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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat ieri o vizită de lucru

în întreprinderi industriale din Capitală

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie"

Tovârașut NîebTae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, joi, o vizită de lucru în întreprinderi 
industriale din Capitală.Această analiză, la care au participat tovarășii Nicolae Constantin, Gheorghe Pană, Ion Ursu, Silviu Curticeanu, Ion M. Nicolae, a avut ca obiectiv examinarea stadiului îndeplinirii sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, identificarea de noi posibilități de: sporire și diversificare a producției, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor și, pe această bază, stabilirea de soluții pentru modernizarea continuă a fluxurilor, a tehnologiilor de. fabricație, sporirea eficienței întregii activități economice.Desfășurată în atmosfera de . puternică emulație in care întregul nostru popor intimpină, cu . remarcabile fapte de muncă, împlinirea a două decenii de cind Congresul al IX-lea a ales in funcția supremă de conducere a partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, inaugurind’epoca cea mai bogată în înfăptuiri. din întreaga istorie a României, noua in- tîlnire a secretarului general al partidului cu colectivele de oameni ai muncii din capitala țării a fost marcată de momente emoționante, sărbătorești.

La ÎNTREPRINDEREA DE 
UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA 
ROȘIE", unitate distinsă recent cu „Steaua Republicii Socialiste România" și înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", mii de muncitori, tehnicieni și ingineri au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire entuziastă. S-a aplaudat cu putere, s-a aclamat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. Cei prezenți și-au manifestat, și de această dată, sentimentele de adîncă dragoste și prețuire cu care îl înconjoară pe conducătorul partidului și statului, recunoștința fierbinte pentru grija permanentă ce o poartă continuei dezvoltări și modernizări a acestei puternice citadele muncitorești a Capitalei.O companie alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu deosebită stimă de Alexandru Necula, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale dă resort și ai întreprinderii. *Tineri muncitori, pionieri și șoimi ai patriei au oferit cu emoție frumoase buchete de flori conducătorului iubit al partidului și al țării.Discuția cu factorii de răspundere din acest important sector al construcțiilor de mașini, cu specialiștii din domeniul cercetării, proiectării și producției a început în cadrul unei expoziții, unde au fost înfățișate stadiul realizării sarcinilor de plan pe anul în curs, preocupările colectivului pentru traducerea în viață a programelor de modernizare a fabricației.Aducind secretarului general al partidului, în numele tuturor oamenilor muncii de la „Grivița roșie", un vibrant omagiu și cele mai calde mulțumiri pentru înaltele distincții acordate, directorul întreprinderii, inginer Stelian Necula, a relevat modul în care se înfăptuiesc indicațiile primite la vizitele anterioare, care au condus Ia o mai bună organizare a fluxurilor tehnologice, la ridicarea

parametrilor calitativi și funcționali ai utilajelor executate aici.Dialogul secretarului general al partidului cu specialiștii prezenți a prilejuit . studierea aprofundată a problemelor privind realizarea unei sisteme complexe de utilaje tipizate pentru presarea la rece și la cald a metalelor, evidențiind . ca sarcini prioritare în acest' domeniu asimilarea de linii tehnologice complexe, mașini speciale, precum și asigurarea matrițelor pentru toate tipurile de prese și operații de deformare plastică.Au foșt prezentate soluții vizînd specializarea și concentrarea fabricației de mașini și utilaje de acest tip pe ansamblul ramurii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca realizarea programului de asimilare a noilor utilaje să fie coordonată de întreprinderea cu ponderea cea mai mare în fabricarea acestora, care dispune și de dotarea tehnică necesară, iar activitatea de concepție să se desfășoare unitar, în cadrul centrului de cercetare-pro- iectare al unității coordonatoare.Vizitarea unor secții importante din cadrul întreprinderii a pus în e- vidență preocupările colectivului de muncitori și specialiști de la „Grivița roșie" pentru extinderea tehnologiilor moderne de fabricație, care a- sigură mărirea productivității muncii și îmbunătățirea performanțelor utilajelor. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate în acest cadru o serie de metode brevetate ca invenții și aplicate in construcția de utilaje tehnologice pentru rafinării, chimie, metalurgie, energetică, prin a căror utilizare au fost obținute importante economii de materiale, de combustibili și energie. Au reținut atenția, în același timp, tehnologiile moderne, de sudură, între care cele de sudură, automată sub strat de flux și sudură fără aport de material, placarea automată a unor recipienți cu două benzi paralele, precum și metodele de control tehnic al sudurilor, domeniu in care au fost realizate prin efort propriu aparate de înaltă sensibilitate și precizie.Dată fiind experiența bună ciști- gată de întreprindere în producerea țevilor cu aripioare pentru răcitoa- rele cu aer, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca „Grivița roșie" să extindă fabricația acestora la nivelul necesarului economiei naționale, asigurînd totodată disponibilități pentru export. S-a trasat, totodată, întreprinderii „Grivița roșie" sarcina de a realiza prin autodotare utilajele necesare propriei fabricații de produse tubulare speciale.în continuare, a fost analizată problema organizării unor capacități de producție destinate fabricării preselor de vulcanizare și celor pentru reșaparea anvelopelor. în atelierul specializat al întreprinderii, secretarului general al partidului îi sînt prezentate presele de vulcanizare asimilate la „Grivița roșie", relevîndu-se preocuparea specialiștilor pentru automatizarea acestora, pentru continua lor modernizare. S-a arătat că o atenție deosebită se acordă sporirii productivității agregatelor, îmbunătățirii calității anvelopelor.Apreciind că există condițiile tehnice’ necesare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca întreaga producție de prese de vulcanizare și de reșapare a anvelopelor să se concentreze la „Grivița roșie". S-a indicat, în același timp, să se ia măsuri pentru ca în cel mai scurt timp

să . fie - puse la punct- presele aflate în prezent in înzestrarea diferitelor întreprinderi din țară, să se îmbunătățească productivitatea și fiabilitatea acestora, să fie diminuate consumurile tehnologice, să se acorde cea mai mare atenție produselor realizate. Referitor la asimilarea noilor tipuri de prese și modernizarea celor aflate în fabricație, secretarul general al partidului • a cerut să se examineze variantele optime privind consumurile materiale și de energie, să se stabilească, împreună cu întreprinderile beneficiare, soluții constructive cu cea mai ridicată eficiență.în acest scop s-a cerut ca și activitatea de concepție, de realizare a prototipurilor să fie concentrată la „Grivița roșie", astfel incit producția de prese de vulcanizare să a- tinga nivelul tehnic înregistrat pe plan mondial.Examinind aspectele privind amplasarea noii capacități de producere a preselor de vulcanizare in incinta intreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca viitoarea investiție să fie concepută astfel incit să devină o unitate integrată, cu dotare de înalt nivel tehnic, cu standuri de probă corespunzătoare.în încheierea vizitei, secretarul general al partidului i-a felicitat pe oamenii muncii de la „Grivița roșie" pentru rezultatele obținute, a- dresîndu-le urarea de a-și îndeplini, în continuare, în mod exemplar sarcinile de plan, de a acționa în așa fel încît pe baza dotării tehnice bune de care dispun, a pregătirii și experienței lor profesionale să facă din această întreprindere o unitate model în industria construcțiilor de mașini.
La ÎNTREPRINDEREA DE 

FABRICAȚIE Șl MONTAJ 
ASCENSOARE, vizitată în con' tinuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu aceleași sentimente de stimă și prețuire. Un mare număr de muncitori, tehnicieni, ingineri au făcut o entuziastă primire secretarului general al partidului, scandînd cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — Pace !“.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat in legătură cu stadiul realizării sarcinilor trasate cu o- câzia vizitei de lucru efectuate anul trecut, în direcția modernizării unității și ridicării parametrilor teh- nico-calitativi ai ascensoarelor la nivelul celor mai bune produse de a- cest fel cunoscute pe plan mondial.în acest cadru, directorul întreprinderii, Nicolae Popa, raportează că au fost asimilate noi tipuri de ascensoare pentru persoane, destinate blocurilor de locuințe, spitalelor, altor clădiri social-administrative, ascensoare tehnologice pentru clădiri industriale, ascensoare în medii speciale pentru industriile chimică și petrolieră, care se disting prin performanțe ridicate, fiabilitate și siguranță sporită în exploatare. Se menționează că 76 la sută din producția anului 1985 o reprezintă produsele noi, reproiectate sau modernizate. în prezent se află in curs de asimilare alte tipuri de ascensoare moderne pentru centralele nuclearo- electrice, . pentru nave maritime, precum și pentru alte destinații.Sînt prezentate succesele obținute pe linia diversificării producției, conform indicațiilor primite. Astfel, în noua secție de producție pentru servo și micromotoare electrice spe

ciale, dată parțial în funcțiune, a început asimilarea cu succes a primelor produse cu largă aplicabilitate in numeroase ramuri ale economiei naționale, îndeosebi pentru dotarea mașinilbr-unelte automate și pentru echiparea roboților industriali. Se evidențiază că o bună parte din aceste produse silit destinate exportului.Vizitînd principalele sectoare de fabricație ale întreprinderii, secretarul general al partidului a apreciat rezultatele obținute și a indicat, totodată, să se acționeze pentru intensificarea activității de finalizare a tuturor lucrărilor de investiții, inclusiv a turnului-de probe pentru ascensoare; astfel încît în unitate să se efectueze toate încercările necesare înaintea livrării acestor produse către beneficiari.‘Pâv parcursul vizitei au fost prezentate soluții adoptate de specialiști in vederea modernizării întregului flux de fabricație. Secretarul general al partidului a cerut să se acorde atenție creșterii continue a nivelului calitativ și tehnic al produselor, corespunzător cerințelor economiei noastre naționale și exigențelor la export.Au fost examinate, de asemenea, o serie de probleme privind producția de instalații electromecanice de agrement, echipamente care, înce- pind de anul viitor, urmează să întregească profilul întreprinderii. De altfel, întreprinderea va deveni furnizorul general pentru asemenea produse. Este vorba de carusele, roți panoramice, minielectroscutere, case și trenuri surpriză, alte tipuri de jocuri electromecanice și electronice de sală.Secretarul general al partidului a apreciat preocuparea colectivului întreprinderii în vederea asimilării și producerii de dispozitive și instalații de agrement și a cerut să fie asigurate condițiile necesare și să se treacă în scurt timp la fabricația acestora. Totodată, s-a subliniat importanța folosirii cît mai eficiente a suprafețelor și capacităților de producție, indicîndu-se să fie adoptate soluții optime în amplasarea noilor linii de fabricație și testare a produselor.în încheiere, ministrul de resort, cadrele de conducere ale centralelor industriale și unităților vizitate au exprimat vii mulțumiri pentru orientările și indicațiile primite. Ei au asigurat pe secretarul general al partidului că vor acționa cu fermitate pentru perfecționarea în continuare a întregii activități, pentru îndeplinirea în cele măi bune condiții a sarcinilor stabilite cu acest prilej, pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor pentru anul în curs și întregul cincinal.Noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în întreprinderi din Capitală ilustrează preocuparea permanentă a secretarului general al partidului de a analiza la fața locului modul cum se înfăptuiesc sarcinile de plan, de a discuta cu specialiștii, cu muncitorii, cu cei ce lucrează nemijlocit în domeniul producției materiale.Primirea deosebit de entuziastă rezervată secretarului general al partidului de cele două colective muncitorești a pus din nou în lumină hotărîrea acestora de a nu precupeți nici un efort pentru a întîm- pina cu noi și semnificative succese împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, pentru a-și spori contribuția, alături de întregul nostru popor, la realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. (Agerpres)

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
A a

a primit pe ministrul planificării și cooperării economice 
din R. A. EgiptPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi dimineața, pe Kamal Ahmed El Ganzoury, ministrul planificării și cooperării economice al R.A. Egipt, președintele părții egiptene în Comisia mixtă guvernamentală româno-egipteană de cooperare economică și tehnică, ale cărei lucrări s-au desfășurat la București.. . .Oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri pentru primirea acordată și i-a transmis un cald salut din partea președintelui Egiptului, Hosni Mubarak, împreună cu cele mai bune urări.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită

președintelui Hosni Mubarak un salut călduros și cele mai bune urări, în cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, au fost evidențiate bunele relații care s-au statornicit și se dezvoltă intre România și Egipt și a fost subliniat rolul determinant al convorbirtlor la -nivel înalt în extinderea și aprofundarea acestor relații. A fost exprimată hotărîrea de a dezvolta și extinde relațiile de prietenie și istrînsă colaborare dintre cele două țări, evidențiindu-se rolul ce revine Comisiei mixte româno-egiptene în valorificarea largilor posibilități de conlucrare pe care le’ oferă economiile României și Egiptului.Au fost abordate, de asemenea, "unele probleme ale situației interna

ționale actuale, îndeosebi cele referitoare la problemele din Orientul Mijlociu,Ministrul egiptean a exprimat președintelui României', din partea poporului egiptean, profunde mulțumiri și deosebita apreciere pentru activitatea neobosită și sprijinul permanent pe care România, șeful statului român îl acordă eforturilor politice pentru instaurarea ' unei păci globale, juste și durabile în Orientul Mijlociu.La primire a participat tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele părții române. în comisie.A fost de față Mohamed Said El Sayed, ambasadorul R.A. Egipt la București.
LA INVITAJIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
J. 3 >

Vizita oficială de prietenie
în Republica Socialistă România

Republicii Malta, AgathaLa invitația tovarășului Nicolae Elena Ceaușescu. președintele Repu- Ceaușescu, președintele Republicii blicii Malta, Agatha Barbara, va efec- Socialiște România, și a tovarășei tua o vizită oficială de prietenie in

a președintelui
Barbarațara noastră, în perioada 5—10 iulie 1985.

ASTĂZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei de lucru in județul Gorj a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, astăzi va avea loc la Rovinari o adunare populară pe care posturile de 
radio și televiziune o vor transmite direct, în jurul orei 17,30.

SECERIȘUL
— intensificat
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare, pină în seara zilei de 26 iu
nie orzul a fost strîns de pe 37 la sută din supra
fața cultivată, unitățile agricole de stat și coopera
tiste din județele Olt și Argeș încheind această lu
crare. Pentru înlăturarea pierderilor prin scuturare și 
de altă natură, este necesar ca in toate unitățile cul
tivatoare, printr-o temeinică organizare a muncii, să 
fie realizate viteze superioare la recoltare. De ase
menea, prin folosirea rațională a mijloacelor de trans
port, recolta să ajungă, in aceeași zi, la locul de de
pozitare. unde să fie condiționată corespunzător, spre 
a se asigura buna ei păstrare.

J»

la maximum!
în uncie zone griul a ajuns la maturitate. Ca ata

re. se impune ca imediat să se treacă la recoltat. De 
altfel, în județele Olt și Teleorman a și fost strins 
griul de pe primele suprafețe. Intrucît urmează o pe
rioadă de muncă intensă la seceriș și la executarea 
celorlalte lucrări agricole de vară, organele și orga
nizațiile de partid, consiliile populare și direcțiile 
agricole au datoria să sprijine îndeaproape unitățile 
agricole în vederea organizării temeinice a muncii, să 
rezolve operativ problemele ce se ivesc pe parcursul 
desfășurării lucrărilor, astfel incit recolta să fie strîn- 
să intr-un timp cit mai scurt, iar culturile duble să 
fie insămințate neîntârziat.

IERI, IN JUDEȚUL GIURGIU

O zi care anunță o activitate
și mai bună în zilele ce vinLa ora cînd transmitem aceste rinduri, în unitățile agricole din județul Giurgiu se trag ultimele brazde la secerișul orzului. Cultură care a ocupat 30115 hectare. A fost un examen care, după cum ne-am convins pe parcursul investigațiilor noastre, din nordul și pină în sudul județului, a pus în evidență buna organizare și rezervele ce există ca marea bătălie care urmează — recoltarea griului '■ pe cele 66 000 hectare — lucrare care a și început în cooperativele agricole Oinacu, Adunații Co- păceni, Grădiștea și altele, unde s-au tras primele brazde, să se încheie în- ^tr-adevăr, așa cum a indi-

cat secretarul general partidului, în 8—10 bune de lucru.Intrucît într-o zi-două griul intră în actualitate, este de menționat sprijinul primit din județele Harghita, Covasna, Bistrița-Nă- săud, constînd din 126 de combine, constituite în formații complexe. Aceste utilaje au și ajuns în 12 unități agricole mari cultivatoare, unde sînt gata de start. Dincolo de aspectele organizatorice, este de menționat modul concret în care se acționează pentru ca. intr-adevăr să se realizeze 5cea mai scurtă campanie de seceriș, pentru a se evita orice pierderi de producție.

al zile CHIAR Șl LA ORA 9 ședința cooperativei s-a a- cpAPA ratat zgîrcită în a prezentaOtHKH.., modul foarte bun de organizare a activității] de aici. O facem noi, pentru că.a- cesta poate constitui un model și pentru alte unități agricole. Nu]' numai combinele continuau crul la acea oră, ci și 50 de cosași care taiau zul unde nu se putea colta mecanic și, în urmă, o spunem cu toată admirația pentru ei, 80 de copii adunau spicele căzute.După cum ne-a spus șeful fermei, Vasile Pană, și Tudor Pîrvu, șeful] formației de mecanizatori, experiența de la orz va fi am-

Soarele cădea in asfințit. Pe terenurile din lunca Dunării ale C.A.P. Greaca, secerișul nu s-a oprit. Era ora 9 seara cind discutam in cimp cu președinta unității, tovarășa Georgeta O- prea : „Azi-noapte ne-a plouat. Pină la ora 10 dimineața ne-am ocupat cu... determinările de umiditate. De Ia ora 10,30, cele 11 combine n-au ieșit din brazdă. După cum vedeți, nici la ora 21 mecanizatorii nu se retrag. Umiditatea lanului este de 18 la sută și secerișul continuă pină nu se mai vede". Pre-

lu- cei or- re-

(Continuare în pag. a II-a)^

In timpul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu la întreprinderea de fabricație și montaj ascensoare
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ÎN SPIRITUL INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IMUNCĂ BINE ORGANIZATĂ PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI

(■

RECUPERAREA
RECONDITIONAREA
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
IERI, ÎN JUDEȚUL GIURGIU

O zi care anunță

(Urmare din pag. I)

activitate

în zilele ce vin
și mai bună

CAMPANIA AGRICOLĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR I

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

Jar colectam hirtia pentru a ocroti pădurea!
La recenta plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, secretarul general, al partidului a evidențiat din nou cerința de a se acționa cu toată fermitatea pentru intensificarea colectării și valorificării resurselor materiale refolosibile. Rele- vînd acest imperativ, în cuvîntarea rostită la plenară tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU a subli- 
nu se piardă, totul 
și refolosit în eco-

niat : „Nimic să 
să fie recirculat 
nomie".Pornind de la ; punem astăzi blemă economică conomică 
recuperarea și valorificarea hîrtiei. înainte de toate vă propunem să urmăriți cu atenție graficul alăturat și să rețineți că :

PENTRU FABRICAREA UNEI 
TONE DE HIRTIE SE TAIE 5 
ARBORI MATURI, CARE PRO- 
DUC IN FIECARE ORĂ OXIGEN» 
PENTRU 320 DE OAMENI SI PU
RIFICA 2 400 METRI CUBI DE 
AER.Să recunoaștem că, adesea, maculatura de care nu avem nevoie o aruncăm la lada de resturi menajere. Dar chiar și la locurile noastre de muncă, dacă privim din simplă curiozitate în conteinerele cu gunoi, vom constata cît de mari cantități de hirtie irosim.

ANUAL SE ARUNCA LA GU
NOI SAU SE ARDE O CANTI
TATE DE HIRTIE CARE, RECU
PERATĂ, AR SALVA DE LA TA
IERE O PĂDURE DE PESTE 1 000 
HECTARE.în acest an, la dispoziția populației sint puse 265 000 tone de hîrtie sub forma a diferite produse. Alte sute de mii de tone sint consumate în întreprinderi și instituții, în școli, facultăți și unități comerciale. Evident, nu toată producția de hîrtie fabricată poate îifi 'reciclată :: .o, .parte, sub formă

această cerință, su- atenției o pro- i — și nu numai e- de mare importantă :

de ambalaj îndeosebi, merge la export, alta sub formă de cărți și reviste cămine în biblioteci, alta reprezintă acte și documente : care trebuie păstrate. De aceea, prin balanța de materii prime de care este nevoie pentru fabricarea acestor importante cantități de hirtie, este prevăzut ca aproximativ un sfert să 
fie asigurat prin colectarea și re
ciclarea maculaturii. Un calcul este 
edificator :

FIECARE PROCENT DE CREȘ
TERE A PROPORȚIEI DE PASTA 
DE MACULATURĂ IN TOTALUL

culaturii și s-au determinat condi
țiile tehnice și domeniile de utili
zare a pastei de maculatură pro
venită din diferite surse de colec
tare.Cititorii mai trebuie să cunoască faptul că, pentru a putea fi folo
sită Ia fabricarea cît mai multor sor
timente de hîrtie și cartoane, hir
tia veche nu trebuie colectată și li
vrată fabricilor de hîrtie de-a val
ma, ci sortată cu grijă pe clase, așa cum prevăd standardele în vigoare.De bună seamă, prezența în maculatură a pungilor și coperților din

Date care pun în evidență importanța eco
nomică deosebită a recuperării și reutili- 
zării hîrtiei, necesitatea manifestării depline 
a spiritului gospodăresc în acest domeniu

MATERIALULUI FIBROS UTILI
ZAT LA FABRICAREA HÎRTIEI SI 
CARTOANELOR ECHIVALEAZĂ 
CU EVITAREA TĂIERII MATE- 
RIALULUI LEMNOS DE PE 150 
DE HECTARE DE PĂDURE.Ce posibilități există în industria hîrtiei și celulozei pentru prelucrarea și valorificarea maculaturii colectate ? Iată ce am aflat în cadrul ’ unei discuții cu specialiști și factori de răspundere de la Centrala industrială de fibre, celuloză și hîrtie Brăila.In primul an al actualului cincinal. s-a declanșat o activitate cercetare științifică susținută scopul stabilirii modalităților sporire a participării maculaturii fabricarea- hîrtiei. Pentru început 

au fost puse Ia punct o serie de 
tehnologii de tratare a maculaturii 
pentru a o face aptă de utilizare în 
procesul de fabricație. De asemenea, 
au fost concepute și realizate o se
rie de instalații de prelucrare a ma-

de în de Ia

practică, în contractele economice de livrare a maculaturii nu se stabilesc obligații clare, cantitative, de livrare a hîrtiei vechi pe clase.Desigur, ne-am referit la posibilitățile de valorificare a rnaculatu- rii. Dar pentru a p putea utiliza, 
hirtia veche trebuie înainte de toate 
să fie colectată. La ora actuală, după cum. precizau, specialiștii centralei din Brăila, în industria celulozei și hîrtiei există capacități de prelu
crare și tehnologii care permit uti
lizarea într-o proporție de aproape 
două ori mai mare a pastei de ma
culatură in totalul materialului fi- 
bros utilizat la fabricarea hirtie! și 
cartoanelor. Alte asemenea capacități urmează să fie puse in funcțiune în cursul acestui an și în perioada următoare. Prin urmare, capacități de prelucrare există. Esen
țial este ca fabricile din acest sec
tor să primească hîrtie veche in can
tități cit mai mari. Or, din evidențele Centralei industriale de fibre, celuloză și hîrtie rezultă că, în cinci luni din acest an, nu s-au primit a- proape 19 000 tone de maculatură.

In privința îndeplinirii planului de 
colectare a maculaturii pe cinci luni 
din acest an sint mari diferențe în
tre județe, ceea ce demonstrează e- xistența unor preocupări diferite din partea organelor locale, a întreprinderilor de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile pentru gospodărirea acestor importante resurse. Singurul județ care a îndeplinit și chiar depășit cu 4 la sută planul la colectarea hîrtiei este Vaslui. Peste 90 la sută din plan au realizat județele Alba și Timiș. După cum, la polul opus, județele Giurgiu, Caraș-Severin și Satu Măre a- bia au trecut cu cîteva procente peste jumătate din planul ce le-a revenit în această perioadă.Ce este de făcut in această situație ? Să se folosească mai multă celuloză ? Ar fi neeconomic. Să se aducă din import maculatură ? Este inadmisibil să cheltuim în a- cest mod fondurile valutare ale țării, cit timp ’avem importante resurse de mațulatură neval.Qrificațp.,. Să nu se realizeze planul la hîrtie ? Nici nu poate fi adusă in discuție o asemenea problemă.Soluția cea mai la înderhînă, la aplicarea căreia este chemată să contribuie întreaga populație , a tă
rii, este amplificarea substanțială a 
acțiunilor de colectare a hîrtiei 
vechi. ”  ' "

De la echipa de reporteri ai „Scînteii

Producția fizică
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Intrind pe poarta secției E-2 a întreprinderii de utilaje și piese de schimb din Botoșani, unde se fabrică electropompe centrifugale, maistrul Adrian Rățoi, șeful formației de muncă de la turnătorie, se îndreaptă către o planșă pe care scrie cu litere mari : „Grafic decadal de livrare a produselor în luna iulie 1985“. Apoi trece pe la fiecare dintre cei 34 turnători-formatori, verifică modul de funcționare a cubi- loului și antecreuzetului (componente ale cuptorului pentru .realizarea fontei), examinează reșamo- tarea oalelor de turnare și revine apoi la matrijele în care urmează să se toarne rotoarele pentru un nou tip de electropompe. Aici, după acest tur de orizont, îl întrebăm : vă încadrați în graficele întocmite ? „In general, ne răspunde interlocutorul, ritmul de lucru este corespunzător la toate locurile de muncă. Aș vrea să remarc însă altceva : pentru ca secția să se înscrie în graficele de livrare cu toate contractate, turnătoria lucreze cu un avans de față de atelierele unde prelucrările mecanice și lucrările de montaj. Acesta este obiectivul nostru principal, pe care ne străduim să-l îndeplinim neabătut".Ceva mai tîrziu, intrăm in cel de-al doilea atelier de turnătorie, profilat pe producerea reperelor din metale neferoase. Solicitîndu-1, subinginerul Vasile Ambros, șeful atelierului, ne prezintă documentele de livrare a producției pe luna iunie. Constatarea ? Aproape 95 la sută din reperele planificate au fost puse Ia dispoziția atelierelor următoare de pe fluxul de fabricație în prima jumătate a lunii. Cum s-a acționat pentru crearea acestui decalaj absolut necesar pe fluxul tehnologic ?— în primele două luni ale anului, ne spune ing. Nistor Răcnea, directorul întreprinderii, am întim- pinat și noi o serie de greutăți în desfășurarea producției, provocate de iarna deosebit de aspră. Pe măsură ce condițiile s-au îmbunătățit,

plificată la secerișul griului, care va începe de îndată. Iar griul a ajuns la maturitate, ceea ce reclamă începerea grabnică a recoltării lui.Șeful fermei de aici, ca și alți conducători de formații de lucru cu care am discutat la Herești, Hotarele, Izvoarele, Valea Dragului, Gostinari, Mironești și in alte unități din consiliul agroindustrial Băneasa ne-au demonstrat, că nu este o figură de stil cînd afirmă că realmente urmăresc în permanență starea de umiditate a lanurilor. Toți au fost dotați cu umidiometre și fac sondaje din două în două ore. „în felul acesta am reușit să incepem de îndată la grîu, pe prima parcelă, ce-i drept mică, unde am constatat că umiditatea era sub 20 la sută" — ne spunea inginerul Valeriu Grit, președintele cooperativei agricole din Oinacu.

tocmai pentru puneîncă o dată în evidență necesitatea prezenței per- sarcina de a îndruma, de a organiză activitatea și de a rezolva operativ proble-

plastic, a oricăror altor materiale, creează complicații deosebite in procesul tehnologic. Am asistat la curățirea unei instalații de dezmembrare a maculaturii la fabrica din Brăila. Ei bine, pe o sîrmă-grătar se adunaseră tot felul de obiecte bizare, de la mănuși și fulare, pină la lenjerie de corp, ciorapi și folii de polietilenă. Atît cît s-a putut reține, pentru că, pătrunzînd mai departe in procesul tehnologic, asemenea impurități determină deteriorarea instalațiilor și fabricarea unei hîrtii de calitate inferioară.Industria hîrtiei și celulozei și-a specializat fabricile în realizarea, a- numitor sortimente de hîrtie, deci pentru care sint .necesare anumite sortimente nu numai de celuloză, ci și de maculatură. Este nefiresc, de exemplu, ca maculatura albă nescrisă și netipărită provenită din industria poligrafică să ajungă la fabricile din Scăieni și Drobeta-Turnu Severin, în vreme ce pot fi utilizate eficient lâ . fabricile din Piatra Neamț și Brăila. In ziua.în care ne-am aflat la Brăila sosise un vagon cu resturi de carton ondulat — materie primă așteptată „ca pîinea caldă", la fabrica din Zărnești. Asemenea situații, care se ivesc eu o anumită frecvență, pun în discuție actuala organizare a distribuirii maculaturii. Cu atît mai mult cu cît din investigațiile noastre a rezultat că, în
REȚINEȚI :
• Prin intensificarea colectării 

culatură la nivelul posibilităților tehnice actuale de prelucrare ale in
dustriei de celuloză și hirtie se pot economisi circa 500 000 mc lemn, 
128 000 MWh energie electrică și 40 000 tone combustibil convențional.

• Dacă în fiecare lună care a mai rămas din acest an fiecare 
tățean va preda in plus două kilograme de maculatură, se asigură 
surse pentru fabricarea unei cantități de hirtie suficiente pentru :

— întregul tiraj al ziarelor din România in această perioadă
— confecționarea a 56 milioane saci de hirtie
— realizarea a 200 000 tone cartoane diverse
• Un kilogram de maculatură

biiotecă 1Intensificarea colectării hîrtiei refolosibile reprezintă o acțiune de cea mai mare însemnătate economică la care organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organizațiile sindicale, de tineret, de pionieri, organizațiile obștești au datoria să mobilizeze toți locuitorii sa

și asigurarea unor cantități de ma-

predată — ® carte tn plus iu

cc- 
re-

bi-ac- mai să fie livratetelor și orașelor pentru ca, prin țiuni gospodărești, cantități tot mari de maculatură fabricilor de hîrtie.
Corneliu 
Corneliu 
corespondentul „Scînteii

CÂRLAN
IFR1M

cu cerințele
9am pus în valoare șl am generalizat întreaga experiență dobîndită în perioada anterioară, ne-am îndeplinit și depășit sarcinile la producția fizică, an de an, lună de lună, ba chiar, cu mici excepții, decadă cu decadă.în ce constă această experiență ? Revenim la cele două turnătorii, de funcționarea cărora depinde în cea mai mare parte îndeplinirea planului la producția fizică pe întreaga întreprindere. De Gheorghe Popovici motarea cuptorului la care lucrează, nu. decît cel mult 8 ore.

pe baza căreia

la muncitorul aflăm că reșa- de topit fontă, poate să dureze „Ce s-ar în-

produsele trebuie să 14—15 zile se execută

strînsă concordantă
9

economieide lună șl decadă de decadă cu sortimentele contractate și, drept rezultat, ele sint livrate ritmic, potrivit graficelor. Acest mod de lucru a fost 
instituit din luna iunie 1982, după vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in întreprinderea noastră. Atunci, analizind graficul livrărilor, secretarul general al partidului a că in timp ce la unele aveam substanțiale depășiri, înregistram o serie de

observat produse la altele restanțe. 
«. „M-aș fi bucurat și mai mult, ne-a spus secretarul general al partidului, 

dacă v-ați fi încadrat în graficele 
de livrare cu toate produsele și sor
timentele". Iar de atunci facem tot

La întreprinderea de utilaje și piese de schimb Botoșani

tîmpla dacă ați depăși durata ?“ — întrebăm. „în ultimii 3—4 ani nu s-a întîmplat niciodată una ca asta", ne răspunde interlocutorul. Un alt muncitor, Ion Bosînceanu, ne spune că, pînă nu de mult, căile de acces printre matrițele de turnare erau atît de largi incit se putea trece și cu autocamionul. „Și cum cuptorul de topit are o capacitate mare — precizează el — prin redistribuirea spațiului am creat posibilitatea utilizării a încă 48—50 de matrițe la fiecare șarjă turnată".Documentele statistice la care am apelat înaintea începerii investigațiilor arătau că, pe ansamblul întreprinderii, în primele 5 luni pla
nul la producția fizică a fost depășii 
cu 2 777 electropompe, 45 mașini și 
utilaje pentru deformări plastice și 
un însemnat volum de piese de 
schimb, insumind in total peste 40 
milioane lei. O situație, evident, bună. A fost îndeplinit însă planul și în structura sortimentală lită ?— Sint cițiva ani, ne spune trul Eugen Grasu, secretarul tetului de partid pe întreprindere, de cînd producția este organizată în așa fel incit fabricația începe lună

stabi-mâis- comi-

ce depinde de noi pentru a respecta riguros graficele de livrare.Din aceleași documente statistice am reținut insă că, in primele 5 luni ale anului, întreprinderea înregistra 
totuși unele restanțe la producția fi
zică, insumind 79 tone mașini și 
utilaje pentru industria ușoară și 
peste 130 tone de piese turnate din 
fontă. Cum s-a ajuns la această situație ? In prima parte a anului trecut, între indicatorii fizici repartizați, fosta centrală industrială pentru mașini și utilaje ale industriei ușoare a prevăzut și cantitățile de produse amintite. Nu insistăm acum asupra motivelor pentru care produsele respective au fost incluse în plan. Cert este că întreprinderea nu 
a găsit beneficiari pentru ele și, ca atare, a făcut fel de fel de demersuri, la care n-a primit insă nici un răspuns. Prin adresa nr. 200 004 din 15 ianuarie a.c., fosta centrală de resort insista să se ia toate măsurile necesare pentru introducerea acestor utilaje in fabricație. Nu se preciza însă și pentru cine anume și, mai ales, pe cheltuiala cui, întrucît fac
tori de conducere din Ministerul 
Industriei Ușoare au comunicat că 
nici o unitate din subordine nu are

nevoie in acest an de asemenea uti
laje și piese turnate.Incepînd cu luna martie, unitatea botoșăneană a trecut în subordinea unei alte centrale industriale (cea pentru utilaj petrolier, chimic și minier din Ploiești), dar, bineînțeles, cu toți indicatorii fizici planificați. Și așa, deși prevederile de plan la celelalte produse și sortimente aii fost realizate și chiar depășite, Întreprinderea poartă povara unei restanțe pe care dacă ar recupera-o n-ar face altceva decît să producă pagube economiei naționale. „O a- semenea situație — aprecia secretarul comitetului de partid pe întreprindere — se datorează unei planificări birocratice a activității de către factorii de resort, care se pare că nu cunosc sau nu țin seama de realitate. Sigur, planul trebuie 
îndeplinit la toate sortimentele, dar 
cu condiția ca ele să fie solicitate și 
necesare economiei naționale. Nu este normal ca de fiecare dată cînd am cerut să se modifice planul să primim răspunsuri ocolitoare, să ni se spună vorbe frumoase sau să ni se argumenteze că „așa trebuie". Dacă cineva a greșit la un moment dat nu e bine să se insiste asupra greșelii, ci să se ia măsurile necesare pentru Îndreptarea lucrurilor. Insist asupra oarece avem sortimente, la depășit planul, lucrurjle după tem restanțieri în evidențele centralei industriale Așa cum s-a subliniat ș! la recenta plenară comună, astfel de procedee sint incompatibile cu spiritul muncitoresc, revoluționar". Un motiv in plus deci pentru ca centrala și ministerul de resort să intervină prompt și să îndrepte această situație anormală, care nu corespunde cu cerințele economiei Așteptăm chiar un răspuns în acest sens, pe care îl vom publica neîn- tîrziat.

COMANDAMENTUL 
DIN NOAPTEora 21,30, președin- consiliului agroindus- Hotarele, Nicolae Vișa, a convocat la sediul S.M.A. pe șefii’ secțiilor de mecanizare și inginerii-șefi din cele șapte cooperative agricole care alcătuiesc acest consiliu. Motivul ? Verifi- cînd peste zi. punctele de lucru, împreună cu împu- . ternicitul comitetului județean de partid, tovarășa Nucea Nina, a rezultat că In unele unități; organi- nizarea muncii s-a dovedit defectuoasă. Ca atare, nu s-a realizat viteza zilnică planificată. Operativ, au fost stabilite, pe loc, măsuri care să fie aplicate chiar în dimineața zilei următoa- . re. Iată cîteva dintre ele:

• obligația unităților de 
a asigura mecanizatorilor 
masă caldă în cîmp și ră
coritoare, chestiune de care 
depinde folosirea din plin 
a timpului de lucru ;

• descărcarea combine
lor să se facă realmente 
numai din mers și nu prin 
deplasarea acestora Ia ca
petele parcelelor ;

• organizarea schimbu
lui II la eliberarea terenu
lui de paie și pregătirea 
solului ;

• depozitarea producției 
de orz eu umiditate de 
peste 17 la sută pe pistele 
betonate din unități, astfel 
incit recolta să fie livrată 
Ia indicii calitativi prevă- 
zuți ;

• revizuirea mijloacelor 
de transport din punct de 
vedere al etanșeității pen
tru evitarea oricăror pier
deri de producție.A fost un comandament succint, foarte clar in ce privește obiectivele, impus de o situație constatată de cei ce sint datori s-o facă. Cu atît mai valoroase ni s-au părut aceste măsuri luate pe loc, cu cit, a doua zi, secerișul orzului se executa pe ultimele suprafețe în întreg consiliul agroindustrial, iar. la cooperativele agricole Valea Dragului și Gostinari s-a declanșat recoltarea griului. Este o garanție in plus că la a- ceastă lucrare, aflată abia la început, se vor realiza și depăși ritmurile stabilite.

La

CÎND SPECIALIȘTII 
NU SINT IN CIMPNu din dorința de a face un caz, fiindcă realmente cel la care ne vom referi este un caz izolat, stăruim asupra unei situații intil- Comana,

acestei situații de- cerințe mari la alte care de altfel am și Numai că judecind hîrtii rezultă că sin- și chiar așa figurăm

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scînteii

La C.A.P. Hotarele - puternică concentrare de forțe 
la seceriș

SCURTĂ FIȘĂ DE CAMPANIE
© 90 la sută din unitățile agri

cole giurgiuvene au încheiat 
pînă aseară (27 iunie) secerișul 
orzului.

© Terenurile au 
rate de paie pe 70 
suprafața recoltată.

@ Aproape 13 000 
au primit sămînța
doua culturi, îndeosebi porumb 
pentru boabe.

® în mai muite unități agri
cole s-a dat semnalul începerii 
recoltării griului.

fost elibe- 
la sută din

de hectare 
celei de-a

Este bine că sint mulți oameni la prășit. Dar nu e bine 
cînd se trece prin lan în pas alergător, cum se întimplă 
pe unele suprafețe cultivate cu soia la Institutul de cer
cetare și inginerie tehnologică pentru irigații și desecări

W* '/ - / ■' -

..... i

manente In cîmp a specialiștilor, a cadrelor de conducere din unități și comune, a împuterniciților comitetului județean de partid, cărora revine
mele ce se ivesc. Intr-un cuvînt să fie integrați organic in formațiile plexe de seceriș.Era ora 10,30. timp excelent com-Pe un lucru,

combinele se’ plimbau de colo-colo. De ce ? In cîmp, spre lăuda lor, se primarul comunei, Breazu, secretarul siliului popular comunal, Mihai Busuioc, inginerul Gheorghe Gavrilescu, împuternicit din partea organului local de stat. Cu toții au decis să se încerce ici- colo dacă se poate recolta, dar nu puteau să hotărască să se lucreze din plin, pentru că lipseau șefa fermei, inginerul-șef, președintele unității, adicătocmai cei ce trebuiau să determine cu exactitate umiditatea lanului, dar care nu erau in cîmp. Ni s-a explicat că sint Ia o ședință la S.M.A. Băneasa. Ne-am îndreptat acolo. La sediul stațiunii găsim mai multă lume decît se justifica să fie la acea oră. Aflăm aici că, de fapt, nu fusese convocată nici o ședință. Specialiștii de Ia C.A.P. Comana au fost doar avertizați să ridice, măcar la acea oră tîrzie, sămînța de porumb pentru cultura a doua. Concluzia : la C.A.P. Comana, nu întîmplător, crările sint rămase urmă. Cum spuneam, insistat asupra acestei tuații întrucît greul — coltarea griului — abia urmează. Nu ne-am propus decît să tragem un semnal pentru organele agricole județene, care au datoria .șă-ăeqițJăfetÎJWi; această si- îl tuație.
LA PRĂȘIT... PE FUGĂIn drum1 .spre S.M.A. Băneasa, străbatem hotarul Institutului de cercetare și inginerie tehnologică pentru irigații și desecări, tot din Băneasa. Ce-i drept, culturile foarte frumoase din dreapta și stingă șoselei încintau ochiul. Mai frumos este și faptul că sute de oameni erau la prășit și Ia irigații. Și cum o stațiune trebuie să fie un exemplu în ce privește executarea corectă, conform normativelor, a tuturor lucrărilor, am intrat printre rînduri să vedem cum se face prășitul soiei. Surpriza a apărut chiar de la primele rinduri din lan. Costreiul a fost tăiat numai între rinduri, nu și pe rînd. La densitatea foarte mare a plantelor, buruienile rămase pe rind nu fac decît să dimiriueze recolta. Cei 47 de oameni mergeau în pas alergător prin soia. Nu se aplecau să plivească buruienile de pe rind care nu puteau fi tăiate cu sapa. Curioasă este optica inginerei Elena Florea, care supraveghea lucrările. „Dacă veneați anul trecut, vedeați niște culturi foarte frumoase". Ne-am întrebat, firește, ce o împiedică să fie și în acest an la fel de exigentă ? Mai ales că lanul de porumb de peste drum dovedea că, acolo, prașila normală s-a făcut cu maximă răspundere.Modul in care se acționează în unitățile agricole din județul Giurgiu constituie o probă a capacității de mobilizare a tuturor forțelor, a răspunderii de care dau dovadă organizațiile de partid de la sate pentru ca secerișul să se desfășoare în ritm intens și fără pierderi, pentru ca insămințarea culturilor duble, stringerea furajelor și executarea celorlalte lucrări să se realizeze exemplar.
Aurel PAPADIUC 
Lucian CIUBOTARU 
Ion MANEA

aflauVasile con-

1 il- in am sire?

naționale.
Recoltarea orzului pe ultimele suprafețe la C.A.P. Greaca, județul
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___________ ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE____________

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚEde o e fără precedent
Ne-am preocupat și am acordat o mare atenție condițiilor de locuit. Și în acest domeniu, cele mai 

importante rezultate le-am obținut, de fapt, în ultimii 20 de ani, cînd am intensificat ritmul construc
ției de locuințe — ceea ce ne-a permis să transformăm radical marea majoritate atît a orașelor, cît și a 
satelor noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU

Ritmul construcțiilor de locuințe — 
în pas cu dezvoltarea de ansamblu a economiei

FILE DE ISTORIE —
APARTAMENTE CONSTRUITE 
DIN FONDURILE STATULUI

• IN NOILE LOCUINȚE CONSTRUITE IN 
„EPOCA CEAUȘESCU- S-AU MUTAT CIRCA 10 
MILIOANE DE OAMENI.
• In municipii și orașe aproape două treimi din 

cetățenii care locuiesc în prezent în apartamente 
s-au mutat în casă nouă în ultimii 20 de ani.
• Dacă s-ar fi menținut ritmul construcțiilor 

din perioada 1945-1965, ROMÂNIA AR FI AJUNS 
LA ACTUALUL FOND LOCATIV DE-ABIA IN ANUL 
2089.

POPULAȚIA CARE LOCUIEȘTE IN CASE NOI
(din totalul populației țării)

• Fondurile de investiții pentru construcții de 
locuințe din perioada 1966-1985 depășesc de 
TREI ORI fondurile de investiții alocate pentru dez
voltarea întregii economii naționale din cincinalul 
1956-1960.

• S-au îmbunătățit continuu condițiile de locuit 
și confort. Dacă în 1965 doar 28,2 la sută din apar
tamentele construite aveau trei și mai multe ca
mere, în prezent ponderea lor a crescut la peste 
45 la sută.

Amplul proces al înnoirilor urbanistice de pe întreg cuprinsul țării este nemijlocit legat de 
gîndirea și activitatea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care cu prilejul vizitelor de lucru în județe, al diferitelor consfătuiri analizează machetele 

de sistematizare a localităților, mersul construcțiilor de locuințe

Un apartament 
la trei minute

în viața omului sint 
bucurii și bucurii. Dar 
bucuria de a te muta in 
casă nouă e, intr-o anu
mită privință, unică. O 
dată cu primii pași fă- 
cuți in noua casă — trai
nică și luminoasă ca toa
te ce le construim — ce
tățeanul a făcut parcă 
primii pași intr-o altă 
viață, intr-un mediu mai 
confortabil, mai civili
zat, modern.

Ce om al muncii folo
sea cu cîteva decenii in 
urmă cuvintul „aparta
ment" ? Fără nici cea 
mai mică indoială, po
porul român trăiește azi 
o viață nouă, înfloritoare, 
deși de cea veche nu-l 
despart decit 40 de ani, 
între care strălucesc pu
ternic ultimii 20.

Piatra de hotar a noi
lor și spectaculoaselor 
prefaceri urbanistice a 
fost — cum a fost și in 
toate celelalte domenii 
ale vieții noastre sociale 
și economice — Con
gresul al IX-lea al parti
dului, cînd la cirma 
destinelor patriei a fost 
ales ctitorul României 

moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de 
numele căruia sint lega
te nemijlocit toate ma
rile împliniri ale aces
tor ani.

O dată dispărută vechea 
mahala — chip al unei 
lumi nedrepte și apuse 
— construcția de locuin
țe nu s-a oprit; a con
tinuat intr-un ritm alert, 
procesul înnoirilor urba
nistice amplificindu-se la 
scară națională. Pe vatra 
vechilor orașe apar me
reu cartiere noi pentru 
oamenii muncii și fami
liile lor, adevărate orașe 
noi. Directivele Congre
sului al XIII-lea prevăd, 
pentru viitorul cincinal, 
in construcția de locuin
țe și activitățile social- 
culturale investiții de ă- 
proape 135 miliarde lei. In anul 1990 vor locui în case noi 90 la sută din cetățenii țării, iar la sfîr- șitul mileniului problema locuințelor va fi pe deplin rezolvată. Pentru că 
la noi in țară, la fiecare 
3 minute o familie tră
iește bucuria mutării in
tr-un nou apartament. 
(G. Gheorghe).

Un vast program de dotări edilitare
9 In 90 de localități s-au definitivat în această 

perioadă sau sint în curs de realizare noile centre 
civice, concepute într-o arhitectură specifică.
• Noile cartiere construite au fost proiectate ca 

ansambluri de locuințe complexe, dotate cu uni
tăți comerciale și prestatoare de servicii, cu obiec
tive social-culturale.

• In toate județele țării au fost construite în 
ultimii 20 de ani mari magazine universale, cel 
puțin cite un spital de mare capacitate și cite o 
nouă casă de cultură.
• O dată cu dezvoltarea construcției de locuințe 

s-a dublat rețeaua de alimentare cu apă și cea 
de canalizare.

Noi perspective deschise
• In următorii 5 ani, ALȚI 2,5 MILIOANE DE 

OAMENI VOR BENEFICIA DE LOCUINȚE NOI.
• Se vor accentua acțiunile de sistematizare 

rurală, prin concentrarea în comune mari a satelor 
și gospodăriilor izolate.
• Pînă în 1990 se va încheia procesul de orga

nizare teritorială și de sistematizare a tuturor loca- 

de Congresul al XIII-lea 
lităților țării, ceea ce va permite apropierea tot 
mai evidentă a condițiilor de muncă și de viață de 
la sate de cele de la orașe.
• Prin realizarea noilor construcții din perioada 

1986-1990 și, în continuare, pînă în anul 2000, 
VA FI POSIBILĂ SOLUȚIONAREA PE DEPLIN A 
PROBLEMEI LOCUINȚELOR IN ROMÂNIA.

A

In cincinalul 1986-1990 
se vor construi 
750000 NOI APARTAMENTE
aiocindu-se pentru construcțiile de locuințe, învățămînt, 
cultură, ocrotirea sănătății,educație fizică și sport 
fonduri de investiții de aproape

MILIARDE LEI

Pagina realizată de Mihai IONESCU



PAGINA 4 SCINTEIA vineri 28 iunie 1985

Cu pasiune, cu devotament și abnegațieEste vorba în rîndurile de față de o reîntîlnire. O reîntîlnire cu Tudorița Seciu, Culița Toma, Maria Pațîrnea și alte comuniste din secția confecții pentru femei de la între
prinderea de confecții și tricotaje 
București. Le cunoscusem cu prilejul unor ’ 'cînd am discutat despre formele și metodele ’ ‘obținerea în producție. Dar atît cit și factorii care le-au determinat se cer văzute și dintr-o altă perspectivă.La înalta tribună a marelui forum al comuniștilor, secretarul general al partidului, tovarășul 
CEAUȘESCU, sublinia : 
conștienți că nimic nu 
realiza fără muncă, fără 
fără consum de energie și 
ță creatoare, fără spirit revoluționar, 
devotament și abnegație". Sint cuvinte care exprimă un adevăr profund, un adevăr care explică și performanțele colectivului acestei secții. Sigur, faptul că planul a fost îndeplinit la toți indicatorii în fiecare lună a acestui an, ca și în anii precedenți, se datorește în mare parte măsurilor tehnico-organizato- rice luate pentru buna desfășurare a procesului de producție. Dar dincolo de măsurile întreprinse se află energia, inteligența creatoare, spiritul revoluționar, devotamentul și abnegația acestor virstnice.și tinere comuniste, ale întregului colectiv 
al secției. Și, dincolo de rezultatele economice, performanța cea mai de preț o reprezintă formarea de comuniste, de muncitoare cu înalte însușiri profesionale și morale.Ca la orice reîntîlnire, te interesezi mai întii ce s-a mai întimplat intre timp. Un fapt devenit obișnuit, dar de fiecare dată consemnat cu aceeași bucurie : îndeplinirea și depășirea planului Ia export. Iar îndeplinirea planului la export înseamnă întreaga producție a secției, înseamnă realizarea producției fizice, a productivității muncii, a parametrilor calitativi. A mai avut loc și un eveniment emoționant. Tînăra Niculina Vasile s-a căsătorit. La ceremonia de la casa căsătoriilor au venit un mare și cu un Și multe urări, și colțul ochilor. Mirele a fost uluit de

documentări anterioare,de muncă ce au dus Ia unor remarcabile succese rezultatele,

această din partea muncă ale soției sale. Dar comunista Niculina Vasile nu-i o tînără oarecare. Secretară a unei organizații U.T.C., ea și-a propus ca la banda ei de lucru nici o utecistă să nu se situeze sub normă. Și a reușit. Aceasta a fost doar una din multele ei izbînzi.Cea mai importantă realizare a organizației de partid, care explică asemenea izbinzi, este statornicirea

dovadă atîtor de afecțiune tovarășe de sufletul ei Tudorița Seciu. A sprijinit-o mai întii să obțină un loc la căminul de familiști. Apoi, încetul cu încetul, i-a insuflat încredere în forțele proprii și, așa cum spun psihologii, a reușit să-i schimbe imaginea despre sine. Și, astăzi, tînăra muncitoare este numai inimă, lucrează cu multă îndemînare orice model i s-ar încredința și este absolventă a liceului seral.Numele Tudoriței Seciu, secretara comitetului de partid din secție, a t

ARTA SOCIALISTA
dimensiune a umanului

NICOLAE 
„Să fim 
se poate 
eforturi, 

inteligen-

număr de colege cu flori dar din partea colectivului, sărutări, și multe sincere cite o lacrimă înflorită în

Proiecții
9

de lumină
ale Congresului

al IX-lea
relevate

în biografii 
semnificative

unui climat de exigență și responsabilitate în muncă, avînd ca punct de sprijin împlinirile pe plan profesional, principalul izvor al sentimentului demnității umane, nobila nevoie sufletească de a te face util, de a te dedica cu devotament și abnegație unei cauze înălțătoare. Și hotărîtor în formarea unui asemenea climat a fost și este încrederea acordată tinerelor. Comunistele cu experiență politică și profesională mai îndelungată le sprijină cu grijă și dragoste să-și perfecționeze calificarea, le încredințează lucrări din ce în ce mai complexe, le îndeamnă spre studiu, spre treptele mai înalte ale măiestriei profesionale.Una dintre tinerele muncitoare cu calități profesionale de excepție este și comunista Maricica Igescu. Cînd a sosit în secție era nepregătită și descumpănită. La un moment dat voia să plece pe motiv că „și la noi, la Vaslui, s-a construit o fabrică de confecții". S-a apropiat

fost foarte des amintit de tinerele și foarte tinerele sale tovarășe de muncă. Printre ele a fost și Maria Pațîrnea, secretară a unei organizații de bază din secție. „O cunosc 
pe tovarășa Seciu din 1965, cînd 
am fost încadrată la I.C.T.B. — ne-a 
spus ea. Ca secretară de partid am 
învățat multe de la dînsa, cum să 
pregătesc adunările generale, cum 
să intocmesc planurile de muncă, 
dosarele pentru primirile in partid. 
Mi-a recomandat să mă ocup cu 
toată atenția de activitatea organi- 

deoarece la noi lu
de 

am

zației U.T.C., 
crează un număr foarte mare 
tinere. Dar mai presus de toate 
învățat de la ea să fiu atentă cum 
mă comport, cum muncesc, princi
pala condiție de a fi exigentă cu 
ceilalți. Nu poți pretinde cuiva să 
fie corect înainte de a fi tu însuți. 
Iată de ce, urmind 
activitatea 
munca de

modelul ei, in 
mea pun pe primul plan 
educație, de creare a unui

climat în care oamenii să lucreze 
cu plăcere, cu devotament și pe de
plin conștienți de îndatoririle lor".

„Și la rîndul tău — intervine Culița Toma — ca secretară nou aleasă 
a biroului unei organizații de bază 
mă îndrumi pe mine. Astfel, printre 
altele m-ai sfătuit ca împreună cu 
ceilalți membri ai biroului să am in 
permanență in vedere îndeplinirea 
hotărîrilor adunărilor generale, 
deoarece comuniștii care ne-au ales 
apreciază munca după felul in care 
noi acționăm pentru îndeplinirea 
voinței lor".Nu fără temei se spune că adevăratele caractere se formează și se afirmă în procesul muncii. Și în secția de tricotaje pentru femei de la prestigioasa întreprindere bucu- reșteană s-au format asemenea caractere, care reunesc trăsături ca dîrzenia și responsabilitatea, exigența și înțelegerea, ambiția și generozitatea. Le-am întrebat : care este cea mai bună muncitoare din secție ? Răspunsul a fost simultan și fără ezitare : Florica Filip. Și cu explicațiile de rigoare : locul întîi pe secție și locul trei pe întreprindere, o unitate cu peste 17 000 de oameni, poziție pe care o ocupă și în prezent în întrecerea socialistă. în mod deosebit se remarcă în climatul de muncă al secției acel emoționant sentiment de solidaritate muncitorească, de întrajutorare în probleme de muncă și de viață.Nu lipsită de semnificație a fost și relatarea comunistei Jana Iories- cu despre participarea colectivului secției la lucrările de la metrou : 
„Am lucrat toate cu mult sirg și cu 
multă plăcere. Este doar 
nostru". Se simțea in i ei mîndria de a aparține harnic colectiv, adevărată muncitorească formată la vie a spiritului revoluționar, a dăruirii și abnegației. O familie muncitorească ca multe altele care s-au plămădit în aceste ultime două decenii de profunde înnoiri și transformări revoluționare in viața poporului nostru, de cind în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, strategul strălucitelor noastre victorii, făuritorul epocii ce-i poartă numele înscris cu majuscule in cronica devenirii noastre socialiste.

metroul cuvintele acestui familie i flacăra

Constantin VARVARA

indicatori de plan au cu : 0,5 la sută la pro- 0,3 la sută la producția

industriaiă de 
și aeronautică

întrecerea
socialista pe cinci luni

locuri se situează :primele

INDUSTRIA METALURGICA

DE MAȘINI

INDUSTRIA CHIMICA

Locul și spirt III : întreprinderea de bere Bacău, cu 727,5 puncte.
Locul II : Centrala sării și nemetaliferelor București, cu 226,2 puncte.

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE 
ȘI MATERIALE ELECTROTEHNICE

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO — 

ALTE MINISTERE

teriale marfă cele planificate cu 5,3 la sută, consumul de energie electrică și combustibili a fost sub cel normat cu 4

INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR

IN DOMENIUL
POȘTEI ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

la 1 000 lei producție- au fost mai mici decît

Unități fruntașe în

Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe cinci luni care au trecut din acest an de către alte colective 

■fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum 
și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe ' la sută. 
baza realizării indicatorilor prevăzuți. in criteriile de organizare a între
cerii socialiste, la 31 mai 1985 *) pe

Locul I : întreprinderea rețele 
electrice Brăila, cu 634,2 puncte.Unitatea s-a încadrat în reparti
țiile de energie electrică și în prevederile de plan privind consumul propriu tehnologic de energie electrică; planul a fost depășit cu 48 la sută la producția netă în activitatea de con- strucții-montaj, 2,7 la sută la productivitatea muncii, 9,7 la sută la volumul total al activității de proiectare ; cheltuielile la 1 000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici decit cele planificate.Locul II : întreprinderea de rețele electrice Cluj-Napoca, cu 607,8 puncte.Locul III : întreprinderea de rețe
le electrice Suceava, cu 601,2 puncte.

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Satu-Mare, 
cu 391,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,3 la sută la prestări de servicii pentru populație, 0,5 la sută la volumul activității pe o persoană, 4,7 Ia sută la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei venituri au fost mai mici decît cele planificate cu 3,3 la sută.Locul II : Direcția județeană de poștă și telecomunicații Maramureș, cu 337,4 puncte.Locul III : Direcția județeană de poștă și telecomunicații Dolj, cu 335,3 puncte.

Locul I : Centrala industrială pen
tru produse refractare — Brașov, cu 
186,2 puncte.Principalii fost depășiți ducția netă, marfă vîndută și încasată, 2,4 la sută la productivitatea muncii ; consumurile de materii prime și materiale de bază au fost sub cele normate cu 1,9 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 6,6 la sută.

— Zona de interferență a opiniilor 
formulate de esteticile contemporane 
pare a fi teoria valorii. Deși sint se
sizabile diferențieri apreciabile de 
abordare, s-a ajuns, totuși, la un 
consens aproape unanim de conside
rare a operei de artă din perspec
tivă axiologică. Care este, tovarășe 
prof. dr. DUMITRU GHIȘE, contri
buția cercetării românești actuale la 
definirea țelului și a teritoriului ar
tei 1— Nimeni nu mai discută astăzi despre artă fără să se situeze în perspectiva axiologiei, mai exact, fără să țină seama că teritoriul artei se confundă cu acela al valorilor estetice. Discuțiile incep, de regulă, atunci cind' se încearcă definirea acestor valori. Să ne amintim doar de celebra ceartă dintre adepții esteticului „pur" și cei care susțineau „impuritatea" artei, dintre adepții autonomiei absolute a artei și cei care susțin caracterul angajat al acesteia. Sint tot mai puțini aceia care se Încumetă să susțină o „artă pură", desprinsă de realitate, de spațiu și de timp, descărnată de istorie și de conținuturile ei socio-umane. Arta nu mai e un joc steril, ci operă de angajare. Cred că, din acest unghi de vedere, contribuția cercetării românești actuale la definirea țelului și teritoriului artei este notabilă și ea se referă Ia o înțelegere tot mai suplă, mai flexibilă, într-un cuvînt dialectică, a caracterului angajat al artei. Din această perspectivă, nimic din ceea, ce e legat de om nu este străin ■ artei. Cu alte cuvinte, teritoriul artei s-a extins aproape Ia infinit. Am putea spune că nu mai. există zone a-estetice. interzise prin definiție investigării creatorului de artă. Orice poate deveni obiect sau substanță a artei cu condiția sine qua non a prezenței omului. Căci arta nu e, în ultimă instanță, decît un mod specific al omului de a se releva pe sine in raport cu lumea, cu ceilalți oameni, cu sine însuși. în această mișcare liberă a artei pe cele mai nebănuite teritorii ale umanului, problema „degradării artei" prin intruziuni extra-estetice devine un non-sens. Căci omul — subiectul de totdeauna al arfei — nu e desprins nici el de social și de istorie, nu e subiectivitate pură, ci o existență determinantă și formată socialmente : el nu numai simte dar și gindește, nu numai gindește dar și acționează, nu numai că acționează pur și simplu dar o face în funcție de anumite determinări socio-istorice și, in același timp, scopuri, pe care le urmărește. Prin forța imprej urărilor, arta are inculcată, stringe in ea, in contextul bogatului material pe care il prelucrează, in felul ei desigur, și un „strat ideologic" ; arta este, inevitabil, intr-o lormă sau alta, receptaco- lul unor idei politice, juridice, filosofice, morale etc., toate legate de om și de prezența lui in lume.Societățile umane, și deci oamenii, dezvolta ideologia — cum spunea un gmditor francez contemporan — ca pe un element necesar respirației lor, vieții lor istorice. Raportul „trăit" al oamenilor cu lumea, inclusiv cu istoria, trece prin ideologie ; mai mult, se poate spune că acest raport este ideologia insăși. in acest sens afirma Marx că, in ideologie, ca loc al luptelor politice, oamenii devin conștienți de locul lor in lume și in istorie. A căuta prin artă „sensul vieții" înseamnă a căuta tocmai acest loc de care vorbea și Marx. Ca atare, nu prezența ideologiei in substanța artei „degradează" arta, ci calitatea acestei ideologii (ce fel de ideologie ?) și modul in care artistul reușește să o încorporeze organic in operă, nu adăugind-o. (Nu mă refer, așadar, la acele, opere care, cum zicea Flaubert, iși propun să „ilustreze o teză", dar care nu reușesc să devină opere de artă).Cred că cercetarea românească actuală. situîndu-se pe o poziție de gindire materialist-dialectică si isto-

tot mai cercetă- precizatartei, și-au „ încercările de teluri care omului cu lu-

rică. a reușit să pună tot mai mult în lumină aceste determinatii interioare ale esteticului, din care nu lipsesc, ca elemente constitutive, filozoficul. politicul, morala etc.Pornind de la înțelegerea nuanțată a teritoriului rile românești actuale și nuanțat, implicit, și a defini telurile artei, țîsnesc din raporturilemea înconjurătoare, naturală și socială. cu el însuși, din nevoia de a transforma această lume, de a o ameliora si perfecționa, de a o face mai bună si mai dreaptă, iar viata omului mai fericită. Prin semnificațiile și valorile pe care le poartă în sine, opera de artă autentică trebuie să devină. în această viziune a cercetării românești, o artă umanist revoluționară.în acest sens. în Raportul la cel de-al XIII-lea Congres al partidului, tovarășul Nicolae'Ceaușescu spunea: 
„Literatura, artele... trebuie să pro
moveze cu mai multă îndrăzneală 
spiritul revoluționar in noile creații".

— Răminind o dimensiune a uma
nului, arta poate fi o sitnplă expre
sie a formei sau se impune prin sub-

CONVORBIRILE
„SCÎNTEir

stanță, prin idealul de viață propus ? 
Poate oare calofilia, excesul orna
mental să acrediteze opera de artă, 
dincolo sau in afara încărcăturii 
ideatice, a spiritului înaintat, pro
gresist ?— Chiar din cele spuse mai înainte rezultă că. astăzi, arta nu mai poate fi concepută ca o simplă preocupare pentru formă. Preocuparea pentru formă e o condiție necesară si permanentă a artei, dar., e limpede, forma nu există în sine, nu e un recipient în care torni un conținut. Aceasta e o reprezentare mecanicistă și simplistă asupra conținutului și formei, văzute ca două entităti separate. Ele pot fi separate doar în mod abstract si din rațiuni strict metodice. în realitate, forma nu poate fi. nu este. în cazul artei autentice desigur. decit modul în care se structurează conținutul, mai exact, structura pe care și-o cere fiecare conținut. Mutatis mutandis, așa cum în natură 
o anumită substanță cristalizează într-un mod specific, tot asa. în artă, fiecare propriu ar fi osmozeSigur, studiul formei e indispensabil, dar calofilia în sine este un non sens. E ca și cum pentru un pianist esențiale ar fi exercițiile, nu concertul. Golită de substanță, simplu arabesc, opera de artă nu există. Ea trăiește prin pulsația vie a miezului ei de sensibilitate și gindire. prin ideile și sentimentele pe care le transmite, prin semnificațiile pe care le pogrtă., Forma e și ea esențială, dar numai în măsura în Care incorporează acest, miez și-1 face nu numai transmisibil, ci și emoționant si convingător.

— Estetica românească are o tra
diție solidă, fixată cu decenii in 
urmă. La temelia ei s-a aflat cu pre
cădere cercetarea fenomenului artis
tic românesc in contextul universal, 
care a permis generalizarea teoretică. 
„Estetica basmului" de G. Călinescu 
este un argument in acest sens. Este
tica noastră actuală aduce o altă 
perspectivă în abordarea operei de 
artă ?— Estetica românească de astăzi ca teorie generală a artei, ca disciplină filozofică deci, se situează, prin ceea ce are ea mai valoros, ne poziții de gindire materialist-dialectice și istorice. Din această perspectivă, ea se străduiește să formuleze o expli-

conținut îsi are modul său de a cristaliza. Capodopera tocmai ilustrarea deplinei dintre conținut si formă.

catie socio-istorică a operei de artă, să dezvăluie legăturile indisolubile existente intre creație și viață, să pună în evidentă specificitatea artei în însușirea realității, diferentele fată de stiintă. autonomia ei relativă ca mod de existentă culturală a omului etc. Totodată, pe lingă problemele de estetică generală, sint tratate, astăzi. de către esteticienii români, cu tot mai mult succes, nu numai problemele de teorie generală a artei, ci și cele legate de diferitele genuri de artă (literatură, muzică, arte plastice, arhitectură. cinematografie). Ilustrativ pentru stadiul atins de cercetarea românească actuală este Este
tica, tratat apârut_nu cu multă vreme in urmă Este primul xistă apărut cuprinde. în și experiența celor mai valoroși cercetători din tara noastră, de la generația mai vîrstnică si oină la ceJ. tineri. Evident. Tratatul valorifică pozițiile cele mai înaintate ale esteticii românești de piuă acum (Căli- nescu. Vianu. Ralea. Blaga s.a.). dar nu numai românești. Continuind și deZvoltînd aceste tradiții. Tratatul reprezintă, inevitabil, nu numai continuitatea cu aceste tradiții, ci și încercarea realizată filozofia torică în cietătii, implicit și a locului si rolului artei in viata umană.

— Discemarea si 'selectarea valori
lor se operează la un prim nivel prin 
foiletonul critic. Scopul și mijloacele 
acestuia sint prin insăși natura lor 
limitate. Se implică oare suficient 
cercetarea estetică actuală in afir
marea operelor valoroase create de 
autorii contemporani, distinge aceas
ta direcțiile si perspectivele durabile 
de experimentele facile, de lucrările 
neviabile ?— Pentru a putea răspunde corect la o asemenea Întrebare ar fi necesar un studiu prealabil atent al modului în care se exercită critica de artă curentă. E o muncă extrem de intensă și complexă, sistematică, pe care, pensonal. n-am făcut-o. Urmăresc însă cu atenție modul in care se manifestă critica noastră în paginile principalelor reviste de profil. Din aceste motive, răspunsul pe care-1 pot da are un caracter inevitabil de aproximație, e mai mult o impresie generală rezultată dintr-un contact relativ constant cu foiletonul critic.Opinia mea este că. în momentul de fată, activitatea critică în domeniul artei este ilustrată. în mare măsură. cu strălucire, de multe condeie consacrate, mai virstnice si mai tinere. Avem. în general, o critică sensibilă si inteligentă, aptă să detecteze valoarea si să o sprijine. Din păcate, nu de puține ori foiletonul critic este minuit cu superficialitate, opinia subiectivă si arbitrară dîn- du-și mîna cu un partizanat lipsit de un suport valoric al operei. Empirismul. lipsa de rigoare conceptuală, teoretică merg, ip, .acest caz, mină’ & tnînă cu "atitudinea intole- I rantă și galimatiasul intelectual. în unele cazuri fenomenul este atît de acut îneît actul critic se transformă într-un limbai ininteligibil, păsăresc.Date fiind aceste împrejurări, pentru o mai bună decantare a valorilor. cred că se simte nevoia unei implicări mai directe a cercetării estetice propriu-zise în actul de evaluare critică curentă. O aprofundare si o lărgire a orizontului teoretic ar fi binevenită pentru actul critic curent, i-ar putea deschide un apetit sincer Si autentic pentru valoare, eliminînd supărătoarele intervenții „critice" lipsite de ’obiect, diletantismul atît de păgubitor așezării unei autentice table de valori a culturii noastre socialiste.

la Editura Academiei, tratat de estetică marin tara noastră și care fond, reflexia teoretică

de depășire a lor. depășire din perspectiva adusă de materialist-dialectică și js- înțelegerea omului si a so-

Convorbire realizată de
Emil VASILESCU

o

Locul I : întreprinderea „Elcctro- 
banat“-Timișoara, cu 248,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,5 la sută la producția fizică și producția marfă vîndută și încasată, 3,7 Ia sută la export, 0,3 la sută la productivitatea muncii; consumurile de energie electrică și combustibili au fost sub cele normate cu 5,3 la sută, iar cele de materii prime și materiale cu 1,1 la sută.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE, 

STICLEI ȘI CERAMICII FINE /

Locul I : întreprinderea „Metalică"- 
Oradea, cu 1 063,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,7 la sută îa producția netă, 2,8 la sută la producția marfă vindută și încasată, 4,1 la sută la productivitatea muncii ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la export, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței : consumurile de energie electrică și combustibili au fost sub cele normate cu 13.4 la sută.Locul II : București, cuLocul III : lanul" Alba Iulia, cu 191,7 puncte.

Locul I : întreprinderea de trans
port și utilaje pentru construcții Mo- 
tru, județul Gorj, cu 889,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 18,5 la sută la producția netă în activitatea de transport, 28,5 la sută la indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul de autovehicule ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la volumul mărfurilor transportate, productivitatea muncii, beneficii, venituri brute din activitatea de transport ; consumul de carburanți a fost sub cel normat cu 3,6 la sută.Locul II : întreprinderea de transport specializat pentru agricultură și industria " ' " ’’puncte.Locul transport București, cu 552,2 puncte.

Locul I : Centrala 
echipament special 
București, cu 374,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,3 Ia sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată, 4,3 la sută la export ; depășiri de plan au mai fost obținute și la beneficii; consumurile de materii prime și materiale de bază au fost sub cele normate cu 2,8 la sută, iar cele energie electrică și combustibili 4,5 la sută.

STAGIUNEA ESTIVALĂ PE LITORAL t V

alimentară Brăila, cu 815,9III : întreprinderea de în chimie „Transchim" —
ÎN COOPERAȚIA

MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană

întreprinderea Inox- 537,8 puncte.întreprinderea „Porțe-
ÎN INDUSTRIA 

VINULUI, BERII, SPIRTULUI, 
AMIDONULUI, TUTUNULUI 

ȘI APELOR MINERALE

Locul I : întreprinderea viei și vi
nului Vilcea, cu 1 046 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 24,8 la sută la producția fizică. 23,8 la sută la producția netă, 13.2 la sută la productivitatea muncii și la livrări la fondul pieței ; depășiri însemnate de plan au mai fost obținute la marfă vîndută si încasată neficii ; cheltuielile totale lei producție-marfă au fost decit cele planificate cu 11 iar cele materiale cu 10.9 consumurile de energie electrică combustibili au fost sub cele normate cu 3.7 la sută.Locul II : întreprinderea de țigarete — București, cu 818,9 puncte.

producția și la be- la 1 009 mai mici la sută, la sută ;Și

______  _ a 
cooperativelor meșteșugărești Arad, 
cu 732,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,1 la sută Iaprestări de servicii pentru populație,3.4 la sută la producția netă, 3 la sută la valoarea producției marfă și prestărilor de servicii neindustriale în industria mică, 17,4 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și beneficii; cheltuielile totale la 1 090 Iei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3,4 la sută, iar cele materiale cu 1,4 la sută.Locul II : Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Neamț, cu 519,4 puncte.Locul III : Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Olt, cu503.4 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE — 
INDUSTRIA MINIERA

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție si beneficiile au 
fost calculați pe patru luni.

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 229 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 11,6 Ia sută la volumul de pregătiri miniere, 8,8 la sută la volumul de deschideri miniere, 12,6 la sută la producția netă, 5,6 la sută la producția fizică. 10 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 3,8 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile ma-

Locul I : Centrala de utilaje și pie
se de schimb pentru industria chi
mică — București, cu 806,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 15,6 la sută la producția fizică, 6,6 Ia sută la producția netă, 6,4 la sută Ia producția- marfă vîndută și încasată, 2,2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, beneficii, livrări de mărfuri Ia fondul pieței ; consumurile de energie electrică.și combustibili au fost sub cele normate cu 6,8 la sută.

Monumentul de la Guruslău, dedicat 
lui Mihai Viteazul. (Autor : Victor

Gaga)

Stagiunea estivală pe litoral are un program dens, cuprinzînd, zilnic, spectacole de teatru și folclorice, concerte, expoziții, manifestări consacrate filmului, cărții sau discului, realizate cu participarea unor colective artistice, soliști și formații sosite din întreaga țară. Astfel, in luna iulie se vor afla în turneu pe litoral teatrele naționale din Cluj- Napoca, Craiova și Iași, precum și colectivele teatrelor „Bulandra", „Giulești", Teatrului Mic și.Teatrului de Comedie din Capitală, precum și Teatrului tineretului din Piatra Neamț. Spectacole de operă și balet, în bună parte premiere ale stagiunii,

vor fi prezentate în această perioadă de artiști ai primei scene lirice a țării, precum și de Opera clujeană și Opereta din București. Nu vor lipsi nici spectacolele de revistă și circ, concertele de muzică ușoară și populară. Un loc distinct ii ocupă : „Festivalul filmului românesc pentru tineret", „Festivalul filmului de animație", „Festivalul de folclor", concursul de creație și interpretare de muzică ușoară românească „Mamaia *85", tradiționalele „Serbări ale mării", „Decada discului", cărții pentru tineret", „i lor concertiști" ș.a. „Zilele,GâIa tineri-

In jurul orei 17,30, transmisiu
ne directă de la Rovinari. Adu
narea populară prilejuită de vizita 
de lucru a tovarășului Nicolao 
Ceaușescu în județul Gorj 

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. Seceriș 

*85. Cu răspundere pentru recoltă, 
toată suflarea satului în cîmp !

20.35 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. Viitorul planetei 
oamenilor

20.50 Amfiteatrul artelor. Revistă TV a 
„Gîntării României"

21.35 Efigii ale muncii. „Epoca 
Ceaușescu" • Caratele inteligen
ței

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala „Delta Dunării" 
— Tulcea, cu 769,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 16,8 la sută la producția fizică, 15,6 la sută la producția netă, 3.9 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 17,7 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 12.9 la sută, iar cele materiale cu 10,3 la sută.Locul II : Centrala producției și industrializării tutunului — București, cu 471,6 puncte.Locul III : Centrala morărit, decorticat, produse făinoase — 416 puncte.

industrială panificație București, deȘicu
ÎN TRANSPORTURI

deLocul I : Centrala industrială 
reparații auto București, cu 430,4 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 16,2 la sută la producția fizică, 0.6 la sută la producția netă ; depășiri de plan au mai fost obținute la export ; consumurile de materii prime și materiale de bază au fost sub cele normate cu 5,3 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 6,7 la sută.Locul II : Centrala mecanică de material rulant — București, cu 425,4 puncte. (Agerpres)

• •Mărturii nepieritoare ale conștiinței de sine
Creația artiștilor timișoreni a ultimelor două decenii a dus la afirmarea 

unor adevărate valori ale umanismului modern, a unor lucrări care s-au 
remarcat deopotrivă prin explorarea temerară a universului contemporan, 
prin folosirea unor mijloace de exprimare capabile să pună în valoare, 
cu personalitate, măreția unor ani de rodnice împliniri, lată de ce ne-am 
adresat președintelui filialei U.A.P. din Timișoara - sculptorul Victor Gaga 
— rugîndu-l să ne vorbească despre prezența artiștilor timișoreni in viața 
orașului și a județului.— Dat fiind rolul ce revine filialei noastre ca factor de cultură în această parte a țării, spunea sculptorul Victor Gaga, intr-un spațiu cu vechi și bogate tradiții artistice, importantă mi se pare solidarizarea tuturor creatorilor de frumos în jurul ideii de răspundere față de creația proprie, pe de o parte, și pe de altă parte față de supremul și adevăratul beneficiar al creației noastre— omul, contemporanul nostru. în acest sens aș sublinia ca o deosebită realizare în orașul nostru prezența primei tabere de sculptură în piatră— o mai veche dorință a noastră materializată prin inițiativa organelor locale de partid și de stat, a Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Timiș, prin efortul material al mai multor întreprinderi locale ca I.M.T., E.L.B.A., întreprinderea municipală de drumuri și poduri, a Muzeului Banatului și, nu in ultimul rind, al Uniunii artiștilor plastici. Nu este însă o acțiune izolată, taberele de la Deta (sculptură în lemn) sau acelea de pictură de la Teremia Mare, Cenad, Dealul viilor — Lugoj au contribuit de asemenea la artistic al lucrări de timișoreni creație în ar fi taberele de pictură de la Mra- conia (județul Mehedinți), Valea Doftanei (județul Prahova) sau artiștii tineri la taberele organizate prin U.T.C. la Lăzarea și Anina. Aș adăuga la acestea rolul pozitiv pe

îmbogățirea patrimoniului județului nostru cu multe artă. De asemenea, artiștii au participat la tabere de alte județe ale țării, cum

care prezența unor lucrări de artă contemporană îl are în expozițiile organizate în mediul rural și direct în mediile industriale. Mă gîndesc la expozițiile cu lucrările noastre deschise la complexul cultural-artistic din comuna Lovrin, la expoziția deschisă la clubul Constructorul din Timișoara și la întreprinderea „Elec- trobanat", la expozițiile de pictură și grafică de la Sacoșul Turcesc și Cenei. Marile evenimente și aniversări ale anului au determinat realizarea unor lucrări variate din punct de vedere tematic și stilistic, lucrări prezentate în cadrul expoziției deschise în cinstea Congresului XIII al partidului, al Salonului anual de artă, al celui estival și al celui de primăvară, al expozițiilor deschise de membrii filialei noastre la sediul U.A.P., la Casa scriitorilor din Timișoara, la Muzeul Banatului, la Galeria Helios ș.a. Cele 21 de expoziții personale deschise la Timișoara și în țară, participările noastre la manifestări de importanță republicană sint,. de asemenea, acțiuni care pot creiona succint o activitate pe care aș numi-o rodnică. O activitate răsplătită de altfel cu citeva premii, dintre care premiul U.A.P. pentru scenografie (Emilia Jivanov), premiul de artă decorativă la expoziția de artă republicană (Lihor Laza Eva) și premiul „Intergrafik" (R.D.G.) obținut de Constantin Catargiu.
— Artiștii plastici timișoreni 

obținut, de asemenea, rezultate 
marcabile în cadrul Festivalului
țional „Cîntarea României". Cum a

au 
re- 
na-

a poporului
fost organizată, in cadrul 
dumneavoastră, îndrumarea 
lor amatori de către profesioniști ?— Fiecare artist profesionist, membru al U.A.P., răspunde de cite o comună a județului Timiș, a cărei activitate culturală o urmărește îndeaproape. In afara acestei activități permanente, bilunar, duminica, au Ioc întîlniri ale artiștilor, plastici profesioniști cu artiștii amatori din municipiul Timișoara, membri ai cenaclului „Romul Ladea".

— Am văzut in parcul Alpinet 
lucrările simpozionului de sculptură 
in aer liber la care ați participat, 
dar mai ales am văzut la Guruslău 
monumentul 
memoriei lui 
apropiat de 
ales care a 
stat la baza 
ment ?— Marile

pe care l-ați 
Mihai Viteazul, 
această temă 
fost concepția 

ridicării acestuimomente ale

filialei 
artiști-

dedicat 
Ce v-a 
și mai 
care a 
monu-istoriei neamului românesc mi-au fost întotdeauna apropiate. Mai ales istoria eroică și tragică a lui Mihai — realizatorul primei uniri — m-a impresionat în mod deosebit. Am și acum in atelier un relief din 1952 care ilustrează una din luptele voievodului. La Guruslău, în amintirea celebrei lupte care s-a dat aici, Societatea Astra a ridicat în 1926 un obelisc înalt de J6 metri — lucrare distrusă de horthyști. Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la ridicarea acestui monument și a 375 de ani de la cunoscuta tiva ridicării lași loc. Am concepție a unirea trainică a celor trei provincii românești unite sub Mihai Viteazul. Stemele lor prind în mod simbolic trei coloane înalte de piatră care au la bază reliefuri ce ilustrează aspecte ale luptei. Am dorit un ansamblu de mare sobrietate con-

bătălie s-a luat iniția- monumentului pe ace- dorit ca prin întreaga lucrării să simbolizez

ceput și realizat din forme mari, simbolice, perceptibile de la mare distanță. Pentru că trebuie precizat faptul că, așa cum e amplasată, pe dealul unde Mihai Viteazul și-a avut punctul poate fi tanță.
— Nu 

tre temele istoriei românești pe 
le-ați abordat in lucrările dumnea
voastră. Expoziția organizată la 
București in sălile Dalles cu lucră
rile artiștilor timișoreni aducea un 
impresionant portret al lui Horea — 
o temă care poate fi regăsită in ate
lierul dumneavoastră în mai multe 
variante...— Multe din temele lucrărilor mele s-au inspirat din istoria noastră. Dragostea pentru poporul a cărui parte mă simt m-a făcut să mă apropii mai ales de temele țărănești pe care le cunosc bine. „Sfatul înțelepților", „Stîlpul casei", „Păsările", „Legenda meșterului Manole" sint citeva dintre aceste lucrări, in care am încercat să aduc un omagiu spiritualității românești atît de strălucit întrupată in arta populară. Aceeași pasiune pentru istoria românilor m-a făcut să mă apropii de personalitatea lui Horea. Am colindat locurile lui de baștină, i-am căutat urma în lemnul pe care l-a cioplit (știut fiind faptul că Horea a fost cioplitor în lemn și că în această calitate a străbătut Ardealul). Este și unul din motivele pentru care in ultimii ani i-am dedicat citeva lucrări, iar în ultimele luni am lucrat la proiectul unei sculpturi închinate luptei și jertfei „Eroilor de la Băl- grad". Este vorba despre o lucrare în care voi simboliza supliciul celor trei eroi, semnificația luptei lor care a rămas, peste secole, încă vie în conștiința noastră.

său depercepută de la 10 kmcomandă, lucrarea dis-este, de altfel, singura din- 
care

Marina PREUTU
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România socialistă - promotoare înflăcărată a marelui 
deziderat al vremurilor noastre: înlăturarea 
primejdiei nucleare, salvgardarea civilizației

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU9

Cuvîntare Ia Plenara comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și Sociale
- 19 iunie 1985 -

In apărarea dreptului suprem la pace, la viață!
Angajare fermă pentru îndeplinirea 

sarcinilor de plan pe acest anInscriindu-se pe linia materializării îndemnului nobil al tovarășului Nicolae Ceaușescu, Apelului și Chemării F.D.U.S., de a se intensifica lupta pentru .oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a înarmărilor nucleare, pentru ca Europa și întreaga lume să fie salvate de coșmarul catastrofei atomice, însuflețită adunare a oamenilor muncii din. sectorul 1 din Capitală a învederat cu putere adeziunea deplină a celor 15 000 de partici- 
panfi, a tuturor locuitorilor pe care-i reprezentau la activitatea cutezătoare desfășurată de conducătorul partidului și statului nostru în vederea asigurării condițiilor internaționale necesare împlinirii nestingherite a vocației constructive, pașnice a poporului român.Veniți de la asemenea citadele ale industriei socialiste ca întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" — căreia i-a fost recent conferit, pentru a doua oară, titlul de Erou al Muncii Socialiste — întreprinderea de avioane-Bucu- rești, „Laromet", „Tehnometal“. întreprinderea mecanică de material rulant „Grivița roșie", Fabrica de elemente pentru automatizări, de la Institutul central de informatică și tehnică de calcul, Institutul de cercetări-proiectări tehnologice în transporturi, ca și de la alte unități economico-sociale și culturale, participanții purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte cu vibrante chemări la unirea eforturilor pentru a se bara calea unui război nimicitor.în deschiderea adunării, tovarășa Maria Săvescu, președinta Consiliului F.D.U.S. din sectorul 1, pu- nînd în evidență ideea majoră a tovarășului Nicolae Ceaușescu,. potrivit căreia problema fundamentală a epocii contemporane este oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, asigurarea păcii în lume, a exprimat încrederea că prin forța lor unită popoarele sint în măsură să-și impună voința

Peste 60 .000 de muncitori, maiștri, ingineri, proiectanți, cercetători din rafinăriile. Ploieștiului, de la marea întreprindere de utilaj petrolier și minier „1 Mai", de la întreprinderea de utilaj chimic, de la moderna unitate de rulmenți grei, din celelalte uzine și fabrici ale orașului, de la combinatele petrochimice Brazi și Teleajen, ca și din alte centre muncitorești prahovene, au participat la marea a- dunăre pentru pace desfășurată pe platforma din fața casei de cultură a sindicatelor din orașul de reședință al județului. Se mai a- flau în rîndul participanților numeroase cadre universitare de la Institutul de petrol și gaze, învățători și profesori, medici, oameni de cultură și artă, studenți, elevi din liceele și școlile profesionale, gospodine. Puternice și hotărite, glasurile acestora scandau continuu, cu ecouri prelungi peste întreg o-
ai muncii s-au adu-

oamenii mun- — a arătat în loan Olteanu,

Sute și sute de oameni din orașul Cîmpia Turzii nat la clubul metalurgiștilor pentru a-și exprima nețărmurita adeziune și sprijinul ferm față de inițiativa secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Chemarea și Apelul F.D.U.S.— Alături de toți cii din țara noastră cuvîntul său ing. director tehnic al combinatului metalurgic — milităm pentru oprirea cursei înarmărilor. Vrem să muncim liberi, într-o țară prosperă, într-o lume a păcii, prieteniei și înțelegerii între popoare. Ne exprimăm totala adeziune la politica partidului și statului nostru și a-
Grupoj realizat de AI. CĂMPEANU, Constantin CĂPRARU, AI. MUREȘAN

DOLJ. — în cadrul manifestărilor politico-educative și cultural- artistice organizate de consiliul județean de educație politică și cultură socialistă, pe stadionul „Central" din Craiova a avut loc ieri după-amiază un mare spectacol dedicat împlinirii a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului. La această amplă manifestare cultural-artistică, purtînd genericul „Un ev aprins, o epocă- lumină, o patrie eternă și un brav conducător", și-au dat concursul a- proape 15 000 de artiști amatori și profesioniști, membri ai formațiilor laureate ale Festivalului național „Cîntarea României", care, în fața zecilor de mii de oameni ai muncii, au omagiat marile ctitorii ale Doljului și ale tării în ultimii 20 de ani. 
(Nicolae Băbălău).

MUREȘ. în casele de cultură, cluburile și căminele culturale din județul Mureș aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului prilejuiește organizarea a numeroase manifestări politico- educative și cultural-arțistice. Sala „Mihai Eminescu" a casei de cultură din municipiul Sighișoara a găzduit simpozionul „Dezvoltarea literaturii române în Epoca Ceaușescu, marea deschidere a culturii române spre universalitate". Tot aici, colectivul teatrului popular din localitate a prezentat o suită de spectacole inspirate din

de a fi înlăturat pentru totdeauna războiul din viața omenirii, de a li se respecta dreptul la viață, la independență, la existență liberă și demnă. ■'Relevînd răspunderea ce revine oamenilor politici față de destinele umanității, Dumitru Gîrleanu. maistru la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie", a spus: „Nu acumularea și perfecționarea armelor asigură pacea’, ci, dimpotrivă, reducerea și distrugerea acestora", în același spirit,. Elena Spiceac, președinta comitetului O.D.U.S., Ion Belu, președintele consiliului sindicatelor, și Dorina Fulea, președinta comitetului de femei din sector, scriitorul Vasile Băran și eleva Dana Mladina au exprimat dorința fierbinte de a vedea trium- 
Pace pe Pămînt !“, 
Pace !“, „Dezarma-

rașul : „Vrem 
„Ceaușescu' — 
re — Pace !".■ Deschizînd adunarea, tovarășul Nicolae Ungureanu, președintele Consiliului județean Prahova al F.D.U.S., a evidențiat importanța noilor inițiative de pace ale secretarului general al partidului, ecoul acestora în lume, stima, prețuirea de care se bucură poporul român ca urmar.e a propunerilor înțelepte și realiste pe care în nenumărate rînduri le-a făcut președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea stopării cursei înarmărilor, pentru dezarmare și instaurarea unui climat de pace și conviețuire pașnică pe întreaga planetă.A luat apoi cuvîntul, In numele celor 15 000 de constructori de utilaj petrolier de la întreprinderea „1 Mai", muncitorul specialist Gheorghe Ionescu, care a spus: 
ducem un vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, luptătorul plin de abnegație pentru cauza păcii, pentru interesele vitale ale poporului român, ale tuturor popoarelor lumii.Lăcătușul Vasile Horvath, de la fabrica „Arieșul", a spus, printre altele : „Prin specificul activității unității noastre, colectivul de oameni ai muncii produce materiale de construcții. Roadele muncii noastre sînt folosite pentru construirea de locuințe, școli, lăcașuri de cultură, și nu în scopuri militare, și aceasta este încă un exemplu care dă măsura vocației pașnice a poporului român".în cuvîntul lor, oțelarul Aurel Zugrav, Erou al Muncii Socialiste,

CARNET CULTURAL

realitățile și realizările ultimilor 20 de ani. (Gh. Giurgiu).
TELEORMAN. La Casa de cultură din orașul Videle a avut loc un simpozion cu tema „Orașul petroliștilor — cea mai tinără localitate urbană din județul Teleorman. Realizări și perspective în anii Epocii Ceaușescu". în continuare a avut loc un spectacol artistic intitulat „Patriei și partidului — omagiul tinerei generații". (Stan 

Ștefan).
CĂLĂRAȘI. Clubul Șantierului naval din Oltenița a găzduit o atractivă seară cultural-distractivă organizată de tinerii uteciști din întreprinderea de nave și piese turnate, replică prietenească a unei seri similare organizate in căminul de nefamiliști al Combinatului siderurgic din Călărași, acțiune deplin reușită, modalitate de perfecționare a activităților din cadrul organizațiilor U.T.C. (R. Simio- nescu).
BOTOȘANI. în organizarea întreprinderii cinematografice a județului a avut loc un simpozion pe tema „Forme și metode eficiente în valorificarea valențelor educative ale filmului românesc". Au participat actori și regizori, reprezen

find pe întreg Pămintul îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu la rațiune.Condamnînd amploarea fără precedent a cursei înarmărilor, Viorel Sălăgean, secretarul Comitetului de partid „Presă și Edituri", a spus : „Sîntem datori, lucrători pe tărîmul presei fiind, să sensibilizăm opinia publică față de a- ceste dramatice realități, s-o mobilizăm, sub steagul partidului, să militeze neabătut pentru asigurarea păcii".
„Rcinnoind adeziunea deplină Ia1 vibrantele chemări ale partidului, 

ale dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în numele locuitorilor sectorului 1 al Capitalei, ne angajăm să ne 
aflăm permanent in fruntea marilor acțiuni dedicate păcii, neprecu
pețind nici un efort pentru înfăptuirea exemplară, responsabilă a 
istoricelor hotăriri ale celui de-al XIII-lca Congres al partidului".

ploieș- că in„Este o cinste pentru noi,tenii, pentru toți românii . ...primele rinduri ale luptei mondiale pentru pace se află conducătorul iubit și stimat al țării noastre, președintele României socialiste. Ne angajăm să întărim cu fapta noastră de fiecare zi vorbele hotărite de pace pe care le-am spus și le spunem și acum : «Nu vrem război, vrem să muncim in liniște, să obținem rezultate tot mai bune pentru propășirea patriei, pentru fericirea familiilor noastre !»“.Animați de aceleași sentimente,
„Noi, constructorii de utilaj _ petrolier și chimic, minerii, rafinorii 

și petrochimiștii, sondorii, lucrătorii din agricultură, medicii și pro
fesorii, cercetătorii din institute, toți cetățenii care trăim și muncim 
în acest colț de țară numit Prahova, in deplin consens cu voința de 
pace a harnicului nostru popor, dăm expresie nemărginitei noastre 
adeziuni la inflăcăratul îndemn la rațiune, la acțiuni ferme pentru 
oprirea cursei înarmărilor și înlăturarea primejdiei nucleare pe care 
îl adresați tuturor popoarelor lumii".

și maistrul trefilator Ioan Văleanu au arătat că sint conștienți că numai printr-o politică de pace și destindere, de dezarmare și colaborare internațională se poate asigura înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. La rîndul lor, Ana Popa, președintele comisiei de femei de la combinatul metalurgic, și 
„Cetățenii din Cîmpia Turzii dau glas totalei lor adeziuni Ia poli

tica internă și externă a partidului și statului nostru, de destindere, 
colaborare și pace, politică al cărei militant de excepție sinteți dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă 
asigurăm că sîntem hotărîți să muncim cu responsabilitate și deplină 
angajare pentru transpunerea în viață a istoricelor hotăriri adoptate de 
cel de-al XIII-Iea Congres al partidului, pentru ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civilizație".

tanți ai Centralei „Româniafilm", ai caselor de filme și ai unor întreprinderi cinematografice din diferite județe. (Silvestri Ailenei).BUZĂU. In organizarea secției de propagandă a comitetului județean de partid, la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Buzău a avut loc un schimb de experiență pe tema „Preocuparea organizațiilor de partid pentru sporirea contribuției inițiativelor muncitorești la mobilizarea colectivelor de muncă în vederea realizării sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, a generalizării experienței pozitive acumulate de fruntași", Ia care au participat activiști de partid și de stat, secretari ai comitetelor și organizațiilor de partid din unitățile economice ale municipiului Buzău, președinți ai comitetelor sindicatelor, secretari ai comitetelor U.T.C., muncitori fruntași în producție. (Stelian Chiper).VASLUI. Timp de trei zile, în municipiul Bîrlad s-a desfășurat festivalul-concurs de muzică tînă- ră „Imn vetrei străbune", ediția a noua, manifestare artistică interjudețeană organizată de consiliul municipal al sindicatelor și casa de cultură din localitate. Au participat artiști amatori de la casele de cultură, cluburi muncitorești și ale tineretului din 22 de județe ale țării. (Petru Necula).

La rîndul său, Mircea Burtea, prim-secretar al Comitetului U.T.C. din sectorul I, a spus : „Este datoria noastră să lăsăm generațiilor viitoare o planetă eliberată de spaima războiului, de ororile lui, să apărăm tot ce a creat umanitatea, să apărăm pacea".Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții au adoptat textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată, între altele :

Eroul Muncii Socialiste Costicâ Mișcă, președintele cooperativei agricole Bucov, N,- Antonescu, prorectorul Institutului de petrol și gaze Ploiești, și alți vorbitori au subliniat necesitatea unirii tuturor popoarelor în lupta pentru a- părarea dreptului suprem al oamenilor, la pace, la viață, la existență liberă și demnă.în încheiere, într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, a fost adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care, printre altele, se spune : 

Cornelia Istrate, de la Liceul au exprimat fermaeleva metalurgic, convingere că stă în puterea popoarelor ca, acționînd unite, să determine oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, la lichidarea pericolului nuclear.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la miting au adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă in care se spune, printre altele :

INFORMAȚII SPORTIVE
întreceri de masă sub semnul 
„Daciadei" - ediția □ IV-dSub semnul marii competiții naționale „Daciada" — ediția a IV-a continuă desfășurarea unui șir lung de frumoase manifestări sportive, programate în această „Săptămînă mondială a condiției fizice și sportului".La București, stadionul și ștrandul Tineretului sînt bazele sportive cele mai solicitate, in zilele de simbătă și duminică ele găzduind concomitent campionatul școlar de 

atletism pe echipe (clasele V—VIII), 
„Cupa U.T.C." Ia handbal feminin (jucătoare între 14 și 19 ani), „Cupa 
U.G.S.R." Ia oină, „Cupa industriei 
ușoare" la handbal și volei feminin, precum și „Cupa Pionierului" la 
înot pentru copiii in virstă de opt ani. La sala Agronomia din Capitală, abia încheiat festivalul pionieresc de gimnastică, urmează la rînd, de asemenea, simbătă și duminică, 
festivalul ansamblurilor școlare de 
gimnastică ritmică formate din eleve între 14 și 19 ani. Inforțnăm că 
„Marșul factorilor poștași" va avea loc in zilele de 29 și 30 iunie, pe trasee în jurul Combinatului poligrafic „Casa Scînteii".• Joi, stadionul „Farul" din Constanța a găzduit finala „Daciadei" Ia rugbi (seniori) — sport de performanță — în care victoria a fost obținută de selecționata municipiului București, care a întrecut cu scorul de 28—0 (18—0) reprezentativa județului Constanța. în meciul pen

Joi, la Întreprinderea chimică „Du- 
dești", unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", a avut loc adunarea festivă de decernare a „Steagului roșu" și a „Diplomei de onoare" ale Consiliului Central' al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea, locului I în întrecerea socialistă pe anul 1984 dintre unitățile industriale. 'în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU de către participant! se spune : „Noi, toți 
oamenij muncii din întreprinderea 
chimică „Dudești", ne îndreptăm glo
durile pline de admirație și respect 
spre dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător politic, patriot 
înflăcărat și militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, care de două decenii 
acționați neobosit în fruntea parti
dului și statului nostru pentru ridi
carea României socialiste pe noi 
trepte de civilizație și progres.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima mulțumirile, stima și recunoș
tința noastră tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de re
nume mondial, de a cărei activitate 
depusă pe tărimul cercetării științi
fice sînt indisolubil legate și rezul
tatele muncii noastre din ultimii ani.

Vă asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin, 
pentr.u instaurarea unui stil revolu
ționar in întreaga noastră activitate, 
că nu vom cunoaște îndatorire mai 
mare dccît aceea de a Sluji cu ab
negație patria, partidul și poporul, 
pentru transpunerea în viață a mă
rețelor obiective ale Congresului al 
XIII-Iea al P.C.R.".

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean4*La întreprinderea de radiatoare, e- lemente metalice, obiecte șl armături sanitare din Capitală a avut loc, joi după-amiază, o adunare organizată de Comitetul municipal București aî P.C.R. și Asociația de prietenie româno-coreeană, cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean".Au fost prezenți membri ai Ambasadei R.P.Q. Coreene la București.în cuvîntul său, Virgil Popa, directorul întreprinderii, a evocat lupta eroică a poporului coreean pentru apărarea independenței naționale, pentru salvgardarea cuceririlor revoluționare, eforturile depuse pentru dezvoltarea multilaterală a patriei. Au fost reliefate relațiile de prietenie statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, rolul hotă- rîtor al lntîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen la adîn- cirea și amplificarea lor. A fost relevat, de asemenea, sprijinul permanent acordat de poporul român luptei drepte a poporului coreean pentru reunificarea pașfiică a patriei.Luînd cuvîntul, Zo Iang Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, a înfățișat aspecte' ale luptei poporului coreean împotriva imperialismului, in războiul de apărare a patriei, pentru independență na

Informatica în energeticăTimp de două zile, la Iași a avut loc o consfătuire organizată sub egida Ministerului Energiei Electrice cu tema „Informatica In domeniul transportului și distribuției energiei electrice". Au participat specialiști de la cele 43 întreprinderi aparținînd centralei industriale de rețele electrice, care au efectuat un larg schimb de experiență pentru generalizarea celor mai bune aplicații de informatică, utilizarea rațională și efi
tru locul 3, echipa județului Iași a dispus cu scorul de 33—9 (18—0) de formația județului Bihor.• în cadrul „Săptăminii mondia
le a condiției fizice și sportului", la sala I.C.E.D. din Capitală s-a desfășurat turneul masculin de baschet dotat, cu trofeul „Cupa U.T.C.". Competiția s-a incheiat cu victoria formației municipiului București (alcătuită din . elevi, ai. liceului „Ghâor- ghe Lazăr"), învingătoare cu 50—45 (32—27) in fața echipei județului Mureș. • La stadionul Tineretului din București a avut loc finala pe țară a „Daciadei" ta concursul atletic școlar pentru sportivii din mediul rural „Cupa U.T.C." pentru cel mai bun clasament pe echipe a revenit reprezentanților sectorului agricol Ilfov.

Campionatele internaționale 
ale României la lupte greco-romane 

și libereîncepînd de astăzi, la București vor avea loc Campionatele internaționale ale României la lupte greco- romane și libere, ediția a XXIV-a. Explicabilă prin prestigiul pe care și l-au cucerit sportivii români de-a lungul deceniilor — participarea numeroșilor luptători de peste hotare este cit se poate de semnificativă. Alături de reprezentanții României — mulți renumiți, cum e cazul lui Ștefan Rusu — s-au înscris la aceste întreceri sportivi din alte 1? țări cu- bună reputație in domeniul, lupte

Joi, la Institutul de proiectare ju
dețean Dolj, distins recent cu înaltul titlu 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 o- cuparea locului I în întrecerea socialistă pe 1984 dintre institute de proiectare ale consiliilor populare județene.Participanții la adunare, într-o atmosferă entuziastă, au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune : 
„Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a folosi deplina capacitate de con
cepție, de a îmbina noul cu tradi
ționalul zonei Olteniei, spre a face 
din localitățile județului Dolj și mu
nicipiului Craiova ceea .ce dum
neavoastră, țara întreagă așteaptă de 
la noi, arhitecții și' proiectanții — 
așezări cu edificii cu o arhitectură 
distinctă, originală, cu cheltuieli de 
construcție cit mai mici. Ne expri
măm, totodată, adeziunea noastră 
deplină Ia politica științifică internă 
și externă a partidului și statului, pe 
care in mod strălucit o ilustrați prin 
multilaterala și neobosita dum
neavoastră activitate. Vă încredin
țăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu responsabilitate revoluționară 
pentru înfăptuirea neabătută a 
mărețelor obiective ale Congresului 
al XIII-Iea al partidului, sporin- 
du-ne astfel contribuția la mersul 
neabătut a! României socialiste că
tre noi trepte de civilizație și pro
gres". (Agerpreș)

țională, pentru apărarea dreptului său inalienabil de a-și construi liber și pe deplin suveran propriul viitor.Referindu-se la cursul ascendent al relațiilor de prietenie dintre cele două țări, vorbitorul a evidențiat rolul esențial al înțelegerilor stabilite In timpul întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Kim Ir Sen și Nicolae Ceaușescu la aprofundarea șl extinderea acestor raporturi. Au fost exprimate, totodată, sentimente de gratitudine față de Partidul Comunist Român, de guvernul țării noastre, de poporul nostru pentru sprijinul activ și solidaritatea militantă manifestate în înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale poporului coreean — reunificarea patriei.
★Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean", Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Asociația de prietenie româno-coreeană, Liga de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Asociația juriștilor și Consiliul ziariștilor au a- dresat telegrame de solidaritate organizațiilor similare din Republica Populară Democrată Coreeană.(Agerpreș)

cientă a echipamentelor de tehnică de calcul etc. Toate aceste acțiuni vizează creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului energetic național, sporirea productivității muncii în instalațiile electrice, optimizarea consumurilor proprii tehnologice și urmărirea folosirii judicioase a energiei electrice în unitățile economice, In gospodăriile populației. 
(Manole Corcaci, corespondentul „Scînteii").
lor greco-romane și libere : Bulgaria, 
Canada, Cuba, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Finlanda, Grecia, Iugosla
via, Polonia, Siria, Ungaria și 
U.R.S.S.Iată programul interesantelor reuniuni, cu loc de desfășurare la sala Floreasca : azi, vineri, de la orele 10 la 13,30 și de la 17 la 20,30 ; sîm- bătă, orele 10—13,30 și 17—20,30 ; duminică, de la ora 10, finalele Campionatelor internaționale ale României.

FOTBAL. La recentul turneu din China, cîștigat de o selecționată de tineret a României, care a jucat sub titulatura de selecționată olimpică, s-au distins mai mulți jucători. După opinia lui Mircea Lucescu, directorul tehnic al F.R.F., care a și condus direct această echipă în turneu, au jucat foarte bine Burchel (Sportul studențesc), Popicu, Musznai, precum și portarul Iasko (toți trei de la Universitatea Cluj-Napoca). Au jucat bine și alți tineri cu perspectivă fotbalistică, Baicea (C.S. Tîrgo- viște), Popescu (junior de la Progresul București), Cojocaru (Corvi- nul), Cireașă (A.S.A. Mizil). De remarcat că turneul din China, cu o excelentă organizare, este clasat de F.I.F.A. la categoria I.
CICLISM. Federația română de ciclism ne informează că anul acesta populara întrecere pe etape „Turul 

României" — ediția a XXIII-a va avea loc între 1 și 8 septembrie.Pe lîngă alergătorii și formațiile românești, au confirmat pînă în prezent participarea echipe din R.D. Germană, Turcia, Polonia, Grecia! Bulgaria, Siria și Cehoslovacia.

Cronica zileiLa București s-au încheiat, joi, lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale ro- mâno-egiptene de cooperare economică și tehnică. Cele două părți au analizat stadiul actual al cooperării economice bilaterale și au stabilit noi acțiuni menite să conducă la extinderea și diversificarea acesteia în domeniile industriei, agriculturii, transporturilor, petrolului și energiei, construcțiilor și altor sectoare de interes comun. S-a convenit, de asemenea, continuarea negocierilor ir. vederea semnării de acorduri și contracte pe termen lung la nivel guvernamental, ca și între organizațiile economice din cele două țări. Au fost identificate, totodată, noi căi și mijloace de intensificare și extindere a schimburilor comerciale bilaterale, pe baze reciproc avantajoase.La încheierea lucrărilor, tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele părții române în comisie, și Kamal Ahmed El Ganzoury, ministrul planificării și cooperării economice, Dreședintele părții egiptene în comisie,. au semnat protocolul sesiunii.
★La București au început, joi, lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno- marocane do cooperare economică și tehnică.Cele două delegații, conduse de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și de Mohamed Kabbaj, ministrul echipamentului, pregătirii profesionale și formării cadrelor al Regatului Maroc, analizează stadiul actual al relațiilor economice româ- no-inarocane, posibilitățile și căile dezvoltării pe multiple planuri a a- cestor relații, lărgirii și diversificării schimburilor bilaterale de mărfuri.
★La 27 iunie, ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a primit pe Alexandre Carvalho, nou] ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Guineea- Bissau în Republica Socialistă România, în vederea prezentării scrisorilor de acreditare.
★La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Lu Maozeng, membru supleant al C.C. al P.C. Chinez, al doilea secretar al Comitetului provincial Shandong al P.C.C., a efectuat o vizită de documentare și schimb de experiență în țara noastră, în perioada 13—27 iunie.Delegația a avut întîlniri și convorbiri la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerul Turismului, comitetele județene Brașov, Covasna, Constanța și Tulcea ale P.C.R. Oaspeții chinezi au vizitat obiective economice, turistice și social-culturale din Capitală și din județe.La încheierea vizitei, delegația de activiști ai P.C. Chinez a fost primită de tovarășa Alexandrina Găinușe, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului.
★La Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc, joi, ședința comună a Comitetului de conducere al Grupului român din Uniunea Interparlamentară și a Grupului parlamentarilor români pentru securitate și cooperare în Europa.Participanții au dezbătut aspecte ale intensificării acțiunilor celor două grupuri, în cadrul Uniunii Interparlamentare și pe plan , parlamentar european, în scopul creșterii contribuției Marii Adunări Naționale, a parlamentarilor români, în strînsă conlucrare cu parlamentele din Europa și din întreaga lume, la promovarea politicii de dezarmare, securitate, colaborare și pace, la a- sigurarea viitorului pașnic al omenirii.
★Joi, la Academia „Ștefan Gheorghiu" a avut loc o adunare festivă prilejuită de absolvirea cursurilor de către promoția 1985 a Institutului pentru pregătirea cadrelor în problemele conducerii social-politice.Participanții la adunare au adresat 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă în care exprimă angajamentul lor de a-și consacra întreaga energie și capacitate de creație, cunoștințele teoretice și practice dobîndite realizării în cele mai bune condiții a tuturor sarcinilor ce le vor fi încredințate de partid și de stat, înfăptuirii neabătute, în spirit revoluționar, a hotărîrilor Congresului al XIII-Iea, a indicațiilor și o- rientărilor stabilite de secretarul ge-> neral al partidului pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru desfășurarea cu succes a întregii opere de construcție socialistă din patria noastră.
★Consiliul Național al Organizației Pionierilor, în colaborare cu Inspectoratul general al miliției, Comandamentul trupelor de pompieri și Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, a organizat, joi, în Capitală, festivitatea de premiere a pionierilor care în cursul anului școlar 1984/1985 s-au distins prin fapte deosebite, dînd dovadă de înalte calități moral-civice, de cinste, cutezanță, omenie, curaj.Acționînd în spiritul îndatoririlor ce le revin ca membri ai organizației lor revoluționare, al normelor moral-civice promovate de societatea noastră socialistă, pionierii pre- miați s-au evidențiat prin rezultate bune și foarte bune la învățătură și în activitatea pionierească ; totodată, purtătorii cravatei roșii cu tricolor au salvat vieți omenești și bunuri materiale, au făcut descoperiri arheologice de valoare, au acționat exemplar în realizarea angajamentului de muncă patriotică, în strîngerea și introducerea în circuitul economic a unor importante cantități de materiale recuperabile.Intr-o atmosferă emoționantă, pionierilor respectivi li s-au acordat diploma și distincția „Meritul pionieresc", precum și premii în obiecte din partea Consiliului Național al Organizației Pionierilor și a celorlalți factori organizatori. (Agerpreș)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 38 iunie, ora 20 — 1 iulie, 
ora 20. In țară : Vreme schimbătoare 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă însoțite de descărcări elec
trice în Crișana, Maramureș, Transil
vania, Moldova, Iar la început și ta 
Dobrogea. In rest — ploi izolate. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
La începutul intervalului, cantitățile 
de apă pot depăși 15 litri pe metrul 
pătrat. Temperaturile minime vor £i 
cuprinse iclre 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 grade.



„EPOCA CEAUSESCU» 
unei intense activități internaționale

încheierea lucrărilor sesiunii C.A. E. R.
I epoca
l_______a României socialiste J

Puternică afirmare a noilor principii 
de relații interstatale

„Situăm ferm la baza relațiilor noastre cu toate statele prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța - 
principii pe care viața le-a confirmat drept singurele în măsură 
să asigure dezvoltarea unor raporturi normale între țări și po
poare, să asigure pacea și colaborarea internațională”.

NICOLAE CEAUȘESCURetrospectiva bogatei activități, externe' a partidului și statului nostru în perioada cuprinsă'în arcul de timp , de două decenii deschis de Congresul al IX-lea, de cînd la cîrma destinelor patriei se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiază drept una din direcțiile 1 fundamentale de acțiune .pe planul. vieții internaționale dezvoltarea amplă a raporturilor 
cu toate statele lumii și, în acest 
cadru, angajarea fermă pentru întro
narea unor principii noi de relații, 
democratice, ca un comandament vital al vremurilor noastre.

Un obiectiv programatic.S-a vorbit și se vorbește adesea despre „poziția singulară" a României pe scena mondială — aceea de a avea bune relații cu state din cele mai diferite ca orînduire socială, mărime sau poziție geografică, inclusiv cu stăie aflate în conflict unele cu altele. Această poziție, pe bună dreptate admirată în, lume, își are o explicație simplă,.,pentru că simple sînt toate marile adevăruri. într-o perioadă atît de complexă și contradictorie, , cînd au fost aruncate în aer numeroase punți de legătură dintre ■state — adeseori ruperea relațiilor diplomatice tinzînd să se instaureze :ca. o practică politică — România a construit și consolidat relații. A- ceastă vocație a construcției, specifică, românilor, dublată de clarviziunea concepției de amplă deschidere imprimată politicii externe de tovarășul Nicolae Ceaușescu, explică „miracolul" edificiului impresionant al relațiilor internaționale actuale ale 
României socialiste.Ceea ce conferă stabilitate și durabilitate acestor relații. este faptul că ele. au fost așezate pe temelia trainică a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității na
ționale. neamestecului în treburile ipterne și „...avantajului reciproc —- principii pentru a căror generalizare Ia scară mondială -secretarul general jtl partidului, președintele Republicii, desfășoară o intensă și multilaterală activitate.Promovarea neabătută a acestor principii constituie o orientare programatică, ce guvernează întreaga activitate internațională a României socialiste. Consfințite în Constituția 
țârii la puțin timp după istoricul 
Congres al IX-Iea și apoi in Progra
mul P.C.R., noile principii au fost re
afirmate in toate documentele con
greselor și conferințelor naționale ale 
partidului.O ilustrare a consecvenței exemplare cu care partidul și statul nostru acționează pentru întronarea trainică a. principiilor noi de relații' o consti
tuie' și faptul că ele au fost înscrise 
în peste 110 tratate și declarații co
mune semnate de România cu state 
de pe toate continentele. Șe poate spune că, practic, nu există document politic semnat de țara noastră cu o altă țară în care să nu fi fost statuate noile principii, întărite de angajamentul respectării lor ferme atît în raporturile bilaterale, cît și in raporturile cu alte state.Totodată, de-a lungul anilor Româ- 
nia s-a situat printre promotorii dezbaterilor în diverse foruri pentru . codificarea lor in documente internaționale, pentru precizarea conținutului lor, a căilor și modalităților de a se; asigura stricta lor respectare în relațiile dintre state. Se cuvine relevată, în acest sens, contribuția larg 
recunoscută a țării noastre Ia defi
nirea decalogului de principii înscri
se în urniă cu zece ani în Actul final 
de Ia Helsinki al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europă.în conștiința unor largi cercuri politice. a popoarelor din diverse regiuni ale . lumii. . numele partidului nostru, ■ al tovarășului Nicplae Ceaușescu sînt asociate. îii mod direct.si firesc, cu lupta pentru făurirea, unei lumi a dreptății si justiției. în care raporturile dintre state ■ să; ee întemeieze pe deplină egalitate - în• drepturi, pe stimă și , respect reciproc. în toate împrejurările, partidul și, statul nostru au exprimat un sprijin clar, categoric pentru cauza independentei si suveranității' naționale.. .pentru respectarea . egalității . intre j state, indiferent de mărime.putere economică sau militară, pentru neamestecul sub nici o formă și sub nici, un pretext în treburile in-

teme..ale altor; state. Si este de notorietate internațională că ori de câte ori într-o parte șau alta a lumii aceste norme au fost încălcate, ori de cîte ori unui popor l-a fost negat . dreptul sacru de a fi liber si stăpin. în propria tară, România, președintele ei s-au situat cu hotărâre în apărarea noilor principii, cerînd respectarea lor strictă de către toate statele, ca unica bază a unei conviețuiri'. pașnice, în deplină securitate, a colaborării între națiuni.
Cerință primordială a 

dezvoltării contemporane. Instaurarea noilor principii de relații —- așa cum sublinia secretarul general al partidului nostru încă în urmă, cti două decenii —constituie o cerință obiectivă. ■ este reclamată de înseși realitățile . lumii Contemporane. Tabloul atît de contrastant De care-l oferă omenirea de azi. cu întinsele-i zone de penumbră, este o consecință a faptului că vreme de secole raporturile dintre state, impuse de colonialism și-imperialism, au fost alcătuite, pe o profundă inechitate, prin ..dreptul" celui mai puternic impus celui mai slab, sute și sute de milioane de oameni fiind condamnați la înapoiere si mizerie.Iar dacă astăzi se face tot mai puternic auzită voința popoarelor de a se trece la o restructurare a relațiilor interstatale. Ia așezarea lor pe normele de echitate și justiție, aceasta este rezultatul schimbărilor ■uriașe intervenite în ultimele decenii, cînd pe harta .lumii au' apărut zeci de noi state independente, omenirea însăși căpătând o nouă configurație. .Una. din trăsăturile fundamentale alâ actualei evoluții internaționale — permanent evidențiată de partidul nostru — este tocmai afirmarea pregnantă a hotărârii noilor state independente. în general a statelor în curs de dezvoltare, de a se dezvolta liber, deplin stăpîne pe bogățiile lor naționale, pe propriile destine, potrivit’ propriilor intereise si aspirații.Prin prisma. acestor evoluții apare limpede că vechiul sistem de relații, perimate din punct de vedere istoric, este în mod inevitabil sortit dispariției, indiferent dacă aceasta convine sau nu anumitor state, si în primul rind acelora care timp de decenii și secole au profitat prin jaf de pe urma relațiilor de inechitate și dominație impuse de ele însele prin forța armelor. Restructurarea vechilor relații interstatale, instaurarea noilor principii, democratice, se evidențiază astfel ca o cerință legică, dar și ca un act de justiție, ca un „imperativ al vieții internaționale.
Cheia de boltă a păcii 

și colaborării. Angajarea fermă a României socialiste în sprijinul instaurării noilor principii în relațiile interstatale se întemeiază pe convingerea că întronarea și generalizarea lor constituie cheia de boltă a păcii în lumea contemporană. Este o realitate probată de însăși evoluția vieții internaționale că respectarea strictă 
a noilor principii este de natură să 
asigure condițiile de liniște și de 
securitate vital necesare concentrării 
eforturilor popoarelor în" direcția 
progresului lor economic si social, a valorificării potențialului de creație. materială și spirituală al fiecărei națiuni. In același timp. întronarea .trainică a normelor democratice ale echității și justiției este o condiție 
sine qua non a creării unci atmos
fere internaționale de încredere și 
respect reciproc, între state libere si ; egale in drepturi, aceasta constituind 
însăși esența coexistenței pașnice între state în lumea: de- azi. de o atît de mare diversitate.Importanța pe care partidul nostru o acordă noilor principii derivă nu mimai din aceea că ele sînt menite să garanteze conviețuirea pașnică a statelor, ci și din faptul că oferă 
cheia .soluționării pe cale pașnică, 
prin tratative, a problemelor litigioa
se, a tuturor problemelor care preo
cupă omenirea. însăși experiența vieții internaționale demonstrează că în epoca. noastră nici una din problemele deschise — de ordin politic, economic sau de altă natură — nu își poate găsi o soluționare justă si durabilă decit pornindu-se de la respectarea noilor principii. ,

Actuala situație internațională încordată constituie. în această privință. o sursă de mari învățăminte. Dacă în lume persistă o serie de focare de război, dacă în diferite regiuni ale globului apar noi conflicte singeroase. provocând distrugeri și imense suferințe popoarelor respective. aceasta se’ datorează. în principal. nerespectării riguroase a normelor de legalitate internațională. Este o realitate că accentuarea tensiunii pe plan internațional are ca una din principalele cauze tocmai recrudescența politicii de forță, a acelei politici care nesocotește principiile noi de relații interstatale. Pe acest fundal are loc intensificarea cursei înarmărilor. în primul rînd a înarmărilor nucleare, ceea ce creează grave pericole la adresa păcii, a însăși existenței vieții pe planeta noastră; Pornind de la această realitate. România, prin glasul președintelui ei. cheamă la unirea eforturilor tuturor statelor și popoarelor pentru oprirea înarmărilor, și trecerea la dezarmare, pentru o politică nouă, de pace, de echitate si justiție în viața internațională. Noua inițiativă 
tie pace lansată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Chemarea și Ape
lul F.D.U.S., amplul lor ecou pe plan național și internațional se înscriu ca dovezi din cele mai semnificative dintr-un lung șir de acțiuni promovate în ultimele două decenii.

Temelia unei lumi noi, a 
dreptății și echității. Necesitatea .instaurării noilor principii este astăzi tot mai puternic afirmată în lume. Constituie o importantă cucerire a popoarelor faptul că aceste principii își găsesc o, largă recunoaștere, sînt consacrate în tratate și alte documente internaționale. De fapt, nu există stat care să nu recunoască normele noi. democratice de relații. Care să nu. fi subscris la. ele în,trro împrejurare sau alta. De altfel, prin însăși aderarea la Organizația Națiunilor Unite, cvasitotalitatea statelor lumii s-au angajat să respecte principiile Cartei, care, în urmă cu 40 de ani, Ia constituirea organizației, prefigurau o lume din care să fie exclus războiul, o lume a dreptății, si legalității._ Dar tot atît de adevărat este că 
simpla recunoaștere a acestor norme 
nu poate garanta și aplicarea lor în 
viață. In lumina evoluțiilor de pe arena mondială. România socialistă 
a definit drept unul din obiectivele 
de cea mai stringentă actualitate ce
rința intensificării luptei pentru în
tronarea trainică a noilor principii în 
viața internațională. Printr-o sugestivă metaforă, tovarășul Nicolae Ceaușescu compara. încă în urmă cu două decenii, nevoia instaurării noilor principii în lumea de azi cu nevoia de aer si de apă pentru existența umană. Se poate 'Spune că desfășurarea evenimentelor a adus noi și indubitabile argumente in acest sens. Mai mult decîț oricînd popoarele înțeleg că înfăptuirea proiectelor lor de dezvoltare este organic legată de o nouă așezare a lumii, ne norme de etică si echitate, de legalitate internațională, care să le garanteze liniștea si securitatea, o existență liberă si demnă. Și ele înțeleg totodată că. acționînd unite, dispun de forța necesară de a impune edificarea unor relații noi în viața internațională.în repetate rânduri secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, a evidențiat că in prezent unirea eforturilor în această direcție constituie una din cele mai importante misiuni ce revin forțelor social-politice înaintate, comuniștilor, tuturor celor care militează pentru democrație și pace. în concepția României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. întronarea noilor principii. recunoașterea lor universală ca fundament al unei noi ordini politice și economice internaționale sînt de natură să așeze temelii trainice acelei lumi mai bune și mai drepte spre care aspira toate popoarele.

Dumitru ȚINU

Joi s-au încheiat, la Varșovia, lucrările celei de-a 40-a ședințe a Sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la care au participat delegații din țările membre — R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. Cuba, R.D. Germană, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, Republica Socialistă România, R.P. Ungară, U.R.S.S. și R.S. Vietnam — precum și o delegație din R.S.F. Iugoslavia.La' lucrările sesiunii au luat parte, în calitate de observatori, reprezentanți ai R.D. Afganistan, R.P. Angola, Etiopiei Socialiste, R.D.P. Laos, R.P. Mozambic, Republicii Nicaragua și R.D.P. Yemen.Delegația țării noastre a fost condusă de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului.La încheierea lucrărilor au fost adoptate documente în problemele ce s-au aflat pe ordinea de zi.Conducătorii delegațiilor țărilor membre ale C.A.E.R. au semnat protocolul celei de-a 40-a ședințe a sesiunii C.A.E.R.Conducătorul delegației române, tovarășul Constantin Dăscălescu, a semnat „Convenția generală cu privire la colaborarea multilaterală în crearea și organizarea producției specializate și prin cooperare de sisteme de producție flexibile pentru construcția de mașini și introducerea acestora, pe scară largă, în economia națională".Tovarășul loan Totu, viceprim-mi- nistru al guvernului, reprezentantul permanent al României la C.A.E.R., a semnat „Convenția cu privire la capacitatea juridică, privilegiile și imunitățile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc".
. ★Cu prilejul încheierii lucrărilor sesiunii C.A.E.R., tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului da

★Delegația Republicii Socialiste România, condusă ds tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, care a participat la lucrările celei de-a 40-a . ședințe a Sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, s-a înapoiat, joi seara, -în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al

Tovarășul Ștefan Bîrlea, președintele Comitetului de Stat, al Planificării, a semnat „Convenția de colaborare multilaterală pentru folosirea gazelor naturale în calitate de carburant pentru motoarele mijloacelor de transport".La încheierea lucrărilor sesiunii. a luat cuvîntul tovarășul Constantin Dăscălescu. Preluînd președinția celei de-a 41-a ședințe a sesiunii C.A.E.R., primul ministru român a subliniat că actuala ședință a sesiunii a adoptat hotărîri importante, menite să asigure intensificarea' în continuare a colaborării economice și tehnico-științifice dintre țările noastre, să o facă și mai eficientă, astfel incit aportul acesteia la dezvoltarea economiilor naționale ale țărilor participante la Consiliu să fie tot mai substanțial.însemnătatea celei de-a 40-a ședințe a sesiunii este marcată și de faptul că, desfășurîndu-se doar cu cîteva luni înaintea începerii unui nou cincinal, recomandările și hotă- rîrile adoptate, sarcinile concrete privind dezvoltarea colaborării reciproce, convențiile bi și multilaterale semnate sînt chemate să sprijine efectiv țările noastre la încheierea cu succes a actualului cincinal, la elaborarea și realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială a fiecărei țări în perioada 1986—1990.Exprimîndu-și convingerea că se va face totul pentru îndeplinirea măsurilor convenite la actuala ședință a Sesiunii C.A.E.R., au fost .adresate, din partea delegațiilor participante, mulțumiri conducătorilor de partid și de stat ai R. P. Polone pentru bunele condiții create desfășurării sesiunii.
★Miniștri al R.P. Polone, a oferii o recepție în onoarea delegațiilor participante Ia sesiune.
★P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, de alte persoane oficiale’.A fost de față ambasadorul R. P. Polone la București.La plecarea din Varșovia, -țovară-; șui Constantin Dăscălescu a fost salutat de Zbigniew Messner, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.,. prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, de alte persoane oficiale.

Cuvîntarea tovarășului M.S. Gorbaciov
1

la Casa de cultură a metalurgițtilor din DnepropetrovskMOSCOVA 27 (Agerpres). . — . într-o cuvântare rostită la Casa de cultură a metalurgiștilor din Dnepropetrovsk, după vizitarea marii uzine metalurgice din oraș, M. S. Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., s-a referit la o serie de aspecte ale activității economice in actuala etapă, abordînd probleme ale accelerării progresului tehnico-știin- țific, economisirii combustibililor, materiilor prime și materialelor, ridicării calității producției.Oprindu-se asupra unor probleme ale vieții internaționale, M. S. Gorbaciov; a vorbit, intre altele, despre relațiile dintre Uniunea Sovietică și R.P. Chineză. Consider că timpul a demonstrat ambelor părți că, de pe urma dezbinării și. cu atit mai mult, a ostilității, a suspiciunii nu are de .. câștigat nici una dintre

ele, iar colaborarea de bună vecinătate este pe deplin posibilă și ds dorit. în ceea ce ne privește — a spus M. S. Gorbaciov — intenționăm să contribuim activ pentru ca perioada negativă . din relațiile so- vieto-chineze, care a dat naștere multor divergențe artificiale, să fie in întregime depășită. Sînt încredințat că, pină la urmă, așa se .va in- timpla.Subliniind că problema fundamentală a omenirii este, astăzi, ineeta- rea cursei înarmărilor, trecerea la reducerea stocurilor acumulate, de arme, vorbitorul a arătat : Sintem gata să ajungem la un acord'. nu numai asupra încetării cursei înarmărilor, dar și asupra celor mai mari reduceri ale lor, pină la dezarmarea generală și completă.

CU CONSECVENTA PENTRU GENERALIZAREA NORMELOR DEMOCRATICE 
IN VIATA INTERNAȚIONALĂ

• România socialistă situează noile principii la baza 
raporturilor sale cu toate cele 150 de state ale lumii 
- cu care colaborează - indiferent de mărimea sau 
orinduirea lor socială.

• Voința de a acționa pentru situarea fermă a aces
tor principii la baza raporturilor bilaterale, ca și pen
tru generalizarea lor in ansamblul vieții internaționale, 
iși găsește reflectare in toate documentele - trata
tele, declarațiile solemne, comunicatele comune - în
cheiate de statul nostru in ultimele două decenii.

• Țara noastră a avut o contribuție larg apreciată 
la elaborarea Declarației de principii din cadrul Actu
lui final de la Helsinki al Conferinței pentru securitate

și cooperare in Europa, semnat in urmă cu 10 ani Icb 
cel mai inalt nivel.

• In cadrul O.N.U. și al altor foruri internaționale, 
România militează pentru dezvoltarea conținutului noi
lor principii și pentru codificarea lor. In acest sens, ea 
a propus adoptarea de către Organizația Națiunilor 
Unite a unui cod de conduită cu caracter universal, 
in care să fie statuate drepturile și îndatoririle fun
damentale ale statelor ce decurg din principiile și 
normele general acceptate ale dreptului internațional 
contemporan.

• In vederea creșterii rolului O.N.U. In reglementa
rea pe cale pașnică a diferendelor, țara noastră a 
propus crearea unei Comisii de bune oficii, mediere 
și conciliere.

BUDAPESTA

Plenara C. C al P. M. S. U.BUDAPESTA 27 (Agerpres). — Plenara C.C. al P.M.S.U., care a avut loc la Budapesta, a dezbătut rapoarte privind unele probleme actuale ale situației internaționale și rezultatele recentelor alegeri din R.P. Ungară — se spune în comunicatul de presă difuzat de agenția M.T.I.In comunicat se arată că in centrul activității internaționale a organelor de partid și de stat au continuat să se afle întărirea legăturilor. Ungariei cu țările socialiste, . creștștea eficienței colaborării bi și multilaterale. în context, se subliniază că vizita efectuată in Ungaria de primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România a prilejuit analizarea posibilităților de dezvoltare a colaborării economice

româno-ungare și a altor problemă ale relațiilor bilaterale.In actualele condiții internaționale, din punctul de vedere al împiedicării proliferării cursei înarmăm rilor in noi domenii și asigurării păcii in lumea întreagă, o important- ță deosebită revine negocierilor S0- vieto-americane de la Geneva — se subliniază in document, arătîndu-se, de asemenea, că Ungaria năzuiește spre activizarea Conferinței de ,1a Stockholm. încheierea de acorduri politice atotcuprinzătoare, înainte de toate privind renunțarea reciprocă la folosirea forței militare și adoptarea de măsuri corespunzătoare cerințelor securității egale ar putea a1 sigura o viață pașnică popoarelor Europei și contribui la îmbunătățit- rea generală a. atmosferei internaționale — relevă comunicatul.
Nicaragua Iși reafirmă poziția In sprijinul 

găsirii unei soluții de pace In America Centrală

SAN FRANCISCO

Ceremonia solemnă consacrată aniversării 
a patru decenii de la semnarea Cartei O.N.U.WASHINGTON 27 (Agerpres). — Țările fondatoare ale Organizației Națiunilor Unite au considerat, in urmă cu 40 de ani, că principala lor sarcină este de „a feri generațiile viitoare de flagelul războiului, care, de două ori în cursul unei vieți de om, a provocat omenirii suferințe de nedescris" — a declarat secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în cadrul ceremoniei solemne de Ia San Francisco, organizată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la semnarea, la 26 iuni» 1945, a Cartei Națiunilor Unite.Perez de Cuellar a subliniat însemnătatea acestui document internațional, care a rezistat încercărilor timpului și care a devenit principala temelie a dreptului internațional contemporan. Sarcina primordială a epocii noastre este aceea a reducerii armamentelor și trecerii la dezarmare, iar . Națiunile Unite au îndeplinit, în această direcție, rolul unui reprezentativ forum internațional, pentru dezbaterea amplă, din diverse unghiuri de vedere, a problemei. în aceeași măsură, organizația mondială a contribuit la elabo

rarea unor hotăriri care oferă posibilitatea întreprinderii de măsuri concrete și constructive de întărire a încrederii și înțelegerii reciproce intre statele lumii.Fără nici un dubiu — a spus secretarul general al O.N.U. —, de la întemeierea ei, organizația mondială a reprezentat forumul internațional suprem care a contribuit la soluționarea pe cale pașnică a unor litigii și conflicte. Este evident, însă, că O.N.U. ar fi putut face mult’ mai mult pentru a-și atinge felurite” propuse.în încheiere, .Perez de Cuellar s adresat tuturor guvernelor și popoarelor lumii apelul de a folosi integral potențialul O.N.U., afirmîndu-.și hotărârea de a acționa pentru noi progrese pe baza realizărilor de pină acum ale organizației ; el a reamintit necesitatea ca toate țările, inclusiv cele două mari puteri, să respecte Carta Națiunilor Unite și a sugerat Consiliului de Securitate să joace un rol mai activ în menținerea păcii, intervenind în cazul conflictelor încă din faza de- debut a acestora.

MANAGUA 27 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Da- ! niel Ortega Saavedra, a trimis o scrisoare omologului său costarican, Luis Alberto Monge, în care reafirmă propunerea guvernului sandinist I privind crearea unei zone demilitarizate, sub control internațional, la frontiera dintre cele două țări — informează agențiile Prensa Latina și I.P.S. Se precizează că, în cazul în care această propunere nu va fi acceptată de o manieră bilaterală, Ni- . caragua, în mod unilateral, va proceda la stabilirea pe teritoriul șău a unei zone neutre sau demilitarizate, de-a lungul graniței cu Costa Rica, pentru a se pune capăt tensiunilor dintre cele două' state.

BOGOTA 27 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Bogota, a doua etapă a turneului său in țările membre ale „Grupului de la Contadora"-, vicepreședintele Republicii Nicaragua,'Sergio Ramirez Mercado, a reafirmat dorința guvernului sandinist de a relua dialogul cu Statele Unite, fără condiții prealabile, in vederea găsirii unei soluții de pace in Ame-r rica Centrală — informează agenția E.F.E. Totodată, el a lansat un apel „Grupului de; la Contadora" de1 a-și multiplica eforturile îndreptate ‘ spre rezolvarea conflictului din regiune, agravat de amesțecul străin în a- ceastă zonă.
Continuă demonstrațiile antiapartheid în R.S.A.

După cum arată agențiile de presă, la Beirut au loc .contacte diplomatice in legătură cu propunerea făcută de conducătorul mișcării politico-raili- tare șiite „Amai" ca ostaticii să fie transferați la sediul unei ambasade occidentale din capitala libaneză- — cum ar fi cea a Franței sau a Elveției — unde să rămînă pină la îndeplinirea cererilor formulate de autorii deturnării, respectiv eliberarea a circa 700 prizonieri libanezi și palestinieni deținuți, in prezent, în Israel.în legătură cu aceasta, într-o declarație radiodifuzată, ministrul francez al relațiilor externe. Roland Dumas, a arătat că „Franța nu poate refuza ajutorul cînd este vorba de a pune capăt suferințelor fizice și morale". Dar Dumas a precizat că Franța este gata să primească persoane libere și nu ostatici ; eliberarea ostaticilor trebuie să fie necondiționată, guvernul francez ne-

avînd intenția să joace un rol de mediator sau să negocieze — relevă agenția France Presse. La rîndul său, Elveția a arătat, potrivit unui purtător de cuvînt guvernamental, că este gata să primească' Ia. ambasada sa din Beirut ostaticii americani. El a precizat insă că țara șa dorește ca această acțiune să nu fie condiționată și, de asemenea, să aibă asigurarea că poate transfera ostaticii spre Elveția sau în altă parte, ori să-i elibereze, menționează agențiile Associated Press și Reuter.Israelul a respins cererea secretarului general al O.N.U. privind punerea de urgență în libertate a celor peste 700 libanezi și palestinieni deținuți în închisoarea Atlit, transmite agenția - France Presse, citind un purtător de cuvînt al M.A.E. al1 acestei țări. El a menționat că, în opinia Israelului, eliberarea acestora este legată de evoluția situației din sudul Libanului. (Agerpres)

PRETORIA 27 (Agerpres). — Acțiunile represive întreprinse de forțele polițienești ale regimului rasist sud-african s-au soldat, in ultimele 24 de ore, cu 10 morți în rîndul populației de culoare care luptă împotriva sistemului de apartheid, transmit agențiile internaționale de presă. Numărul mare de. victime ilustrează escaladarea violenței de către forțele de represiune sud-afri- cane, tot mai derutate de amploarea pe care o capătă opoziția față de regimul anacronic al segregației rasiale. Victimele ’ sînt in majoritate militanți ai organizațiilor studențești.Puternice manifestații antiâpar- theid au fost semnalate îndeosebi în aglomerările urbane locuite de populația de culoare din apropierea Jo- hannesburgului. Ziarul „Star" din acest oraș relevă că poliția rasistă a folosit. împotriva demonstranților grenade cu gaze lacrimogene și arme de foc.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — Jn. cadrul „campanigj , ântiapartheid, organizată în S.U.A. începînd din noiembrie anul trecut, în fața Ambasadei Republicii Sud-Africane de la Washington a avut loc o demonstrație de protest împotriva politicii de discriminare rasială duse de. regimul de la Pretoria. Poliția americană a intervenit operînd arestări. între persoanele arestate se numără Coretta Scott King, văduva militantului american. de culoare; Martin Luther King, asasinat în 1968, și copiii lor. Martin și Bernice King. Agenția U.P.I. precizează că în cursul manifestațiilor organizate aproape zilnic, din noiembrie, in fața ambasadei sud-africane, au fost reținute tein- porar, în total, 2 340 de persoane,, iar pe ansamblul S.U.A. au fost operate peste 4 000 arestări.
„S.W.A.P.O. condamnă instalarea 

așa-zisului guvern interimar în Namibia84 
Declarațiile lui Sam NujomaLONDRA 27 (Agerpres). — Președintele Organizației Poporului din Africa de; Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a declarat la Londra că rezolvarea problemei namibiene reclamă organizarea, în conformitate cu planul O.N.U., a unor alegeri generale în acest teritoriu, sub supravegherea Organizației Națiunilor Unite. El a condamnat cu fermita- I te instalarea de către regimul sud- african în Namibia a așa-numitului „guvern interimar", arătind că a- ceastă manevră a dus la agravarea

situației din teritoriu, unde domne?-, te „o știre permanentă de asediu, întărită; de legea marțială".Sam ■ Nujoma a arătat că recentele manevre administrative ale rasiștilor sud-africani, care vizează in fapt perpetuarea dominației lor în Namibia, nu vor descuraja lupta dreaptă a poporului namibian pentru libertate, independență și . dezvoltare de sine stătătoare, care va continua „pină la alungarea din a- cest teritoriu a ultimului ocupant străin".
AGENȚIILE DE PRESA 

I - pe scurt
'.■.A'ÎN CADRUL UNEI MANIFES

TĂRI CARE A AVUT LOC LA 
AMBASADA ROMÂNIEI DIN 
BELGRAD s-a evocat, cu prilejul 
aniversării victoriei asupra fascis
mului și sărbătoririi Zilei indepen
denței României, contribuția po
porului român și a armatei sale la 
victoria asupra fascismului, la 
scurtarea cu aproximativ 200 de 
zile a cehii de-al doilea război 
mondial. A fost subliniată, de ase
menea, semnificația celor două e- 
venimente pentru destinele po
porului român, pentru afirmarea 
sa liberă și independentă în rîndul 
națiunilor lumii. A urinat a gală 
de filme și au fost inaugurate o 
expoziție de carte social-politică și 
una de fotografii.

PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a primit, la Kremlin, delegația de partid și guvernamentală a R. S. Vietnam, condusă de Le Duan, secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam,' aflată în U.R.S.S., într-o vizită oficială de prietenie, informează agenția T.A.S.S.
LA GENEVA a avut loc joi șe-, dința grupului pentru problemele armamentelor nucleare cu rază medie de acțiune în cadrul negocierilor dintre U.R.S.S. .și S.U.A. privind armele nucleare .ți cosmice — transmite agenția T.A.S.S.

1 ALEGERI IN ZIMBABWE. Joi Iau început în Zimbabwe alegerile generale — primele de la proclamarea independenței țării, în urmă cu cinci ani. Scrutinul se desfă- Ișoară în două etape. La 27 iunie s-au prezentat la urne alegătorii albi, pentru desemnarea a 20 de Ideputați, iar lunea și marțea viitoare vor vota alegătorii de culoare, care vor hotărî deținătorii a 80 de mandate în parlament.
L_ _

OLANDA ȘI PROBLEMA RA
CHETELOR NUCLEARE. Vicepreședintele Statelor Unite, Georgs Bush, și-a încheiat vizita oficială în Olanda. El „a părăsit Haga fără șă fi obținut din partea Olandei angajamentul ferm că această țară va amplasa 48 din cele 572 de rachete nucleare cu rază medie da acțiune pe care N.A.T.O. a hotărît să le introducă pe teritoriile a cinci țări membre", notează agenția France Presse. Primul ministru olandez, Ruud Lubbers, a rea-

mintit că decizia finală privind instalarea pe teritoriul țării a celor 48 de rachete „Cruise" revine guvernului olandez, urmind să fie adoptată în noiembrie anul acesta, și că există, de asemenea, eventualitatea ca acestea să nu fie amplasate.LA VIENA a avut loc o nouă 
ședință plenară a participanților la 
negocierile privind reducerea for
țelor armate și armamentelor și 
măsuri adiacente in Europa cen
trală — relatează agenția T.A.S.S.

CAMERA REPREZENTANȚI
LOR A CONGRESULUI S.U.A. s-a pronunțat, cu 228 de voturi pentru și 193 împotrivă, pentru interzicerea experiențelor eu arme antisatelit în spațiul cosmic, atît timp cît Uniunea Sovietică nu va efectua experiențe similare — relatează agenția U.P.I. în prezentarea amendamentului respectiv la legislația privind proiectul de buget militar pe anul financiar viitor, care începe la 1 octombrie, deputatul democrat George Brown a subliniat că aceste arme constituie un nou pas pe calea escaladării cursei înarmărilor.

CONFLICTUL DINTRE IRAK 
ȘI IRAN. Agenția IRNA transmite din Teheran că forțele iraniene au lansat, in noaptea de marți spre miercuri o acțiune ofensivă in regiunea Hural-Azim, din zona de sud a frontului, în cursul căreia au fost ocupate noi poziții ; cel

puțin 100 militari Irakieni au fost uciși și un mare număr de ambar- ' I cațiuni au fost distruse. Această I acțiune a zădărnicit un plan 1 irakian. Pe de altă parte un purtă- . tor de cuvînt .militar a anunțat la Bagdad că, în noaptea de miercuri | spre joi, forțele irakiene au lansat un atac pe un front de 1,2 km I asupra pozițiilor ocupate de forțele iraniene în zona insulelor Majnoon, situate la extremitatea de sud a , frontierei dintre Iran și Irak. El | a adăugat că trupele iraniene care I ocupau zona și-au părăsit pozițiile, lăsînd in urmă cel puțin 100 de I morți, precum și arme și echipă- j ment militar.
CONVORBIRI LA ROMA. Primul ministru al Italiei, Bettino Craxi, a primit, împreună cu ministrul de externe, Giulio. Andreotti, delegația iordaniano-pales- . tiniariă aflată la Roma, în prima etapă a unui turneu care va mai include Parisul și Londra. Din delegație fac parte vicepremierul iordanian Abdelwaheb Al Mayali, ministrul de externe, Taher Măsri, și Khaled El Hassan, președintele. Comisiei pentru relații externe al. Consiliului Național Palestinian, și Jaweed Al Hussein, membru al: Comitetului Executiv al O.E.P.
EXPERIENȚA NUCLEARA SUB

TERANA. Statele Unite au procedat miercuri la o nouă experiență nucleară subterană, pe poligonul din deșertul Nevada, transmite a- genția Associated Press.
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