de organele de resort, 
de școli, de comitetele de partid și 
sindicale din întreprinderi).

Un ■ instrument util in acest sens 
l-a constituit și „Festivalul de co
medie" găzduit și organizat și de tea
trul gălățean, manifestare ajunsă în 
preajma ediției a Vl-a și intrată în 
conștiința spectatorilor și în tradiția 
culturală a orașului.

Sala Teatrului dramatic din Galați 
nu de mult modernizată și înfrumu
sețată, oferă un cadru admirabil. 
(Aici sînt găzduiți uneori invitați de 
la o singură unitate economică, pre
cum, de pildă, Regionala C.F.R., care 
numără multi iubitori și cunoscători 
ai acestei arte). Cu toate acestea, ar
tiștii gălățeni și-au făcut un titlu de 
onoare din a fi prezenți în mijlocul 
oamenilor muncii, a maselor largi de 
siderurgiști, muncitori ai șantierului 
naval, textiliști, din a-și muta „sce
na" pe platformele industriale sau 
în căminele culturale ale județului. 
Asemenea „scene" (lunare, bilu
nare ) au fost stabilite la Laminorul 
de tablă (care are o sală încăpătoa
re, foarte bună, adaptată de gazde 
pentru a favoriza evoluții teatrale), 
la Uzina mecanică navală (cu o sală 
de 350 de locuri foarte bine amena
jată și cu un public deosebit, de re
ceptiv), Ia Combinatul siderurgic.

Periodic, colective ale teatrului 
susțin recitaluri, fragmente de spec
tacole în întreprinderi. Toate marile 
momente aniversare au fost marcate 
prin ample și emoționante spectacole 
omagiale. Sînt incluse în repertoriu 
și programate multe montări speciale 
pentru elevi (incluzînd opere clasice 
de Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, 
piese românești de dezbatere etică, 
inspirate din frămîntările și idealu
rile omului contemporan). Teatrul 
susține stagiuni permanente la .Te
cuci, Tg. Bujor, Pechea, Berești, Cu
dalbi și face deplasări in numeroase 
alte comune. în incinta lui sînt adă
postite expoziții de pictură, ședințe 
ale cenaclului literar etc

Iată premise ale unei scurte, dar 
rodnice istorii al cărei bilanț, sîn- 
tem convinși, va stimula și mai mult 
eforturile artiștilor gălățeni în direc
ția unei și mai mari eficiente edu
cative, spirituale a activității lor 
creatoare.

Natalia STANCU

(Urmare din pag. I)

privește activitatea de cer
cetare științifică.

— Intr-adevăr. Numai 
veniturile obținute ne baza 
contractelor încheiate . s-au 
ridicat la peste 29 milioane 
de lei. Ceea ce ne-a bucu
rat însă cel mai mult au 
fost rezultatele obținute în 
cele 76 de cercuri studen
țești. care s-au dovedit a fi 
prin ani cadrul cel mai po
trivit pentru ucenicia știin
țifică a viitorilor specia
liști. Participarea, in anul 
1984. la cea de a XVII-a 
Conferință Națională a 
cercurilor științifice stu
dențești a adus Universită
ții cele mai bune rezultate 
dintr-un bun număr de ani,' 
adică 85 de premii.

— Pe cultivarea cărei 
trăsături de caracter cre
deți- că trebuie să se pună 
accent nu numai în Uni
versitate. ci și în afara ei?

— Pe hărnicia care să 
nu fie legată in mod ex
clusiv de interesele perso
nale. pe hărnicia care ek- 

• primă o reală dragoste de 
muncă si care se dezvoltă 
sub imperiul conștiinței 
utilității muncii nentru

societatea socialistă. Prin
tre realizările de seamă 
ale Epocii Ceaușescu cred 
că trebuie să enumerăm 
și convingerea pe care 
au cănătat-o milioane de 
oameni după care impor
tant este nu domeniul in 
care muncești, ci felul cum 
muncești, dacă folosești în 
cele mai bune condiții po
sibilitățile existente. Și în
vățătura este o formă de 
muncă foarte importantă.

— învățătura este, în 
condițiile noastre, ceva cu 
mult mai mult decît o cale 
spre profesiune, este un 
fenomen general care ex
primă grija pentru a face 
să crească contribuția fie
căruia la rezolvarea unor 
sarcini sociale. Opinia a- 
parține tovarășei Maria 
Cotuan, secretar adjunct al 
comitetului de partid de 
la întreprinderea de rul
menți grei din Ploiești.

— Mi s-a spus că sînteți 
inginer electronist și că 
vorbiți limba engleză .atît 
de bine incit nu o dată, 
cu prilejul unor întîlniri 
de lucru cu parteneri ex
terni, ați făcut-o pe trans
latorul. Ba, zice-se că ați 
fi corectat, înainte de a o

traduce, chiar fraza unui 
coleg de-al dv. occidental.

— Mă strădui ca, intre 
vorbele și faptele mele să 
nu existe diferențe notabi
le. Cel care v-a informat 
că vorbesc bine și engleza 
ar fi trebuit să vă spună 
și că nu sînt singura din 
întreprindere cu această...

două ori. De fiecare dată 
ne-a îndemnat : „Cutezați 
mai mult, dati dovadă de 
curaj, aveți dotare foarte 
bună, oameni minunați...".

— La ce se referea ?
— Studiul tehnico-econo- 

mic al întreprinderii pre
vedea posibilitatea fabri
cării doar pentru 176 tipuri

puțin absolvent al liceu
lui. Avem utilaje care cos
tă și 14 milioane unul, vă 
imaginați că nu le putem 
încredința oricui. „A invă- 

-ța tot timpul este chiar o- 
bligatoriu, chiar dacă n-ai 
făcut-o la virsta fragedă" 
— crede oțelarul Iulian 
Encică, de Ia oțelăria elec

clar că dacă omul poate fi 
cunoscut cu adevărat nu
mai în procesul muncii în
seamnă că și educarea sa, 
dezvoltarea sa multilate
rală au la bază tot munca.

— Dar și munca s-a 
transformat în aceste două 
decenii.

— Bineînțeles. Partidul

IX-lea și al XIII-lea ale 
partidului este legat de 
cite o vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De fie
care dată cind s-a întâlnit 
cu noi, secretarul general 
al partidului »ne-a cerut să 
stimulăm spiritul de iniția
tivă, 6ă generalizăm expe
riența înaintată, pentru ca

0 epocă pentru oameni, oameni la înălțimea unei epoci
deprindere. Trebuia eă-i 
amintească și pe colegii 
mei Mădălina Rotescu, 
George Măndicescu, Gheor
ghe Iordache, Petre Moise, 
pe economista Gabriela 
Stanciu... Sintem multi. Ca 
să fii inginer, azi, nu-i su
ficient să-ți cunoști bine 
meseria învățată în facul
tate, trebuie să te ții la zi 
cu tot ce-i mai nou pa 
plan mondial, să citești 
permanent. Și-ți mai tre
buie ceva... Anume ? Să 
fii revoluționar. Sintem 
o întreprindere tinără, 
chiar foarte, dar de la în
ființare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-ă vizitat de

de rulmenți. în 1979 — a- 
nul intrării in exploatate 
a fabricii — asimilasem 
deja 96 tipuri, iar la sfîr- 
șitul lui ’84 am trecut de... 
500 ! După mine asta este 
chiar o expresie a spiritu
lui revoluționar. In acest 
an vorn crește cifra eu 
încă o 6ută. Exportăm rul
menții noștri în S.U.A., 
U.R.S.S., Belgia, Austria, 
Canada, Turcia, India, 
Cehoslovacia. Vă asigur că 
am avut nevoie și de curaj 
și de încurajări, deși mun
cim cu oameni foarte bine 
pregătiți. Puteți nota că ia 
noi nu există muncitor ca
lificat care să nu fie cel

trică nr. 1 a Combinatului 
siderurgic Hunedoara. A- 
daugă :

— Eu cred că rojul de
terminant în formarea o- 
mului nou ii are munca e- 
fectivă. De ce ? Pentru că 
munca s-a dovedit a fi fac
tor cu deosebire activ, un 
factor revoluționar în mă
sură să prefigureze o rea
litate economică și socială 
nouă, să adauge noi valori 
societății, să făurească un 
mod superior de existență 
individuală și colectivă. 
„Numai ..in muncă il poți 
cunoaște cu adevărat pe 
om", a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și este

ne-a învățat că munca nu 
este și nici pu trebuie să 
rămînă aceeași. Ea s-a 
perfecționat permanent, c- 
dată cu introducerea noi
lor tehnologii, a utilajelor 
moderne, a mașinilor au
tomatizate și a calculatoa
relor electronice. Au apă
rut profesii noi, legate de 
modernizarea prdducției, de 
perfecționarea muncii. Au 
dispărut cele vechi, mari 
„consumatoare" de efort 
brut, fizic. Pot spune și eu. 
o pot confirma toți cei de 
aici că fiecare pas înainte 
pe care combinatul nostru 
l-a făcut in acești 20 de 
ani dintre Congresele al

munca noastră să se situe
ze mereu la nivelul efi
cienței maxime; ne-a che
mat cu însuflețire să asi
gurăm o nouă calitate a 
muncii. L-am urmat și îl 
vom urma cu devotamen
tul faptelor noastre pentru 
că în tot ce spune și iu tot 
ceea ce înfăptuiește expri
mă interesele sup-en.e ale 
țării, ale poporului. Pot să 
vă ofer și exemple...

— Vă rog, chiar doream.
— Una dintre indicațiile 

date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aici, pe platfor
ma oțelăriei, cu prilejul 
vizitei de lucru din sep
tembrie 1982 privea creș

terea ponderii producției 
de oțeluri de înaltă cali
tate, asimilarea unor noi 
mărci de oțel și tipodimen- 
siuni de laminate cu ca
racteristici superioare, care 
să ducă la reducerea și eli
minarea importurilor. Și 
iată că acum, înaintea săr
bătorii din 19 iulie, putem 
raporta că s-au și elabo
rat primele șarje care 
inaugurează intrarea în 
producție a instalației de 
tratare a oțelului în vid. 
Concepția și construcția ei 
este sută la sută româneas
că și este prima din țară. 
Are o capacitate de 200 000 
tone de oțel pe an și func
ționează la Oțelăria elec
trică nr. 2.

— Dv. aici, la OE 1, știu 
că folosiți acest procedeu 
de cîțiva ani buni...

— Da, pe o instalație fă
cută de alții. A noastră 
este însă mai bună, deși 
cere o calificare superioa
ră. Altminteri este firesc : 
cu cît nivelul înzestrării 
tehnice este mai înalt, cu 
atît trebuie să crească și 
nivelul pregătirii profesio
nale.

— Tovarășe Encică, știu, 
dv. mirați spus, că sînteți 
căsătorit, că fetita cea

mare, Irina, este in clasa a 
V-a, iar gemenii Iulian 
și Ștefan sint intr-a Il-a. 
Mai știm că sînteți bine 
retribuit, că locuiți intr-un 
apartament din Micro 5, că 
nu vă lipsește mai nimic 
din ceea ce v-ați propus să 
realizați prin munca dv. 
Aveți 35 de ani și iată, 
deși virsta „optimă pentru 
învățătură" s-a cam dus, 
aflu că sînteți în ultimul 
an la cunsurile serale de 
subingineri. înainte ne-ați 
tot vorbit de rolul muncii
în formarea omului, dar 
despre învățătură n-ați 
scos o vorbă...

— Păi învățătura nu este
tot muncă ? Și ce dacă am 
35 de ani ? Am urmat și eu 
exemplul altora de aici, de 
pe platforma oțelăriei. 
Grigore Coroboianu și 
Gheorghe Prian n-au pro
cedat la fel ? Ion Pintea 
nu face la fel ? Mai sint și 
alții mai... vînstnici care 
muncesc și învață, care în
vață și muncesc. Sigur că 
e greu, dar ce-i cu adevă
rat ușor pe lumea asta ? 
Trăim anii unei epoci 
care a făcut totul pentru 
oameni, iar noi, oamenii, 
trebuie să ne ridicăm Ia 
înălțimea ei, nu ?
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UIBRANTOL ECOU AL NOII MlITIATIUE OE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU?

1 CHIAOII SI APELULUI FRUNTULUI KKOATB SI UNITĂȚII SOCIALISTE

Puternică expresie a încrederii în capacitatea 
popoarelor de a bara calea războiului, de a asigura 

viitorul pașnic al omenirii
Prin acțiuni unite la înlăturarea primejdiei nucleare!

Desfășurată sub semnul generoa
selor îndemnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru intensi
ficarea acțiunilor în vederea opririi 
evoluției periculoase din viața in
ternațională a aberantei curse a 
înarmărilor, în primul rînd nuclea
re, pentru salvgardarea păcii, a 
vieții, vibranta adunare a oameni
lor muncii din Sectorul 2 al Capi
talei s-a constituit într-o elocventă 
manifestare a deplinei adeziuni la 
noile inițiative ale conducătorului 
partidului și statului nostru, izvo- 
rîte din statornica sa preocupare 
pentru viitorul pașnic și prosper al 
poporului nostru, al tuturor popoa
relor lumii.

înainte de începerea adunării, 
arterele principale din incinta sta
dionului „23 August" au cunoscut 
animația caracteristică unor ase
menea evenimente. Participanții 
— peste 25 000 oameni ai muncii de 
la „Electroaparataj" — unitate re
cent distinsă cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste" —, 
„Mecanică fină", „Aversa", Combi
natul de industrializare a lemnului 
„Pipera", „Electronica", de la alte 
întreprinderi și instituții din raza 
sectorului, purtînd steaguri roșii și 
tricolore, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte cu che
mări mobilizatoare împotriva es
caladării înarmărilor, pentru unirea 
popoarelor în lupta pentru pace, 
scandau cu putere : „Ceaușescu —

Salvgardarea păcii — supremă îndatorire a tuturor /

Peste 6 000 de oameni ai muncii 
de la întreprinderea „Unio" Satu 
Mare s-au întrunit într-o însufle- 
țitoare adunare spre a-și exprima 
deplina adeziune la noua inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Chemarea și Apelul 
F.D.U.S., documente de înaltă 
responsabilitate care afirmă, o 
dată mai mult, vocația pașnică a 
poporului român, hotărîrea sa fer
mă de a bara calea nesăbuitei 
curse a înarmărilor, care repre
zintă o gravă amenințare la adresa 
păcii, a înseși existenței omenirii.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Gavril Costea, secretarul 
comitetului de partid, care a sub
liniat însemnătatea inestimabilă a 
noii inițiative a președintelui țării, 
toți vorbitorii care s-au perindat 
la tribună au exprimat fierbintea 
lor adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului, 
promovată cu atîta strălucire de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii.

„Ne alăturăm cu totală convin
gere, fără șovăire, la politica de 
pace, înțelegere și colaborare a 
României socialiste, susținem din 
adîncul ființei inițiativele de răsu
net ale președintelui scumpei noas
tre patrii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în favoarea păcii — a 
spus Emilian Benga, președintele 
Organizației Democrației și Uni
tății Socialiste, fiind ferm hotărîți 
ca prin faptele noastre de muncă 
să ne aducem contribuția la lupta 
dreaptă a omenirii împotriva pri
mejdiei nucleare, pentru binele, li

Participanții la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., precum și delegațiilor sovietică șl 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 Pămînt și in Cosmos și adop
tarea unor măsuri hotărite și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare și înțelegere internațională.

Pace I", „Dezarmare — Pace !“, 
dînd expresie voinței nestrămutate 
de a acționa, alături de toate for
țele iubitoare de pace de pretutin
deni, pentru asigurarea liniștii pe 
planeta noastră, pentru triumful 
rațiunii.

După ce a adus un fierbinte 
omagiu secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — făuritorul și promoto
rul întregii politici interne și ex
terne a statului nostru — tovarășa 
Ana Vancioda, președinta Consiliu
lui F.D.U.S. din sector — și-a ma
nifestat încrederea că noile acțiuni 
pentru pace și dezarmare din țara 
noastră și din alte țări ale lumii 
vor determina afirmarea și mai 
puternică a idealurilor nobile de 
pace și înțelegere, vor face cunos
cută și mai viguros hotărîrea po
poarelor de a se înlătura pentru 
totdeauna pericolul războiului nu
clear.

„Noi, toți cei ce muncim la între
prinderea „Electroaparataj", susți- 
nind din toată inima noua inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Apelul și Chemarea 
F.D.U.S., spunem un NU hotărit 
cursei înarmărilor pe Pămînt și în 
Cosmos, un DA păcii, colaborării 
și securității în Europa și în lume 
și cerem cu fermitate eliberarea 
omenirii de amenințarea atomică 
— a spus Elena Oană, maistru la 
această întreprindere. Să fie asigu
rat dreptul fundamental al oameni

bertatea și prosperitatea tuturor 
popoarelor".

Vorbind In numele femeilor din 
întreprindere, Olga Bumbar, ope
ratoare la oficiul de calcul, a ară
tat : „Răspunzind înflăcăratelor 
îndemnuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, organizația de femei 
din întreprinderea noastră, alături 
de organizațiile de femei de pre
tutindeni, ne vom uni forțele și 
mai strîns pentru a apăra dreptul 
la pace, la viață, al copiilor noștri. 
Cel mai minunat dar pe care îl 
putem face copiilor este salvgarda
rea păcii, eliminarea primejdiei 
nucleare, supremă îndatorire pe 
care popoarele de pretutindeni o 
vor putea înfăptui unindu-și for
țele, determinînd guvernele să ma
nifeste voința necesară pentru a 
trece la măsuri concrete de dezar
mare, pentru a determina ca ato
mul să fie pus definitiv și exclusiv 
in slujba progresului, fericirii oa
menilor".

„Alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, a subliniat în 
cuvîntul său sudorul Nicolae Me- 
ghișan, ne adresăm muncitorilor 
din întreaga lume, chemîndu-i să 
acționeze cu hotărîre pentru a feri 
omenirea de un nou război mon
dial, care, în condițiile de azi, ar 
transforma totul în cenușă. Să ne 
stringem rîndurile în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
luptător neobosit pentru cauza 
păcii și dezarmării și să răspun
dem prin fa®te Chemării care ne 
îndeamnă la unire și acțiune, pen
tru asigurarea dreptului tuturor 
popoarelor la viață și pace". 

lor la viață, la independență și 
pace !“.

„Avem experiența celor două 
războaie mondiale, avem din ce 
trage învățăminte — arăta Gheor- 
ghe Scurtu, muncitor la întreprin
derea de mecanică fină. Iar acum, 
în condițiile acumulărilor crescînde 
de arme nucleare, un război mon
dial ar duce la distrugerea omeni
rii. Iată de ce ne adresăm condu
cătorilor statelor posesoare de 
arme nucleare cu chemarea de a 
asculta glasurile milioanelor și mi
lioanelor de oameni și a pune ca
păt gravelor primejdii care pericli
tează munca și liniștea noastră, a 
tuturor".

Constanța Gheorghe, muncitoare 
la I.P.R.S. Băneasa, Ion Nicolae, 
muncitor la „Aversa", Daniel Bo- 
bîrcă, cercetător științific la Insti
tutul de cercetare și studii de ingi
nerie și tehnologie pentru electro
nică, Maricica Puică, campioană 
olimpică, și-au exprimat încre
derea că oamenii de pretutindeni 
— bărbați și femei, tineri și virst- 
nici — toate popoarele lumii, acțio- 
nind împreună, pot contribui la în
făptuirea dezarmării, în primul

„In deplină unanimitate, glasul nostru se alătură întregului popor și 
cerem să se oprească inarmările, să se asigure un climat de pace, ca 
să ne putem spori contribuția la inflorirea patriei scumpe. Urmînd 
pilduitorul dumneavoastră exemplu, vă asigurăm că voni transforma 
totala noastră adeziune Ia strălucitele dumneavoastră inițiative de 
pace în muncă neobosită pentru realizarea sarcinilor care ne revin în 
acest an, așezînd o punte temeinică viitorului cincinal".

în spiritul acelorași generoase 
aspirații au mai vorbit lăcătușul 
Ioan Iuliu Pop și sculerul Viorel 
Aciu, membru în biroul comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere.

în încheierea adunării, într-o 
„Alături de întregul nostru popor, ne exprimăm deplina adeziune 

la noile și strălucitele dumneavoastră inițiative de pace, în care vedem 
un nou și edificator exemplu al permanentei preocupări a partidului 
și statului nostru de a oferi soluții practice, eficiente problemelor com
plexe care confruntă contemporaneitatea, pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea Ia dezarmare, pentru salvgardarea păcii in lume".

Aspect de la adunarea oamenilor muncii din sectorul sanitar lași 
Foto : Leonid Stratulat

Grupaj realizat de Ioan T1MOFTE și Octav GRUMEZA

rînd a dezarmării nucleare, la 
salvgardarea păcii. Vorbitorii au 
arătat că cel mai înalt omagiu pe 
care-1 aduc tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în semn de aleasă pre
țuire pentru activitatea sa neobosi
tă spre binele poporului român, al 
întregii umanități, sînt faptele coti
diene de muncă, ridicarea întregii 
activități Ia cote superioare, în spi
ritul exigențelor programelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R.

Versurile emoționante ale elevei. 
Claudia Neagu, de la Școala gene
rală 145, s-au adăugat atmosferei 
de puternică angajare a participan- 
ților la noile acțiuni ale poporului 
nostru pentru apărarea păcii : „In 
țara noastră minunată / Cu cer al
bastru și senin / Copilăria — e co
moara / Ce toți o ocrotesc din 
plin. // Un vis de aur omenirea 
are / Noi nu vrem decit pace pe 
Pămînt 1 / Ea trebuie păstrată în 
vecie / Cit sîntern și cit oameni 
sint !

Prin puternice ovații, cei prezenți 
au adoptat o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în care se spune, intre altele : 

atmosferă de puternică angajare 
patriotică și revoluționară, partici- 
panții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă, in care se spune, între al
tele :

Cronica zilei
Marți, tovarășul Gheorghe Pană, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinte
le Comitetului Executiv al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, primarul general al Capitalei, 
a avut o întrevedere cu Roger Daf- 
flon, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Elvețian al Mun
cii, primarul orașului Geneva.

în timpul întrevederii a avut Ioc 
un schimb de informații privind mo
dul de organizare și activitatea e- 
conomică, social-culturală și edili- 
tar-gospodărească a celor două mu
nicipalități.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 36 iunie, ora 20 — 29 iunie, 
ora 20. în țară : Vreme în curs de 
încălzire. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rărl mai accentuate în nordul, centrul 
și estul tării. îndeosebi în primele zile, 
unde vor cădea ploi locale ce vor avea 
și caracter de averse, însoțite izolat 
de descărcări electrice. In rest, ploile 
vor fi izolate, îndeosebi după-amiaza, 
Vlnt slab pinii la moderat, cu unele 
intensificări in estul tării din secto
rul nordic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade. Iar cele 
maxime intre 18 șl 28 de grade, mai 
ridicate în sud în ultimele zile. Pe 
alocuri ceată tn zona de munte și 
centrul tării. în București : Vreme în 
încălzire ușoară, cu ceru! variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată după- 
amiaza. Vint slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
13 și 15 grade, iar cele maxime intre 
26 și 28 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
0 în cadrul acțiunilor desfășura

te in „Săptămîna mondială a condi
ției fizice și sportului", inițiată la 
recomandarea UNESCO și consacra
tă Anului Internațional al Tineretu
lui, la Facultatea de drept din Ca
pitală au avut Ioc lucrările Simpo
zionului național „Daciada", avînd 
ca temă „Perfecționarea organizării 
și desfășurării competiției polispor
tive „Daciada" și creșterea contribu
ției acesteia la dezvoltarea armo
nioasă, păstrarea sănătății popu
lației ; selecția talentelor sportive și 
îmbunătățirea performanțelor". La 
simpozion au participat antrenori, 
profesori de educație fizică, spor
tivi, medici, biologi și activiști în 
domeniul sportului.

HANDBAL. Corespondenții spor
tivi ai agențiilor internaționale de 
presă au subliniat în comentariile 
lor succesul obținut de echipa stu
dențească a României, învingătoare 
la cea de-a 9-a ediție a Campiona
tului mondial unive.rsitar masculin 
de handbal, desfășurat în R.F. Ger
mania. „Selecționata României a 
confirmat pronosticurile, cucerind 
medaliile de aur. în finală, handba- 
liștii români au întrecut cu scorul 
de 23—20 formația U.R.S.S., după 
un joc de bună factură tehnică, cu 
multe faze spectaculoase, care i-a 
entuziasmat pe spectatorii prezenți 
în tribunele de Ia «Eissporthalle» 
din Frankfurt pe Main", relatează 
comentatorul agenției D.P.A. Ham
burg. La rîndul ei, agenția. France 
Presse a menționat performanța 
handbaliștilor români, care au obți
nut pentru a 5-a oară consecutiv 
victoria la aceste campionate stu
dențești.

LUPTE. Sala Floreasca din Capi
tală va găzdui între 28 și 30 iunie 
întrecerile celei de-a 24-a ediții a 
Campionatelor internaționale de lup
te greco-romane și libere ale Româ
niei. La competiție și-au anunțat 
participarea sportivi din Bulgaria, 
Canada, Cuba, Finlanda, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania, Iugo
slavia, Polonia, Siria, Ungaria și 
U.R.S.S.

Din loturile tării noastre fac parte, 
printre alții, Mihai Cișmaș, Ștefan 
Rusu, Ilie Matei și Vasile Andrei 
fla lupte greco-romane), Iulian Riș- 
noveanu, Vasile Pușcașu șl Romică 
Roșovan (la lupte libere).

ȘAH. în runda a 8-a a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Tapolca (Ungaria), maestra româncă 
Ligia Jlcman a cîștigat la poloneza 
Szmacinska, în timp ce partidele Po- 
lihronlade — Skacelikova, Albuleț — 
Pinter, Heinze — Mira și Forgo — 
Karakâsz s-au încheiat remiză. în 
clasament conduc Szmacinska și 
Heinze cu cite 4 puncte, urmate de 
Jicman — 3,5 puncte, Albuleț și 
Madl — cite 3 puncte etc. în turneul 
paralel (grupa B) ce se desfășoară 
în aceeași localitate, după 6 runde 
liderele clasamentului sînt jucătoa
rele românce Otilia Ganț (5 puncte) 
și Iudit Chiricuță (4 puncte).

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE MADAGASCAR

Excelenței Sale
Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independenței țării 
dumneavoastră, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
Intre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în folosul 
popoarelor român și malgaș, al păcii, independenței naționale, colaborării și 
înțelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate șl fericire personală, iar poporului prieten al 
Republicii Democratice Madagascar progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Democra
tică Madagascar,, stat 
insular situat la cir
ca 400 kilometri dis
tanță de țărmul de est 
al continentului afri
can, sărbătorește as
tăzi un eveniment me
morabil în istoria sa 
contemporană : Ia 2S 
iunie 1960 era procla
mată, într-o atmosfe
ră de mare entuziasm 
popular, independen
ta țării.

Teritoriul malgaș — 
denumit și „insulă a 
comorilor" — dispune 
de apreciabile bogății 
naturale, între care 
huilă, minereu de fier, 
uraniu. Clima și solul 
favorizează obținerea 
unor recolte bogate de 
orz, cafea și plante a- 
romate. Asemenea bo
gății ale solului și 
subsolului au atras 
lăcomia colonialiștilor. 
După obținerea inde
pendentei, în special 
după 1975, o dată cu 
venirea la conducerea 
statului a actualului 
președinte, Didier Rat- 
siraka, a început un 
amplu proces vizînd 
preluarea de la mono
polurile transnaționa
le a însemnatului po
tențial economic aca
parat de acestea, folo

sirea resurselor națio
nale in interesul și 
spre binele poporului 
malgaș. Principalele 
întreprinderi și insti
tuții aflate în stăpini- 
rea capitalului străin 
au fost naționalizate, 
în prezent peste 60 la 
sută din întreaga ca
pacitate economică a 
țării aflîndu-se sub 
controlul statului. Un 
rol deosebit in afir
marea liberă, de sine 
stătătoare a poporului 
din această tară îl are 
„Carta revoluției so
cialiste malgașe", do
cument-program care 
definește căile și o- 
biectivele dezvoltării 
politice și economice a 
Madagascarului pen
tru o lungă perioadă.

Actualul plan cinci
nal (1982—1986), parte 
componentă a „Car
tei", prevede, Intre al
tele, crearea unor uni
tăți economice de bază, 
menite să stimuleze 
apariția șl extinderea 
viitoare a unor noi în
treprinderi. Se află, 
altfel, în construcție o 
uzină siderurgică, o 
fabrică de ciment, o 
hidrocentrală. O preo
cupare crescindă se a- 
cordă punerii in va
loare a resurselor de

„Ziua libertății Africii de Sud"
La 26 iunie, populația majoritară 

din R.S A. aniversează împlinirea a 
trei decenii de Ia adoptarea im
portantului document programatic 
al luptei sale împotriva apartheid
ului și discriminării rasiale — „Carta, 
libertății". Elaborat la inițiati
va Congresului National Afri
can (A.N.C.), și sprijinit de toate 
forțele democratice interne,' docti-,\ 
mentul respingea supremația mi
norității albe, procîamînd cu toată 
fermitatea că Africa de Sud apar
ține tuturor celor care trăiesc pe 
cuprinsul țării, fără deosebire de 
rasă sau naționalitate. în acest 
spirit, „Carta libertății" prevedea 
dreptul imprescriptibil al fiecărui 
cetățean de a alege și a fi ales, 
de a se bucura de drepturi egale 
în ce privește condițiile de muncă, 
de viață, de educație etc.

Deși de la elaborarea acestui do
cument au trecut 30 de ani — timp 
în care lumea a fost martora unor 
adinei prefaceri revoluționare, sol
date cu apariția a zeci de noi sta
te, cu afirmarea puternică a prin
cipiilor echității și dreptății socia
le — R.S.A. continuă să rămînă 
tara celei mai crunte discriminări 
rasiale. Majoritatea celor 24 mi
lioane de africani sînt nevoiți să 
trăiască în rezervații speciale, hăi
tuit! și persecutați ; oriile încerca
re de a schimba rînduielile ne
drepte este reprimată cu brutalita
te, așa cum se întîmplă și in pre
zent. După cum transmit agențiile 
de presă, de la declanșarea de
monstrațiilor de protest împotri
va așa-zisei reforme constitu
tionale (august 1984), politia ra
sistă a deschis de zeci de ori 
focul, ucigînd peste 400 de persoa
ne și rănind alte cîteva mii. Zilnic 
au Ioc raiduri în orașele și sub
urbiile locuite de africani, cu care 

materii prime și ener
gie, descoperite în ul
timii ani.

In spiritul politicii 
sale de prietenie, co
laborare și solidarita
te cu popoarele Afri
cii, cu toate statele 
angajate pe drumul 
dezvoltării libere, de 
sine stătătoare, po
porul român urmă
rește cu interes efor
turile și realizările do- 
bîndite de poporul 
malgaș pentru împli
nirea aspirațiilor sale 
de pace și prosoerita- 
te. între Republica So
cialistă România și Re
publica Democratică 
Madagascar s-au sta
tornicit și cunosc un 
curs ascendent, rapor
turi fructuoase de 
prietenie și colabora
re. Acest curs fertil a 
fost puternic stimulat 
de întîlnirea si con
vorbirile de la Bucu
rești dintre nreședin- 
tele Nicolae Ceaușescu 
si președintele Didier 
Ratsiraka. înțelegeri
le convenite cu acest 
prilej au impulsionat 
puternic raporturile 
româno-malgașe, în 
interesul reciproc, al 
politicii de pace, in
dependență națională 
și progres.

prilej sînt operate numeroase a- 
restări. De curind a început pro
cesul intentat unui grup de 22 de 
patrioți, care sînt pasibili de pe
deapsa capitală. Aceste măsuri re
presive — cărora li se adaugă de
clanșarea unor noi acțiuni agresive 
Împotriva statelor din „prima linie" 
și instalarea unui așa-zis guvern 
'interimar în Namibia-'— stirnesc ’d" 
vie indignare și cele mai vii pro
teste în întreaga lume, fiind vește
jite ca o încălcare brutală a dreptu
rilor și libertăților popoarelor din 
Africa australă, ca o sfidare la 
adresa Întregii lumi civilizate.

în lupta sa eroică împotriva 
dominației rasiste, pentru libertate 
șt democrație, populația majoritară 
din Africa de Sud s-a bucurat în
totdeauna de solidaritatea militantă 
a României socialiste. Țara noastră 
nu numai că a condamnat șl con
damnă cu toată fermitatea politica 
de apartheid șl discriminare ra
sială, dar acordă sprijin activ, ma
terial și moral, luptei desfășurate 
de Congresul Național African, de 
alte mișcări de eliberare națională 
pentru eradicarea rasismului, a ul
timelor vestigii ale colonialismului.

Cu prilejul împlinirii a trei dece
nii de la adoptarea „Cartei liber
tății" — care este marcată In fie
care an ca „Ziua libertății Africii 
de Sud" — opinia publică din țara 
noastră îș! reafirmă solidaritatea 
cu cauza dreaptă a populației ma
joritare din această țară, exprimîn- 
du-și, totodată, convingerea că nu 
este departe momentul cînd lup
ta acesteia pentru lichidarea a- 
partheidului și discriminării rasia
le, pentru deplină egalitate în 
drepturi va triumfa.

Nicolae N. 1UPU
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Sărbătorirea în acest an a Zilei 
grănicerilor Republicii Socialiste 
România s-a înscris în atmosfera de 
angajare politică, în care întregul po
por, strîns unit în jurul Partidului 
Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
intimpină împlinirea a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, eveniment istoric crucial în 
viața națiunii noastre socialiste.

în marile unități, unitățile și 
subunitățile de grăniceri, precum și 
la casele armatei din garnizoanele 
aflate in apropierea frontierei s-au 
desfășurat ample activități politico- 
educative și cultural-ărtistice în ca
drul cărora au fost reliefate preo
cuparea statornică a partidului și 
statului nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru dez
voltarea economico-socială a patriei, 
pentru întărirea capacității ei de 
apărare.

De asemenea, au avut Ioc adunări 
In care a fost prezentată conferin
ța „25 iunie — Ziua grănicerilor Re
publicii Socialiste România".

La cluburile din întreprinderi și 
instituții, la casele de cultură și că
minele culturale din municipiile, 
orașele și comunele de frontieră, 
ofițeri grăniceri au făcut expuneri 
despre semnificația Zilei grăniceri
lor.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute în îndeplinirea prevederilor 
Directivei comandantului suprem, a 
planului pregătirii de luptă și poli
tice, în întărirea ordinii și discipli
nei militare, în executarea misiu
nilor de pază și apărare a frontie
rei de stat, organizațiilor U.T.C. din

Sărbătorirea Zilei grănicerilor 

Republicii Socialiste România
Angajare ferma pentru îndeplinirea 

sarcinilor de plan pe acest an
unele unități ale trupelor de grăni
ceri li s-a acordat Diploma de 
onoare a Consiliului Politic Superior 
al Armatei.

La Casa Centrală a Armatei a fost 
organizată o adunare festivă Ia care 
au participat cadre militare active 
și în rezervă, membri , ai gărzilor 
patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei.

Participanții la adunare au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandant 
suprem al forțelor armate, o tele
gramă în care se spune :

„Avem marea satisfacție că Ziua 
grănicerilor se sărbătorește in con
dițiile avintului creator cu care în
tregul popor, înfăptuind hotărîriie 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, intimpină cu rezultate deosebi
te, în toate domeniile de activita
te, împlinirea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român — eveniment în
scris cu litere de aur — care a 
inaugurat epoca celor mai gran
dioase înfăptuiri din istoria multi
milenară a țării, obținute sub ex
cepționala dumneavoastră conducere 
și îndrumare nemijlocită, ceea ce a 
determinat ridicarea patriei pe trep
te calitativ superioare ale progresu
lui material și spiritual, creșterea 
fără precedent a prestigiului Româ
niei socialiste pe arena internațio
nală, perioadă de glorie numită cu 
legitimă mindrie și demnitate pa
triotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Animați de remarcabila pildă de 

slujire cu înalt devotament a patriei 
și poporului, pe care ne-o oferiți cu 
generozitate, puternic mobilizați de 
tezele, orientările și sarcinile cuprin
se în istoricele hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al partidului, gră
nicerii României socialiste vă ra
portează, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor acționa și 
în continuare, cu abnegație și res
ponsabilitate comunistă, pentru reali
zarea unei calități noi, superioare, în 
pregătirea de luptă și politică, a- 
firmarea spiritului revoluționar, în
tărirea ordinii și disciplinei milita
re, organizarea și desfășurarea în
tregului proces instructiv-educativ in 
lumina cerințelor doctrinei militare 
naționale al cărei strălucit fondator 
sinleți, pentru îndeplinirea exempla
ră a prevederilor Directivei pri
vind pregătirea militară și politică 
a armatei in perioada 1981—1985.

Mîndri că trăim și muncim în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", încreză
tori in viitorul luminos al țării, vă 
raportăm că ne vom face întotdeau
na cu răspundere și devotament da
toria, ne vom consacra întreaga ca
pacitate și putere de muncă întă
ririi capacității combative a marilor 
unități și unităților de grăniceri, ast
fel incit să fim gata, în orice mo
ment, ca Ia chemarea patriei și parti
dului, Ia ordinul dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe comandant suprem, 
să apărăm cu fermitate, împreună 
cu întregul personal al armatei, cu 
toți oamenii muncii, cuceririle revo
luționare, suveranitatea, independen
ta șl integritatea teritorială ale scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România".

La întreprinderea electrocentrale 
„Porțile de Fier", distinsă cu înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste", 
a avut loc, marți, o adunare festivă 
de decernare a „Steagului roșu" și 
„Diplomei de onoare" ale Consiliu
lui Central al U.G.S.R. pentru ocu
parea locului I în întrecerea socia
listă pe 1984 dintre unitățile indus
triale. Cei prezenți au adresat tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU o 
telegramă în care se spune :

Acum, cind întregul nostru popor 
sărbătorește două decenii de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, mo
ment de răscruce în istoria țării 
noastre, care a inaugurat o epocă de 
adinei prefaceri înnoitoare, noi, oa
menii muncii de Ia hidrocentrala 
„Porțile de Fier" vă raportăm, sti
mate și iubite conducător, că, însu
flețiți de exemplul dumneavoastră 
mobilizator, de prețioasele indicații 
ce ni le-ați dat cu prilejul vizitelor 
de lucru pe înfloritoarele meleaguri 
mehedințene, am acționat cu răs
pundere comunistă pentru înfăptui
rea mobilizatoarelor angajamente a- 
sumate in întrecerea socialistă. Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa și în continuare cu înaltă 
responsabilitate muncitorească pen
tru transpunerea în viată a istorice
lor hotărîri ale Congresului ai XIII- 
lea ai partidului, contribuind prin 
faptele noastre de muncă la realiza
rea programului de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei și creșterea 
bunăstării întregului popor.

Marți, Ia întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului din Slatina, 

căreia recent 1 s-a conferit titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste", a avut 
loc o adunare festivă de decernare 
a „Steagului roșu" și „Diplomei de 
onoare" ale Consiliului Central al 
U.G.S.R. pentru ocuparea locului I 
in întrecerea socialistă pe anul 1984 
dintre unitățile industriale. Partici
pant» au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă 
în care se spune :

Muncind cu răspundere patriotică 
pentru materializarea prețioaselor 
indicații date de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
telor de lucru efectuate în întreprin
derea noastră, am reușit, prin pu
nerea în valoare a potențialului de 
care dispunem, să diversificăm pro
ducția, să ne încadrăm în consumu
rile normate de metal, să economi
sim importante cantități de energie 
electrică și combustibil, să ridicăm 
calitatea produselor, toate acestea 
asigurînd creșterea eficienței activi
tății economice și situarea unității 
noastre pe locuri fruntașe în între
cerea socialistă. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
no) toți, cei ce muncim in această 
modernă citadelă a industriei româ
nești, creație a perioadei denumite 
cu îndreptățită mindrie patriotică 
dc Întregul popor „Epoca Ceaușescu", 
vom cinsti prin meritorii fapte mun
citorești împlinirea a două decenii 
de la Congresul al IX-lea, cînd, din 
voința întregului partid, a intregului 
popor, ați fost ales să ne conduceți 
spre culmile înalte ale socialismului 
și comunismului.

întreprinderii de turism, hoteluri 
și restaurante București, unitate dis
tinsă recent cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste", i s-a decernat, 
marți, în cadrul unei adunări festi
ve, „Steagul roșu" și „Diploma de 
onoare" ale Consiliului Central al 
U.G.S.R. pentru ocuparea locului I 
in întrecerea socialistă pe anul 1984 
între unitățile din domeniul circula
ției mărfurilor. In telegrama adre
sată cu acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU se spune :

Vă exprimăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
recunoștința fierbinte pentru inaltul 
titlu acordat, a doua oară consecu
tiv, colectivului nostru și ne expri
măm hotărirea de a îndeplini exem
plar prevederile de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, punind o 
bază trainică producției anului 1986.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu de slujire cu înalt 
devotament a intereselor și năzuin
țelor supreme ale națiunii noastre 
socialiste, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
munci cu pasiune și dăruire pentru 
a înfăptui, in condiții exemplare, 
importantele sarcini economice și 
sociale ce ne revin din documente
le Congresului ai XIII-lea al parti
dului, asigurind o sporită eficiență 
activității turistice, o dinamică mai 
accentuată prestațiilor de servicii și 
desfacerilor de mărfuri, răspundere 
și disciplină revoluționară în toate 
domeniile.

(Agerpres)

DE LA C E. C.
Ca unitate specializată în relații

le cu populația, Casa de Economii 
și Consemnațiuni pune la dispo
ziția celor interesați diferite in
strumente de economisire ca :

© librete de economii ;
— cu dobindă la vedere ;
— cu dobindă pe termen de cel 

puțin un an ;
— cu cîștiguri ;
— cu dobindă și cîștiguri ;
— cu dobindă ți cîștiguri tn au

toturisme ;
— pentru turism ;
® conturi .curente personale ;
• obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri.
Libretele de economii șl obliga

țiunile C.E.C. pot fi solicitate la 
oricare unitate proprie C.E.C., iar 
conturile curente personale se pot 
deschide numai la sucursalele și fi
lialele C.E.C.

Alături de păstrarea economiilor 
bănești. Casa de Economii și Con
semnațiuni acordă populației cre
dite pentru constituirea avansului 
și credite pe termen lung în vede
rea contractării construirii de lo
cuințe proprietate personală sau 
cumpărării de locuințe din fondul 
locativ de stat de către chiriași.

Plata dobînzilor și restituirea 
creditelor se fac tn rate lunare 
egale prin reținere și vărsare Ia 
C.E.C. pe toată durata de ram
bursare a acestora, Incepind din 
luna următoare acordării pentru 
creditele de avans și respectiv din 
luna următoare termenului de pre
dare a locuinței pentru creditele pe 
termen lung.



BEIJING

Schimb uje intra tovarâsll 
Nicolae Ceara si Ho Yaobang

BEIJING 25 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise un călduros mesaj de 
salut și cele mai bune urări tovară
șului Hu Yaobang, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, iar poporului chi
nez prieten — noi și tot mai mari 
succese în opera de construire a so
cialismului.

Mulțumind pentru mesaj, pentru 
sentimentele exprimate, tovarășul 
Hu Yaobang a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul 
său prietenesc și cele mai cordiale 
urări, iar poporului român — urări 
de noi succese pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
prilejul primirii de către secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez a to
varășului Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C,C. al U.T.C.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, a fost relevat cursul con
tinuu ascendent al relațiilor de prie
tenie, solidaritate și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
român și chinez, evidențiindu-se 
multiplele posibilități de dezvoltare 
și mai puternică a cooperării în do
meniile . economic, tehnico-științific, 
cultural, precum și în alte domenii 
de activitate.'

Au fost evidențiate rolul impor
tant ce revine tineretului român și 
tineretului chinez în înfăptuirea 
obiectivelor construcției socialismu

lui în cele două țări, contribuția ma
joră pe care acesta trebuie să o adu
că la înfăptuirea aspirațiilor de pace, 
dezarmare și securitate ale tuturor 
popoarelor, în făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, a prieteniei și 
colaborării între popoare.

*
Tovarășul Nicu Ceaușescu s-a în- 

tîlnit cu Hu Qili, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, și Wang Zhaoguo, șeful 
Cancelariei C.C. al P.C. Chinez. Au 
avut loc, de asemenea, convorbiri cu 
Hu Jintao, prim-secretar al Comite
tului Central al Ligii Tineretului. Co
munist din China, în cadrul cărora 
au fost stabilite acțiunile de colabo
rare bilaterală în. viitor intre orga
nizațiile de tineret din Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză pe baza raporturi
lor de strînsă colaborare dintre cele 
două țări, partide și popoare, în spi
ritul înțelegerilor la cel mai înalt 
nivel.

în orașul Guangzhou a fost orga
nizat un miting de prietenie între 
tineretul din România și R.P. Chi
neză. în intervențiile lor din cadrul 
mitingului, primul secretar al Comi
tetului Central al U.T.C. și primul 
secretar al Comitetului Central al 
L.T.C. și-au exprimat profunda sa
tisfacție pentru cursul ascendent al 
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre tineretul român și tine
retul chinez, dintre U.T.C. și L.T.C., 
care se dezvoltă pe baza legăturilor 
de trainică și profundă prietenie din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
cele două țări și popoare, a înțelege
rilor dintre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări.

Manifestări consacrate împlinirii 
a patru decenii de la semnarea Cartei O.N.U.

Mesajul secretarului general gl Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Intr-un mesaj difuzat la sediul 
din New York al O.N.U., cu prilejul 
marcării celei de-a 40-a aniversări a 
semnării Cartei Națiunilor Unite, 
secretarul general al organizației 
mondiale, Javier Perez de Cuellar, 
a subliniat că întemeierea O.N.U. a 
constituit un pas uriaș in evoluția 
politică a omenirii, care a deschis 
calea către pace. Semnificația sa de
plină poate fi insă înțeleasă numai 
atunci cînd statele nu vor mai 
recurge la amenințarea sau folosirea 
forței in . relațiile lor reciproce, cind 
va fi respectat cu strictețe un cod 
just și rațional de conduită, cind 
omenirea va fi eliberată de teama 
unei anihilări nucleare și cind mari 
părți ale lumii nu vor mai fi afec
tate de sărăcie și ignoranță.

Este un ideal măreț, dar ceea ce 
a fost cindva aspirație devine acum 
„necesitate pentru supraviețuirea so
cietății umane" — a menționat Javier 
Perez de Cuellar.

Carta O.N.U., se subliniază in me
saj, a stabilit normele de compor
tament in viața internațională, a 
arătat drumul spre pace, iar istoria 
arată că această mare organizație in
ternațională, ce reprezintă 159 de 
state, poate să-și aducă contribuția 
la țelul proclamat de Cartă de a 
salva generațiile viitoare de groză
viile războiului.

★
La San Francisco au început o 

serie de manifestări concepute să 
marcheze împlinirea a patru dece
nii de la semnarea, in acest oraș, la 
26 iunie 1945, a Cartei Națiunilor 
Unite.

Pentru reunificarea pașnica a Coreei
Marele miting

PHENIAN 25 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc, la 25 iunie, un 
miting cu participarea a peste 100 000 
de persoane, prilejuit de „Luna de 
solidaritate cu lupta poporului co
reean". Au luat parte Pak Sen Cer, 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene, 
alte persoane oficiale.

Luînd cuvîntul, relatează agenția 
A.C.T.C., Kim Bong Ju, președintele 
C.C. al Federației Generale a Sindi
catelor, membru al Prezidiului C.C. 
al Frontului Democratic pentru Re- 
unificarea patriei, s-a referit pe 
larg la problemele înlăturării perico
lului de război și menținerii unei 
păci durabile în Peninsula Coreeană,

de la Phenian
ale reunificării pașnice a Coreei.

Pe de altă parte, la Phenian a fost 
dată publicității o declarație comună 
a mai multor organizații obștești din 
R.P.D. Coreeană. în document se re
levă dorința Guvernului R.P.D. Co
reene de' a se pune capăt divizării 
de patru decenii a națiunii coreene 
și de a se începe o nouă perioadă, 
a păcii și reunificării pașnice a pa
triei. Declarația arată că această do
rință a fost materializată prin avan
sarea, anul trecut, a propunerilor 
privind convorbirile tripartite (la 
care să ia parte și S.U.A.) și con
vorbirile interparlamentare între 
Nordul și Sudul Coreei.

MAPUTO

Schimb de mesaje Ia nivel înalt
româno-mozambican

MAPUTO 25 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu s-au transmis un 
mesaj de salut prietenesc și calde 
felicitări tovarășului Samora Moises 
Machel, președintele partidului 
FRELIMO, . președintele Republi
cii Populare Mozambic, și tovarășei 
Grața Machel, iar poporului mozam- 
bican expresia sentimentelor de -so
lidaritate cu lupta sa pentru conso
lidarea independenței naționale și a 
cuceririlor revoluționare.

Exprimînd înalta apreciere pentru 
mesajul transmis, tovarășul Samora 
Moises Machel a rugat șă se adreseze 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to

varășei Elena Ceaușescu, în numele 
său și al tovarășei Grața Machel, 
cele mai calde salutări prietenești 
de stimă, afecțiune și înaltă consi
derație, iar poporului român cele 
mai bune urări de pace, progres și 
prosperitate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către tovarășul 
Samora Moises Machel a delegației 
române de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
care a participat la festivitățile or
ganizate cu ocazia celei de-a X-a 
aniversări a independenței Mozam- 
bicului.

Ședința Prezidiului C. C. 
’ al 0. C. I.

Tovarășul Vidoie Jarkovici 
ales președinte al Prezidiului 

C.C. al U.C.I.
BELGRAD 25 (Agerpres). — După 

cum menționează agenția TANIUG, 
în ședința din 25 iunie a Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Vidoie Jarkovici a 
fost ales președinte al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, pentru un 
mandat de un an, în conformitate cu 
statutul U.C.I. și cu regulamentul de 
funcționare a Prezidiului U.C.I.

Vidoie Jarkovici îi succedă lui Aii 
Șukria,-ales președinte al Prezidiului 
C.C. al U.C.I. în iunie anul trecut?.

Lucrările celei de-a 40-a ședințe 
a sesiunii C. A. L R.

Apelul adresat poporului mozambican 
de președintele Samora Machel 

cu ocazia celei de-a X-a aniversări a proclamării 
independentei republicii

MAPUTO 25 (Agerpres). — într-un 
apel adresat poporului mozambican 
cu prilejul împlinirii a 1(1 ani de la 
proclamarea independenței țării, pre
ședintele Mozambicului, Samora 
Moises Machel, a elogiat succesele 
obținute în lupta împotriva imperia
lismului și colonialismului, precum șl 
în activitatea de construire a noii 
societăți. Președintele Machel a re
levat fermitatea cu care poporul mo

zambican, sub conducerea Partidului 
FRELIMO, a reușit să depășească 
marile dificultăți inerente acestui 
proces, să dejoace comploturile 
urmărind destabilizarea economică și 
politică a țării. Mozambicul coo
perează în prezent cu toate statele, 
pe baza respectării principiului su
veranității, în vederea prevenirii 
unui conflict generalizat în regiune 
— a declarat președintele mozam
bican.

GENEVA

Expoziție dedicată inițiativelor tinerei 
generafii în cadrul A. /. T.

Evidențierea importantelor acțiuni organizate în țara noastră
GENEVA 25 (Agerpres). — In ca

drul acțiunilor ce se întreprind la 
Geneva pentru marcarea Anului In
ternational al Tineretului, la Palatul 
Națiunilor Unite s-a deschis o amplă 
expoziție de documente și fotografii 
in legătură cu inițiativele tinerei 
generații din diferite state membre 
ale O.N.U. Sint prezentate contribu
ția pe care tinerii din țările socia
liste și cele in curs de dezvoltare o 
aduc la progresul economic și social,

acțiunile revendicative ale tinerilor 
din țările occidentale pentru asigu
rarea dreptului lor la muncă.

Expoziția conține fotografii ce ilus
trează importantele acțiuni întreprin
se de tinerii din țara noastră, inclu
siv manifestațiile in favoarea păcii 
și dezarmării organizate la Bucu
rești, subliniind importanța pe care 
România, țară inițiatoare a Ă.I.T., o 
acordă marcării acestui important 
eveniment.

Votul de învestitură 
a guvernului elen

ATENA 25 (Agerpres). — Guvernul 
socialist elen al primului ministru 
Andreas Papandreu a obținut votul 
de încredere în parlament, unde, în 
urma alegerilor legislative de la 2 
iunie, Mișcarea Socialistă Panelenă 
(P.A.S.O.K.) deține din nou majori
tatea absolută.

Premierul Papandreu a declarat, la 
încheierea celor trei zile de dezba
teri, că in perioada noului mandat 
de patru ani guvernul P.A.S.O.K. va 
continua să aplice în mod consec
vent schimbările social-economice vi- 
zînd crearea condițiilor pentru o dez
voltare socialistă treptată a Greciei.

în ceea ce privește politica exter
nă a țării sale, el a subliniat că 
„guvernul va depune toate efortu
rile pentru realizarea destinderii și 
a unui dialog internațional". El a 
precizat că bazele americane din 
Grecia vor fi desființate la expira
rea acordului cu Statele Unite, la 
sfirșitul anului 1988.

Referindu-se — în cadrul dezba
terilor asupra declarației-program a 
guvernului grec — la relațiile Gre
ciei cu S.U.A., ministrul afacerilor 
externe elen, Ioannis Haralambopou- 
los, a spus : „Noi dorim să îmbu
nătățim relațiile- cu Statele Unite pe 
baza principiului respectului și in
teresului reciproc. Dar nu vom ac
cepta raporturi unilaterale, în detri
mentul intereselor noastre și al su
veranității noastre, în general".

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Marți 
au început la Varșovia lucrările celei 
de-a 40-a ședințe a sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, Ia 
care participă delegații din țările 
membre — R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovacă, Republica Cuba, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, R.P. Po
lonă, Republica Socialistă România, 
R.P. Ungară, U.R.S.S. și R.S. Viet
nam — precum și o delegație din 
R.S.F. Iugoslavia.

La lucrări iau parte, în calitate de 
observatori, reprezentanți ai’' R.D. 
Afganistan, R.P. Angola, Etiopiei 
Socialiste, R.D.P. Laos, R.P. Mozam
bic, Republicii Nicaragua și R.D.P. 
Yemen.

Delegația țării noastre este condusă 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, președintele 
celei de-a 40-a ședințe a sesiunii 
C.A.E.R.

In continuare, au fost aprobate 
ordinea de zi a ședinței și regula
mentul de desfășurare a lucrărilor.

Cea de-a 40-a ședință a sesiunii 
C.A.E.R. examinează stadiul coordo
nării planurilor economice ale țări
lor membre ale C.A.E.R. pe anii 
1986—1990, precum și direcțiile prin
cipale ale dezvoltării economice și 
sociale a țărilor membre, probleme 
de interes reciproc pe perioada pină 
în 1995 și propunerile privind acti
vitatea viitoare.

Pe ordinea de zi se află, de ase
menea, problema colaborării in eco
nomisirea și folosirea rațională a re
surselor materiale pe perioada pînă 
în anul 2000, alte probleme ale dez
voltării colaborării multilaterale din
tre țările membre ale C.A.E.R.

în cursul aceleiași zile s-a trecut 
la dezbaterea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române a evidențiat concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, privind rolul pe care 
îl are dezvoltarea colaborării în ca- 
dryil C.A.E.R., la întărirea puterii 
economice n fiecărei țări membre.

Au fost prezentate preocupările 
statornice ale țării noastre pentrtf 
adîncirea colaborării, în spiritul în
țelegerilor convenite la nivel înalt, 
eforturile pe care, le depune poporul 
român pentru dezvoltarea bazei pro
prii de materii prime și combustibil, 
folosirea rațională, economicoasă a 
acestora, modernizarea structurii 
producției industriale, accentuarea 
caracterului intensiv al producției 
agricole, amplificarea cercetării știin
țifice și concentrarea forțelor de 
cercetare pe problemele majore ale 
dezvoltării economico-sociale.

în continuare, primul ministru ro
mân s-a referit, în intervenția sa, la 
o seamă de probleme importante care 
trebuie să se afle în centrul activi
tății de coordonare a planurilor eco
nomice pe perioada 1986—1990, cum 
ar fi : asigurarea resurselor energe
tice și de materii prime, folosirea 
economicoasă a acestora, intensifi
carea cooperării și specializării în 
producție, în vederea utilizării cu 
înaltă eficiență a întregului potențial 
industrial existent în fiecare țară, 
dezvoltarea unor ■ domenii prioritare 
în măsură să asigure înzestrarea 
economiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R. , cu mașini și utilaje de 
înaltă calitate la nivel tehnic .mon
dial, adîncirea conlucrării în dezvol
tarea agriculturii. Conducătorul dele
gației române a expus poziția țării 
noastre față de problemele abordate.

Au luat, de . asemenea, cuvîntul 
conducătorii celorlalte delegații.

Lucrările sesiunii continuă.

Vizita în Belgia a ministrului afacerilor externe 
al României

i— Agențiile de presa
pe scurt

PRIMIRE LA BERLIN. Președin- 
| tele Camerei Populare a R.D. Ger

mane, ..Horst Sindermann, a primit 
11a Berlin delegația Adunării Națio

nale a. Reprezentanților Populari 
(A.N.R.P.) a R.P. Chineze, condu- 

Isă de Warig Renzhong, vicepre
ședintă al Comitetului Permanent 
al A.N.R.P. In cursul schimbului 
de păreri în probleme de interes 

I comun — relatează agenția A.D.N.
—, părțile s-au pronunțat pentru 
intensificarea colaborării dintre 

I parlamentele celor două țări. De
legația chineză a fost primită și de 
Willy Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G. S-a sub- 

I liniat cu acest prilej că o pace
. stabilă și trainică reprezintă pre

misa principală pentru construcția 
■ socialistă în cele două țări, pentru 
I progres în întreaga lume.

LA PARIS s-au desfășurat lucră
rile Plenarei C.C. al P.C. Francez, 

| în cadrul cărora Georges Mar- 
chais, secretar general ăl P.C.F., a 

I prezentat un raport consacrat pro

blemelor actualității politice fran
ceze. Raportul subliniază, printre 
altele, că una dintre cele mai acute 
probleme ale economiei franceze o 
constituie creșterea șomajului, și 
inflației. Plenara a stabilit convo
carea conferinței naționale a parti
dului pentru 12—13 octombrie, cind 
va fi stabilită platforma partidului 
în vederea alegerilor parlamentare 
din martie 1986.

LA PALATUL NAȚIUNILOR 
DIN GENEVA s-a încheiat marți o 
nouă rundă a convorbirilor indirec
te dintre Afganistan și Pakistan, 
desfășurată la nivelul miniștrilor 
de externe ai celor două țări. Aces
te convorbiri care au loc prin in
termediul reprezentantului special 
al secretarului general al Națiuni
lor Unite, Diego Cordovez, adjunct 
al secretarului general al O.N.U., 
sint menite să asigure normaliza
rea situației din regiune.

desfășurat la Bruxelles, a dezbătut I 
probleme legate de pregătirea ale
gerilor generale parlamentare de la i 
8 decembrie, precum și aspecte ale 
șituației politice din țară.

IN CADRUL TRATATIVELOR 
SOVIETO—AMERICANE DE LA ' 
GENEVA a avut loc la 25 iunie, 
ședința grupului pentru proble- I 
mele armamentelor cosmice, reia- | 
tează agenția TASS.

DEMISIE. Primul ministru al 
Portugaliei, Mario Soares, și-a pre- 1 
zentat, marți, oficial demisia șefu
lui statului, Antonio Ramalho EaneS.

ALEGERE. Saverio la Monica, 
membru al Partidului Comunist | 
Italian, a fost ales primar al cen
trului administrativ al insulei 
Ponza (regiunea Lazio), In urma . 
alegerilor din 12 mai pentru orga
nele locale ale puterii.

ÎNTREVEDERE. Aspecte ale si- I
tuației politice internaționale, căile |
de combatere a terorismului și re
lațiile americano—vest-germane au i
constituit principalele subiecte a- |
bordate la Bonn de cancelarul
R. F. Germania, Helmut Kohl, și I 
vicepreședintele S.U.A., George
Bush, aflat într-un turneu in Eu
ropa occidentală.

PLENARA C.C. AL P. C. DIN 
BELGIA, ale cărei lucrări s-au _l

BRUXELLES 25. (Agerpres). — La 
Bruxelles, cu prilejul vizitei oficiale 
pe care o efectuează în Belgia, to
varășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a avut convorbiri 
cu Leo Tindemans, ministrul belgian 
al relațiilor externe.

Exprimînd satisfacția în legătură 
cu evoluția ascendentă a raporturi
lor dintre cele două țări pe diverse 
planuri, cei doi miniștri au exami
nat posibilitățile de creștere în con
tinuare a schimburilor și cooperării 
româno-belgiene, cu precădere în 
domeniul economic și tehnico-știin- 
țific. Ei au subliniat importanța 
convenirii unor acorduri pe termen 
lung, pe o bază echilibrată și de 
largă perspectivă, corespunzător po
sibilităților pe care le oferă cele 
două economii naționale.

Din partea română au fost prezen
tate considerentele și recentele ini
țiative ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, privind oprirea 
amplasării de noi arme nucleare, 
încetarea oricăror experiențe cu ast
fel de arme, a militarizării Cosmo
sului și reducerea rachetelor ampla
sate pînă la eliberarea Europei de 
armele nucleare, soluționarea pe cale 
politică a stărilor de război și încor
dare dintre state, reglementarea 
globală a datoriei externe a țărilor

în curs de dezvoltare și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale.

De ambele părți s-a relevat rolul 
care revine țărilor mici și mijlocii, 
organismelor și conferințelor interna
ționale consacrate dezarmării, secu
rității și colaborării pentru ajungerea 
la acorduri corespunzătoare privind 
încetarea cursei înarmărilor și trece
rea la măsuri efective de dezarmare.

în aceeași zi, ministrul român al 
afacerilor externe a avut o întreve
dere cu Willy de Clercq, membru al 
Comisiei C.E.E. pentru relațiile ex
terne. Au fost discutate căile și 
mijloacele de creștere a schimburi
lor comerciale dintre România și ță
rile membre ale Pieței comune, fa
cilitarea accesului produselor româ
nești pe. piețele acestor țări, în fo
losul reciproc, precum și al coope
rării general-europene.

De asemenea, tovarășul Ștefan 
Andrei s-a întîlnit cu Albert Coppee, 
președinte de onoare al firmei So- 
■ciete Generale de Banque, Gerard 
Glorieux, director general, și Dirck 
de Haan, președintele Comitetului 
pentru promovarea comerțului cu 
România. în discuțiile care au avut 
loc au fost abordate o serie de as
pecte, concrete privind impulsionarea 
schimburilor reciproce de mărfuri și 
măsurile ce se impun pentru stabi
lirea acestor schimburi.

Conferința pentru dezarmare de Sa Geneva
GENEVA 25 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc prima ședință a 
noului organ auxiliar al Conferin
ței pentru dezarmare — Comitetul 
special pentru examinarea problemei 
preîntimpinării cursei'înarmărilor în 
spațiul extraatmosferic. Acest orga
nism a fost creat în baza mandatu

lui ce revine Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva de a exa
mina o gamă largă de măsuri con
crete din sfera dezarmării, în scopul 
încetării cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a înarmărilor nucleare, și 
al prevenirii penetrației factorului 
militar in noi medii.

■ -....... — 40 DE ANI DE LA SEMNAREA CARTEI NAȚIUNILOR UNITE
■ . v 

Creșterea rolului O.N.U. în soluționarea 
marilor probleme contemporane 

-importantă cerință a vieții internaționale
„Este necesar să facem totul pentru creșterea rolului Or

ganizației Națiunilor Unite în soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane. Să facem astfel incit hotărîrile adoptate 
de O.N.U. să fie îndeplinite și respectate de toate stateleI Nu
mai așa vom reuși să asigurăm realizarea unor noi relații în 
viața internațională, să creăm condițiile pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră”.

NICOLAE CEAUȘESCU

. Se împlinesc, Ia 26 iunie, 40 de 
ani de la semnarea, la San Fran
cisco, a Cartei Națiunilor Unite, 
eveniment memorabil în istoria post
belică, care a consfințit crearea 
O.N.U., forul internațional cel mai 
larg și reprezentativ, menit să ofere 
cadrul propice exercitării efective a 
dreptului tuturor popoarelor de a 
participa la' dezbaterea și soluționa
rea marilor probleme ale lumii con
temporane.

Așa cum este cunoscut, O.N.U. a 
fost creată în condițiile cînd se re- 
simțeau încă din plin urmările tra
gice ale celui de-al doilea război 
mondial, rezultat al politicii promo
vate de fascism, bazată pe forța 
brutală, pe disprețul față de dreptul 
internațional, față de interesele fun
damentale. ale statelor și popoare
lor. Pronunțîndu-se pentru crearea 
O.N.U., popoarele au dorit ca noua 
organizație, învățînd din eșecurile 
Ligii Națiunilor, din slăbiciunile și 
lipsa de eficiență a acesteia, să con
tribuie Ia scoaterea relațiilor dintre 
state de sub imperiul forței și ar- 
bitrariului și să le așeze pe postamen
tul trainic al dreptului și moralei in
ternaționale. Și se poate spune că do
cumentul fundamental al organizației 
— Carta — a constituit și constituie 
un jalon important, de anvergură 
istorică, pe calea instaurării unor 
relații noi în lume, bazate pe prin

cipiile fundamentale ale dreptului 
internațional.

„Noi, popoarele Națiunilor Unite...- 
Cu aceste cuvinte simbolice începe 
textul Cartei O.N.U. Era pentru pri
ma dată cind intr-un tratat inter
național multilateral se arăta că a- 
cesta este încheiat în numele popoa
relor, subliniindu-se, astfel, impor
tanța noii organizații, faptul că ea 
era expresia aspirațiilor popoarelor, 
fiind învestită cu înalta răspundere 
de a acționa pentru menținerea păcii 
și securității generale, pentru pro
movarea colaborării și dezvoltarea 
unor relații prietenești între state, 
pentru asigurarea respectării, princi
piilor eticii și legalității internațio
nale, într-o lume a progresului eco
nomic și social.

Așa cum este cunoscut, în împre
jurările profundelor transformări so
ciale și naționale, care au avut loc 
în perioada postbelică, ale afirmării 
fără precedent a voinței popoarelor 
de a fi deplin stăpîne pe destinele 
lor, de a trăi în pace și- a-și făuri 
viitorul potrivit intereselor lor fun
damentale, Carta O.N.U. și Organi
zația Națiunilor Unite în ansam
blul său au avut, în ciuda unor anu
mite limite, un rol important. A- 
proape că nu a fost problemă care 
să confrunte lumea în cele patru 
decenii ce au trecut de la semnarea 
Cartei și de la crearea O.N.U.. care

să nu fi fost discutată în cadrul or
ganizației . și asupra căreia statele 
membre — indiferent de orînduire, 
de mărime sau potențial economic 
ori militar, nivel de dezvoltare — să 
nu-și fi spus cuvîntul. Participarea 
activă, cu drepturi egale, fără nici 
un fel de discriminări, a tuturor sta
telor la soluționarea problemelor 
contemporaneității, s-a impus tot 
mai mult ca o cerință legică, obiec
tivă, decurgînd din însăși natura 
marilor schimbări revoluționare pe
trecute in lume : afirmarea tot mai 
puternică a țărilor socialiste, des
trămarea' colonialismului și apariția 
a zeci și zeci de state independente, 
creșterea forțelor revoluționare, de
mocratice, progresiste — în zilele 
noastre nici una din problemele ma
jore ale vieții internaționale nemai- 
putînd fi soluționată într-un „cerc 
restrîns", de cîteva state sau de un 
grup de state.

„Organizația Națiunilor Unite 
— arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la sesiunea jubiliară a 
O.N.U. din 1970 — trebuie să oglin
dească fidel realitățile internaționale 
de azi, să fie eu adevărat un for 
al întregii comunități internaționale 
și. corespunzător acestui fapt, să 
asigure posibilitatea ca toate statele, 
mari și mici, să aibă același cuvint 
și să poată hotărî asupra destinelor 
organizației și ale păcii in lume".

Participantă la coaliția Națiunilor 
Unite împotriva Germaniei hitleriste, 
noua Românie a acordat o mare 
atenție O.N.U., celorlalte organisme 
ale sale, a militat cu neabătută con
secvență ca organizația să-și înde
plinească misiunea ce ii revine po
trivit Cartei, să răspundă așteptări
lor popoarelor, să slujească cit mai 
eficace cauza păcii și progresului, 
încă din prima zi de cînd a devenit 
membră a organizației, România s-a 
afirmat ca un factor activ și con
structiv în cadrul O.N.U., a participat 
la dezbaterea celor mai importante 
probleme înscrise pe agenda sa, ca și 
pe agenda conferințelor și sesiunilor 
internaționale organizate sub egida 
O.N.U., a avansat importante iniția
tive constructive în probleme de in
teres vital, a susținut in permanență, 
prin votul său, toate rezoluțiile și 
hotărîrile de natură să. contribuie la 
înfăptuirea țelurilor nobile pentru 
care a fost creată organizația.

In întreaga perioadă care a trecut 
de la intrarea în rîndurile O.N.U., 
prestigiul și stima de care se bucură 
România în cadrul organizației au 
sporit neîncetat, reflectind atît creș
terea generală a activității țării noas
tre pe plan mondial, cît și rolul , său 
dinamic, constructiv.

Analele Organizației Națiunilor 
Unite, ale tuturor organismelor sale 
au consemnat amplificarea continuă 
a inițiativelor constructive ale Româ
niei in special in perioada de după 
Congresul al IX-lea, de cind in fruntea 
partidului și statului se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, evidențiind 
în mod pregnant atenția deosebită 
pe care țara noastră, conducătorul 
ei au acordat-o și o acordă O.N.U., 
creșterii rolului său în întreaga viață 
internațională. Un exemplu elocvent 
este participarea președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
sesiunea jubiliară din 1970 a Adu
nării Generale, expunerea prezenta
tă cu acel prilej păstrîndu^și și as
tăzi o deosebită actualitate; în ace
lași sens se înscriu și mesajele adre

sate de președintele României cu 
ocazia unor conferințe sau sesiuni 
ale unor organisme O.N.U., ca și găz
duirea în țara, noastră a unor impor
tante reuniuni internaționale, precum 
și stabilirea la București a unor re
prezentanțe ale Națiunilor Unite.

Sub directa îndrumare a secretaru
lui general al partidului, președintele 
Republicii, una din constantele poli
ticii externe a României socialiste 
a devenit creșterea rolului și efi
cienței O.N.U. în opera de asigurare 
a păcii și securității mondiale, în 
procesul de democratizare a relațiilor 
interstatale, in întreaga viață politică 
și economică internațională. De
sigur, așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în întreaga sa ac
tivitate la O.N.U., în atitudinea de 
sprijin constant acordat organizației, 
țara noastră nu face abstracție de fap
tul că pe lîngă o serie de progrese cer
te pe linia adoptării unor documente 
și rezoluții importante, în consens cu 
așteptările și interesele popoarelor, 
nu întotdeauna O.N.U. s-a ridicat la 
înălțimea sarcinilor ce-i reveneau, 
că in activitatea sa s-au manifestat 
carențe, posibilitățile de care dispune 
nu au fost folosite corespunzător. Toc
mai pornind de la această experien

ță, România a prezentat încă în 1975 
importantul document de poziție cu 
privire la îmbunătățirea și democra
tizarea activității O.N.U., această ini
țiativă a României stînd la originea 
creării .„Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului Na
țiunilor Unite in întreaga viață 
internațională".

România acordă o deosebită im
portanță rolului O.N.U., ca for de 
excepțională însemnătate în salvgar
darea păcii mondiale, in înfăptuirea 
marelui imperativ al epocii noastre 
— oprirea cursei înarmărilor, în 
primul rind a înarmărilor nucleare, 
realizarea dezarmării. In acest sens, 
țara noastră consideră că O.N.U. este 
locul cel mai potrivit pentru anali
zarea situațiilor conflictuale și depă
șirea lor, pentru aplanarea diferende
lor internaționale, pentru soluțio
narea litigiilor dintre state. Se poate 
spune astfel că, prin însăși vocația 
sa, O.N.U. are ca rol fundamental 
rezolvarea pe cale pașnică a proble
melor mondiale — convingere care 

• constituie, după cum se știe, un atri
but permanent al politicii externe a 
României. încrederea in rolul de 
mare răspundere ce revine Organi
zației Națiunilor Unite. în înfăp-
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APRECIERI SEMNIFICATIVE
Aportul deosebit al României, al președintelui Nicolae 

Ceaușescu la creșterea și întărirea rolului O.N.U. în soluționarea 
problemelor complexe care confruntă omenirea s-a bucurat și se 
bucură de o înaltă apreciere.

Am puternica impresie că președintele 
Nicolae Ceaușescu este un om care crede în 
Organizația Națiunilor Unite. Vreau să mărturi
sesc că încrederea pe care o are domnia-sa în 
O.N.U. este pentru mine o sursă de 
și de siguranță.

reconfortare

o deosebită
O.N.U. Ea a

Activitatea României a exercitat 
influență asupra țărilor membre ale 
obținut rezoluții de o extraordinară importanță 
pentru viața internațională.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR 
secretar general al O.N.U.
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tuirea dezarmării și asigurarea pă
cii mondiale a stat la baza unui 
mare număr de inițiative românești 
în acest domeniu, inclusiv propune
rea de a se convoca sesiunile spe
ciale O.N.U. — din 1978 și 1982 — 
consacrate examinării căilor și mo
dalităților de acțiune în vederea 
înfăptuirii acestui deziderat vital.

In mod deosebit țara noastră, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au insis
tat asupra necesității ca O.N.U. să-și 
lărgească aria de cuprindere a pro
blemelor de mare acuitate, inclusiv 
cele de ordin economic, mai ales a 
decalajelor dintre state — în această 
direcție România propunînd un șir 
de rezoluții care vizează intensifi
carea eforturilor pentru edificarea 
noii ordini economice internaționale. 
In același timp, țara noastră s-a pro
nunțat sau a adus în dezbaterea 
O.N.U. și alte probleme de strin
gență actualitate, cum sînt necesita
tea lichidării politicii de forță, in
staurarea și generalizarea princi
piilor noi de relații între state, eli
minarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului, ale politicii de apart
heid și discriminare rasială etc.

Multe propuneri ale țării noastre 
au fost apreciate, pe bună dreptate, 
ca „deschizătoare de drumuri", în- 
trucit abordau domenii unde vreme 
îndelungată s-au menținut norii 
„războiului rece". Printre acestea 
amintim istorica rezoluție privind 
îmbunătățirea relațiilor dintre statele 
europene cu orînduiri sociale diferite, 
care a adus pentru prima dată în 
atenția O.N.U. problemele destinde
rii și securității în Europa. Pe 
aceeași linie se înscriu și rezoluțiile 
inițiate de țara noastră în pro
blemele educării tineretului în spiri
tul păcii și prieteniei, consfințite prin 
proclamarea anului 1985 ca An In
ternațional al Tineretului.

Militind neobosit pentru înfăptui
rea idealurilor de pace, progres șl 
colaborare ale umanității, România 
socialistă este ferm hotărîtă — așa 
cum se arată în documentele parti
dului și statului nostru, cum a sub
liniat în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să-și aducă în 
continuare contribuția la sporirea 
rolului și contribuției O.N U. în an
samblul vieții politice mondiale, Ia 
reușita tuturor acțiunilor pe care or
ganizația le va întreprinde pentru 
pace, destindere și înțelegere, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Nicolae PLOPEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scînteli nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dtfuzorll din întreprinderi și Instituții Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prefir București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII 40 360

I


