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STIL DE MUNCĂ MODERN, EFICIENT
ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Noul cincinal 
ne o schimbare 
(ii in toate unitățile noastre econo- 
mico-sociale, perfecționarea condu
cerii, accelerarea dezvoltării inten
sive, creșterea generală a eficienței 
economice. Iată o idee fundamentală 
pentru activitatea curentă și de per
spectivă desprinsă din cuvintarea to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
rostită la recentul forum democratic 
al. autoconducerii muncitorești, idee 
reafirmată de secretarul general al 
partidului și la marea adunare popu
lară din orașul Rovinari. Apare lim
pede, incă o dată, relația directă ce 
se stabilește între schimbarea fun
damentală a activității economice, 
creșterea gene
rală a eficienței 
întregului proces 
productiv (atit in 
întreprinderi, cit 
și la nivelul ra
murilor și al eco
nomiei naționa
le) și perfecțio
narea stilului ș’i 
metodelor 
conducere.

Ne-am obișnuit 
să rostim simplu 
adevăruri ale timpului României de 
azi : în sistemul democrației noastre, 
fiecare om al muncii — de la munci
tor și pină la ministru — conduce, 
decide, acționează. O expresie limpe
de a largului nostru democratism, 
promovat și perfecționat cu o con
secvență nestrămutată de conducerea 
partidului, de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Desigur, atingerea acestui înalt 
nivel in afirmarea democrației 
muncitorești: cu rezonanțe com
plexe in transformarea revolu
ționară a întregii societăți, nu s-a 
înfăptuit dintr-o dată,, ci este rezul
tatul unui amplu proces istoric, din 
care se detașează strălucitor Con
gresul al IX-lea al partidului. In 
acest proces s-au afirmat — ca o 
componentă esențială a democra
ției muncitorești socialiste — for- 
’nele instituționalizate de conduce- 
e colectivă a diferitelor domenii de 

activitate, atit la nivel microecono
mic, cit și la nivel macroeconomic, 
forme ce au deschis o nouă per
spectivă funcțiilor democrației.

Este clar că instițuționalizarea a- 
cestor componente ' structurale ale 
democrației noastre muncitorești, 
revoluționare nu constituie un scop 
în sine. Proclamînd drept obiectiv 
fundamental antrenarea tuturor oa
menilor muncii, indiferent de locul 
de muncă sau funcția pe care o de

trebuie să determi- 
radicală a activită-

țin, la elaborarea măsurilor ce se 
impun pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare economică și 
socială a patriei, toate instituțiile 
democrației și autoconducerii mun
citorești — incepind de la consilii
le oamenilor muncii și adunările ge
nerale din întreprinderi și centrale, 
și pină la organele de conducere co
lectivă din ministere sau de la ni
velul țării — acționează cu aceeași 
fermitate pentru asumarea și întă
rirea răspunderii tuturor colective
lor și a fiecărui om în parte. De 
fapt, tocmai această capacitate de 
asumare lucidă și hotărîtă a răs
punderii colective, pentru realizarea 
obiectivelor dezvoltării economice

Conducerea colectivă 
aibă ca finalitate cele 
decizii care se pot lua la un moment 
dat pentru situația creată, pentru 
problema pusă in discuție. Dar, ori- 
cit de bune, oricît de importante ar ■ 
fi hotărîrile adoptate în organele de 
conducere colectivă, ele vor de
veni cu adevărat utile numai și nu
mai in momentul finalizării lor, ac
țiune esențială, care, în condițiile 
complexității producției moderne, nu 
poate fi înfăptuită operativ și efi
cient de un singur om, oricit de com
petent ar fi el. Iată de ce capătă o 
însemnătate cu totul aparte îmbi
narea armonioasă a asumării răs
punderii colective în organismele

trebuie să 
mai bune

sau alte organe de conducere colec
tivă la materializarea sarcinilor sta
bilite nu este o problemă de ordin 
strict procedural, ci ea acționează ca 
o necesitate obiectivă. Mai intii, în 
acest fel se asigură o fuziune a gin-, 
dirii forurilor democratice cu gin- 
direa și inițiativa tehnică, economică 
și social-politică a masei de oameni 
ai muncii, dacă ținem seama că 
membrii organelor de conducere co
lectivă sint aleși din rindul specia
liștilor și muncitorilor. în al doilea 
rind, așa se obține o viziune clară 
și permanentă asupra celor mai e- 
ficiente căi de soluționare în prac
tică a unei probleme de natură teh
nică, economică

O relație fundamentală: răspunderea
V

de
colectivă și răspunderea personală

unul din marile ■ și sociale, în fiecare unitate și ra
mură și la nivelul întregii țări con
stituie „proba de foc“ a înțelegerii 
majore a esenței democrației mun
citorești: nu . o democrație a vor
belor de paradă, a demagogiei, ci 
o democrație a faptelor, care să lase 
drum liber de afirmare tuturor idei
lor novatoare, dar să și asigure în
făptuirea lor neabătută.

înțelegem mai bine de ce una din 
ideile esențiale, de o deosebită im
portanță și actualitate formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o con
stituie tocmai această relație funda
mentală dintre conducerea și răs
punderea colectivă asumată prin 
formele democrației noastre munci
torești și răspunderea personală.

„Să acționăm pentru îmbinarea 
mai bună a răspunderii colective cu 
răspunderea personală in muncă ! — 
sublinia secretarul general al parti
dului... Munca și răspunderea co
lectivă nu presupun, in nici un fel, 

. diminuarea răspunderii personale in 
muncă. Dimpotrivă, cu cit sint mai 
puternice conducerea și răspunderea 
colectivă, cu atit trebuie să. crească 
și mai mult răspunderea fiecăruia 
pentru felul in care iși îndeplinește 
însărcinările încredințate de colecti
vul în care-și desfășoară activitatea. 
Așa cum răspunderea personală nu 
diminuează, ci, dimpotrivă, trebuie 
să ducă la întărirea muncii și a răs
punderii colective !".

,r

democrației muncitorești din între
prinderi, cu precizarea strictă a răs
punderii personale ce-i revine fie
cărui membru. Fie că este vorba de 
director sau de muncitor, de inginer 
sau de economist, fiecărui membru al 
organelor de conducere colectivă ii 
revin și trebuie să-i revină, in orice 
moment, răspunderi concrete in fi
nalizarea unor sarcini asumate in 
colectiv. Conducerea colectivă nu în
seamnă nicidecum pulverizarea răs
punderii personale, ci. dimpotrivă, 
întărirea și lărgirea sferei de. ac
țiune a acestei răspunderi. Condu
cerea colectivă nu este teoretică, ci 
cit se poate de concretă. Ea trebuie 
să stabilească pe fiecare persoană 
sarcini precise și să controleze ri
guros îndeplinirea lor întocmai și la 
timp. Membrii organelor de condu
cere colectivă nu sint simpli consul
tanți în legătură cu luarea unei mă
suri sau alteia, ci participant, activi, 
conștienți atit la elaborarea și fun
damentarea oricărei decizii, cit și la 
aplicarea ei în practică. Fără îmbi
narea răspunderii colective cu răs
punderea personală, fără asigurarea 
unei reale! participări a fiecărui 
membru, din-organismele autocondur 
cerii muncitorești la înfăptuirea ho- 
tăririlor adoptate in comun nu vom 
avea eficiența scontată în conduce
rea colectivă. Iată de ce participarea 
efectivă, responsabilă a fiecărui mem
bru din consiliile oamenilor muncii

sau organizatorică, 
putîndu-se acțio
na energic și 
operativ, in de
plină 
de cauză 
înlăturarea 
neajunsuri, 
tîndu-se 
demers birocratic, 
în fine, prin par
ticiparea respon
sabilă a fiecărui 
membru din or

ganele de conducere colectivă la Apli
carea în practică a hotărîrilor aclop- 
tate se ajunge la situația deosebit 
de favorabilă că deciziile luate, ca 
expresie a gîndirii colective, vor fi 
înfăptuite, prin aportul colectivului, 
evitîndu-se difuzarea răspunderii 
sau pasarea ei spre anumite cadre 
de conducere. într-un organism de 
conducere colectivă, toți membrii au 
drepturi egale, dar și obligații egale, 
așa incit și răspunderea pentru în
deplinirea hotărîrilor adoptate tre
buie să cadă pe umerii fiecăruia.

Răspunderea colectivă se materia
lizează în stabilirea răspunderii fie
cărui membru al consiliului oame
nilor muncii. Indiferent de funcție, 
fiecare trebuie să răspundă direct, 
pină la capăt, de sarcina încredin
țată. în fața colectivului, a adunării 
generale a oamenilor muncii, consi
liul răspunde, in ansamblu, pentru 
modul in care conduce efectiv pro
ducția și acționează pentru soluțio
narea problemelor economice și so
ciale. De fapt, legea prevede drep
tul de control al colectivului asupra 
consiliului oamenilor muncii in an- 

. samblu, dar, și asupra fiecărui mem
bru în parte. Colectivul poate-hotărî 
pină și înlocuirea acelor membri mai

cunoștință 
pentru 

unor 
evi- 

orice

Viorel SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. a Il-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul echipamentului, pregătirii profesionale 

și formării cadrelor al Regatului Maroc
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă, pe 
Mohamed Kabbaj, ministrul echipa
mentului, pregătirii profesionale și 
formării cadrelor al Regatului Maroc, 
conducătorul delegației marocane la 
lucrările sesiunii Comisiei intergu- 
vernamentale româno-marocane de 
cooperare economică și tehnică, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la 
București.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, oaspetele a 
arătat că are plăcuta misiune de a 
transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire din partea regelui Marocu
lui. Hassan al II-lea.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită

suveranului marocan un cald salut și 
cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a fost relevat cursul pozitiv 
al relațiilor dintre România și Ma
roc, care se dezvoltă în deplină 
concordanță cu hotărîrile și înțelege
rile convenite la nivel înalt. în 
același timp, a fost exprimată dorin
ța de a extinde aceste raporturi pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific și in alte domenii de activitate, 
spre binele și în folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii, secu
rității și înțelegerii între națiuni. în 
acest context, a fost evidențiat rolul 
ce revine Comisiei intferguvernamen- 
tale româno-marocane in stabilireâ 
.unor noi căi și modalități de lărgire 
a cooperării bilaterale în diverse 
sfere de activitate, pentru valorifi

carea mai deplină a posibilităților de 
conlucrare pe care le oferă econo
miile României și Marocului.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației politice 
mondiale actuale, îndeosebi cele refe
ritoare la oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, în primul 
rind la dezarmarea nucleară, conso
lidarea păcii și securității internațio
nale, soluționarea pe cale politică 
a problemelor din Orientul Mijlociu 
și din alte zone ale lumii, instau
rarea unei noi ordini economice, în
tărirea unității și solidarității dintre 
țările în curs de dezvoltare.. în acest 
sens, s-a relevat însemnătatea dez
voltării în continuare a conlucrării 
dintre România și Maroc pe arena 
internațională.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

De „Ziua pionierilor", de „Ziua învățătorului"
A

Omagiul fierbinte al elevilor, al educatorilor lor 
adresat partidului, secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
Este o frumoasă tradiție a școlii noastre ca, la fie

care sfîrșit de an de studiu, să fie sărbătoriți, în ca
drul unor emoționante manifestări, cei mai cutezătod 
și harnici copii ai țării - pionierii, ca. și cadrele di
dactice care le îndrumă pașii pe calea învățăturii, a 
pregătirii pentru muncă și viață. „Ziua pionierilor" și 
„Ziua învățătorului" dobîndesc, în acest an, semnifi
cații deosebite, sărbătorirea lor integrîndu-se, firesc, 
în amplele acțiuni politico-educative prin care între
gul nostru popor aniversează cele două decenii ce au 
trecut de la Congresul al IX-lea, de cînd în fruntea 
partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sărbătorirea lor va fi un prilej fericit de trecere în 
revistă a rezultatelor remarcabile realizate de învăță- 
mîntul românesc în epoca de glorie pe care cu mîn- 
drie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", de expri
mare a sentimentelor profunde de dragoste și recu
noștință pentru minunatele condiții de învățătură și 
muncă asigurate copiilor și tinerilor patriei, oamenilor 
școlii, de partidul și statul nostru.

Astăzi, duminică 3’0 iunie, ceremonialul pionieresc va 
deschide serbarea de sfirșit de an în învățămîntul pre
școlar, primar și gimnazial, „Ziua pionierilor" încunu- 
nînd cu premii și distincții rezultatele rodnice la în
vățătură și în pregătirea practică ale elevilor, rezul
tatele muncii desfășurate de șoimii patriei, de pionieri 
și uteciști de-a lungul întregului an școlar.

Mîine, luni 1 iulie, în adunări dedicate „Zilei învă
țătorului", organizate în municipii, orașe, centre de co
mune, în municipiul București - pe sectoare, iar la 
învățămîntul superior pe centre universitare, vor fi evi
dențiate succesele obținute de cadrele didactice în în
făptuirea politicii partidului de educare comunistă, re
voluționară a tinerei generații, de pregătire a forței 
de muncă necesare economiei naționale, de ridicare 
a nivelului de cultură, de progres și civilizație al în
tregului popor.

Intr-un gînd cu țara, cu întregul popor, adresăm de 
„Ziua pionierilor" cele mai calde felicitări copiilor pa
triei, harnicilor și minunaților pionieri, urări de noi 
succese în muncă și în învățătură, în acești ani de 
mărețe împliniri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".

Celor ce asigură formarea și educarea noilor ge
nerații în spiritul exigențelor înalte ale noului timp al 
patriei, educatorilor, învățătorilor, profesorilor le adre
săm, de asemenea, cu prilejul „Zilei învățătorului", cele 
mai calde felicitări pentru realizările obținute în no
bila misiune ce le revine, urarea fierbinte de a ridica 
permanent nivelul învățămîntului, de a pregăti temei
nic viitoarele generații de constructori ai țării, așa cum 
cu patriotică înflăcărare i-a îndemnat și-i îndeamnă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul generdl al 
partidului, să-și împlinească luminoasa menire I

LA SECERIȘ

Produse noi, 
cu caracteristici superioare

Acționind energic pentru înfăp
tuirea exemplară a indicațiilor se
cretarului general al partidului de 
a realiza la un înalt nivel calitativ 
producția destinată exportului, de a 
valorifica superior materiile prime 
și materialele, de a spori continuu 
eficiența întregii activități, colecti
vele de oameni ai muncii din între
prinderile industriei ușoare a jude
țului Sibiu depun eforturi stăruitoa
re pentru Xînnoirea și modernizarea 
produselor? Astfel, de la începutul 
anului, unitățile industriei ușoare 
din Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Agnita, 
Ocna Sibiului, .Avrig, Tălmaciu, Or
nat și altele, au realizat și introdus 
în fabricație numeroase produse noi, 
de calitate : țesături, confecții tex
tile. tricotaje, covoare plușate, în
călțăminte; articole de marochinărie, 
articole de sticlărie și cristal, vase 
emailate și altele. în acest fel. gra
dul de înnoire și modernizare a pro
ducției în unitățile respective a a- 
juns la aproape 70 la sută, față de 
63,4 la sută cit era planificat. în mod 
deosebit se evidențiază întreprinde
rile „13 Decembrie" și „Libertatea" 
din Sibiu, ca și cea din Agnita — 
unități situate pe primele locuri in 
întrecerea socialistă pe țară. (Ni
colae Brujan).
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Careul solemn 
al cutezătorilor
„Ziua pionierilor". 

O zi-efigie, în care 
epoca pe care o trăim 
a înscris chipul unei 
virste neasemuite, în
semnul de dragoste și 
de speranță al celei 
mai alese simțiri. O 
zi-efigie cînd simțim, 
mai puternic decît în 
fiecare zi a anului, 
cum se vestește privi
rilor noastre, faptelor 
noastre dedicate tării, 
lumina tot mai curată 
a viitorului.

înscrisă ca un mo
ment semnificativ in 
noul șirag al genera
țiilor, Ziua pionierilor 
1985 cuprinde țara in
tr-o suflare proaspătă, 
plină de vitalitate. 
Este momentul cînd a 
avea asemenea copii, 
precum cei peste trei 
milioane de pionieri, 
nu echivalează numai 
cu o realitate diurnă 
— pe. care o știm, o 
simțim și o prețuim 
ca părinți, ca oameni 
ai acestui timp și ai 
acestei țări — ci de
vine un izvor de 
bucurie, de încredere, 
de adeverire că 
România, crescînd 
asemenea vlăstare, iși 
are asigurată energia 
morală, civică și pro
fesională pentru ma
rile combustii și edifi

cări ale mileniului al 
treilea.

Trăim această zi cu 
sentimentul unei ale
se comuniuni de fap
tă și gînd. Copiii și 
țara, copiii și socialis
mul, copiii și viitorul 
— iată relații continuu 
potențate de opera dă
tătoare de lumină și 
ideal a școlii, con
tinuu îmbogățită de 
întiia experiență so
cială și politică a celor 
mai tineri fii ai Româ
niei.

tn momentele sărbă
torești ale Zilei pio
nierilor 1985 prinde 
glas vocația acestei 
virste însorite de a 
constitui tezaurul cel 
mai de preț al po
porului român, ăl 
partidului comunist — 
tezaur constituit din 
tot ce sint și tot ce 
sîntem siguri că vor 
fi peste ani copiii 
țării, constructorii 
României comuniste 
de mîine.

Din bogatul raport 
însumind faptele fie
cărui pionier și ale or
ganizației de copii in 
ansamblu se desprind

Mihai
NEGULESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)

- amplă mobilizare de forțe, 
bună organizare a muncii!
© Pînă în seara zilei de 

28 iunie, orzul fusese recol
tat de pe 48 la sută din su
prafața cultivată

© In județele Olt, Dolj și 
Teleorman a început recol
tarea griului

© Printr-o temeinică orga
nizare a muncii și o largă

acțiune de întrajutorare, în 
fiecare zi să fie realizat un 
ritm intens la seceriș

© întreaga activitate din 
cîmp să fie astfel organizată 
îneît, imediat după strîn- 
gerea recoltei, terenurile să 
fie eliberate de paie și însă- 
mînțate cu a doua cultură

i, 1965? DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 1,1985/ 'j

ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Recoltarea cerealelor păioase 
este în plină desfășurare. Din da
tele furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare re
zultă că, pînă în seara zilei de 28 
iunie, orzul fusese strîns de pe 48 
la sută din suprafața cultivată în 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste. în două județe s-a încheiat 
secerișul orzului și se lucrează in
tens in alte 17 județe. De aseme
nea, în unele locuri a început și 
recoltarea griului. între județele 
din prima zonă agricolă există di
ferențe mari in ce privește propor
ția recoltării orzului. Adevărat, 
timpul este instabil, ceea ce îm
piedică desfășurarea normală a lu
crărilor. Dar tocmai in asemenea

condiții se dovedește capacitatea 
organizatorică și tehnică a cadre; 
lor de conducere și specialiștilor 
din unitățile agricole, se verifică 
activitatea desfășurată de organi
zațiile de partid de la sate pentru 
mobilizarea oamenilor la executa
rea lucrărilor agricole de vară.

In condițiile climatice actuale, 
care determină diferențieri între 
unități agricole și județe în pri
vința suprafețelor de pe care se 
poate strînge recolta, este necesar 
să fie luate măsuri care să per
mită folosirea fiecărei ore bune de 
lucru in lanuri. De asemenea, prin 
organizarea unei ample acțiuni de 
întrajutorare cu combine - care să 
fie trimise din unitățile în care re

coltarea orzului s-a încheiat în cele 
în care lucrările sînt întîrziate — se 
poate asigura intensificarea la ma
ximum a secerișului.

O dată cu sosirea lunii iulie in
trăm într-o perioadă de vîrf la re
coltare. De aceea, în toate jude
țele, pe măsura coacerii cereale
lor, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare și condu
cerile unităților agricole au< dato
ria să acționeze energic pentru mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii 
de la sate și a tuturor mijloacelor 
mecanice în vederea grăbirii se
cerișului, asigurării transportului 
operativ, depozitării și păstrării cu 
grijă a întregii recolte.

încercăm la Suceava, în 
ținutul de frumusețe și 
glorie al Sucevei, să aflăm, 
în lungi convorbiri, resor
turile intime care ii mină 
stăruitor, fără răgaz, „tară 
uitare, fără somn" (un 
vers al marelui sucevean 
Nicolae Labiș) pe oamenii 
acestui pămînt în mersul 
lor înainte, în ascensiunea 
lor continuă. Căci Bu
covina este cu fiecare an 
și cu fiecare deceniu mai 
frumoasă și mai bogată. 
Oamenii acestui ținut știu 
să lucreze asupra nesfîrși- 
tei frumuseți a locurilor 
lor și s-o sporească ; iar 
lucrarea lor înseamnă că 
tot nesfîrșită este și dra
gostea pentru pămîntul 
moșilor și strămoșilor lor.

— Nimic din ceea ce . au 
făcut, fac și vor face 
sucevenii — ca, de altfel, 
întregul nostru popor — 
nu poate fi înțeles pe de
plin, pînă la capăt, dacă 
nu ne gîndim că în în
făptuirile noastre este 
încorporat patriotismul re
voluționar. Opinia aparține 
Floarei Leti.știan, secretar 
al comitetului județean al 
P.C.R. Cei 20 de ani ai 
„Epocii Ceaușescu" vădesc 
prin tot ceea ce îi defi

nește, prin relieful marilor 
curente de idei care ne 
propulsează, că noua con
cepție despre istorie și 
despre patriotism a secre
tarului general al partidu
lui, despre general și par
ticular în construcția

redat cintecele noastre, 
ne-a redat patria" — spun 
sucevenii și aceste cuvinte, 
mărturisite uneori cu ochii 
umezi de emoție, ne arată 
în ce măsură, cît de pro
fund adevărurile funda
mentale ale celor două

tidul nostru este continua
torul a tot ce are mai bun 
poporul român". Patrio
tismul nostru are la te
melie, ca piatră unghiulară, 
axioma enunțată de secre
tarul general al partidului. 
Am împlinit și împlinim

a Înfăptui pentru prezent,
A ÎNFĂPTUI PENTRU VIITOR

-------- —— ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ -----------------
socialistă și comunistă, 
despre rolul națiunii în 
epoca noastră — concepție 
ce și-a găsit o formulare 
de o profundă și consec
ventă rigoare științifică în 
documentele de partid ce 
marchează epoca noastră, 
începînd cu istoricul ra
port al Congresului al IX- 
lea — a fost și este apa 
vie ce fertilizează cîmpul 
devenirii noastre. „To
varășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a redat tricolorul, ne-a

decenii ce s-au scris de la 
Congresul al IX-lea au 
devenit trăiri de cuget și 
de simțire ale contempora
nilor noștri.

— Aici, pe meleagurile 
noastre — reia ideea Mihai 
Frunză, primarul orașului 
Rădăuți — a rostit, în 1966, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu memorabilele cu
vinte înscrise de atunci 
în conștiința noastră ca 
un adevărat program per
manent de acțiune : ,',Par

cele mai îndrăznețe visuri 
ale înaintașilor, dîndu-le 
trup de faptă. Și am mers 
mai departe decît au în
drăznit și au putut ei să 
viseze ; patriotismul lor a 
devenit patriotism de ma
să, a devenit dimensiune 
definitorie a constructorilor 
noii orînduiri — cea mai 
bună și mai dreaptă din 
istoria omenirii.

...Maria Piticaru este o 
țărancă dintr-un... oraș, 
din Cîmpulung Moldove-

nesc. Un oraș care — 
aminteam acest lucru în
tr-un reportaj nu de mult 
— a dat în 1984 peste un 
miliard de lei producție 
marfă industrială, dar care, 
în același timp, crește 
peste 5100 de taurine și 
peste 5 000 de ovine ; care, 
în același an 1984, a pre
dat la fondul de stat 2 800 
de tone de cartofi și 35 000 
de hectolitri de lapte. Ne 
spune Maria Piticaru, dis
tinsă cu premiul I pe țară 
la Festivalul național 
„Cîntarea României" :

— Eu știu că vorbele 
(ară și țăran au aceeași 
rădăcină, așa am învățat 
la școală. Țăranul e pa
triot și altfel el n-ar putea 
să fie. De cînd este tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea noastră, din 1965, 
parc-am fi renăscut ; 
dinsul a ridicat la mare cin
ste pe țăran în numele ță
rii, al patriei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a

Georqe-Radu 
CH1ROVIC1 
Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)
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BONA ORGANIZARE A MUNCII
REALIZAREA INTEGRALĂ A

Este, dacă vreți, un adevăr axiomatic : ritmul producției se află 
într-o relație nemijlocită cu disciplina muncii. Se poată oare ca planul 
să fie îndeplinit ritmic, la toate sortimentele și la toți indicatorii, în con
dițiile în care prezența la program a unor muncitori lasă de dorit, iar 
continuitatea lucrului este întreruptă din fel de fel de motive ? Evident, 
nu. Este concluzia pe care am desprins-o' din „radiografia" unei zile de 
muncă la întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești.

ORA 7,15. Ne aflăm la poarta în
treprinderii. Cu toate că programul 
de lucru începuse de 15 minute, pe 
poartă încă se intră. Majoritatea ce
lor întîrziați predau cu nonșalanță 
legitimațiile portarului Stan Alexan
dru, apoi ne privesc mirați, cu vă
dită surprindere, de parcă ar vrea 
să spună.:, ce-o mai fi și asta?! La 
prima numărătoare reiese că sînt 11 
întîrziați. Ulterior aveam să aflăm 
că numărul acestora a crescut la 15. 
Cert este un singur lucru. în pri
vința punctualității, disciplina mun
cii lasă de dorit în primul schimb. 
Așa se explică de altfel faptul că, 
de la începutul anului și pînă în pre
zent, la nivelul întreprinderii, ab
sențele nemotivate însumează peste 
2 200 de ore-om.

ORA 8,10. împreună cu tovarășul 
Constantin Trestioreanu, inginerul- 
șef al întreprinderii, trecem prin 
secțiile și atelierele întreprinderii. 
Peste tot se muncește cu răspunde
re și dăruire. Inginerul-șef se gră
bește șă vadă cum se realizează co
manda de rulmenți grei de care este 
urgent nevoie Ia laminorul de benzi 
la cald din cadrul'Combinatului si
derurgic Galați. Răspunsul specia
liștilor de la atelierul de tratament 
termic este concludent : „Totul de
curge normal. Am trecut la egali
zarea temperaturii pentru cementa- 
re“. „Bine, foarte bine. Imediat, ine
lele să fie predate la rectificare. Sînt 
premise ca primii patru rulmenți 
pentru Galați să fie gata într-un 
timp foarte scurt" — precizează in
ginerul-șef.

Ne continuăm traseul si ne oprim 
Ia depozitul de semifabricate. Șe
ful depozitului, Lucian Boeres- 
cu, are în mină o listă de ma
teriale solicitate de atelierul strun- 
gărie. Spre surprinderea noastră, ob
servăm însă că lista era pentru data 
de 6 iunie, iar șeful depozitului nu 
încheiase livrarea semifabricatelor 
nici pe data de 7 iunie ; deci atunci 
cînd semifabricatele ar fi trebuit să 
fie în secție. „De ce nu au fost pre
date în totalitate semifabricatele for
jate ?“ La această întrebare, șeful 
depozitului încearcă un răspuns „o- 
colit". în final primim asigurări că 
în maximum o oră vor fi predate și 
celelalte semifabricate. Este ade
vărat, sînt multe urgențele și ele 
apar aproape la fiecare oră. Dar 
dacă există o notă de comandă, iar 
semifabricatele se află în depozit, 
normal este ca acestea să fie livrate 
operativ, în funcție de necesitățile 
producției.

ORA 9,30. în atelierul strungărie, 
toate mașinile de pe cele trei linii

Investițiile planificate
- în funcțiune la termen!

CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU ACCEIERAREA MONTAJULUI UTIEAJEEOR TEHNOLOGICE ?
1

Un răspuns din partea Trustului antrepriză de montaj utilaj chimic 
București

Colectivului de oameni ai muncii din cadrul Trustului antrepriză ge
nerală de montaj pentru utilaje chimice din București — cea mai pu
ternică unitate cu acest profil din țară — îi revine în acest an înalta 
răspundere de a contribui direct și efectiv la asigurarea condițiilor de 
punere în funcțiune a numeroase capacități de producție din sectorul 
energiei electrice, industria chimică, metalurgie, industria construcțiilor 
de mașini, economia forestieră, agricultură și industria alimentară, im
portante lucrări de termoficare pentru unele consilii populare județe
ne. Care sînt direcțiile de acțiune pentru intensificarea monta
jului utilajeloi’ tehnologice, cu ce probleme sînt confruntați și ce anume 
solicită in mod deosebit montorii — iată subiectul convorbirii pe care 
am avut-o cu ing. PANAIT IONESCU, director tehnic al trustului.

— Obiectivul primordial al activi
tății montorilor și constructorilor, al 
tuturor factorilor cu răspunderi 
directe în . domeniul investițiilor, 
subliniat din nou de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară co
mună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, îl constituie respectarea 
riguroasă a termenelor de pu
nere. în funcțiune la toate capacită
țile productive planificate pentru 
acest ultim an al actualului cin
cinal. De finalizarea ■ lor la timp 
și chiar mai devreme depinde într-o 
măsură decisivă înfăptuirea obiecti
velor economice stabilite pentru a- 
cest cincinal, motiv pentru care sin- 
tem ferm hotărîți și pregătiți să 
realizăm, pe toate șantierele, sarci
nile ce ne revin, printr-o maximă 
concentrare a întregului potențial 
uman și tehnic de care dispunem, 
în vederea accelerării ritmului de 
montaj.' Pe numeroase șantiere, cum, 
sint cele ale Combinatului chimic 
din Drobeta-Turnu Severin, între
prinderii de țevi din Roman, Com
binatului chimic din Craiova, Com
binatului de utilaj greu din Iași, 
combinatelor de celuloză și hîrtie 
Focșani și Dej, intrarea în funcțiune 
a noilor capacități este condiționată 
de montarea rapidă a utilajelor pre
văzute, de punerea lor în stare de 
perfectă funcționare. Iată de ce mă
surile pe care le-am adoptat vizea
ză tocmai asigurarea condițiilor ne
cesare scurtării duratelor de execu
ție, concomitent cu efectuarea unor 
lucrări de calitate ireproșabilă.

— Concret, cum veți acționa in a- 
,cest scop 1

— în primul rînd, punem o mare 
bază pe planificarea riguroasă a lu
crărilor. La fiecare capacitate aflată 
în construcție am inventariat utila
jele în stoc ce pot fi montate cu 
rapiditate, iar pentru fiecare obiec
tiv important am întocmit programe 
realiste, dar mobilizatoare de mon
taj, eșalonate pe zile, cu răspunderi 
precise pentru montori în primul 
rînd, dar și pentru ceilalți factori cu 
care colaborăm pe șantiere — bene
ficiari. furnizori și constructori. De 
asemenea, am concentrat mijloacele 
de execuție — în special, macarale 
și. alte utilaje grele de construcții — 
pe șantierele obiectivelor cu terme

de prelucrare a inelelor mari, mici 
și a rolelor funcționează din plin. 
„Lucrăm la rulmenții de sprijin și 
rotire pentru excavatoare — ne 
spune șeful atelierului, subinginerul 
Aureliu Alexe. Sîntem pregătiți 
să ne realizăm și chiar să ne 
depășim sarcinile de plan pe acest 
schimb. De altfel, ne-am propus să 
terminăm operațiile de strunjire la 
inelele celor 100 de rulmenți grei 
pentru excavatoare cu trei zile mai 
devreme, creîndu-se condiții ca și la 
celelalte puncte de lucru, de pe

Radiografia 
programului de muncă 

la întreprinderea 
de rulmenți grei 

din Ploiești

fluxul tehnologic, toate operațiile să 
fie realizate înainte de termen". Un 
angajament muncitoresc pe care 
sîntem convinși că întregul colectiv 
al atelierului și-l va onora.

ORA 10,45. Maistrul de schimb de 
la atelierul de rectificat inele, Pom- 
piliu Corbu, ne prezintă programul 
de lucru. Cîte mașini de rectificat 
funcționează ? încurcat, acesta ne 
răspunde: „Din cele 24 pe care le 
avem în dotare, lucrează 18“. „De 
ce doar atîtea ?“ „Păi, trei mașini 
sint in revizie de două zile, iar cele
lalte trei stau pentru că rectificato
rii sînt învoiți". Da, trei mașini au 
stat nefolosite o zi întreagă, cu toate 
că atelierul avea numeroase repere 
care trebuiau să fie prelucrate.

ORA 12,50. Atelierul de tratamen
te termice este pe drept cuvînt con
siderat punctul-cheie al întreprinde
rii. Zilnic, după grafice bine stabili
te, aici se tratează toate inelele ne
cesare fabricației de rulmenți grei. 
Și totuși, eforturile tratamentiștilor 
pentru a asigura un tratament de 
bună calitate nu sînt întotdeauna 
încununate de succes datorită faptu
lui că structura semifabricatelor for
jate executate la întreprinderea de 
rulmenți din Bîrlad este formată din 
perlită lamelară în loc de perlită 
globulară. Consecințele ? „Un mare 
'procent de rebuturi — ne spune 
inginerul Mihai Marin, șeful ate
lierului. Cu alte cuvinte, eforturile 
strungarilor de a realiza cit mai 
repede comenzile sînt diminuate din 

ne apropiate de punere în funcțiu
ne, cum sînt Combinatul petrochimic 
de la Midia-Năvodari, Combinatul 
chimic Victoria, Rafinăria Brazi, 
Combinatul chimic din Drobeta-Tur
nu Severin, centralele termoelec
trice pe lignit de la Iași, Suceava, 
Pitești, Arad și Vaslui. De aseme
nea, pe toate platformele de investi
ții urmărim zi de zi modul în care 
sînt realizate stadiile fizice prevăzu
te și asigurate de către constructori 
fronturile de montaj, atît pentru 
utilaje aflate în stoc, cît și pentru 
cele aprovizionate în această pe
rioadă.

Evident, intensificarea ritmului de 
montaj și realizarea integrală, așa 
cum a indicat conducerea partidului, 
a sarcinilor de plan pe acest 
an în perioada martie-noiem- 
brie impun eforturi deosebite din 
partea noastră. Ca atare, în pri
mul rînd am luat măsuri eficiente 
pentru scurtarea ciclurilor de mon
taj tehnologic, pe baza accelerării 
procesului de promovare a progresu
lui tehnic pe șantiere. Ne referim 
la aplicarea de tehnologii și pro
cedee de lucru moderne, cu randa
mente Superioare, la extinderea me
canizării complexe și prefabricării 
lucrărilor, introducerea unor noi uti
laje, scule și dispozitive de mică 
mecanizare etc. Tot în acest scop, 
acționăm cu stăruință pentru orga
nizarea judicioasă a muncii monto
rilor, astfel ca fiecare lucrător să 
știe cu precizie, în orice moment, 
ce are de făcut, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei Ia toate punc
tele de lucru, pentru calificarea și 
policalificarea unui mare număr de 
montori. în vederea înfăptuirii cu 
succes a planurilor cuprinzătoare de 
măsuri, întocmite pe fiecare șantier 
în parte, ne sprijinim în permanen
tă pe capacitatea de mobilizare și 
acțiune a organizațiilor de partid.

— De bună seamă, livrarea ritmică 
și integrală a echipamentelor teh
nologice reprezintă o condiție hotă- 
ritoare pentru realizarea in bune 
condiții a planului de investiții din 
acest an.

— Fără îndoială, accelerarea rit
mului de montaj pe șantiere nu 
poate fi concepută fără introducerea 
unei ordini desăvîrșite în livrări, 
ceea ce presupune respectarea de 
către toți furnizorii a termenelor 
stabilite prin contracte si grafice,

CONDIȚIONEAZĂ
PRODUCȚIEI
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cauza calității precare a unor tra
tamente termice".

ORA 15,00. Atelierul montaj final. 
Poate părea surprinzător, dar aici, la 
întreprinderea de rulmenți grei din 
Ploiești, există un atelier specializat 
în montarea rulmenților. Un atelier 
prevăzut cu poduri rulante, cu mese 
speciale de montaj, cu dispozitive, 
scule și aparate de măsură și control 
adecvate. De ce ? Pentru că rulmen
ții ce poartă marca „IRG — Ploiești" 
sînt de fapt niște coloși care cîntă- 
resc 2—3 tone și măsoară. pînă la 2 
metri în diametru. Șeful de echi
pă Gheorghe Croitoru face un scurt 
bilanț: „Pînă la această oră au fost 
finalizați 82 de rulmenți". Un bilanț 
pozitiv al primului schimb dacă 
avem în vedere că, în ziua documen
tării noastre, conform planului, tre
buiau să se realizeze 150 de rulmenți 
de diferite sortotipodimensiuni.

Și totuși, în perioada care a trecut 
de la începutul anului-, întreprinde
rea nu și-a realizat integral planul 
la producția de rulmenți. De ce ? 
După opinia unor factori de con
ducere din întreprindere cauzele 
sînt multiple. Atît obiective cît 
și subiective. Bunăoară, s-a invo
cat, și pe bună dreptate, lipsa 
unui atelier-forjă ; comenzile ur
gente primite de multe ori, care 
perturbă fluxul normal al produc
ției ; cererile unui număr tot ’ mai 
mare de beneficiari de a li se livra 
rulmenți de dimensiuni medii, deși 
întreprinderea este specializată în 
construcția de rulmenți grei. Toate 
acestea influențează, indiscutabil, 
organizarea și ritmicitatea realizării 
producției, explică în parte restan
țele înregistrate la producția fizică.

Pe de altă parte, însă, indisciplina, 
modul în care este folosit în unele 
secții și ateliere timpul de lucru, 
frecventele rebuturi au drept conse
cință neîndeplinirea integrală a pla
nului Ia unele sortimente. Nu este 
numai concluzia noastră, ci și punc
tul de vedere exprimat deschis, în 
spirit comunist, de secretarul comi
tetului de partid, tovarășul Ion Con
stantin: „într-adevăr, în activitatea 
noastră mai sint unele neajunsuri. 
Noi, comuniștii, toți oamenii muncii 
sîntem însă hotărîți să acționăm ne- 
întîrziat, cu toată răspunderea, așa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recentul forum al de
mocrației muncitorești, revoluționa
re, pentru a recupera cît mai grab
nic restantele înregistrate, pen
tru a îndeplini integral planul la 
producția fizică. Vom lua măsuri 
hotărîte pentru organizarea ri
guroasă a producției în toate secțiile, 
pentru întronarea unui climat de 
muncă exigent, de ordine și disci
plină".

Sîntem încredințați că organizația 
de partid și consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere vor acționa 
prompt și , energic în acest sens.

Gheortjhe ION1ȚĂ
....... ■ <

precum și expedierea pe șantiere a 
utilajelor în succesiunea firească a 
lucrărilor ; totodată, la fel de nece
sară este și livrarea Ia timp a dife
ritelor materiale speciale strict ne
cesare executării lucrărijor de mon
taj, Volume importante de utilaje 
tehnologice și materiale speciale la 
montaj sînt programate să fie livra
te pe numeroase șantiere și îndeo
sebi, pe cele ale Combinatului chi
mic din Drobeta-Turnu Severin, 
pirolizei de la Teleajen, Centralei 
termoelectrice din Arad. Combina
tului de celuloză și hirtie din Dej. 
Avem convingerea că, acționînd cu 
fermitate și maximă solicitudine, 
întreprinderile furnizoare vor lichi
da restanțele actuale, vor pune or
dine în livrarea utilajelor și mate
rialelor speciale, asigurîndu-ne nouă, 
montorilor, condiții efective pentru 
sporirea-substanțială a vitezei de lu
cru pe șantiere.

— Cu toate că pe majoritatea șan
tierelor sînt create condiții pentru 
montarea rapidă a unor mari can
tități de utilaje, așteptindu-se nu
mai livrarea lor, totuși, pe alocuri, 
există utilaje nemontate datorită 
lipsei fronturilor de lucru.

— Foarte adevărat, Iar faptul, eă 
pe șantierele Centralei termoelec
trice din Arad, combinatelor chimice 
Făgăraș și Victoria, Combinatului 
siderurgic Călărași, constructorii 
și montorii nu și-au corelat ri
guros eforturile ridică și mai strin
gent problema întăririi colaborării 
dintre noi și ceilalți factori partici
pant! la procesul de realizare a in
vestițiilor. în acest context, consi
derăm necesar ca și beneficiarii de 
investiții să-și aducă o contribuție 
mai mare la executarea în ritm mai 
intens a lucrărilor de montaj, asi- 
gurînd întreaga documentație de 
execuție și asistență tehnică din 
partea proiectanților, dar mai ales 
urmărind cu maximă exigență rit
mul și stadiul livrărilor de utilaje.

Departe de a epuiza toate pro
blemele de care este strîns legată 
accelerarea ritmului de montare a 
utilajelor tehnologice, doresc să 
reafirm convingerea mea, a mun
citorilor și specialiștilor din unitatea 
noastră, că acționînd în spiritul exi
gențelor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentul forum 
al democrației muncitorești, revolu
ționare, aplicînd cu fermitate măsuri
le preconizate și luînd altele noi pe 
parcurs, în funcție de împrejurări, 
vom crea premise optime ca sarcinile 
ce ne revin să fie realizate cu succes 
pentru ca economia națională să.be
neficieze la termen de producția noi
lor obiective și capacități, de efec
tele pozitive scontate pe multiple 
planuri.

Convorbire consemnată de 
Cristian ANTONESCU

În prim-planul atenției: ZOOTEHNIA
Sectorul zootehnic al I.A.S. Cio- 

rogirla, județul Giurgiu, cuprinde 
peste 3 700 taurine, din care aproa
pe 2 000 vaci cu lapte. Rezultatele 
din anul trecut — in medie 3 320 
litri de lapte de la fiecare vacă — 
cît și cele din primul semestru al 
acestui an — peste 1 750 litri de 
lapte de la fiecare vacă — o reco
mandă ca o unitate ce deține o bună 
experiență in creșterea animalelor. 
Este tocmai ceea. ce ne-au reliefat 
investigațiile întreprinse, pe par
cursul unei zile în fermele zooteh
nice ale acestei unități.

Programul zilei, 
riguros respectat

La ora 5,30 intrăm pe poarta fer
mei nr. 6 „Centru". în grajduri 
mulsul vacilor se desfășura din 
plin. Oamenii — îngrijitori, me
canici, operatorul însămințător, trac
toriști, medicul veterinar, șeful 
fermei — erau la datorie incă de 
la prima oră : cinci fără zece 
minute. Printre aceștia, primul, la 
datorie era, ca de altfel în fie
care zi, șeful fermei, Petru Bizim. 
Și nu de un an-doi, ci de 38 de 
ani, de cînd lucrează in această 
unitate. „Avem oameni stabilizați de 
mai mult timp in ferma zootehnică, 
cu dragoste de animale — ne des
tăinuia tovarășul Bizim, fără . să-și 
ascundă un sentiment de mulțumire. 
Pentru cei. 54 de, angajați per- 
manenți din fermă, respectarea 
strictă a programului de lucru a de
venit gest reflex. O disciplină de la 
care nu acceptăm nici o abatere".

Deși față de anul trecut pășunea 
a fost redusă Ia jumătate, repre- 
zentind acum doar 35 de hectare, a- 
ceasta este utilizată cu maximum de 
randament, asigurind, in bună parte, 
hrana pe timpul zilei pentru cele 
1180 taurine, cîte deține această 
fermă.

Respectarea programului de grajd, 
verigă cu verigă, dar mai ales ad
ministrarea la timp și în cantități 
îndestulătoare a rațiilor de furaje, 
efectuarea mulsului Ia timp și buna 
îngrijire a animalelor sînt, desigur, 
elemente care au contribuit, în mod 
simțitor, ca această fermă să obțină, 
la ora actuală, în medie, pe zi, 13 
litri de lapte de la fiecare vacă 
furajată. „Pentru etapa următoare 
— aflăm de la șeful fermei — avem 
condiții să trecem de producția de 
15 litri de lapte , pe zi de la o. vacă, 
întrucit in această lună, ca și in cea 
următoare, sint planificate 60 de 
fătări. Aceasta ne va permite ca la 
finele anului să atingem nivelul de 
4 000 1 lapte de la o vacă furajată".

în ce privește programul de. lucru, 
în ferma zootehnică sint de semna
lat și două aspecte care trebuie să

Cosași-la lucru, recolta de furaje este bună!
Tinînd seama de numărul anima

lelor pe care le dețin și de produc
țiile de lapte și carne prevăzute a 
fi obținute, unitățile agricole au pre
văzut cantitățile de fin și. alte fu
raje pe caresă le strîngă și să le de
poziteze pentru sezonul rece al anu
lui. în ancheta efectuată de cores
pondenții noștri in mai multe județe 
s-a urmărit, in principal, cum se ac
ționează la recoltarea și depozitarea 
finului. în cooperativele agricole din 
județele analizate, planul de conser
vare a furajelor sub formă de fîn 
a fost realizat în următoarele pro
porții : Iași — 70 la sută, Suceava — 
66 la sută, Botoșani — 51 la ’■ sută, 
Mureș — 50 la sută.

Cu toate că in multe zone ale ță
rii a plouat abundent, datorită bu
nei organizări a muncii, în numeroa
se unități agricole s-au strîns și de
pozitat cantități apreciabile de fin. 
Să exemplificăm.

Din datele prezentate mai sus re
zultă că județul Iași se situează pe 
un loc avansat în ce privește can
titățile de fin depozitate. Și nu-i 
intimplător. Pe lingă utilajele me
canice folosite, la cositul lucernie- 
relor și al finețelor naturale, au 
fost atrași peste 40 000 oameni. 
Consemnăm că aici este strinsă și 
conservată masa verde din toate 
sursele posibile : din zonele păduri
lor, de pe canalele sistemelor de 
irigații, de pe marginile iazurilor, 
drumurilor . și căilor ferate. în co
muna Prisăcani, de exemplu, peste 
60 de bărbați coseau de zor iarba 
de pe rețeaua de canale care se 
întind pe mai bine de 60 km in pe
rimetrul Șantierului național al ti
neretului. în urmă, cooperatoarele 
întorceau brazdele, clădeau căpițe 
sau puneau finul direct în căruțe. 
„Pentru a aduna cantități cît mai 
mari, am trimis cosași în pădurea 
de la Măcărești, de lingă comuna 
noastră, precum și pe digul de la 
Prut — ne spune ing. Nicolae Bal- 
can, președintele cooperativei agri
cole din Prisăcani. Am hotărît să 
depozităm cantități suficiente de 
fin pentru iarnă, ca să nu mai cum
părăm din alte părți". Cu aceeași 
hărnicie lucrau la cosit, stringerea 
și depozitarea furajelor provenite 
din orice surse cooperatorii din 
Victoria, Golăiești, Bosia, Țuțora, 
Comarna, Costuleni, Răducăneni, 
Grozești și Gorban, unități aflate 
în zona Șantierului național al ti-
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Stil de muncă modern, eficient în conducerea activității economice
(Urmare din pag. I)

puțin deprinși cu spiritul de răspun
dere. Cultivarea simțului de răspun
dere este direct legată de stabilirea 
modului în care fiecare în parte și-a 
făcut datoria. Fiecare membru în 
consiliul oamenilor muncii, ca și fie
care cadru învestit cu muncă de 
conducere, fiecare om trebuie să 
înțeleagă că nerealîzarea sarcinilor 
concrete ce-i revin nu-1 afectează 
numai pe el, ci întregul colectiv. 
Numai în condițiile în care fiecare 
membru al colectivului își realizează 
exemplar și la timp segmentul de 
răspundere personală ce îi revine se 
poate asigura ancorarea in cauza ge
nerală, o activitate economică dina
mică, eficientă, de înalt nivel cali
tativ.

Se poate spune că principala de
ficiență în exercitarea conducerii co
lective în unele unități constă nu în 

formeze obiectul unor preocupări 
mai atente din partea specialiștilor 
și a cadrelor de conducere din uni
tate. Primul se referă la asigurarea 
unei igiene impecabile la mulsul 
animalelor, întrucit nu s-au asigurat 
banalele tifoane pentru acoperirea 
bidOanelor cu lapte. Al doilea are 
în vedere punerea în funcțiune a 
filtrului de protecție de la intra
rea în fermă, frumos amenajat, dar

În fermele I. A, S. Ciorogîrla, 

îngrijirea, hrănirea, reproducția
- preocupări permanente, 
de maximă însemnătate
DE LA ECHIPA DE REPORTERI Al „SCÎNTEII"

care. are mal mult un rol deco
rativ.

An secetos, furaje puține, 
dar oamenii gospodari 

găsesc soluții
Directorul unității, ing. Atanașie 

Teju, ne-a vorbit pe larg despre 
preocupările și, mai ales, de posibi
litățile concrete ce sînt la îndem'ina 
întreprinderii în vederea asigurării 
întregului necesar de furaje pentru 
perioada de stabulație. Aici se por
nește de la -necesitatea de a se con
suma acum cît mai puțin din masa 
verde recoltată în scopul conservă
rii și depozitării unor cantități cît 
mai mari de furaje pentru iarnă. Cu 
toate acestea, din cauza secetei pre
lungite din ultimele două luni, se 
estimează că, din resurse proprii, nu 
vor putea fi acoperite integral nece
sitățile pentru hrănirea animalelor, 
comparativ cu efectivele existente,

în perioada din octombrie și pînă 
Ia noua recoltă de furaje, calculele 
arată că, pe întreprindere, sînt ne
cesare 1 500 tone de fîn, 15 000 tone 
suculente și 3 200 tone grosiere. Pro
blema cea mai dificilă o reprezintă 
asigurarea finului. Din coasele I și 
a Il-a de la lucernă au fost depo
zitate pînă în prezent doar 758 tone

neretului Sculeni—Țuțora—Gorban,
în județul Suceava, ploile abun

dente din ultima perioadă au creat 
greutăți la stringerea furajelor. Ele 
au surprins în cîmp peste 10 000 tone 
fin. Este adevărat, întreaga cantita
te este pusă în căpițe și pe prepeleci, 
încit nu există pericolul degradării. 
Realizările din unitățile agricole 
pun insă în evidență modul in care 
s-a acționat pentru depozitarea unor 
cantități cit mai mari de fin. Astfel, 
la C.A.P. Costîna, chiar dacă în -di
mineața zilei de 26 iunie plouase, 
pe la ora 9 atelajele erau pe sola 
„Islaz". Președintele unității, ingi
nerul Nicolae Tcaciuc. ne-a spus : 
„Noi. am depozitat pînă acum 200 

Cum se îndeplinesc obiectivele din plan 
cu privire la strîngerea și depozitarea finului

tone fin din cele 400 tone prevăzute. 
Vremea nu este prea bună, dar pen
tru a încheia transportul și depozi
tarea folosim orice fereastră de timp 
favorabil. După cum vedeți, des
facem căpițele, partea de deasupra 
care este umedă o punem Ia uscat, 
iar finul bun îl încărcăm și îl 
ducem în baza furajeră". într-o altă 
unitate din consiliul agroindustrial 
Todirești, la C.A.P. Arbore, care în 
1984 s-a situat pe locul I pe județ 
la producția de lapte pe cap de vacă, 
la transportul furajelor erau folosite 
60 de atelaje. S-a reușit astfel să se 
depoziteze 110 tone fin și o cantitate 
apreciabilă de semisiloz.

De ce în județul Mureș s-a strîns 
numai jumătate din cantitatea pre
văzută de fin ? La direcția agri
colă ni se spune că pe lingă cele 
22 000 tone fin de trifoliene și 40 000 
tone fin obținut de pe finețele na
turale există în căpițe sau în brazde 
alte 22,000 tone. Cert este că în acele 
unități' agricole în care cadrele de 
conducere și specialiștii se ocupă cu 
răspundere de asigurarea furajelor 
rezultatele sint pe măsură. La C.A.P. 
Band, de exemplu, programul pe 
luna iunie a fost realizat în pro
porție de 130 la sută. încă din prima 
coasă, unitatea a depozitat 600 tone 
trifoliene, față de necesarul de 850 
tone stabilit pe întregul an. Acest
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calitatea proastă a deciziilor, ci în 
faptul că nu se respectă propriile 
hotărîri elaborate pe baza gîndirii 
colective. Dincolo de o serie de cau
ze care țin de spiritul organizatoric, 
de conștiința răspunderii, să ne 
oprim asupra unui factor esențial : 
competența omului învestit cu o anu
mită răspundere. Răspunderea per
sonală nu trebuie stabilită mecanic, 
ci în funcție de posibilitățile și de 
capacitatea profesională și politică 
a fiecăruia. Uneori se greșește prin 
atribuirea unor sarcini prea mari, 
grele pentru oameni care nu au aco
perire în competență. Sarcini care 
îi depășesc și îi demobilizează. Răs
punderea trebuie dirijată nu biro
cratic, spre o funcție anume, ci spre 
omul cei mai competent să o rezolve 
eficient, în timpul cel mai scurt. A- 
ceasta presupune o bună și perma
nentă cunoaștere a calităților fiecă
rui om participant la actul condu

de fîn. Se apreciază că din coasele 
a III-a și a IV-a se vor mai putea 
strînge încă 500 tone de fîn. Rezul
tă un deficit de 300 de tone, pentru 
a cărui acoperire singura soluție o 
reprezintă achiziționarea din alte 
județe bogate în finețe naturale. 
Chiar în cursul investigațiilor noas
tre am surprins o discuție telefoni
că între directorul întreprinderii și 
reprezentantul unității trimis special 

la Brașov pentru a contracta cosirea 
. cu mijloace mecanice ale I.A.S. 
Ciorogîrla anumite suprafețe cu fine
țe din județul Brașov, în schimbul 
finului.

Faptul că unele județe din zona 
colinară dispun de rezerve însemnate 
de producere a finului reprezintă 
într-adevăr o soluție pentru echili
brarea balanței furajere în unități
le din sudul țării. Pentru a exista 
însă eficiență și promptitudine în 
soluționarea acestei probleme consi
derăm necesar ca direcțiile de spe
cialitate din Ministerul Agricultu
rii să inițieze și să organizeze cît 
mai concret această cooperare în 
strîngerea și transportul finului. E- 
sența problemei constă în faptul că 
unii au mult fin, dar nu și forțele 
necesare pentru a-1 recolta, iar alții 
au mijloace, dar n-au ce cosi.

Ni s-a semnalat și faptul că Ia 
I.A.S. Ciorogîrla suprafața destinată 
bazei furajere in ogor propriu a fost 
redusă cu 100 de hectare. De la 
1 000 la 900 de hectare. Este aceasta 
de natură să influențeze asigurarea 
cantităților prevăzute de furaje ? în 
acest sens, aprecierea directorului 
ni s-a părut plină de substanță : 
„Consider că suprafața care ne-a ră
mas este bine calculată și dimen
sionată pentru efectivele ce le avem 
— ne-a spus acesta. Desigur însă, 

rezultat nu este întîmplător. La data 
raidului nostru, coasa I la trifoliene 
se încheiase. în zona iazurilor și a 
șanțurilor de la intrarea în locali
tate, zeci de cosași lucrau, sub un 
cer cu nori amenințători, la strîn
gerea tuturor' resurselor de masă 
verde. Concomitent, cu 30 de atelaje 
se transporta finul uscat spre finare. 
Și cooperatorii din Iernut, același 
județ, grăbesc stringerea și depozita
rea furajelor. „Vrem ca încă la 
prima coasă să realizăm 600 tone 
fin — ne spune inginerul Constantin 
Stuparu, președintele cooperativei. 
Aceasta înseamnă asigurarea a peste 
80 la sută din necesarul de fin pe 
întregul an". La data efectuării 

raidului nostru se încheiase coasa I 
și se lucra cu 37 de atelaje la trans
portul furajelor. Ritmul de lucru ? 
Peste 50 tone pe zi. Aceasta a făcut 
ca încă la data de 26 iunie, progra
mul pe luna în curs să fie depășit 
cu aproape 100 tone fin. în mod 
similar se acționează și în cooperati
vele agricole Cuci, Săulia de Cîmpie, 
Nazna și Mureșeni.

Sint tot atîtea dovezi că pot fi 
strînse și depozitate cantități mult 
mai mari de fîn. Că acest deziderat 
nu se realizează se datorează fap
tului că, în multe unități agricole, 
atît la recoltat, cit și la transport și 
depozitat se așteaptă momentul 
ideal, adică atunci cind vremea va 
fi frumoasă. Bunăoară, pe marginea 
șoselei de la intrarea in comuna 
îclănzel, din cauza întîrzierii trans
portului, zeci și zeci de căpițe de fin 
sînt în pericol de a se degrada. Alte 
suprafețe mari de finețe cosite sint 
acoperite cu brazde de iarbă, aflate 
în diferite stadii de uscare. Pe 
unele finețe, în așteptarea cosașilor, 
iarba a început să îmbătrinească. Ca 
atare, cooperatorii din îclănzel din 
cele 340 tone fîn planificate nu au 
depozitat decit 200 tone. Să fi uitat 
oare cooperatorii din îclănzel că 
pentru cele 820 bovine și peste 3 000 
ovine au de asigurat in acest an cel 
puțin 1 035 tone fin ? Este o între-
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cerii. Atît a calităților profesionale, 
cît și politice, așa încit în fiecare 
moment să se știe precis care sint 
oamenii ce prezintă cea mai mare 
certitudine în finalizarea optimă a 
unei sarcini, a unei acțiuni. In con
dițiile complexității tehnice și orga
nizatorice ale producției moderne, 
nu mai poate fi tolerată conducerea 
intuitivă, „după ureche", empirică, 
ci fiecărui om angajat în mecanis
mul deciziilor i se cer riguroase cu
noștințe în domeniul în care acțio
nează, dar și cunoașterea cerințelor 
conducerii științifice moderne.

In sfîrșit, mai subliniem necesita
tea unui control riguros din partea 
organizațiilor de partid, a consiliilor 
oamenilor muncii asupra modului 
cum se îndeplinesc propriile hotă- 
riri, asupra modului in care fiecare 
membru își îndeplinește sarcinile în
credințate. Mai persistă mentalitatea 
izvorită dintr-o înțelegere greșită a 

la nivelul de productivitate la care 
ne aflăm, 100 de hectare mai puțin 
se simte. Chestiunea este să ob
ținem de pe fiecare hectar destinat 
bazei furajere nu aproape 8 000 de 
unități nutritive, cit am realizat anul 
trecut (nivel bun ce situează în
treprinderea pe primul loc pe județ 
în această privință — n.n.), ci cel 
puțin 10 000—12 000 de unități nutri
tive la hectar, cît se realizează în 
țările cu zootehnie avansată". Conr 
semnăm că în acest sens există o 
gindire, de perspectivă, au fost în
treprinse acțiuni și măsuri concrete 
pentru ca, începînd cu anul viitor, 
să se realizeze producții ridicate ele 
furaje la hectar care să asigure de
plin necesitățile de hrănire raționa
lă a întregului efectiv de animale, 
chiar de pe o suprafață mai mică, 
cum este cea actuală. Mai notăm că, 
pentru acest an, în ce privește echi
librarea balanței de furaje suculente 
au fost deja însămințate, în cultura 
a doua după orz. 400 de hectare cu 
porumb pentru siloz.

Organizarea științifică 
a reproducției

Este meritul specialiștilor din secto
rul zootehnic al I.A.S. Ciorogîrla de 
ă fi pus la punct și de a fi aplicat 
un sistem eficient de organizare ști
ințifică a reproducției in circuit 
închis. Adăposturile au fost amena
jate corespunzător acestui sistem. 
Dr. Liviu Dumitrescu. epizootolo- 
gul-șef- al întreprinderii, ne-a relatat 
că, dincolo de organizarea temei
nică propriu-zisă a reproducției, 
hotăritoare. este calitatea muncii 
celor ce se ocupă cu această pro
blemă. Pentru depistarea promptă 
a animalelor aflate in călduri și 
însămînțarea lor in perioada optimă, 
determinante sînt chiar și orele, o zi 
pierdută puțind compromite acțiu
nea. Procedind astfel, anul trecut în 
această unitate natalitatea a fost de 
85 la sută. Pentru acest an, îngriji
torii de aici și-au propus să obțină 
88 de viței Ia 100 de vaci gestante. 
Să adăugăm că, datorită indicelui 
ridicat de natalitate, in această uni
tate există condiții ca, anual, efecti
vul matcă de taurine să fie împros
pătat in proporție de 16—20 la sută. 
Aceasta înseamnă înnoirea întregului 
efectiv la 5 ani.

Acestea sînt citeva din realizările 
și preocupările lucrătorilor din secto
rul zootehnic al I.A.S. Ciorogîrla. 
Subliniem in final convingerea lor 
că dispun de rezerve mari pentru 
a îmbunătăți calitatea efectivelor și 
de a spori substanțial nivelul pro
ducției de lapte.

Aurel PAPAD1UC 
Lucian CIUBOTARU

bare ce se adresează deopotrivă și 
altor crescători de animale, cu deo
sebire din nordul județului, unde 
recoltarea și depozitarea furajelor se 
desfășoară anevoios.

O situație asemănătoare și în ju
dețul Botoșani. „Stăm mult mai bine 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut" — afirma Ioniță Porumb, in
ginerul-șef al consiliului agroindus
trial Săveni, referindu-se la stadiul 
recoltării și depozitării furajelor. Și 
avea perfectă dreptate. Conducerile 
celor două asociații și ale majorității 
cooperativelor agricole din acest 
consiliu agroindustrial au folosit din 
plin condițiile climatice favorabile 
din prima jumătate a lunii ipnie atit 
pentru uscarea, cit și pentru depo
zitarea finului de trifoliene. La în
trebarea care este stadiul recoltă
rii și depozitării fînețelor naturale 
n-am primit un răspuns clar. în- 
sistind, ni se spune că, „întrucit cele, 
peste 1 200 hectare de finețe natu
rale sint situate pe terenuri acciden
tate, recoltarea ierburilor nu se poate 
face decit manual, de cosași". Și nu 
există oameni care să cosească ? 
„Ba sint, dar...“. Dar nu-s mobilizați 
Ia lucru, ar fi vrut să spună specia
listul. Și ăsta-i adevărul. Iar drept 
urmare, din cele aproape 120 hec
tare de finețe naturale ce aparțin 
cooperativei agricole din comuna 
Drăgușerii nu s-a cosit nici măcar 
un ar. Și nu numai în această co
mună, ci și în altele, învecinate, ca 
și in cele din consiliile agroindus
triale Coțușca și Ripiceni iarba de pe 
finețele naturale așteaptă să fie co
sită, uscată și depozitată sub for
mă de fîn.

în această perioadă cu ploi frec
vente, care favorizează dezvoltarea 
vegetației la toate plantele de nu
treț, este necesar ca organele de 
specialitate să reevalueze resursele 
de furaje existente încă în. cîmp și 
cele depozitate, in raport cu cerin
țele reale ale animalelor din fiecare 
fermă zootehnică, să ia măsuri pen
tru a recupera restanțele la depozi
tarea finului. Acum este timpul cind 
se poate acționa eficient pentru a 
umple final'ele și silozurile, pentru 
a echilibra balanța furajelor.

Raid-anchetă realizat de 
Manole CORCACI 
Sava BEJINAR1U 
Gh. GIURGIU 
Silvestri AILENE1

Q E HI I I I

răspunderii personale, potrivit că
reia . în spatele fiecărui om trebuie 
pus un controlor asupra modului în 
care își face datoria. Fiecare om în
vestit în muncă de conducere tre
buie să înțeleagă clar că răspunde 
direct de finalizarea unei sarcini, că 
trebuie să evalueze realist condiții
le tehnice, organizatorice, umane 
ș.a. în care își desfășoară activita
tea. Nu să aducă justificări în „moa
ra vorbelor", ci să prezinte fapte, 
realizări, pe măsura pretențiilor for
mulate de colectiv atunci cind l-a 
învestit cu o muncă de răspundere, 
o muncă de conducere.

Asigurarea unei strînse îmbinări 
între răspunderea colectivă și răs
punderea personală in înfăptuirea 
sarcinilor economice complexe ale 
etapei actuale constituie — prin ur
mare — piatra unghiulară a eficien
ței conducerii colective.
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Două deceni[ de remarcabile realizări ale myățămțntuluț

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ
5

principal factor de cultură 
si civilizație socialistă

9 9
In anii socialismului am creat un sistem moderni de învățămînt, 

care cuprinde astăzi peste 25 la sută din populația țării și asigură o 
temeinică pregătire întregului nostru tineret, cadrele necesare pentru toate 
domeniile de activitate. Putem afirma, fără teama de a greși, că dacă 
nu am fi realizat aceste succese importante în invățămînt, dacă nu am 
fi înfăptuit - aș putea spune - această revoluție în transformarea învă
țămîntului românesc, nu am fi putut obține nici celelalte realizări în 
dezvoltarea economico-socială a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

Învățămîntul românesc asigură 
astăzi cadrul larg, accesibil, democra
tic de formare a cadrelor necesare 
dezvoltării economico-sociale a țării, 
de ridicare a nivelului general de 
cultură al întregului popor, de pre

gătire revoluționară, pentru muncă 
și viață, a tinerelor generații. El se 
constituie ca un sistem complex, în
chegat, de pregătire profesională, 
științifică, politică, culturală, uma
nistă a tineretului, bazat pe o con

cepție originală, unitară, științific 
fundamentată, datorată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii. 
Prezentăm cîteva coordonate defi
nitorii.

Pictură de Zamfir DUMITRESCU

Invălătură pentru toti copiii si tinerii tării
- - Condițiile materiale și spirituale propice asigurate de socie

tatea socialistă au determinat creșterea populației școlare in raport 
cu creșterea populației :

Populația școlară numără m prezent 

5508 059 P^școlari, elevi, studenți

Formarea de cadre pentru activitățile 
economice, politice, colterale

- Integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea se re 
flectă și în asemenea realități ale învățămîntului românesc :

21.6 LA SUTĂ ~ in anul școlar 1965-1966

24.7 LA SUTĂ ~~ în anul școlar 1984-1985 
față de 11,4 la suta in anul școlar 1938-1939

© Numărul unităților școlare a 
sporit de la 24 060 în 1965-1966 

la 29 089 in 1984-1985
— Consecință a generoasei 

politici a partidului și statului nos
tru de asigurare a condițiilor pen
tru împlinirea și afirmarea perso
nalității umane, pentru întărirea

frăției tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
astăzi în țara noastră funcțio
nează : I

3 031 UNITAJ1 DE ÎNVAȚA- 
MÎNT cu predare și în \ limbile 
naționalităților conlocuitoare.

• PESTE 90 LA SUTA din ele
vii învățămîntului liceal se pregă
tesc în licee industriale, agroin
dustriale și silvice

© 66 LA SUTĂ din studenți 
învață în facultăți cu profil teh
nic, agronomic și silvic

• Activitatea ’ practică produc
tivă a elevilor a reprezentat, în

anul 1984, 1 176 199 000 lei : iar 
activitatea de integrare a învăță
mîntului superior - 618 674 000 
lei.

© In anul 1985, peste 2 MI
LIOANE elevi și studenți sînt pre- 
zenți pe ogoare și în livezi, pe 
219 șantiere naționale și locale 
ale tineretului.

Condiții pentru realizarea unei noi calități, 
superioare, a procesului instructiv-educativ

— Un valoros corp profesoral — educatoare, învățători, profe
sori - asigură pregătirea noilor promoții de muncitori și specialiști

186 641 - in anul școlar 1965-1966 

237603“~*n anul școlar 1984-1985

• Suprafața construcțiilor rea
lizate pentru învățămînt echiva
lează cu suprafața construcțiilor 
a 10 orașe, fiecare cu cite 100 000 
locuitori.

O Zestrea școlară însumează 
astăzi :

886 200 locuri în grădinițe
105 500 săli de clasă
283 350 locuri în internate șco

lare

90 800 locuri în cămine stu
dențești

690 000 mp suprafața utilă a 
spațiilor pentru învățămîntul su
perior.

• Producția editorială destina
tă școlii de toate gradele a repre
zentat, numai în anul 1984, 516 
titluri în 16 500 000 exemplare.

înaltă menire educativă
Opinii si experiențe ale cadrelor didactice privind realizarea 

politicii partidului în domeniul învățămîntului
In ampla operă educativă a societății noastre, releva 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, de la tribuna Foru
mului național al tinerei generații, „un rol important 
revine școlii, care, prin întregul proces de invățăinint, 
trebuie să aducă o contribuție determinantă Ia for
marea și educarea tinerilor pentru muncă și viață, 
pentru a fi întotdeauna demni și devotați cetățeni ai 
patriei socialiste". Depinde de competența și pregăti
rea politică și profesională, de pasiunea, interesul și 
tactul pedagogic ale cadrelor didactice — educatoare, 
învățători, profesori — găsirea și utilizarea celor mai 
eficiente modalități de pregătire și educare a elevi
lor, de realizare la un inalt nivel calitativ a actului 
educativ, de atragere la ampla operă formativ-educa-

tivă a școlii a tuturor factorilor interesați ai societății 
— /familia, organizațiile U.T.C. și de pionieri, unită
țile economice care au în subordine unități de învă
țămînt, instituțiile de cultură. îndeplinirea cu compe
tență și răspundere a înaltelor obiective puse în fața 
școlii de Congresul al XIII-lea al partidului, transpu
nerea cu fermitate în viață a politicii partidului în 
domeniul învățămîntului oferă personalului didactic 
din școlile de toate gradele, sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, un vast cîmp de afir
mare plenară, de activitate creatoare în pregătirea 
pentru muncă și viață a tineretului patriei. în această 
ordine de idei, inserăm, în ancheta de față, opinii și 
experiențe ale unor cadre didactice vizînd îndeplinirea 
înaltei lor îndatoriri educative.

Munca și învățătura — 
modalități esențiale de 
pregătire și educare a 

tineretului studios
„Datorăm partidului nostru, secre

tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o concepție clarvăzătoare 
și stimulatoare privind dezvoltarea 
și perfecționarea continuă a învăță
mîntului de toate gradele, prin îm
binarea sa organică cu producția de 
bunuri materiale și cercetarea știin
țifică. Această triadă semnificativă, 
învățămint — producție — cercetare, 
situată ferm la baza învățămintului 
nostru, cu deosebire în cei 20 de ani 
de aur ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
pe care-i sărbătorim cu toții — apre
ciază prof. Romeo POPESCU, direc-r 
torul Liceului industrial „N. Titu- 
lescu" din Craiova — a determinat 
realizarea unor rezultate remarcabi
le în pregătirea pentru muncă și 

viață a numeroase promoții de tineri 
muncitori și specialiști. Ea se află la 
baza întregii noastre activități.

Colaborăm strîns cu întreprinde
rea „patronatoare" — „Oltcit" — în a- 
sigurarea bazei tehnico-didactice ne
cesare pregătirii profesionale a vii
torilor muncitori. Fiecare colectiv 
profesoral de catedră, antrenînd și 
pe cei mai harnici și înzestrați elevi, 
participă permanent la amenajarea 
cabinetelor, laboratoarelor, ateliere
lor, la modernizarea mijloacelor de 
învățămînt. Prezența lor în marea 
producție, în mijlocul clasei mun
citoare reprezintă, în același timp, 
și o rodnică și complexă „uce
nicie" socială, revoluționară, prilej 
de formare umană și civică, în spi
ritul disciplinei, hărniciei, răspunde
rii — calității specifice omului nou 
al societății noastre socialiste".

Munca și învățătura, învățătura și 
munca — țeluri spre care îi îndru
mă cu perseverență pe tineri secre
tarul general al partidului — se do
vedesc a fi, așadar, în practica și 

viața curentă a școlii, modalități din 
cele mai eficiente și mobilizatoare 
pentru pregătirea și educarea con
structorilor de miine ai socialismului 
și comunismului în România.

Lecția patriotismului, 
a spiritului revoluționar

„în repetate rînduri, adresîndu-se 
oamenilor școlii, tineretului patriei, 
tovarășul 'Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, releva 
înalta îndatorire a școlii, în care, «în- 
cepînd de'la învățămîntul preșcolar 
și pină la invățămintul universitar, 
copiii, tinerii trebuie crescuți și edu
cați în spiritul dragostei de patrie, al 
devotamentului față de socialism, 
față de partid, în spiritul muncii, 
înarmîndu-i cu cele mai noi cuce
riri ale științei și cunoașterii uma
ne»*. Fără a lăsa impresia. că fac o 
pledoarie pro domo, deoarece toate 
disciplinele- și laturile activității șco
lare au această înaltă îndatorire 

educativă — afirma prof. dr. Jean 
CIUTA, de la Liceul de matematică- 
fizică „George Bacovia" din Bacău, 
într-o scrisoare adresată redacției — 
vreau să relev, în calitate de pro
fesor de istorie; misiunea nobilă și 
plină de răspundere ce ne revine în 
formarea revoluționar-patriotică a 
tineretului școlar. Iar o condiție de
terminantă pentru succesul actului 
nostru educativ : implicarea perma
nentă, susținută în actualitatea poli
tică și socială a țării, a contempo
raneității, raportarea constantă a 
fiecărei lecții, a fiecărei activități 
școlare lâ problematica majoră a 
vieții, a actualității. Cadrul cel mai 
propice pentru cunoașterea și sim
țirea istoriei îl poate oferi școala. 
Fiind de peste trei decenii la 
catedră, mi-am putut da seama cită 
consistență au îndemnurile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, că istoria tre
buie să fie cercetată și prezentată 
de pe pozițiile apropierii între po
poare, între oamenii de pretutindeni. 
Conceperea și reconsiderarea predă
rii și învățării istoriei în această vi
ziune slujește cu adevărat omul și 
binele uman, oferă. tineretului un 
mod umanist de educație".

Limba comună a hărniciei 
și sîrguinței

„Egalitatea deplină în drepturi. și 
datorii pentru toți cetățenii țării — 
ne spune LAKATOS Olga, învăță
toare la Școala generală nr. 10 din mu
nicipiul Miercurea-Ciuc — se răsfrîn- 
ge, în chip firesc și asupra destinului 
copilului în România socialistă. în 
școala noastră — o școală nouă, cu 
24 de săli de clasă, dotată cu tot ce 
e necesar pentru buna desfășurare 
a procesului instructiv-educativ — 
învață 1 700 elevi români și ma
ghiari, care se bucură, fără deose
bire de naționalitate, de minunatele 
înfăptuiri ale socialismului, pentru 
a deveni cetățeni de nădejde ai pa
triei. Sub îndrumarea cadrelor di
dactice, ei învață să deslușească mi
racolele vieții, să pătrundă tot mai 
adine în realitățile zilelor noastre, în 
tot ce a făurit geniul uman creator, 

de-a lungul secolelor. Fac aceasta în 
limba lor maternă, română sau ma
ghiară, și în condiții la care noi, cei 
vîrstnici, în vremea copilăriei noas- 
re, nici nu îndrăzneam să sperăm.

Lucrez în învățămînt de 30 de ani. 
în clasa mea învață 36 de copii. Ei 
au trăit de curînd . o mare bucurie : 
învățînd toate literele alfabetului au 
adresat prima lor scrisoare către 
prietenii lor români, elevi și ei în 
clasa I. Și ce poate fi o bucurie mai 
mare pentru un educator decît fap
tul că din mirabila sămînță sădită 
în sufletul copiilor- răsare vlăstar vi
guros — om de omenie cu dragoste 
și recunoștință profundă pentru țară 
și partid ;' că indiferent în ce limbă 
învață, copiii vorbesc, ca și părinții 
lor, limba comună a sîrguinței, a 
vieții și muncii înfrățite, a socialis
mului".

Calitatea și eficiența 
actului educativ

„Urmărind permanent realizarea 
politicii școlare a partidului, învăță- 
mintul nostru s-a implicat plenar în 
realizarea sarcinilor mari ce-i revin 
în amplul proces de transformări 
revoluționare din țara noastră, di
recțional de hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al P.C.R., de magistralul 
Raport prezentat de conducătorul 
nostru iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In acest context, calita
tea și eficiența actului educativ re
prezintă țeluri majore ale oameni
lor școlii — afirmă prof. Dușan SA- 
BLICI, inspector general adjunct la 
Inspectoratul școlar județean Timiș. 
Trebuie să medităm permanent la 
eficiența muncii individuale și co
lective pe care o desfășurăm în ope
ra generală, complexă de formare a 
noilor promoții de constructori ai 

■socialismului și comunismului.
în județul nostru, din promoția 

1984 a absolvenților treptei I și a 
Il-a liceale învățămînt de zi, ai șco
lilor profesionale și de maiștri, cir
ca 6 000 au intrat direct în produc
ție — în funcție de profilul urmat 
și meseria însușită în școală. Este 
necesar însă să urmărim, în conti

nuare, împreună cu conducerile de 
școli și licee, cum s-au încadrat și 
adaptat acești absolvenți la locurile 
lor .de muncă, să stabilim concluziile 
care se impun în vederea pregătirii 
tot imai bune a noilor promoții de 
muncitori și specialiști, în funcție de 
exigențele tot mai ridicate ale pro
ducției moderne, ale vieții contem
porane.

învățămîntul nostru este legat, 
prin toate firele, de întreaga viață 
politico-socială, economică a locali
tăților, a țării. De aici rezultă, ca o 
necesitate obiectivă pentru fiecare 
școală, de a colabora cît mai intens 
și permanent cu factorii exogeni ai 
societății noastre socialiste. Legătura 
între unitățile liceale și cele econo
mice „pătronatoare“'trebuie să devină 
tot mai strînsă, organică, de reciproci
tate, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid".

Prezența activă, compe
tentă in viața colectivului 

de elevi
„Calitatea actului educativ este In 

relație directă cu calitatea educato
rului și depinde hotărîtor de pregă
tirea lui politică și de cultură gene
rală, de orizontul lui profesional și 
spiritual,, de tactul pedagogic,'de pa
siunea cu care se dedică muncii de 
formare a tinerei generații, transpu
nerii în .viață a politicii partidului 
în domeniul învățămintului —. con
sideră prof. Gheorghe UNGUREANU,

Gînduri, preocupări, atitudini ale oamenilor școlii, ale acestor devo
tați, dăruiți educatori ai tinerelor generații. Ele sint posibile, ele se ma
terializează. in fapte datorită condițiilor create de partid școlii românești, 
climatului in care se desfășoară procesul educațional, principiilor și cri
teriilor științifice datorate concepției partidului, a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la misiunea școlii 
în opera de construcție socialistă a patriei. Tuturor acestor condiții ca
drele didactice le răspund — așa cum o atestă și participările la ancheta 
noastră, exprimate in pragul unei sărbătorești zile, „Ziua învățătorului" — 
prin nobilele fapte ale pasiunii, competenței, muncii lor pline de abne
gație și dăruire.

Opinii consemnate de
Florica DINULESCU 
și corespondenții „Scînteii"

secretarul organizației de partid 
de la Liceul industrial din Topolo- 
veni, județul Argeș. în lumina ori
entărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, a documentelor adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
organizației de partid din liceu 
îi revine îndatorirea fundamentală 
de a îndruma procesul de pre
gătire revoluționară, pentru muncă 
și viață a tinerilor. în acest sens, a- 
cordăm o atenție deosebită perfec
ționării continue a cadrelor didac
tice, a profesorilor diriginți. Urmă
rim permanent realizarea unui larg 
schimb de experiență, de opinii pri
vind eficiența actului educativ, stra
tegiile educaționale cele mai adecva-: 
te specificului și particularităților 
colectivelor de elevi. In prim-planul 
activității educative a tuturor profe
sorilor, a diriginților am situat cu
noașterea temeinică și aprofundată 
de către elevi a documentelor de 
partid, a vieții și activității revolu
ționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — exemplu viu pentru tî- 
năra generație de patriotism și cu
tezanță revoluționară, de profund 
devotament pentru cauza partidului, 
pentru bunăstarea și înflorirea 
României. Acordăm, totodată, aten
ție cunoașterii marilor realizări ale 
socialismului, educării devotamentu
lui nemărginit al tinerilor față de 
patrie și partid, față de socialism și 
de valorile morale, politice, cultural- 
științifice. pe care le promovează".
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MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ r
- sprijin activ in realizarea sarcinilor

Cum se implică munca politico-educativă de masă în ampla activi
tate desfășurată de colectivele de muncă pentru înfăptuirea sarcinilor 
economice 1 Acestei întrebări i-am căutat răspuns in mai multe între
prinderi din municipiul Alexandria.

„Pornind de Ia exigențele formula
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
organizațiile- de partid și consi
liile oamenilor muncii au luat 
măsuri ferme pentru buna organiza
re a producției și a muncii, întărirea 
spiritului de ordine și disciplină în 
producție, utilizarea cu maximă efi
ciență a potențialului tehnic exis- 

4 tent în întreprinderi, pentru mobili
zarea colectivelor de muncă, in 
scopul recuperării intr-un timp cit 
mai scurt a restanțelor — acolo unde 
acestea există — și realizării inte
grale a producției fizice planificate 
— ne-a precizat tovarășa Florica 
Iatan, secretar al comitetului muni
cipal de partid. Obiectivele acestea 
au impus din partea noastră o pre
ocupare cu totul și cu totul deose
bită atît pentru diversificarea forme
lor și mijloacelor politico-educative 
puse în slujba sporirii eficienței e- 
conomice, cit și pentru îmbogățirea 
conținutului lor“.

Deosebit de concludent în această 
privință este faptul că, in marile 
unități economice, organizațiile de 
partid au susținut dezbateri concre
te la fiecare loc de muncă, cu parti
ciparea tuturor muncitorilor și spe
cialiștilor, ceea ce a constituit un 
bun prilej de reevaluare a activității 
economice prin prisma noilor cerin
țe, de analiză multilaterală a posibi
lităților de sporire a productivității 
muncii. Ca o notă semnificativă a a- 
Cestei acțiuni subliniem faptul că 
dezbaterile au avut permanent în 
vedere realitățile locurilor de mun
că, evidențiindu-se critic neajunsu
rile și totodată cotele la care trebuie 
să se situeze rezultatele de ansamblu 
ale colectivelor de muncă în acest 
an, pentru a asigura îndeplinirea 
exemplară a prevederilor de plan. 
La întreprinderea de panouri și ta
blouri electrice, de pildă, axarea 
ideilor din dezbateri pe realitățile 
unității a permis realizarea unui 
schimb de opinii între participant, 
de natură să declanșeze inițiative 
fructuoase în muncă. Așa s-a născut 
ideea punerii în funcțiune a două 
linii automate de profilare în secția 
de confecții metalice. Pe lingă o

creștere importantă a productivității 
muncii, s-a ajuns la un indice de u- 
tilizare a tablei — materie primă de 
bază pentru confecționarea panouri
lor de comandă electronică și elec
trotehnică — de 94—95 la sută, față 
de 78 la sută cit era înainte. în 
acest context trebuie subliniată pre
ocuparea pentru atragerea cadrelor 
tehnice, de cercetare și proiectare la 
acțiunea de reducere a consumuri
lor materiale, de reintroducere a că
derilor tehnologice în circuitul pro
ductiv, ca una dintre metodele obiș
nuite de lucru.

După cum ne spunea secretarul 
comitetului de partid, tovarășul Ion 
Tudor, în cele 200 tone de metal eco
nomisit în perioada ce a trecut din 
acest an se regăsesc multe soluții 
tehnice propuse de inginerii Mihai 
Humeniuc, Ion Epure, subinginerul 
Gheorghe Sora sau tehnicienii Emi- 
lian Encea și Floarea Tismănaru. 
De altfel, pentru a stimula inițiativa, 
gindirea originală, comitetul de partid 
a inițiat un clasament al creației 
tehnice — un panou mare, pe care 
sînt menționate, în ordinea impor
tanței, ideile cele mai valoroase, efi
ciența lor preliminată și, firește, 
autorii.

Dezvoltarea spiritului de răspun
dere pentru onorarea la înalt nivel 
a îndatoririlor presupune un com
plex efort educațional, în care un 
rol însemnat este rezervat agitatori
lor. Ei au menirea să acționeze în 
cele mai mici nuclee de lucru, ex- 
plicînd, argumentînd, influențînd 
convingerile fiecărui om.

— Pentru a le asigura o bună pre
gătire în acest scop — ne spune 
tovarășul Ion Gruia, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de aparataje și accesorii — or
ganizăm instruirea lor sistematică, 
detaliată asupra sarcinilor ce le re
vin în perioada următoare, a celor 
mai urgente probleme existente în 
colectivele de muncă. Urmărim în 
primul rînd însușirea de către aceștia 
a conținutului documentelor de 
partid și de stat, înțelegerea semni
ficațiilor și rațiunilor unor măsuri

pentru a le putea prezenta, apoi, 
convingător oamenilor muncii cu 
care organizează discuții. De aseme
nea, îi înarmăm cu cele mai convin
gătoare argumente care constau in 
soluțiile găsite principalelor proble
me de producție.

Am reținut, de exemplu, că, nu 
de mult, un lot de convectori radia
tori tip panou, expediat unui bene
ficiar din București, nu a fost reali
zat la parametrii tehnici și de cali
tate corespunzători. Ca urmare, chel
tuielile de remediere au fost supor
tate de cei în cauză. Prin interme
diul agitatorilor, cazul a fost însă 
dezbătut la fiecare loc de muncă, 
luîndu-se o atitudine combativă față 
de cei care mai execută lucrări de 
slabă calitate.

La întreprinderea mecanică „Islaz", 
analizîndu-se modul de înfăptuire a 
principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, s-a constatat că pon
derea în cheltuielile materiale, fac
tor hotărîtor în realizarea produc
ției nete, o ocupă consumul de 
S.D.V.-uri. In acest sens, conducerea 
întreprinderii a stabilit măsuri ope
rative, printre care și aceea ca fon
dul de cheltuieli să fie repartizat la 
fiecare secție și atelier, iar pe bază 
de grafic să se țină evidența lor zil
nică. După cum ne-a precizat secre
tarul comitetului de partid, tovarășul 
Marin Popa, au fost instruite și co
lectivele de agitatori cu măsurile 
adoptate de consiliul oamenilor mun
cii și apoi, prin ele, au fost făcute 
cunoscute în formațiile de lucru. Ca 
urmare a acțiunii lor, s-au născut 
propuneri concrete privind organiza
rea unui punct de triere a tuturor 
S.D.V.-urilor uzate, în vederea recon
diționăm și refolosirii lor la alte 
operații sau pentru executarea al
tora. Toate acestea au dus la redu
cerea continuă a consumului de 
S.D.V.-uri, la micșorarea substanțială 
a importurilor.

Ca un instrument de largă popu
laritate și accesibilitate al muncii po
litico-educative, propaganda vizuală 
are, fără îndoială, un rol deosebit în 
promovarea noului și experienței 
înaintate, pentru perfecționarea în
tregii activități în vederea dobindirii 
de rezultate superioare în producție. 
Eficiența propagandei vizuale în în
treprinderile din Alexandria a spo-

economice
rit mult prin folosirea pe scară tot 
mai largă a unor forme vii, foarte 
sugestive, cum sînt vitrinele calită
ții, gazetele satirice, calculele eco
nomice concrete, panourile fruntași
lor, panourile „Așa DA, așa NU", 
care prezintă față-n față realizări re
marcabile ce merită evidențiate și, 
prin contrast, aspecte de neglijență, 
de superficialitate în muncă.

Investigațiile noastre, au scos însă 
în lumină și un șir de neajunsuri 
în conceperea propagandei vizuale, 
care îi diminuează forța de influen
țare. Este vorba înainte de toate de 
caracterul formal pe care îl îmbracă 
uneori această activitate. Iată cîteva 
exemple : „Tovarăși ! Creșterea sus
ținută a productivității muncii este 
condiția hotăritoare pentru scurtarea 
duratelor de execuție a produselor" 
(Întreprinderea de aparataje și ac
cesorii) ; „Gospodărirea fondurilor 
fixe constituie o îndatorire patrio
tică" (întreprinderea mecanică „Is
laz"). Unor asemenea lozinci, în e- 
sență corecte, le lipsesc tocmai refe
ririle la situații specifice întreprin
derilor, la un fapt de viață semnifi
cativ. Multe articole scrise „la ge
neral", negrefate pe un conținut sub
stanțial, inspirat din realitățile și 
cerințele fiecărui loc de muncă și în 
măsură să trezească ecou în con
științe, am întîlnit la gazetele de pe
rete de la întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice și întreprinderea 
de aparataje și accesorii.

La comitetul municipal de partid 
se manifestă preocupare pentru 
combaterea manifestărilor de forma
lism in domeniul muncii politico- 
educative. S-a programat astfel o 
consfătuire cu secretarii adjuncți cu 
probleme de propagandă ai comite
telor de partid din întreprinderi și 
responsabilii colectivelor gazetelor de 
perete, în cadrul căreia se va desfă
șura un schimb de experiență cu ca
racter metodic. Fără îndoială, înlătu
rarea unor fenomene de formalism 
va asigura premisele necesare con
tinuei perfecționări calitative a mun
cii politico-educative, sporirii forței 
ei de înrîurire, cultivării spiritului 
de răspundere față de îndeplinirea 
sarcinilor economice.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE.

De ce persistă obstacole în colectarea

Se obișnuiește ca în prag de An 
nou, la ieșirea din șut, minerii 
să-și. audă colindele copilăriei lor. 
Vin de pretutindeni taragotiști, 
fluierași, violoniști, cîntăreți și 
deapănă acele vechi cîntece româ
nești care umplu sufletele de lu
mină, de căldură, de bucurie. O 
minunată tradiție care se împli
nește în ultimii ani și în prag, de 
vară prin vibrantele cîntece adre
sate minerilor Văii Jiului de către 
corul „Madrigal". In prag de vară, 
deci, pentru mineri se înalță — 
așa cum de curînd s-a intîm- 
plat — tălmăcirile inegalabile ale 
„Madrigalului", ale lui Marin 
Constantin — cel ce a făurit acest 
„instrument" unicat : de la co
lindă la madrigalul renascentist, de 
la joc la poemul închinat păcii. O 
inițiativă cu larg ecou a Uniunii 
compozitorilor, a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" — cum spu
nea muzicologul
Nicolae Călinoiu, ---------------------
rectorul 
vatorului 
reștean, 
treține 
cu artiștii 
tori ai Văii Jiu
lui, însemnind, in 
același timp, „do
cumentare" pen
tru condeie de 
frunte ale componisticii românești și 
integrare în stagiunea artistică a 
municipiului Petroșani, respectiv a 
manifestării intitulate „Laudă 
omului, muncii și creației sale". 
Pentru că s-a cîntat în sălile de 
apel, dar și pe podiumurile de 
concert de la Casa de cultură din 
Uricani, de la cluburile muncito
rești Vulcan și Petrila, la Palatul 
cultural din Lupeni, la Teatrul de 
stat din Petroșani. Aplauze pen
tru „Festum hibernum" de Alexan
dru Pașcanu — partitură plină de 
sevă de cîntec românesc, pentru 
„Țară minunată, țara mea" de Ma
rin Constantin, „La mulți ani, țara 
mea" de Vasile Donose, „Pentru 
partid și-al său conducător" de 
Th. Bratu sau „Cătră Cons’tantin 
Brîncoveanu" de Filotei Sin Agăi 
Jipei sau pentru „Madona mia 
carra" — bijuterie a madrigalului 
renascentist. Aplauze pentru „Ma
drigal", pentru arta lui Marin 
Constantin, care reușește să con
vingă, să cucerească, să atragă 
spre muzică și pe cei care poate 
pentru prima oară participă la o 
astfel de manifestare, cîntec sim
plu sau savantă construcție in- 
trînd direct, percutant în dialog 
cu gîndurije, cu bucuriile, cu spe
ranțele fiecăruia...

„Intr-adevăi- „Madrigalul" a adus 
sărbătoare în Valea Jiului. Pentru 
că, să nu uităm — spunea Con
stantin Iovăncscu, secretar cu pro
paganda al Comitetului municipal 
Petroșani — la startul celei de-a 
5-a ediții a Festivalului național 
„Cintarea României" au fost în
scriși aici, la noi, 17 000 de par
ticipant, respectiv 660 de formații, 
față de cele 245 de formații și cei 
9 000 de participant de la prima 
ediție ! Concret : 11 coruri, 48 de
brigăzi artistice, 6 formații de dan-

conser- 
bucu- 

care în- 
dialogul 

ama-

suri tematice, 8 ansambluri folclo
rice, 8 fanfare... Ca să nu mai vor
bim de acțiunile permanente la 
care toți aceștia sînt prezenți : 
Festivalul interjudețean „Cintarea 
adîncului", ajuns la a 14-a edi
ție, Festivalul coral „Partidul, 
Ceaușescu, România", manifestările 
intitulate „Flori de mai", „Lupeni", 
„Nedeea vulcăneană" (Vulcan), 
„Freamătul adîncului" (Petrila). Cu 
alte cuvinte, în Valea Jiului sînt 
mii de iubitori ai artei care, zi de 
zi. se instruiesc la cluburile mun
citorești, la căminele culturale 
(Cîmpu lui Neag, Banița, Jieț, Pa- 
roșeni, Cimpa, Iscroni), la clubul 
studențesc. Și pentru ei, contactul 
direct cu arta unei renumite for
mații corale, a unui ansamblu de 
prestigiu internațional este, fără 
îndoială, un prilej de bucurie, dar 
și o lecție de mare artă". „Vedeți 
— completa dr. inginer Anton

LUMINILE ARTEI

ansamblu de tradiție minerească, 
din prelucrările folclorice ale or
chestrei „Paringul", ale grupului 
vocal-folcloric din Lupeni, ale an
samblurilor vocal-instrumentale ale 
casei de cultură și clubului din 
Lonea... Artiștii amatori ai Văii 
Jiului — cum apreciau și prof. Ho- 
rațiu Radulescu și Valeriu Coan- 
drăș — au demonstrat intr-un spec- 
tacol-maraton nu numai respectul 
față de tradiția unor genuri, dar 
și tinerețea unor ansambluri, adică 
asigurarea ștafetei generațiilor ; ti
neri, iubitori ai artei de toate 
vîrstele cane, după ce s-au aflat pe 
scena Festivalului național „Cin- 
tarea României", au venit să aplau
de „Madrigalul". „Este mai mult 
decit un fapt obișnuit, este un sim
bol — spunea Viorel Faur, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid Petroșani, 
aplaudă „Madrigalul"

Marin Constantin 
sau 
lor 
ai 
lui

Reportaj din Valea Jiului

Bacu, director la întreprinderea de 
piese de schimb reparații utilaje 
și echipamente electrice miniere 
Petroșani — problemele cu care ne 
confruntăm zi de zi noi cei care 
constituim moranimil Văii .Tintin" 
sint dure, 
arta. Ne 
preluarea 
număr cit 
subansamble din import pentru do
tarea unităților miniere din Vale 
(combine de abataje de înaintare, 
complexe mecanizate, pompe supe
rioare), avem în vedere cit mai 
multe „noutăți", adică utilaje și 
dispozitive de mică mecanizare, 
(intr-un plan de 600 milioane lei 
marfă în 1985, 25 la sută ocupînd 
chiar „noutățile" 1), ne preocupă 
activarea și modernizarea unor 
utilaje inactive, priza directă cu 
practica, operativitate maximă în 
lansarea noilor idei, ca să nu mai 
vorbim de reducerea efortului fizic 
în subteran, de creșterea gradului 
de mecanizare, de reducerea efor
tului valutar... „Mecanicul Văii 
Jiului" se constituie din vreo 2 000 
de oameni care rezolvă zilnic astfel 
de probleme, și fără rezerve spun, 
că intilnirea cu Arta, cu marii 
artiști, cu Muzica înseamnă acea 
lumină extraordinară care dă multă 
forță, echilibru, încredere, pentru 
că și arta lor, adică arta artiștilor 
amatori, înseamnă fără îndoială 
li cate «flori 
fletului".

Flori de 
fletului. Se 
toriul corului 
lui" de la I.M. Petrila sau al celui 
numit „. 
zentind 
I.U.M. 
fanfarei 
Jiului

„mecanicul Văii Jiului' 
nu au contingențe cu 

preocupă asimilarea și 
în fabricație a unui 
mai mare de repere și

de mină», flori ale
de-
su-
su-mină — flori ale 

pot culege din reper- 
„Freamătul adîncu-

.Armonii tinere" — repre- 
organizația U.T.C. din 
Petroșani, din piesele 

reunite a minerilor Văii 
(dirijată de Al. prăgan),

Cei care 
dirijat de

talentul ce- 
doi studenți 

conservatoru- 
bucureștean 

(violonistul 
drian Ispas 
clarinetistul 
Avramovici) sint 
cei care, zi de zi, 
se preocupă ca 
planul la cărbune 

pentru metalurgie să fie îndeplinit — 
o problemă in jurul căreia gravi
tează toate celelalte. Sint cei care 
știu că trebuie rezolvată și proble
ma utilajelor, și a pieselor de 
schimb, și programul de urbanizare 
și construcții în Vale — adică in
vestiții de 4 miliarde 
deschiderea de noi 
pentru exploatarea 
lui (o mină nouă,

A- 
și 

Dan

lei in 1985, 
capacități 
cărbune- 

muia uuud, Valea de 
Brazi, pînă in 1987, cu o capacitate 
de un milion și jumătate tone 
anual), și preparația cărbunelui de 
Ia Uricani... Noi, toți cei de aici, 
vom dubla capacitatea de trans
port feroviar și rutier in toată 
Valea Jiului, vom împlini progra
mul de investiții sociale (1 400 de 
apartamente pe întreg municipiul, 
un hotel cu 200 locuri la Petroșani, 
3 000 mp spații comerciale etc.), 
vom începe termoficarea pe cele 
două capete de linii la Uricani și 
Petrila, vom dubla debitul de apă 
de la sursa Valea de Pești și de 
pe rîul Taia, vom prelungi calea 
ferată pînă la Uricani... „Madriga
lul" a cîntat din suflet minerilor 
Văii Jiului, celor ce intră zilnic în 
adincul pămintului, dar și celor ce 
continuă la suprafață munca mine
rească. Fiecare cintare a fost o 
fereastră de bucurie, de căldură, 
la gura minei ; străvechiul obicei 
al locului, acum, în prag de vară, 
a îmbrăcat alese straie de sărbă
toare".

Mina Lupeni. Sală de apel. Oră 
de prînz. Minerii se pregăteau să 
intre în șut. Nimic neobișnuit. Doar 
că, în loc să li se rostească numele, 
pentru toți, „Madrigalul" dăruia 
generos în schimbul „florilor de 
mină", florile și lumina cîntecului.

Smaranda OȚEANU

ambalajelor de sticlă de la populație ? (in)
AU CUVÎNTUL CITITORII

Supunem, în continuare, atenției opiniei publice și factorilor de resort 
aspecte de ordin practic ale acțiunilor de recuperare, recondiționare și 
refoldsire a resurselor materiale. Anchetele întreprinse în privința recu
perării ambalajelor din sticlă de la populație (publicate în „Scînteia" 
nr. 13 318 și nr. 13 322) au avut un amplu ecou în rîndul cititorilor - 
care au ținut să completeze constatările cu propriile lor observații și 
păreri.

Interesul deosebit manifestat, caracterul concret al sesizărilor ne de
termină să consacrăm grupajul de față, in mod exclusiv, observațiilor 
și sesizărilor cetățenilor.

Acțiuni hotărîte 
împotriva risipei
„Nu cred că exagerez deloc — 

scrie juristul Marin Bărbușoiu din 
Brașov — dacă leg această insistentă 
campanie in favoarea recuperării 
materialelor de una din problemele 
fundamentale ale omului contempo
ran : atitudinea față de resurse. Nu 
este o simplă opțiune economică, ci 
o chestiune fundamentală de con
cepție și de atitudine, ce exprimă, 
în ultimă instanță, gradul de înțele
gere și poziția fiecărui individ și ale 
societății în ansamblu față de exis
tență, față de dezvoltare, față de 
viitor".

„Sint muncitoare în fabrică și 
mamă de copii. Și la locul de mun
că și acasă — arată Ileana Popescu 
din Craiova — eu am învățat să fiu 
econoamă. Nu din sărăcie — aș vrea 
să se înțeleagă bine aceasta. Dimpo
trivă, cred că sărăcia este aceea 
care, de cele mai multe ori, se în
soțește cu risipa. Eu mă refer la spi
ritul gospodăresc, fără de care nu se 
poate realiza progresul, nu se poate 
obține bunăstarea. Recuperarea ma
terialelor la prima vedere nefolosi
toare este o dovadă importantă a 
spiritului gospodăresc. Chiar simpla 
colectare a sticlelor și borcanelor 

, goale este o problemă de spirit gos
podăresc. De aceea lucrurile nu pot 
sta in cumpănă, nu pot rămine la 
bunul plac al cuiva: de o parte este 
chibzuință, de cealaltă este risipa. 
Orice fapt, orice fel de poziție din 
partea celor din comerț sau din par
tea noastră, a cetățenilor, așa tre
buie calificată : este de partea chib
zuințe! ori este de partea risipei ?“

Aceeași intransigentă convingere 
l-a determinat, desigur, și pe tova
rășul Ghiță Andronache din Galați 
la o documentare sui-generis, pe 
care-1 lăsăm să o redea cu proprii- 
le-i cuvinte :

„Chiar in ziua de 02.06.1985 am 
plecat, împreună cu prietenul meu 
Petrov Petru și cu soțiile intr-o 
scurtă plimbare prin oraș și am vă
zut pe viu că peste 65 la sută din 
gunoiul din conteinere este hîrtie, 
că peste 15 la sută erau sticle, bor
cane și cutii de conserve. Nu mică 
mi-a fost mirarea cind, lingă un 
conteiner, am văzut aruncate mai 
mult de un sac de caiete și cărți. De 
ce toate acestea ?“

Un util test 
al spiritului civic
Un subiect abordat frecvent in 

scrisori este practica refuzurilor, sub 
diferite pretexte, cu care se întîl- 
nesc cetățenii la predarea ambalaje
lor. Corespondentul voluntar Nicu 
Sbuchea ne relatează cazul unui lo
cuitor din orașul Hațeg care, pățit și 
precaut, nu a pornit cu sticlele goa
le de acasă pînă ce nu s-a asigurat, 
printr-o vizită prealabilă la magazin

(magazinul cu autoservire din piața 
Unirii) că personalul de acolo ac
ceptă să-i primească ambalaje. Cu 
atît mai criticabil este că, mergînd 
acasă și întoreîndu-se cu 20 de sticle, 
„spre neplăcuta surpriză nu mi-au 
fost primite. N-am avut de ales și 
am făcut calea întoarsă". Un alt caz, 
petrecut la același magazin : unei 
cetățene i s-a spus pe un ton ce nu 
mai admitea replică: „V-am primit 
sticlele, dar să nu mai aduceți al
tele, că nu vi le mai iau". „De ce 
survin asemenea situații?" — se în
treabă, pe bună dreptate, cititorul.

Usturătoare la adresa unor aseme
nea metehne sint rîndurile tovară
șului Nicolae Călin din București, 
aleea Baia de Arieș nr. 2, care ne 
relatează : '

„Sint lăcătuș mecanic la uzina 
«Vulcan» și timpul îmi este foarte 
măsurat. Astăzi, 12 iunie 1985, orele 
10,45, am fost pentru a patra oară la 
magazinul Alimentara din bd. Pă
cii nr. 16—18 cu 16 sticle goale și bine 
spălate ca să le dau contra marfă. 
Tovarășa casieră a refuzat catego
ric să-mi primească sticlele moti- 
vind că nu are ambalaje. M-am ofe
rit să i le aranjez eu in navetele 
goale ce erau lingă domnia sa, dar 
m-a refuzat categoric.

Am vrut să-i aflu numele, dar a 
scos ecusonul și l-a băgat in sertar.

Nedindu-mi nici «jurnalul cumpără
torului» m-am adresat tovarășului 
responsabil, care, foarte indiferent, 
mi-a spus că «dacă ea nu vrea să le 
primească, el nu o poate forța». Am 
fost nevoit să mă intorc (destul de 
greu) pentru a patra oară cu sti
clele acasă. Deoarece nu se află la 
primul caz și deoarece lumea este 
foarte indignată de modul de servire 
a cumpărătorilor de la această ali
mentară, vă rog să binevoiți a in
terveni la forul tutelar pentru a se 
sista o dată pentru totdeauna ase
menea incălcări flagrante ale legii".

„Jurnalul 
cumpărătorului4* 

sesizează
Din dorința unei priviri cît mai 

obiective asupra temei tratate în 
grupajul de față, am răsfoit con
semnările făcute de cetățeni în ul
timele luni în „Jurnalul cumpără
torului" - din mai multe magazine 
alimentare (nr. 29, 80, 85, 138 și 162 
din sectorul 1 și nr. 1, 26, 40, 163
din șectorul 6).

O primă constatare, foarte sem
nificativă : din 151 de sesizări în
scrise în „jurnale", o treime — 
respectiv un număr de 53 — sem
nalează refuzul, într-o formă sau 
alta, de a se primi ambalaje. Nu 
trebuie să fii sociolog pentru a în
țelege că atunci cînd o treime din 
sesizări e consacrată unui singur 
subiect înseamnă că neregula 
respectivă este răspîndită și per
sistă. Evident, un astfel de pro
cent ar fi trebuit să constituie un 
semnal de alarmă pentru organele 
de resort.

Mulți cetățeni au folosit filele

„jurnalului" pentru a-și expri
ma nedumerirea că sînt nesocotite 
prevederile legale limpezi, unii do- 
cumentîndu-se și inserînd chiar 
textul de lege încălcat prin refuzul 
primirii ambalajelor. De multe ori 
— semnalează „jurnalele" — • re
fuzul atrage discuții, iar cîteodatâ 
discuțiile degenerează, asociindu-se 
cu atitudini ireverențioase. în sfîrșit 
o analiză aprofundată și siste
matică — așa cum de altfel pre
vede legea — a semnalărilor din 
„jurnal" ar fi oferit elemente 
grăitoare despre stilul de muncă 
prea diferit al unor unități vecine, 
cu aceleași condiții și același pu
blic. Bunăoară, în vreme ce la 
magazinul din Piața „Ilie Pintilie" 
nr. 19 se atinge numărul record de 
consemnări critice în „jurnal" (32 
de la 1 ianuarie, dintre care 13 pri
vind ambalajele) și se invocă ade
sea comportarea nepoliticoasă a 
personalului, inclusiv a responsa
bilului (Samfira Vasile), la unita
tea situată exact vizavi sînt cu 30 
la sută mai puține consemnări.

N-am vrea să încheiem aceste 
rinduri fără a nota și o altfel de 
constatare. La magazinul din str. 
Rîul Doamnei, bloc C 3 (responsa
bilă Ileana Andronache), în șase 
luni — o singură semnalare, și 
aceea nesemnificativă, privind re
cuperarea ambalajelor. Pentru mai 
multă siguranță am cerut și noi 
opinia cîtorva cumpărători. Iată 
răspunsurile : „Nu am fost refu
zați niciodată". „Am putea zice că 
aici se primesc sticle zi și noapte". 
„De cinci ani locuiesc în zonă și 
nu am avut nici o nemulțumire la 
predarea ambalajelor".

Deci, se poate !
Grupaj realizat de 
Sergiu ANDON

Formarea deprinderilor
Una din cele mai noi cuceriri ale științelor biomedicale este posibili

tatea de a trata în mod eficace diabetul în așa măsură incit si cei 
bolnavi să poată duce o viață normală, muncind și trăind integrați social 
ca toți ceilalți oameni. Precizări in acest sens și recomandări pentru pre
venirea diabetului am solicitat reputatului specialist prof. dr. docent 
Iulian Mincu, șeful Clinicii de nutriție și boli metabolice, Spitalul „Dr. 
I.. Cantacuzino".

— A readuce bolnavul de diabet 
Ia condiția de viață normală este 
fără îndoială un mare succes al me
dicinii, cu atît mai mult cu cit cel
puțin 5 la sută din populația lumii 
este afectată de această boală. In 
mod cert cifra reală este însă cu 
mult mai mare, deoarece foarte mulți 
nici nu știu că au diabet, pentru că 
boala se- instalează treptat și fără 
simptome care să îngrijoreze. La în
ceput, în ciuda foamei și a setei 
mai accentuate, greutatea corporală 
scade. Fără îndoială că, poate mai 
mult decît în alte afecțiuni, contro
lul medical periodic are un rol foar
te important; deoarece prin analize 
de laborator se poate depista la timp 
glicemia (creșterea procentului de 
zahăr din sînge) și se pot lua ime
diat măsuri.

— In ce constau aceste măsuri ?

— Uneori este suficient un regim 
alimentar rațional, o dietă corectă 
bazată pe toate categoriile de ali
mente consumate în 3—5 mese din 
care să nu lipsească legumele, zar
zavaturile, reducînd însă pîinea, dul-

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

(Urmare din pag. I)

învățat întotdeauna că pa
tria ți-o cinstești prin fap
te de muncă, că așa îți 
probezi patriotismul și eu 
fac tot ce pot ca să-mi 
fac datoria de româncă. 
Patria e tot ce e mai fru
mos în sufletul pămîntului 
și-n sufletul omului.

Ni s-a părut interesant 
să alăturăm și opiniile a 
doi dintre locuitorii jude
țului care nu sînt de loc 
de aici : doctorul Ilie Fusa, 
medic la Rădăuți, și loan 
Antohi, directorul Filaturii 
de bumbac din Cîmpulung 
Moldovenesc.

Patriotismul bucovi
nenilor se vădește, poate, 
cel mai bine în mîndria 
lor de locurile natale, 
ca și în ambiția de a face 
perfect Ceea ce fac : „să 
se vadă că vine din dulcea 
Bucovină". Anii „Epocii 
Ceaușescu" au dat amploa
re acestei trăsături a firii 
sucevenilor ; înfăptuirile 
ultimilor douăzeci de ani 
— urbanizarea și indus
trializarea care au schim
bat fața localităților ju
dețului au dat frîu liber 
forțelor creatoare ale oa
menilor locului — vorbesc 
de Ia sine despre ardoarea, 
despre avintul concetă
țenilor noștri. Participarea

entuziastă, de masă Ia 
înfăptuirea marilor progra
me ale partidului este 
chipul concret în care se 
manifestă patriotismul lor, 
voința de a înălța ținutul 
lor drag, de a-și aduce o 
contribuție, mereu sporită 
Ia bunăstarea și înflorirea 
patriei.

Ca un ecou parcă, ne

rea de a nu precupeți 
nimic în munca și lupta 
pentru construirea socia
lismului și comunismului ; 
ne învață că a fi patriot 
înseamnă a face totul pen
tru sporirea avuției națio
nale, pentru înfăptuirea 
politicii partidului ; ne 
învață că „patriotismul, 
dragostea și devotamentul

— Cred că nu doar eu, 
ci fiecare locuitor al Su
cevei a simțit o bucurie 
imensă ascultîndu-le. Și 
de fapt fiecare locuitor al 
României. Secretarul gene
ral al partidului a spus : 
„Educația patriotică nu 
este o noțiune abstractă, 
ci înseamnă dragostea față 
de salul, locul, comuna,

A ÎNFĂPTUI PENTRU PREZENT

spunea maistrul Gheorghe 
Ungureanu, de la între
prinderea de utilaje și 
piese de schimb Suceava :

— Eu cred că o compo
nentă deosebit de impor
tantă a patriotismului este’ 
spiritul revoluționar, ne
mulțumirea creatoare față 
de ceea ce înfăptuiești, în 
numele a ceea ce ai pu
tea înfăptui. •Conștiința 
patriotică nu poate fi des
părțită de conștiința 
revoluționară. Secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
ne învață că trebuie să 
împletim dragostea față de 
trecutul glorios de luptă al 
poporului nostru cu hotărî-

față de țară sînt o expresie 
a conștiinței revoluționare, 
comuniste, expresia înda
toririi dc onoare a fiecărui 
comunist, a fiecărui om al 
muncii față de glia stră
moșească și față de noua 
societate".

Profesorul George Bodea, 
din Cîmpulung Moldove
nesc — despre care cineva 
ne-a spus, jumătate în 
glumă, jumătate în serios, 
că „este bucovinean prin 
naștere și prin vocație" — 
ne-a declarat a fi rămas 
puternic impresionat de 
cuvintele rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la o consfătuire de lucru 
în urmă cu cinci ani :

casa unde omul s-a născut, 
față dc tot ceea ce il 
înconjoară. Dacă omul nu 
este educat de mic în spi
ritul dragostei pentru locul 
unde s-a născut, degeaba 
vorbim de educație patrio
tică, comunistă. Patriotis
mul înseamnă dragostea 
de muncă, de.glie, de pă- 
mint, dc casa unde te-ai 
născut. Aceasta este patria, 
ea nu este ceva abstract !" 
Așa este ; pentru noi, 
Cîmpulungul, zona lui sînt 
lumea, sînt patria. Orașul 
este frumos, este curat, ca 
o gospodărie a unei femei 
vrednice. Aceasta se dato
rează locuitorilor orașului. 
Dragostea față de locurile

natale este primul pas al 
dragostei de patrie, spune 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu și bucovinenii, 
prin tot ceea ce întreprind, 
confirmă nobilul său gînd. 
Noi nu ne depărtăm de
cît cu mare greutate de 
locurile natale ; ne facem 
datoria oriunde ne aflăm, 
dar... cum să spun, cei 
care am copilărit împreu
nă sîntem și azi împreună. 
Muncim împreună pentru 
dezvoltarea, pentru ascen
siunea continuă a locurilor 
natale.

...Frumoasele locuri de la 
poalele obcinelor sint, și 
ele, un reper-martor al 
dezvoltării patriei în anii 
socialismului, mai cu sea
mă în perioada ce a trecut 
de la gloriosul Congres al 
IX-lea al partidului. în 
marile combinate, în fur
tunoasa dezvoltare urbană, 
în marile recolte, peste tot, 
în tot este încorporată 
hărnicia, este încorporat 
talentul, este încorporată 
competența locuitorilor Su
cevei. Iar mai presus de 
toate, în toate zidirile — 
în cele materiale, ca și în 
suprema zidire a anilor 
noștri, omul nou — este 
încorporată avuția supre
mă, înnobilată în anii 
„Epocii Ceaușescu", patrio
tismul.

ciurile cu desăvîrșire, grăsimile. Bi
neînțeles, se va urmări ca greutatea 
corporală să devină normală, știut 
fiind că diabetul este asociat în ma
joritatea cazurilor cu obezitatea, a- 
ceasta fiind una din cauzele lui prin
cipale de apariție.

— In practișa tradițională, popula
ră s-au obținut și se obțin și acum 
rezultate bune in sensul scăderii gli
cemiei prin consumarea zilnică (in 
loc de apă) a unui ceai făcut din 
amestec de 75 la sută frunze de afin 
(care se găsesc in magazinele Plafar 
sau farmacii) și 25- la sută păstăi de 
fasole albă (fără boabe). Frunzele de 
afin și păstăile, uscate, se toacă sau 
strivesc și se amestecă ; din această 
compoziție se va prepara zilnic ceai.

— Știința a confirmat și explicat 
rezultatele bune obținute cu acest 
tratament tradițional. Acțiunea cea
iului se bazează pe existența in com
poziția acestor plante a biguanide- 
lor, substanțe cu acțiune hipoglice- 
miantă.

Pînă aici ne-am referit numai la 
tipul II de diabet zaharat, formă 
care nu necesită insulină și care de
butează de obicei după virsta de 40 
de ani. Pentru prevenirea diabetului 
de tip I (care necesită insulină și 
apare de obicei la copii și tineri) 
sînt necesare însă și alte măsuri de 
prevenire și tratare. Se cunoaște a- 
cum că în apariția acestei boli in
tervin, pe lingă factorul ereditar, o 
serie întreagă de viroze, stresuri.

— Știm că în clinica dv. există o 
experiență foarte bună în ce privește 
educarea bolnavilor de diabet in așa 
fel incit ei singuri să poată lua pri
mele măsuri în cazul creșterii gli
cemiei.

— Un diabetic poate să se mențină 
sănătos dacă știe să se autotrateze 
și dacă un medic bun îl învață să 
devină propriul său medic. Bolnavul 
trebuie să știe ce factori pot provoca 
o creștere sau o scădere a cantității 
de glucoză din sînge, apoi să învețe 
să își măsoare singur glicozuria și 
glicemia, rapid. Pentru cei care ne-

sănătoase
cesită administrarea de insulină estej 
foarte important acest lucru, pentru 
că în funcție de rezultatul analize
lor își pot fixa singuri cantitatea de 
insulină necesară.

Noi am reușit ca printr-un auto
control permanent al glicemiei și gli- 
cozuriei (procentul de zahăr din uri
nă), cît și o fixare de către bolnav' 
a propriului său regim alimentar să-i 
aducem și menținem pe diabetief 
într-o stare de sănătate perfect 
controlată.

Educația sanitară a bolnavului de 
diabet este o obligație a specialistu
lui, care în țara noastră are o tradi
ție îndelungată. La simpozioanele a- 
nuale „Zilele de diabetologie" și șe-i 
dințele de comunicări ținute sub 
egida U.S.S.M. de către Societatea de 
nutriție și boli metabolice se insistă 
permanent asupra metodologiei ne
cesare de aplicat în educația diabe
ticului. Trebuie să nu uităm că dia
betul o dată apărut (existent la peste 
3,5 la sută din populația țării noastre) 
rămine pentru toată viața. Viața dia
beticului și sănătatea lui sint condi
ționate de cunoștințele pe care le' 
are despre propria sa boală, despre 
regimul său alimentar, despre trata
mentul și modul său zilnic de viață, 
în aceste condiții, supravegheat de 
către un specialist conștiincios și bine1 
pregătit, diabeticul are aceleași șan
se sociale și de viață ca și nedia-, 
beticul.

Ceea ce am inițiat noi și ceea 
ce de fapt constituie originalitatea 
metodei noastre este faptul că am în
vățat bolnavul să-și urmărească sin
gur tratamentul, evoluția bolii, prin 
dozarea de către el, personal, a con
stantelor chimice specifice bolii. Re
zultatele sînt așa de bune incit ur
mărim extinderea Ia scară largă, 
chiar generalizarea metodei.

— Educația sanitară in legătură 
cu deprinderile alimentare privește 
insă nu numai pe bolnavi. Ce con
siderați că trebuie întreprins in acest 
sens ?

— în adevăr, educația alimentară 
nu privește numai pe diabetic sau 
pe suferindul de obezitate. Un om 
trebuie să învețe din copilărie ce și 
cît este normal să mănînce. Din fa
milie el trebuie educat cu o discipli
nă alimentară care să evite toate 
noxele culinare care pot fi mai tîr- 
ziu la originea a o serie de boli. 
Astfel, obezitatea, dislipidemiile 
— creșterea procentului de grăsimi 
în sînge — apar cînd alimentația este 
prea bogată ; gastritele, colicistitele, 
ulcerele etc., cînd bucătăria folosește 
prăjeli, afumături, sosuri picante etc. 
Această educație trebuie continuată 
în școli, tabere de copii, universități, 
restaurante, cantine etc. Sănătatea 
unei populații se poate menține nu
mai prin măsuri preventive care au 
la bază educația sanitară științifică.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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3u fermitate și consecvență
Excelenței Sale Domnului AMIN GEMAYEE

Președintele Republicii Liban
BEIRUT

în apărarea păciiV • O Luind cunoștință cu multă tristețe de încetarea din viață a fostului 
pieședinte al Republicii Liban, Elias Sarkis,* vă adresez dumneavoastră 
i poporului libanez sincere condoleanțe, iar familiei îndurerate, sentimen- 
ek noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Mareșal MOBUTU SESE SEKO 
KUKU NGBENDU WA ZA BANGA 
Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair

'J

»

\Aspect de la adunarea oamenilor muncii din portul Constanța Foto : M. Șerbăncscu

M1

III: J
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timișoara : Propuneri și demersuri profund realiste

7LENARA C.
Sinbătă, 29 iunie, s-a desfășurat 

Plemra Comitetului Central al 
uniunii Tineretului Comunist, care 
a analizat și dezbătut activitatea or
ganelor și organizațiilor de tineret 
>n direcția îmbunătățirii muncii de 
educare comunistă, patriotică și re
voluționară a tinerei generații, pen
tru traducerea exemplară in viață a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, a in
dicațiilor și. orientărilor reieșite 
din cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la deschiderea Forumului 
tineretului.
TTîia_ lucrările Plenarei C.C. al 
U.T.C. a participat și a luat cuvin
tul tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Desfășurindu-și lucrările într-o 
perioadă de puternică efervescență 
revoluționară. Plenara Comitetului 
Central al U.T.C. a dezbătut in- 
țr*un spirit critic și autocritic, cu 
înalta exigență comunistă, modul in 
eare au acționat organele și orga
nizațiile de tineret pentru educarea, 
în spiritul concepției materialist- 
dialectice și istorice despre lume și 

\ viața, a tuturor tinerilor, pentru 
creșterea eficienței educative a in- 
Țegii lor activități, formarea și dez
binarea acestora in spiritul unei a-

CAL U.T.C.
tituAț-jț înaintate față de muncă, cul- 
tivare\ marilor ' valori moral-politi- 
ce ale \imanismuhii revoluționar și 
patriotisjxului socialist, a principii
lor eticii echității socialiste, a 
hotăririi de a sluji cu abnegație și 
devotament l»uza partidului și po
porului, a făurltii socialismului și co
munismului pe pămintul României.

Plenara a adoptat în acest spirit 
un cuprinzător program de măsuri 
privind intensificare^ întregii acti
vități a organelor și organizațiilor 
U.T.C., A.S.C. și de pionieri, de e- 
ducare comunistă, patriotică și re
voluționară a tinerei generații, în ve
derea formării sale multilaterale 
pentru muncă și viață, aprobind tot
odată. constituirea consiliilor pe ca
tegorii de tineri și a comisiilor pe 
domenii de activitate.

In cadrul lucrărilor plenarei, aluat 
cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

Intr-o. atmosferă de puternică an
gajare . patriotică, revoluționară, 
participanții la plenară au adoptat 
o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in care se spune :

Aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenței de stat a țării 
dumneavoastră îmi oferă prilejul să vă adresez calde felicităii și cele mai 
bUnExprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și strinsă conlucrare 
statornicite în acest sfert de secol între partidele și țările noastre: se- vor 
întări și vor cunoaște o tot mai amplă dezvoltare, spre binele popoarelor 
român și zairez, al păcii, înțelegerii și. colaboram in întreaga lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personala, îai popoiului Prieț®1? 
al Republicii Zair progres, prosperitate și noi succese pe calea dezvoltam 
patriei sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

I

ț 
I

In Piața Unirii din Timișoara 
a avut loc o însuflețită adunare 
pentru pace și dezarmare la care 
au participat aproape 60 000 de con
structori de mașini, textiliști, chi- 
miști, cadre didactice, studenți, 
elevi și alți oameni ai muncii și 
cetățeni din municipiul de pe Bega 
și din alte orașe și centre munci
torești din județ.

Luind cuvintul în deschiderea 
adunării, tovarășul Ioan Pavel, 
președintele Consiliului județean al 
F.D.U.S., a subliniat semnificația 
noilor și strălucitelor propuneri de 
pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, demersurile profund 
realiste ale României socialiste pen
tru dezarmare, destindere, colabo
rare și înțelegere între popoare.

„In numele constructorilor de ma
șini de Ia întreprinderea mecanică 
Timișoara — a Spus : la adunare 
maistrul Ilie Berneanu — expri- 

m întreaga noastră adeziune la 
țiativele de pace ale României, 
: tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
presii ale umanismului și dorin-

ței de nestrămutat ale poporului ro
mân de a preintimpina un de
zastru nuclear, de a edifica o lume 
a păcii".

Vorbind în numele tinerei genera
ții, Valentin Dinescu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Timișoa
ra al U.T.C., și pioniera Dana Pre
da, de la Școala generală nr. 22 
— Timișoara, au exprimat adeziu
nea unanimă a tineretului timișo
rean la politica internă și externă 
a partidului și statului. „In nume
le cadrelor didactice din centrul 
universitar Timișoara — a arătat 
in cuvintul său prof. dr. ing. Fran- 
cisc Kovacs, de la Institutul poli
tehnic „Traian Vuia", ne manifes
tăm și aici, la această mare adu
nare, întreaga noastră admirație și

recunoștință față de activitatea 
neobosită a iubitului și stimatului 
nostru președinte, pusă în slujba 
propășirii patriei, pentru pace, pro
gresul și civilizația lumii".

Animați de sentimente asemănă
toare, au mai luat cuvintul Eugen 
Baziliuc, președintele Consiliului 
orășenesc Jimbolia al F.D.U.S., 
Nicolae Corneanu, mitropolitul Ba
natului, Eugenia Popa, președinte
le Comitetului municipal Timișoa
ra al O.D.U.S., Virgil Vieru, mun
citor la Combinatul „Comtim"- 
Timiș.

Intr-o atmosferă de înaltă vi
brație patriotică, participanții la 
adunare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegra
mă in care, printre altele, se spune.:

„Alățuiindti-ue întregului popor, susținem din adincul ființei noas
tre inițiativele României socialiste, ale dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care, de două decenii, in fruntea 
partidului și statului, militați, cu dăruire și înflăcărare patriotică, pen
tru ridicarea continuă a țării pe tot mai înalte culmi de progres și 
civilizație, pentru apărarea păcii ----. .
mare, colaborare și înțelegere în

și vieții pe pămint, pentru dezar- 
întreaga lume".

brașov : Să facem totul pentru a bara calea 
primejdiei nucleare

Piața -29- AxȚgastr-tnrr "Brașov — — "'-în-'cuvhitni-—-sârr,-Eroul'""Mtmcir~ riar’Drîngă; președinta Cbnsiliuîtiî 
martoră a atîtor'. șl atîtor eveni- ------• ■■■ - .....
mente istorice — a găzduit o im
presionantă adunare pentru pace a 
oamenilor muheii din oraș și juijeț. 
Se aflau aici printre participânți 
reprezentanții constructorilor 'de
tractoare, de autocamioane, de'rul
menți, reprezentantele întreprinde
rilor textile, cadre din domeniul 
cercetării și învățămintului uni* 
vei'sitar, liceal, profesional, alți. oa
meni ai muncii, români, maghiari; 
șiigermani de cele, mai diverse 
profesii,; studenți, elevi, gospodine, 
pensionari, cu toții animați de a- 
ceeași dorință fierbinte : aceea de 

face tot ceea ce le stă in putință 
întru apărarea păcii.
Deschizind adunarea, tovarășa 

daria Cebuc, președinta Consiliu
lui județean al F.D.U.S., a eviden
țiat faptul că prin sute și sute de 
adunări oamenii muncii din jude
țul Brașov și-au exprimat deplina 
$i entuziasta lor adeziune la noile 
ji valoroasele inițiative de pace ale 
-ovarășului Nicolae Ceaușescu.

■ Socialiste Gheorghe Tache, mais
tru la întreprinderea mecanică 
nr. 2, a arătat că în- aceste momen
te, cind omenirea este amenințată 
de un război pustiitor, secretarul 
general al partidului, apreciind cu 
luciditatea-i caracteristică primej
dia care amenință omenirea, adre
sează conducătorilor de /state, în 
primul rind celor posesoare de 
arme nucleare, un nou și vibrant 
apel Ia rațiune, la abținere de la 
orice act care ar putea periclita 
pacea, indemnind, in același timp, 
popoarele să-și unească forțele în 
vederea barării cursei înarmărilor, 
a pregătirilor de război.

In același spirit, au vorbit și Ma-

județean ăl O.D.U.S., inginer la 
întreprinderea de autocamioane, 
Andrei Balint, președintele C.A.P. 
Săcele, inginer Ilarie Munteanu, 
director general al Centralei in
dustriale de tractoare, autovehicu
le și mașini agricole, Adina Băloiu, 
elevă, Carol Wolf, președintele 
comitetului sindical de la Com
binatul de prelucrare a lemnului, 
Camelia Hie, medic, Mircea Iaru, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Zărnești al U.T.C.

într-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică, cei prezenți au 
adoptat textul unei telegrame a- 
dresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre al
tele, se spune :

„Pe deplin conștienți că numai în condiții de pace putem spori 
contribuția noastră la înflorirea multilaterală a patriei strămoșești, 
la făurirea, sub ințeleapta și luminoasa dumneavoastră conducere, a 
unei Românii tot mai prospere, vă încredințăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de atașamentul nostru total față de pro
digioasa activitate pe care o desfășurați pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără arme și războaie".

Grupaj realizat de Cezar IOANA, Nicolae MOCANU

Acum, in preajma împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., care a inaugurat epoca cea mai glorioasă și rodnică din istoria 
Patriei — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — vă aducem omagiul nostru tine
resc, întreaga noastră recunoștință pentru eroica, neobosita activitate pe 
care t consacrați cu exemplară dăruire, clocotitoare pasiune slujirii in- 
teresehf supreme ale partidului și poporului, pentru cutezanța și clar- 
viziunea cu care ne conduceți spre cele mai înalte culmi de civilizație, 
ounâșiar; și progres, pentru ca România să se afirme tot mai puternic, 
lioera și â;nină in rindul națiunilor lumii.

va raiortăni, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, în- 
sușindu-ne ne deplin orientările și indicațiile de o inestimabilă valoare 
cuprinse in magistrala dumneavoastră cuvintare Ia Forumul tineretului, 
1 lenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist a analizat 
cu înalță exigență și răspundere întreaga activitate de educare comunistă, 
revoluționară, p.jn muncă și pentru muncă a tineretului desfășurată de 
organizațiile U.l.C. sub conducerea partidului și a stabilit măsurile ce 
șe impun in vederea creșterii contribuției tinerei generații Ia traducerea 
al p'c^R a ^>r°Bra,ftlu'u‘ Partidului, a hotăririlor Congresului al XIII-lea

?u cohsecventă in centrul întregii activități cunoașterea te- 
e!!’!ea .?I ‘‘aducerea neabătută in viată a concepției revoluționare a 

partidului, a operei dumneavoastră de înaltă ținută științifică, care re
prezintă o strălucită contribuție la dezvoltarea teoriei și practicii revolu
ționare, organele și organizațiile U.T.C. vor acorda și în viitor o atenție 
cu totul deosebită educării prin muncă și pentru muncă a întregului 
nostru tineret, participării -sale active, responsabile Ia dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei, cu convingerea că aceasta reprezintă cea mai înaltă 

a‘aSamentului nețărmurit fată de cauza socialismului, față de 
p emele idealuri de libertate națională și dreptate socială, cărora v-ați 

voîuționară 11 CCa ™ai tinerețe cu uriașă pasiune și dăruire rc-

Si .mai euci'8>c pentru creșterea si educarea întregului 
marea uneVati dh^1"-1 -<hagOstei fata dc paltid pe,’“u afir'
aie societății <!taior»-n?1’/"a’ntate ta*a dc mullcă. de interesele generale e-ir.J in letivitatea fiecărei organizații U.T.C., a fie-
lifato u” c,in,at de maximă mobilizare și responsabi-l--V- biige,’ta ,ată de lipsuri și neajunsuri.

.’nva^'}d l’ontru a ne roima ca buni cetățeni și specia- 
„„**’ ®®9sțrlJctor’-c?,lșt,e"i Și devotați ai> socialismului și comunismului 

p.atrici; rcaflI'năm și cu acest prilej unanima adeziune la 
p* ?.a exlorna profund umi_țsț£ a pavtidului și statului nostru de pace, 
c^<Lr?-taiC 51 co,aborai'c’ al ca'ui strălucit exponent și neobosit promotor 

ți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
i„î i *< exp‘’.ima”1 51 acest prikj hotărirea de a acționa in cadrul Anu
lui International al Tineretului in prinsă unitate eu tinerii din toate ță
rile socialiste, din țările in curs de dezvoltare, cu mișcările revoluțio
nare, democratice și progresiste de Pretutindeni pentru a preintimpina 
acum, cit nu este prea tirziu, pericolul unei catastrofe nucleare și a 
apara dreptul suprem al popoarelor, dreptul la viață, pentru edificarea 
noastră""1 '"ai bUnC 5* "la‘ dreptc’ făra armc ‘Oboaie, pe planeta

Mindri și fericiți de a fi contemporani și făuritori ai celei mai 
glorioase epow din întreaga istorie multimilenară a patriei, „Epoca Nicolae 
Ceaușescu ne angajăm in mod solemn in fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar ganeral, să fim întotdeauna si în 
orice împrejurare, în primele rînduri ale muncii pentru țară, să punem 
întreaga energic și pricepere, romantismul nostru revoluționar in sluiba 
mtăptuwn exemplare a mărețelor obiective stabilite de Congresul al 

RoîS 8lOria Și inflOrirea Patriei noaslre Strâbdne>

_________________

Careul solemn al cutezătorilor
(Urmare din pag. I)
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INFORMAȚII SPORTIVE
HALTERE : Strălucite performanțe 

ale unui tînăr sportiv român
EDINBURGH 29 (Agerpres). — La 

campionatele mondiale și europene 
de haltere pentru juniori de la Edin
burgh, tinărul sportiv român Andrei 
Socaci a repurtat un succes deplin 
cucerind toate medaliile de aur puse 
în joc la categoria 75 kg. El a deve
nit campion al lumii și continental 
eu performanța de 357,500 kg, la to
talul celor două stiluri, întrecîndu-1 
cu peste 17 kg pe principalul său 
oncurent, campionul bulgar Boris- 
,v Gidikov. De asemenea, . Andrei 
ocaci s-a situat pe primul loc la 
‘■.Iul „smuls" cu 160 kg și la stilul 
runcat", cu 197.500 kg. Rezultatele 

bțlnute la totalul celor două stiluri 
la „smuls" constituie noi recorduri 

naționale de seniori.
In virstă de 19 ani, originar din 

nmuna Sîntimbru — județul Alba, 
•omponent al clubului Olimpia 
lucurești. Andrei Socaci s-a afirmat 
a una din manile speranțe ale spor
tului cu haltere din țara noastră 
încă la J.O. din 1984, unde a cuce
rit medalia de argint la categoria 
67 kg.

Prin această strălucită victorie, 
Andrei Socaci confirmă medalia- de 
argint obținută anul trecut la Jocu
rile Olimpice de la Los Angeles, în- 
scriindu-și numele pe orbita marilor 

'rformanțe mondiale.
.tă clasamentul final la categoria 

.'5 kg : 1. Andrei Socaci (România) 
- 357,500 kg (160 kg plus 197,500 kg)

- campion mondial și european; 2. 
lorislav Gidikov (Bulgaria) — 340 
;g; 3. Holger Schinkel (R.D. Germa- 
iă) — 327,500 kg. .

CANOTAJ. Pe Iacul Pantelimon 
lin Capitală s-au desfășurat sîmbă- 
;ă primele finale din cadrul ediției 
naugurale a competiției internațio- 
ale de canotaj academic 
lucurești". La concurs 
portivi și sportive din
•D. Germană, Polonia, U.R.S.S. și 

..omânia.
Iată cîștigătorii probelor: feminin: 

chif simplu: Valeria Racilă (Româ- 
ia) — 7’58”l/10; dublu rame: Româ- 
ia — 7’45”5/10; dublu visle: Bulga- 
a — 7’28”5/10: 4 plus 1 rame:
omânia — 7’11’T/1O; 4 visle fără 
rmaci: R.D. Germană — 6’36”l/10; 
plus 1: România — 6’23” ; maseu- 
a : schif simplu : Steffen Zulhlke 
t.D. Germană) — 7’27”7/10; dublu 
isle: Dinamo — 7’08”9/10; dublu

rame: România — 7’15”6/10; 2 plus 1 
rame: România — 7’ 36”5/10; 4 plus 
1 rame: Steaua — 6’35”2/10; 4 vîsle: 
Steaua — 6T0”; 4 rame fără cirmaci: 
Steaua — 6’30”l/10; 8 plus 1: R. D. 
Germană — 5’52”5/10.

Probele finale se vor repeta as
tăzi, cu începere de la oră 9.

FOTBAL. Astăzi, meciurile ultimei 
etape în cele trei serii ale diviziei 
B. După cum știu amatorii de fotbal, 
echipele cîștigătoare ale celor trei 
serii sint stabilite de mai multe e- 
tape. Petrolul Ploiești (seria I), Di
namo Victoria (seria a Il-a) și Uni
versitatea Cluj-Napoca (seria a 
IlI-a) s-au clasat in frunte la bună 
diferență de puncte față de celelal
te echipe din seriile respective. Azi, 
Universitatea Cluj-Napoca și Dina
mo . Victoria vor juca pe terenurile 
proprii, cu Mureșul Deva și respec
tiv I.M.A.S.A. Sfintu Gheorghe; in 
timp ce Petrolul va evolua la 
Birlad, cu FEPA ’74.

SATU MARE :

Noi utilaje miniere
La întreprinderea „Unio" din 

Satu Mare au fost consemnate in 
aceste zile noi premiere tehnice în 
domeniul utilajelor destinate ex
ploatărilor miniere. între acestea 
se află instalația de transport pe 
monorai acționată electrohidraulic 
tip ITM-1 cu o capacitate de trans- 

■ port de 5 200 kg pe trasee de ga
lerii de 1 200—2 000 metri liniari. 
Noua instalație, realizată pentru 
prima oară în țară, permite circu
lația pe calea de rulare (monorai) 
a unor cabine acoperite pentru 
transport de patru sau opt persoa
ne, conteinere sau platforme. Ea 
facilitează astfel transportul de 
persoane și materiale in subteran. 
(Octav Grumeza).

carate de preț, care 
copstituie temei de 
mindrie și bucurie 
pentru fiecare părinte 
și educator. Printr-o 
fericită așezare în ca
lendar, Ziua pionieri
lor se întilnește și in 
acest an cu serbările 
Școlare și Ziua învă
țătorului. în mod fi
resc sub fluturarea 
maiestuoasă a tricolo
rului înălțat astăzi pe 
catargul fiecărei uni
tăți de pionieri, în 
geometria luminoasă a 
fiecărui careu pionie
resc, vibrantul simbol 
al cravatei roșii cu tri
color se însoțește cu 
sute de mii de premii, 
diplome, distincții și 
trese pionierești. Ele 
întruchipează expresiv 
marea sete pentru în
vățătură și 
preocupările 
științifice și gospodă-

muncă, 
tehnlco-

reștl, talentul artistic 
și pasiunea sportivă, 
intr-o îngemănare pe 
care, asemeni, unui 
buchet, o cuprinde și 
o dăruiește țării, 
cravata roșie cu tri
color.

De ziua lor, acești 
copii ne privesc cu 
sinceritate și căldură, 
parcă dorind să ne co
munice — inimă către 
inimă — tot ce crește 
năvalnic in pieptul lor 
fraged, tot ce ii pasio
nează, îi cheamă, ii 
angajează — in corn-' 
petiție directă cu noul 
din tehnică și știință, 
cu tainele agriculturii 
moderne, cu pasiunea 
cercetării științifice, 
cu izvoarele și confir
mările artelor și cul
turii.

în careul solemn al 
Zilei pionierilor 1985 
îi vedem pe copiii 
țării, așa cum sint, și

este bine că sint așa, 
, și este bine că au vise 
cutezătoare. Și că au 
în preajma lor educa
tori și părinți, oameni 
ai țnuncii, comuniști 
— întreagă noastră so
cietate — care nu 
precupețesc nimic pen
tru a le oferi condiții 
cit mai propice de 
creștere și afirmare 
plenară.

Î11 solemnul careu 
al ultimei zile de iu
nie gindul nostru se în
gemănează, împreună 
cu floarea iubirii șl 
recunoștinței din ini
ma fiecărui copil, că
tre efigia l________
de lumină a Congre
sului al ‘ 
partidului, 
lucitul conducător 
poporului nostru, 
varășul 
Ceaușescu, 
drag al celor mai ti
neri cetățeni ai țării.

izvoritoare
IX-lea al 
către stră- 

al 
to- 

Nicolae 
părinte
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11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor. • Teletilmoteca 

de ghiozdan (color) : „Micul zbu
rător". Producție a studioului de

televiziune cehoslovacă. Ultimul 
episod

12,40 Din cununa cînteeulul românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (partial color)
14,45 însemne ale unul timp eroic. 
19,00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi (color).
19,35. „Cintarea României" (color).
20,15 Film artistic (color): „Frații"

21,50
22,00

Telejurnal 
închiderea programului.

LUNT, 1 IULIE

Telejurnal
Priorități în economie. 
Tezaur folcloric (color) 
Canada azi. Documentar

(color):

20,00
20,20
20,40
20,55 ___  __
21,05 Roman-foileton

Coproducție â televiziunilor din
R.D.G. și R.P. Ungară. Premieră 
pe țară. în distribuție: Ulrich 
Thein. Franziska Troegner, Ange
lika Waller, Andrăs Kozăk, Mi
chael Gerber, Dana Vâvrova, 
Hans-Jorn Weber. Regia: Lothar 
Bellag. Episodul 2

21,50 Telejurnal
„Bach“. 22,00 închiderea programului

„Regata 
participă 
Bulgaria,

VÎLCEA. In suita manifestărilor 
politico-educative și cultural-artis
tice dedicate împlinirii a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al par
tidului, in organizarea secției pro
pagandă a comitetului județean 
de partid și a Institutului de geo
grafie București, la Rîmnicu Vil- 
cea a avut loc un simpozion pe 
tema „Transformări înnoitoare in 
jude -J Vilcea în anii glorioasei 
Epoc j.''Ceaușescu". Comunicările 
prei mtate de către cercetători, 
prof ori, propagandiști ai co
miți lui județean de partid au 
aboi o arie largă de probleme 
ale dezvoltării economice și sociale 
a localităților vilcene in anii ce au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului. (Ion Stanciu).

BACĂU. La galeriile de artă ale 
complexului muzeal din Bacău a 
avut loc, in cadrul manifestărilor 
politico-educative' și cultural-ar-

tistice organizate în întîmpinarea 
aniversării celui de-al IX-lea Con
gres al partidului, simpozionul 
„Epoca Ceaușescu, epocă marilor 
împliniri", susținut de istorici, 
muzeografi și cadre didactice, la 
care au luat parte un mare număr 
de oameni ai muncii din muni
cipiu. (Gh. Baltă).

HARGHITA. Sub semnul ani
versării a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, se desfășoară la 
Miercurea-Ciuc, Odorheiul Secu
iesc, Gheorgheni și Toplița, un 
ciclu de manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice prile
juite de „Săptămina școlii harghi- 
tene". în organizarea inspectora
tului școlar județean, casei perso
nalului didactic și comisiei jude- . 
țeană pentru activitatea sindica
telor din învățămint, au loc sesiuni 
de comunicări științifice, mese ro-

■tunde, schimburi de experiență, 
simpozioane, expoziții de artă 
plastică din creațiile elevilor și 
cadrelor didactice, spectacole ar
tistice. (I. D. Kiss).

ARGEȘ. în localitățile argeșene 
continuă să se desfășoare in aceste 
zile simpozioane și mese rotunde, 
expuneri, recitaluri de poezie pa
triotică și alte manifestări dedi
cate împlinirii a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al parti
dului. Astfel, în organizarea Co
mitetului orășenesc U.T.C. din 
Curtea de Argeș a avut loc sim
pozionul „Tinăra generație și pro
blemele lumii contemporane", iar 
sătenii din comunele Oarșa și Că- 
teasca s-au întilnit cu o brigadă

științifică județeană într-up dia
log cu tema : „Omul de tip nou 
și convingerile sale materialist- 
științifice". (Gheorghe Cîrstea).

SATU MARE. In cadrul mani
festărilor consacrate aniversării a 
două decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, la Universi
tatea cultural-științifică a muni
cipiului Satu Mare, s-a desfășurat 
simpozionul' „Epoca Ceaușescu, 
etapă calitativ superioară in dez
voltarea istorică a societății româ
nești, în ascensiunea ei neabătută 
spre stadiile înalte ale civilizației 
socialiste și comuniste". (Octav 
Grumeza).

ALBA. în orașul1 Ocna Mureș a 
fost organizată, sub genericul „Zi
lele educației politice și culturii 
socialiste", o suită de manifestări 
consacrate evidențierii profunde
lor prefaceri economico-sociale pe

La 30 iunie, poporul 
zairez sărbătorește îm
plinirea unui sfert de 
veac de la procla
marea independenței 
țării sale.

Situat în zona Afri
cii ecuatoriale, Zairul 
este unul dintre cele 
mai mari state ale con
tinentului, avind o su
prafață do 2 345 885 
kmp și o populație de 
aproximativ 27 milioa
ne ,de locuitori — care 
trăiește în marea ei 
majoritate in mediul 
rural. Subsolul adăpos
tește imense bogății 
minerale, pe primul 
loc situîndu-se cuprul, 
cantitățile extrase a- 
nual furnizînd circa o 
cincime din producția 
mondială. Se exploa
tează, de asemenea, 
uraniu, diamante, co
balt, aur și alte mine
reuri deosebit de ne
cesare industriei mo
derne.

în anii care au tre
cut de Ia proclamarea 
independenței, și mai 
cu seamă din 1965, 
cind la conducerea ță
rii a venit președintele 
Mobutu Șese Seko,

Republica Zair a în
registrat progrese re
marcabile pe calea va
lorificării în interesul 
propriu a tuturor a- 
cestor bogății, a lichi
dării înapoierii econo
mice moștenite din 
trecut. Exploatarea 
marilor zăcă'minte mi
niere a fost trecută 
sub controlul statului. 
Pe harta țării au apă
rut numeroase obiecti
ve industriale, baraje, 
exploatări agricole, căi 
de comunicație etc. 
Astfel, la circa o sută 
de kilometri de ca
pitală a fost înălțată, 
in plină junglă, hidro
centrala de la Inga, 
cea mai mare din 
Africa, care va dis
pune, în final, de o pu
tere instalată de 1,7 
milioane kW. Aceste 
eforturi de dezvoltare 
vor cunoaște o și mai 
mare intensitate în 
perioada următoare, 
sumele alocate realiză
rii unor obiective eco
nomice în 1985 fiind 
duble față de 1984.

Animat de sentimen
te prietenești față de 
popoarele Africii, față

de toate popoarele 
care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu in
teres și simpatie suc
cesele obținute , de po
porul zairez în efortu
rile sale 
consolidării 
denței țării, progresu
lui economic, făuririi 
unei vieți noi. între 
România și ~ 
statornicit 
colaborare 
pe deplina 
în drepturi 
jul reciproc, care cu
nosc o continuă dez
voltare. Momente de 
cea mai mare însemnă
tate în evoluția rapor
turilor româno-zaireze 
au reprezentat întîlni- 
rile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mobutu 
Șese Seko, de la Bucu
rești și Kinshasa, care 
au dat un puternic 
impuls conlucrării bi
laterale 
planuri, 
ambelor 
poare, al țelurilor pă
cii și înțelegerii in
ternaționale.

consacrate 
indepen-

Zair s-au 
relații de 
întemeiate 

egalitate 
și avanta-

pe multiple 
in interesul 
țări și po-

Cronica zilei
în perioada 24—29 iunie, o dele

gație de activiști ai Partidului Co
munist din Cehoslovacia a efectuat, 
la invitația C.C. al P.C.R.. o vizită 
in țara noastră pentru schimb de ex
periență.

Oaspeții cehoslovaci au avut con
vorbiri la Secția Organizatorică a 
C.C. al P.C.R., comitetele județene 
Teleorman și Argeș ale P.C.R.. la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare și au vizitat institute de 
cercetări, unități industriale și agri
cole. obiective social-culturale din 
Capitală și județele Teleorman și Ar
geș. La incheierea vizitei, membrii 
delegației au f-ost primiți la C.C. al 
P.C.R.

•k
Simbătă. la Galeriile de artă din' 

municipiul Bacău s-a deschis, în ca
drul celei de-a V-a ediții a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei", expoziția republicană de artă 
fotografică a pionierilor și elevilor 
„Sub flamura partidului creștem o 
dată cu țara", dedicată aniversării a 
20 de ani de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.

Organizată de Ministerul Educației 
și învățămintului. Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, expoziția cuprinde foto
grafii realizate în cercurile din șco
lile și casele pionierilor și șoimilor 
patriei din întreaga țară. Prin inter
mediul imaginii, tinerele vlăstare ale 
patriei dau expresie sentimentelor de 
profundă dragoste și nețărmurită re
cunoștință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, părintele și 
îndrumătorul cel mai apropiat al ti
nerei generații, pentru grija perma
nentă pe care o acordă educării co
muniste, patriotice, revoluționare a 
tineretului și copiilor. înfățișind mă
rețele realizări obținute de poporul 
nostru în „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
aspecte ale activității pionierești și 
școlare, imaginile exprimă mindria 
patriotică a tinerei generații fațade 
perspectivele luminoase ale dezvol
tării multilaterale a patriei, dorin
ța fierbinte de pace a copiilor și ti
nerilor din patria noastră.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologic și hidrolo

gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 30 iunie, ora 20 — 3 iulie, 
ora 20. In țară: Vremea va fi insta
bilă, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi izolate la început, apoi ele 
vor deveni locale în nordul și estul tă
rii. Vintul va sufla slab piuă la mode
rat, cu unele intensificări la munte 
din sectorul vestic. Temperaturile mi
nime vor li cuprinse între 8 și 18 gra
de. iar cele maxime intre 20 și 30 de 
grade, local mai ridicate în sudul tă
rii. In București: Vreme ușor insta
bilă, cu cerul variabil, favorabil ploii 
după-amlaza. Vintul va sufla slab pînâ 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 14 și 16 grade, iar cele 
maxime între 27 și 30 de grade.

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă
toare la tragerea Ia sorți lunară din 
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LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite cîștigătoare Ia tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul II 1985

! Nr. 
cr

t.

Terminația 
numărului 
cîștigător

Procentul 
de cîștiguri

1 131 250 »'o
2 530 200 » 'o
3 510 100 %
4 388 50 «/0
5 682 25 %
6 390 25%
7 542 25 %
8 253 25 %
9 159 25 %

10 150 ' 25%
11 564 25 %
12 731 25 %
13 615 25 " o
14 328 25 %
15 095 25 «/o

Calcularea și înscrierea ciștiguri- 
lor în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

care le-a cunoscut acest centru 
muncitoresc in cei 20 de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului. (Ștefan Dinică).

MUREȘ. în cadrul manifestări
lor dedicate aniversării a două de
cenii de la Congresul al IX-lea 
al partidului, în stațiunea Sovata 
a avut loc simpozionul cu tema 
„Epdca Ceaușescu, epoca marilor 
împliniri", la care 
comunicări ; 
medici, cadre 
tori. Manifestări 
loc și in orașele 
duș, Sighișoara, 
veni, unde, sub 
ani de mărețe împliniri socialiste 
în țara noastră", au fost vernisate 
și expoziții omagiale, care reunesc 
lucrări ale artiștilor plastici ama
tori și profesioniști din județ. 
(Gh. Giurgiu).

1 53042 120 50 000
1 08020 124 50 000
1 82119 157 50 000
1 60582 147 40 000
1 77444 145 40 000
1 57683 82 40 0001 29151 24 40 0001 13836 107 30 0001 98046 91 30 0001 27050 26 30 0001 49159 127 30 0001 10350 62 30 0001 95981 150 20 0001 45640 172 20 0001 24367 156 20 0001 26914 101 20 0001 37956 27 20 0001 10517 127 20 0001 44253 165 20 0001 93795 164 10 0001 86530 55 10 0001 73141 128 10 0001 81048 49 10 0001 06471 132 10 00068510 09 10 0001 40855 33 10 0001

Te
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in
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se
rie

i 
gj

ob
lig

aț
iu

ni
lo

r 
“ 19 10 000

100 900 102 5 000
100
100

111 160 3 000
792 155 3 000

100 888 79 3 000
1 000 42 123 1 000
1 000 43 167 1 000
1 000 21 167 1000
1 000 03 137 800
1000 53 143 800
1 000 74 88 800
1 000 62 128 800
1 000 22 76 800
1 000 17 17 800
I 000 32 38 800
1 000 55 119 800
1 000 23 78 800 ,

12 427 TOTAL 12 280 000

au prezentat 
activiști de partid, 

: didactice, cercetă- 
similare au avut 
Tirgu Mureș, Lu- 
Reghin și Tîrnă- 
genericul „20 de

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîș- 
tigurilor este Cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite ciș- 
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agen
țiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.
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România socialistă, președintele Nicolae Ceausesco 
acționează cu Mărire împotriva cimsei marmărilor,

RELATĂRI ȘI COMENTARII ALE PRF^_J^ PESIE_ R{0TJRJL

Politica României socialiste în favoarea păcii și înțelegerii interna
ționale, a unei ample colaborări între toate popoarele lumii, susținută 
cu fermitate de președintele Nicolae Ceaușescu, este pe larg reflectată 
de presa de peste hotare.

Sint evidențiate, astfel, punctele de vedere românești, afirmate in

a Io' de apărare, ci, 
tru c le-a' întări prestigiul. 
dimpĂi a pivmova inițiative de 

„^eședințăle Nicolae Ceaușescu 
paZie convorbiri intre țările 
„<T.O. și cele ale Tratatului de 
•-varșovia" este titlul sub care

•Dl III CVlUcIllIUlC, Moliei, puneieie v- > A HRM A T TATT AMPAT a <• if-repetate rînduri de conducătorul partidului și statului nostru, in pm-^RNAL DE ANGOLA publica 
blemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării l?.“cle.ar®'fP®2‘™ '"'tul‘de vedere al' șefu'luTstakîîui 
staurarea unui climat care sa favorizeze dezvoltarea libera a tiecarei nr rom£n potrivit căruia este necesar
țiuni, corespunzător năzuințelor sale. ..

Continuă, de asemenea, să fie marcată, de publicații din dir 
țări, contribuția importantă a României la victoria asupra

, . ,„,ipla-vind un moratoriu unilatj rflz- 
în toamnă in ce privefrea cje 
sarea de noi arme hițgJJr a ori- 
medie de acțiune și g'are. jn 
oprire pe timpul neg" wicolae 
căror experiențe^ este nece_ 
același timp, «răspundă în 
Ceaușescu a af^ț sa se ajungă 
sar ca și S.U;iai scurt timp a 
mod corespun nucleare, a ori- 
la oprirea țr cu arme ucjgă- 
instalării r
căror eigordă o importanță 
toare. cesității de a se opri 

Rorpii de militarizare a Cos- 
deos.P președintele Nicolae 
origh subliniind că programele 
m/ de acest fel sporesc peri- 
Cpentru pacea lumii — relevă 

A
.otidianul bulgar evidențiază, de

Relatînd despre întîlnirea de la 
București dintre secretarul general 
al Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și se- 

. cretarul general al Partidului Co
munist din Spania, Gerardo Igle
sias, agențiile de presă scot în e- 
vidență aprecierile făcute în acest 
cadru cu privire la problemele dis
cutate. ,

Cei doi conducători au insistat 
asupra necesității de a se face to
tul pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, in primul rînd la dez
armarea nucleară, pronunțindu-se 
în favoarea întăririi conlucrării și 
solidarității între partidele comu
niste și muncitorești, a colaboră
rii cu toate forțele revăluționare, 
progresiste, democratice și antiim-/ _ _ ____________
perialiste în lupta pentru menți-.emenea, politica țării noastre de 
nerea păcii, subliniază agențintărire a colaborării cu 
A.D.N. din R.D.G.

In cadrul convorbirilor de
București s-a procedat la 
schimb de păreri cu privire $i 
voltarea raporturilor din.lale 
două partide comuniste, ye șl 
în legătură cu problem/unci- 
ale vieții politice inte/mează 
ale mișcării comunis' presă 
torești international^ 
agenția iugoslav’ fost evo- 
TANIUG. Zre Partidul 

în cursul întiParțidu) _ Co- 
cate bunele r/subliniază a- 
Comunist Ro^Ă, evidențiind 
munist diiȚ/condițiile actua- 
genția CB*18 la o încordare 
apreciere-avă pe plan mon- 
le, cîndApuse toate efortu- 
de’oseb'se Pune capăt cursei 
dial, / Pentru trecerea la 
rile/ în Primul rind la 
jn..ca nucleară, pentru o po- 

destindere, colaborare și

yîortanța _vizitei oficiale de 
ato- 
vizi-

......... celelalte
state socialiste, cu toate popoarele

ca țările membre ale celor două 
alianțe militare să acționeze cu mai 
multă fermitate și răspundere față 
de viața popoarelor lor, a Euro
pei, să se întilnească, să întreprin
dă noi inițiative, să-și aducă o con
tribuție activă la găsirea unor so
luții corespunzătoare in cadrul ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva.

Cotidianul angolez arată că, în 
noul său apel pentru oprirea cursei 
înarmărilor, președintele Nicolae 
Ceaușescu a afirmat că se impune 
intensificarea activității in cadrul 
diferitelor organisme și forumuri 
internaționale consacrate dezarmă
rii, securității și colaborării pe con
tinentul european și în lume. Se 
subliniază, totodată, că, în opinia 
șefului statului român, este nece
sar să se facă totul pentru înche
ierea cu rezultate cît mâi bune a 
Conferinței de la Stockholm pen
tru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Eu
ropa.

în încheierea articolului se evi
dențiază că președintele României

® Contribuții de excepțională însem
nătate la făurirea unei lumi a păcii și 
demnității ® Poporul român, partici
pant activ la înfrîngerea fascismu
lui, se pronunță cu fermitate pen
tru înlăturarea primejdiei nucleare,

se pronunță cu fermitate pen

a pericolului de război

Gravele repercusiuni 
ale înarmărilor

ZIUA NAȚIONALĂ A CANADE

Excelenței Sale Doamnei JEANNE SAU
Guvernatorul general al Canadei

o

/tenie in R.D. Germană 
rășului Nicolae Ceaușescu, v„.i-

I care a deschis noi perspective 
conlucrării rodnice, pe multiple 
planuri, dintre cele două țări, a fost 
pusă în evidentă în cursul primi
rii de către președintele Republi
cii ■ Socialiste România a lui 
Giinther Kleiber, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.. informează zia
rul „NEUES DEUTSCHLAND".

Se reliefează, de asemenea, 
sublinierea din cadrul convorbiri
lor că sarcina cea mai importantă 
a contemporaneității o constituie 
instaurarea unui climat de pace, 
înțelegere și colaborare- în Europa 
și in intreaga lume.

Bunele relații care s-au statorni
cit și se dezvoltă între România și 
Egipt sint puse in lumină de agen
ția egipteană de presă M.E.N., cu 
prilejul relatării primirii de către 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
ministrului planificării și cooperă- 

' rii economice al acestei țări, Kamal 
Ahmed El Ganzoury, președintele 
părții egiptene în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-egiptea- 
nă de cooperare economică și teh
nică, ale cărei lucrări s-au înche
iat ia București. Sint subliniate 
noile acțiuni, stabilite cu acest 
prilej, menite să coriducă la extin
derea și diversificarea, cooperării 
economice bilaterale în domeniile 
industriei, agriculturii, transportu
rilor, petrolului și energiei, con
strucțiilor și altor sectoare de in
teres comun.

Sub titlul „Contribuție la pacea 
zilei de mîine", ziarul bulgar 
„OTECESTVEN FRONT" sublinia- . 
ză intensificarea acțiunilor pentru 
pace șl dezarmare, preocupare cen
trală a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Președintele 
României — scrie ziarul — a arătat 
că intensificarea cursei înarmări
lor, cit și conflictele locale care au 
loc într-o serie de zone ale lumii. 
sporesc pericolul unui nou război 
mondial, ce amenință să se trans
forme intr-o conflagrație nucleară 
distrugătoare. Totodată, președin
tele Nicolae Ceaușescu a . subliniat 
că niciodată, in istoria sa, omenirea 
nu s-a mai aflat in fața unui ase
menea pericol.

Ziarul arată, de asemenea. că 
președintele României a salutat 
inițiativa de pace a U.R.S.S.

și țările europene, cu alte țări ale 
lumii, precum și dorința fierbinte 
a României de a-și aduce contribu
ția la realizarea unui climat în 
care să nu existe amenințarea 
războaielor, teama pentru ziua de 
miine.

„Otecestven front" informea
ză despre chemarea Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste privind orga
nizarea de ample acțiuni care să 
exprime voința poporului român de 
oprire a cursei înarmărilor, de 
realizare a dezarmării și asigurare 
a securității și păcii în lume.

România se pronunță pentru ne
gocieri constructive în vederea stă
vilirii cursei înarmărilor, pentru re
ducerea armamentelor nucleare,
împotriva militarizării spațiului 
cosmic, evidențiază ziarul austriac. 
„VOLKSSTIMME", subliniind în
grijorarea țării noastre față de spi
rala acumulării armamentelor. 
România consideră că inițiativa 
Uniunii Sovietice privind institui
rea moratoriului unilateral asupra 
amplasării rachetelor sale cu rază 
medie de acțiune în Europa și sus
pendarea înfăptuirii altor măsuri 
pină în luna noiembrie 1985 con
stituie o contribuție constructivă la 
desfășurarea negocierilor sovieto-a
mericane de la Geneva, arată zia
rul menționat. Se subliniază, de a- 
semenea, că România se adresea
ză Statelor Unite ale Americii, che- 
mindu-le să se alăture inițiativei 
sovietice' și să întrpprlndă măsuri 
similare.

„Volksstimme" publică pasaje 
din Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste din Republica 
Socialistă România adresat partide
lor și organizațiilor democratice, 
guvernelor, tuturor popoarelor din 
țările europene, din Statele Unite 

' ale Americii și Canada.
Sub titlul „Președintele Nicolae 

Ceaușescu se pronunță împotriva 
pactelor militare", ziarul italian 
„IL POPOLO" arată că, pronun- 
țindu-se pentru trecerea la redu
cerea cu cel puțin 10 la sută a e- 
fectivelor militare în Europa și pe 
alte continente, in cadrul măsuri
lor ce trebuie luate in direcția dez
armării, șeful statului român con
sideră posibilă o/inițiativă în a- 
cest sens, in primul rînd, din partea 
țărilor din cele două blocuri mi
litare — N.A.T.O. și Tratatul de 
la Varșovia. Totodată, relevă zia
rul italian, președintele Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că țările so
cialiste ar putea adopta o iniția
tivă proprie de reducere cu 10 la 
sută a efectivelor militare, fapt 
care nu ar constitui un pericol pen-

și-a exprimat încă o dată preocu
parea față de agravarea situației 
economice mondiale, propunînd or
ganizarea de negocieri reale,. în 'ca
drul p.N.U., pentru. soluționarea 
globală a problemelor subdezvoltă
rii, inclusiv

„România 
cheltuielilor 
unui articol 
zaireză de

a datoriilor externe, 
propune înghețarea 

mili.tare" este titlul 
difuzat de agenția 
presă AZAP, care 

subliniază necesitatea, exprimată 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
de a se întreprinde noi inițiative 
și măsuri în direcția dezarmării și 
a păcii. Ziarul arată că Român/a 
apreciază ca fiind deosebit de im
portant să se hotărască, încă din 
aceșt an, înghețarea cheltuielilor 
militare la nivelul anului 1985 și, 
ulterior, reducerea lor 
5—10 la sută, 
două blocuri i 
să acționeze primele 
tă direcție, 
subliniind că 
ar putea adopta o inițiativă unila
terală, chiar fără un acord prea
labil cu cele din N.A.T.O. O ase
menea inițiativă, arată președin
tele Nicolae Ceaușescu, nu ar re
prezenta nici un fel de pericol 
pentru capacitatea de apărare a 
acestor țări, dat fiind că o redu
cere a efectivelor și armamentelor 
existente nu mai pune în nici un 
fel problema lipsei de echilibru 
între cele două părți, avînd în 
vedere nivelul atins — evidențiază 
AZAP.

Totodată, agenția zaireză de 
presă reliefează poziția României, 
care — considerînd că enormele 
cheltuieli militare au afectat o 
serie de programe sociale, în do
meniile culturii, învățămîntului, al 
sănătății publice, însuși nivelul de 
trai al popoarelor — estimează că 
reducerea acestor cheltuieli ar per
mite consacrarea de mijloace su
plimentare tuturor domeniilor 
menționate, asigurarea unui spri
jin mai substanțial țărilor in curs 
de dezvoltare ; aceasta ar deter
mina o ameliorare generală a ni
velului de trai al popoarelor și ar 
consolida relațiile de încredere, 
prietenie și colaborare între toate 
națiunile lumii.

în anul împlinirii a 40 de ani de 
la înfrîngerea fascismului, presa 
de peste hotare publică în conti
nuare articole și comentarii pri
vind participarea armatei române 
pe frontul antihitlerist.

Contribuția trupelor noastre la 
eliberarea Cehoslovaciei este evi
dențiată intr-un arrlplu articol pu
blicat de revista „SLOVANSKY 
PREHLED". „Imediat după victo-

. Țările 
militare

consideră 
statele

anuală cu 
din cele 

ar trebui ' 
în aceas-
România, 
socialiste

ria din august a insurecției 
antifasciste din România, care a 
instaurat un guvern de coaliție 
democratică, armata română s-a 
alăturat aliaților" — a subliniat 
revista, spțmînd în continuare : 
în țară a început revoluția antifas
cistă și antiimperialistă de elibe
rare națională și socială, și Roma
nia a devenit cel mai Însemnat 
aliat al Uniunii Sovietice in estul 
Europei. Ostașii români au luptat 
atunci nu numai pentru eliberarea 
patriei lor de sub ocupație, ci au 
contribuit la eliberarea popoarelor 
Ungariei, Austriei și Cehoslovaciei. 

Pe teritoriul Cehoslovaciei, ac
țiunile unităților românești s-au 
desfășurat în trei etape. în prima 
etapă, pină la 12 ianuarie 1945, au 

, luptat in zona de frontieră ceho- 
slovaco-ungară, în cadrul marii 
operațiuni de eliberare a Buda
pestei. în a doua etapă, armatele 
românești s-au ' 1
ofensive sovietice 
pină la sfîrșitul 
etapa finală, a .
românești au participat la opera
țiunile Praga și Viena. _ 

Acțiunile militare desfășurate 
către sfîrșitul anului 1944/S‘ P 
prima parte a lui 1945, ymă ta 
victoria finală asupra fasrtsmuiui, 
sint descrise amănunțit ,reV}sî“ cehoslovacă, fiind ieliefffeJupteie 
grele care au dus la eliberarea, 
rînd pe rind, a diferi® localități.

Sint evidențiate, p* pagini în
tregi, condițiile gr/le in care_ a 
avut loc înaintarea, sub ploi neîn
cetate, transformate la altitudini 
mari în ninsori abundente, pe dru
muri desfundate, Pfin troiene, 
participarea la acțiunile elibera
toare, alături de militari, a parti
zanilor români, a căror memorie 
este cinstită de localnici.

„Chiar dacă istoriografia mai 
este datoare acestor ostași romani, 
memoria lor n-a pierit din inimile 
locuitorilor din. comunele și orașe
le pe care le-au eliberat". In nu
mele tuturor vorbesc cuvintele ros
tite in mica comună Badin, si
tuată nu departe de Banska Bys
trica, adresate și României : „Lo
cuitorii comunei Bidin nu vor uita 
niciodată pe cei ce au plătit cu 
viața libertatea,ri pacea Republicii 
Cehoslovace. Rzietenia cehoslovaco- 
«nvletira si ce'OSlovaco-română are îa Uză aha-ta^ trainică dintre po
poarele noi^tre".

Revoluțu ăe eliberare socială și 
națională antifascistă și antiimpe
rialistă ae la 23 August 1944 a re- 
preze/tat un factor esențial pentru 
dezo'Sanizarea dispozitivului mili
tar hitlerist în partea de sud-est a. 
Europei — scrie publicația italiană 
„ECOMOND PRESS". Alăturarea 
României, cu întregul său poten
țial, de partea Uniunii Sovietice și 
a aliaților a dat o lovitură puter
nică planurilor strategice ale Ger
maniei hitleriste. Aceasta a dus la 
căderea întregului front de sud, a 
deschis calea unei rapide înaintări 
a armatelor sovietice, a accelerat 
anihilarea dispozitivului militar de 
luptă al Germaniei in această par
te a Europei.

România a participat la războiul 
antifascist cu toate forțele sale mi
litare și materiale. O dată lichidate 
rezistențele hitleriste în cea mai 
mare parte a țării, armata română, 
împreunâz cu, armata sovietică, a 
inițiat acțiunea de curățire a teri
toriului nord-vestic al țării de tru
pele hitleriste și horthyste. Armata 
română a dus apoi bătălii grele 
pentru eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei și a unei părți din Aus
tria, pină» la victoria finală de la 
9 Mai 1945.

Alți patrioți români au luptat în 
rezistenta antihitleristă pe teritorii
le U.R.S.S., Iugoslaviei, Cehoslova
ciei, Franței și altor țări. în cele 
260 de zile de război, începînd cu 
23 August 1944 și pînă Ia înfrin- 
gerea Germaniei naziste, la 9 Mai 
1945, armata română a străbătut 
de la Marea Neagră pînă în Boe- 
mia cehoslovacă o distanță care în 
linie dreaptă este mai mare de 
1 700 km, traversînd masive 
muntoase, 12 mari cursuri de aoă, 
eliberînd peste 3 800 de localități, 
din care 53 orașe importante.

Cel mai mare omagiu care poate 
fi adus celor care s-au jerfit în 
măreața luptă împotriva nazismu
lui, pentru salvgardarea umanită
ții, cucerirea libertății este apă
rarea păcii, a dreptului la viață, 
salvarea de la o catastrofă nuclea
ră, apreciază articolul. învățămin
tele trecutului, ale anilor care au 
precedat cel de-al doilea război 
mondial — releva recent președin
tele Nicolae Ceaușescu — atestă 
faptul că trebuie să ducem o luptă 
hotărîtă împotriva pregătirilor de 
război, pentru dezarmare, in pri
mul rind cea nucleară.

(Agerpres)

Un studiu publicat 
de revista „Forum 
du Developement"

NAȚIUNILE UNITE 2f (A- 
gerpres). — Fiecare armf nou 
produsă reprezintă, in ultima 
instanță, o risipă nejtștificată 
de bunuri materiale sustrase 
nevoilor stringente aleumanită- 
ții, in condițiile in cais milioane 
și milioane de oam'hi clin țări 
în curs de dezvoltae Asia,
Africa și America Latină sint 
confruntați cu fofnelăa, subnu
triția sau absent' unei asistențe 
sanitare eiemeA'e, scrie re
vista „Forum A Developement-
- publicată șb auspiciile unor 
organisme dȚ sistemul O.N.U.
— atrăgind fn 'llou atenția asu
pra relați/ dezarmare-dezvol- 
tare. ReviA inserează o serie 
de date Ăese de cunoscuta 
specialist suedeză în domeniul 
dezarmJ’ InȘa Thorsson, și 
care es 
nant 
tualăi 
anuc 
sur/1; . . ,l0^fireasca — m slujba 
g/sului, a dezvoltării, a solu- 
țlnării unor probleme sociale

/ringente — orientindu-le spre

Ji, Inga Thorsson, și 
iențiazâ adevărul preg- 

'trivit căruia cursa ac- 
înarmărilor deturnează 

'intre 5 și 6 la sută din re
le mondiale de la utilizarea 

lo/firească — în slujba pro-

scopuri,

etapă, armatele 
alăturat marii 

care a durat 
lunii martie. în 
treia, unitățile

/

domenii militare, în 
distructive.

in afara faptului că 
escaladă a înarmărilor 
uriașe pericole pentru 
omenire, pUnînd în 
însăși supraviețuirea civilizației 
noastre, specialista suedeză 
avertizează, totodată, că aceasta 
are drept caracteristică princi
pală „creșterea galopantă a 
cheltuielilor militare", cu reper
cusiuni la fel de grave — din 
punct de vedere economic și 
social — asupra tuturor state
lor, in primul rind a celor in 
curs de dezvoltare.

absurda
• creează 

întreaga 
primejdie

BUDAPESTA 29 (Agerpres).-— La 
Budapesta s-au ..deschis lucrările ce
lui dgraL-V-lea Congres al mișcă
rii „Medicii lumii pentru prevenirea 
războiului nuclear", care se desfă
șoară sub deviza „Colaborare — nu 
înfruntare !“, relatează agenția M.T.I. 
La lucrări participă peste 
specialiști din diferite țări, 
România.
■ La . ședința . de deschidere 
greșului a participat Jânos 
secretar general al P.M.S.U<

800 de 
inclusiv

a con- 
Kădăr,

Consecințe ale 
experiențelor nucleare 

din atolul Mururoa
Relatările unui ziar chilian

SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager- 
pres). — Cotidianul chilian „La Ter- 
cera" afirmă că seismul catastrofal 
de la 3 martie din Chile și valul 
succesiv de cutremure ulterioare, care 
nu dau semne că vor inceta, au fost 
provocate de detonarea unei bombe 
atomice pe atolul Mururoa, din Paci
fic. „La Tercera" citează in sprijinul 
acestei afirmații o declarație a sa
vantului peruan Aldan Camacho, care 
susține, de asemenea, că seismul de 
la 31 mai 1970, in care și-au pier
dut viața 70 000 chilieni, a fost de
clanșat tot de experiențele nucleare 
din același arhipelag.

Opinii privind 
transferul de tehnologie

BONN 29 (Agerpres). — Președin
tele Asociației camerelor de comerț 
și industrie vest-germane, Otto Wolff 
von Amerong'en, s-a pronunțat, po
trivit agenției A.D.N., pentru stabi
lirea unei baze de încredere în re
lațiile Est-Vest in domeniul trans
ferului de tehnologie, astfel incit a- 
cesta să nu mai poată fi afectat de 
controverse și imixtiuni. întf-un in
terviu acordat cotidianului „Han
delsblatt", din Diisseldorf, el a pre
cizat că este împotriva separării 
transferului de tehnologie de restul 
relațiilor economice. Aceasta — a re
levat el — ar constitui o gravă gre
șeală. în special în relațiile Est-Vest, 
cu atit mai mult cu cit Estul este 
interesat in asigurarea continuității 
și îmbunătățirea relațiilor economi
ce și științifice. în viitor — a men
ționat el — produsele vest-germane 
de export, indiferent dacă vor fi vin- 
dute Estului sau Vestului, vor in
clude din ce în ce mai multă teh
nologie de înalt nivel.

A'l

TANZANIEI,

la situația din 
amintite.

ȚIILE DE PRESA
pe scurt '

S.U.A. privind armamentele nu
cleare și cosmice cu vicepreședin
tele S.U.A., George Bush — rela
tează agenția T.A.S.S. în cursul 
întilnirii a avut loc o scurtă con
vorbire referitoare 
cadrul negocierilor

L_

PRIMIRE. Președintele Republi
cii Malta, Agatha Barbara, l-a pri
mit pe Constantin Tudor, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Malta.

aCONVORBIRI LA BEIJING. 
Deng Xiaoping, președintele Co
misiei Centrale Consultative a P.C. 
Chinez, l-a primit pe Hashemi 
Rafsanjani, președintele Adunării 
Naționale Consultative (Majlis) a 
Iranului, aflat intr-o vizită in Chi
na. Cu acest prilej, părțile au sub-

liniat dorința de a promova rela
țiile de prietenie și de a dezvolta 
cooperarea pe diverse planuri. 
Deng Xiaoping a arătat, în cadrul 
convorbirii, după cum relevă agen
ția China Nouă, că R.P. Chineză 
este preocupată de desfășurarea 
războiului dintre Irak și Iran și do
rește 
pună 
diții 
state.

LA
CANE, la 29 iunie, la Geneva a 
avut loc o intîlnire a reprezentan
ților sovietici la negocierile cu

ca acestui conflict să i se 
capăt cît mai curînd, în con- 
acceptabile pentru ambele
CEREREA PĂRȚII AMERI-

PREȘEDINTELE
Julius Nyerere, a declarat că spri
jină propunerea făcută de Didier 
Ratsiraka, președintele Madagas
carului, referitoare la crearea unei 
asociații a țărilor africane con
fruntate cu problema datoriilor 
externe. Obiectivul principal al 
unui asemenea club va fi acela de a 
realiza o pozițid comună a state
lor africane in negocierile lor cu 
creditorii. Nyerere, 
Organizației Unității 
anunțat că această 
figura pe ordinea de zi a apropia
tei reuniuni a O.U.A-., de la Addis 
Abeba.

președintele
Africane, a 

chestiune va

PENTRU SECURITATEA TRANS
PORTURILOR AERIENE. Comi
tetul pentru problemele de secu
ritate al Organizației Aviației Ci
vile Internaționale (O.A.C.I.) s-a 
întrunit la Montreal, pentru a exa
mina măsurile ce se impun în lu
mina ultimelor atentate cu bombe 
și deturnări — transmit agențiile 
Reuter și France Presse. Potrivit 
unui purtător de cuvînt, în cursul 
reuniunii s-a decis să se recoman
de extinderea actualelor metode 
de inspecție și detectare și întări
rea măsurilor de pază pentru pre
venirea eventualelor sabotaje. De 
asemenea, s-a recomandat realiza
rea cît mai rapidă de echipamente 

- de securitate de înaltă tehnologie.

DEMISIE. Președintele Repu
blicii Italiene, Alessandro Per- 
tini, a demisionat, sîmbătă, din 
funcție, cu zece zile înaintea

încheierii oficiale a mandatului 
său — informează agenția A.N.S.A. 
Președintele ales al Italiei, Fran
cesco Cossiga, va asigura interi
matul în calitatea sa de pre
ședinte al Senatului, pină la de
punerea jurămîntului ca șef al 
statului.

GUVERNUL BRITANIC a remis 
parlamentului, spre aprobare, un 
proiect de lege privind adoptarea 
unor măsuri de combatere a alcoo
lismului. Punînd în legătură di
rectă alcoolismul cu huliganismul 
pe stadioane, proiectul de lege 
prevede interzicerea vinzării de 
băuturi alcoolice în zona arenelor 
sportive și consumarea lor în mij
loacele de transport în comun care 
duc spre stadioane. Chiar și apa
riția unor călători sub influența 
alcoolului în asemenea autobuze 
va fi aspru sancționată.

“I

Cu prilejul Zilei naționale a Canadei, îmi este deosebit de plac 
adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde 
și cele mai bune urări pentru progresul și prosperitatea poporului 
prieten.

îmi amintesc cu multă plăcere de recenta vizită pe care an
in Canada, de intilnirile și convorbirile avute cu această ocazii 
exprim convingerea că, acționind in spiritul înțelegerilor la care ai 
la Ottawa, bunele relații de cooperare existente între România și 
se vor dezvolta și 
canadian, al păcii,

mai mult in viitor, in interesul popoarelor rom'i.i 
colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Românie

Guvernului 
România, 

a adresat
Primul ministru

Republicii 
Constantin 
primului ministru al Canadei, Brian 
Mulroney, o telegramă prin care ii 
transmite, cu prilejul sărbătoririi Zi
lei naționale a țării sale,

al
Socialiste 

Dăscălescu,

calde feliei-

țări, succese și Realizări in activita
tea sa. Totodată, se exprimă convin
gerea că relațiile româno-canadime 
vor cunoaște o dezvoltare conti’ruă 
in viitor, in interesul celor două po
poare, al păcii și înțelegerii in.re 
toate națiunile.

La 1 iulie se împli
nesc 118 arii de la în
ființarea Confederației/ 
Canadiene, eveniment 
marcat ca zi națională 
a marii țări ce se în
tinde de la Atlantic 
pină la Pacific. Cu o 
suprafață aproape cit 
cea a Europei și cu o 
populație de circa 26 
milioane locuitori, Ca
nada dispune de în
tinse cîmpii și prerii, 
vaste suprafețe împă
durite, 
nante 
nichel, 
naturale, 
etc.

Pentru 
acestor bogății, pe lin
gă o agricultură a- 
vansată, Canada și-a 
dezvoltat o industrie 
modernă, inclusiv sec
toare de virf, ca elec
tronica _ și electroteh
nica, chimia și e- 
nergetica nucleară. O 
atenție deosebită este 
acordată în ultimii 
ani valorificării su
perioare a resurse-

de impresio- 
rezerve de 
petrol, gaze 
fier, cărbune
valorificarea

lor naturale și a 
vastului potențial hi
droenergetic, toate a- 
cestea conferind 
nadei atributele 
țări cu nivel 
de dezvoltare.

Profund 
în crearea 
lor pentru 
păcii și securității in
ternaționale, extinde
rea colaborării între 
toate statele, pe baza 
principiilor egalității 
în drepturi și avanta
jului reciproc, Româ
nia și Canada — deși 
situate la mari depăr
tări — au stabilit 
și dezvoltă raporturi 
prietenești în diver
se domenii de ac
tivitate. Un moment 
de sehmă în evoluția 
bunelor relații rornâ- 
no-canadiene l-a con
stituit vizita oficială 
pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în aprilie 
a.c., în Canada, la

Ca
linei 
inalt

interesate 
condiții- 
întărirea

invitația guvernato
rului general al a- 
cestei țări, Jeanne 
Sauve, și a Guvernului 
Canadei. Acordurile 
încheiate, convorbiri
le la nivel inalt au e- 
vidențiat voința co
mună de a conferi di
mensiuni mai largi 
raporturilor prietenești 
româno-canadiene, in 
interesul reciproc al 
dezvoltării economice 
și progresului tehni- 
co-științific, de a con
tribui, printr-o con
lucrare tot mai strînsă, 
la promovarea des
tinderii și încrederii 
în relațiile internațio
nale, la soluționarea 
problemelor complexe 
ce confruntă omeni
rea.

Cursul pozitiv al ra
porturilor dintre Ro
mânia și Canada co
respunde 
intereselor 
ale cauzei

. țelegerii și 
in întreaga

pe deplin 
i reciproce, 

păcii, in
securității 

lume.

$
ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 29 (Agerpres). — Unități 

aparținind așa-ziselor Forțe armate 
ale sudului Libanului, create și fi
nanțate de Israel, au bombardat din 
nou cu artilerie o serie de sate din 
sudul teritoriului libanez. Corespon
dentul in zonă al agenției KUNA 
a relatat că au fost bombardate sa
tul Kfar Roman și localități din re
giunea Jezzine. De asemenea, in așa- 
zisa zonă de securitate au. izbucnit 
o serie de ciocniri intre forțe li
baneze de' rezistența și -elemente ale

forțelor armate ale sudului Libanu 
lui. Trupe israeliene de ocupație ar l 
intervenit in sprijinul acestora dii 
urmă.

Președintele Comitetului Execu* 
al Organizației pentru Eliberarea P 
lestinei, Yasser Arafat, a confer; 
la Amman, cu primul ministru a 
Iordaniei, Zaid Rifai, in legătură ci 
eforturile comune depuse de Iorda 
nia și O.E.P. in vederea soluționăr 
pr&blemei ptriesHnteiie.

Acorduri si dezacorduri la reuniunea 
la nivel înalt a

MILANO 29‘ (Agerpres). — In ca
drul reuniunii la nivel înalt a C.E.E., 
de la Milano, participanții au dezbă
tut și aprobat propunerile franco- 
vest-germane privind extinderea coo
perării tehnologice intre statele 
membre, 
„Proiectul Eureka", 
țiile France Presse 
International. S-a 
menea, crearea unui comitet ad-hoc, 
care se va reuni la 14 iulie la Paris, 
pentru a stabili detaliile cooperării 
in domeniul tehnologiilor de virf 
intre cele 10 țâri membre.

Pe de altă parte, șefii de stat și 
de guvern reuniți la Milano, au 
abordat probleme ce privesc rapor
turile economice cu principalii par
teneri comerciali.

Șefii de stat și de guvern ai țărilor 
membre ale C.E.E. sint însă divizați 
în problema convocării unei confe
rințe interguvernamentale a Pie
ței comune insărcinate cu redacta
rea unui proiect de tratat privind

tehnologice
grupate sub numele de 

‘ ~ " transmit agen-
și United Press 
hotărît, de ase-

țărilor C. E. E.
realizarea uniunii politice vest-eu- 
ropene. După cum informează agen
ția France Presse, in timp ce șapti 
dintre „cei zece" s-au pronunțat îi 
favoarea unei asemenea conferințe 
Marea Britanic, Danemarca și Gre
cia s-au opus. Intenția premiepulu 
italian, Bettino Craxi, care prezi
dează lucrările, de a proceda la np. 
mărarea voturilor favorabile pe 
convocarea conferinței, pe l 
principiului majorității, a - deter, 
nat protestul ferm al țărilor op 
nente. în intervenția sa, premiei 
britanic, Margaret Thatcher, a e' 
dențiat necesitatea de a se respe/ 
hotărirea privind adoptarea deci? 
lor Consiliului C.E.E. cu unanimi' 
te de voturi.

In prezent, dezbaterile se des 
șoară pe marginea a două propu
neri, una vest-germană, iar cea
laltă britanică, ce reflectă, potrivit 
agenției, divergențele existente in 
acest domeniu intre țările partici
pante.

In sprijinul procesului de pace
inițiat de „Grupul
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager- 

pres). — Situația din America Cen
trală a intrat pe un făgaș periculos 
— care impune sprijinirea procesu
lui de pace inițiat de „Grupul de la 
Contadora" nu numai din partea ță
rilor latino-americane, ci de întrea
ga comunitate internațională, a de
clarat ministrul de externe al Mexi
cului, Bernardo Sepulveda. După 
convorbirile purtate cu omologul său 
Uruguayan, Enrique Iglesias, aflat

de la Contadora''
în vizită oficială la Ciudad de Me
xico, Sepulveda a subliniat că voin
ța politică a celor cinci state din 
America'Centrală în direcția promo
vării păcii reprezintă unica bază le-; 
gitimă în vederea stabilirii unui sis-| 
tem de securitate colectivă in regiu
ne. Ministrul mexican a relevat, to' • 
odată, că „Grupul de la Contadcr; 
respinge orice soluții ultimative, in 
puse din afară.

Declarația Congresului Național African din R.S.A.
Cu ocazia marcării adoptării Cartei Eliberării Africii

HARARE 29 (Agerpres) — într-o 
declarație a Congresului Național 
African din R.S.A., cu ocazia mar
cării a 30 de ani de la adoptarea 
Cartei Eliberării Africii, dată publi
cității la Harare, se subliniază că 
acest document rămîne singura te
melie pentru o eliberare autentică 
a tuturor popoarelor din sudul 
Africii, 
o dată 
depuse 
pentru

popoarelor din sudul 
Declarația evidențiază încă 
faptul că „toate eforturile 
de regimul de apartheid 
a-și impune programul său

ALEGERILE
DIN ZIMBABWE

HARARE 29 (Agerpres). — Potri
vit agenției de presă ZIANA, din 
Republica Zimbabwe, din cele 20 de 
mandate rezervate albilor, in alege
rile parlamentare de joi, ? i au fost 
obținute de partidul Alia, ța Con
servatoare din Zimbabwe ,
condusă de fostul premier ’ n Smith. 
Alte patru locuri au reve' 
țiunii Grupul Independer lin Zim
babwe (I.Z.G.), iar cel dBPtl 20-lea 
mandat — unui candid/t?-indepen
dent.

Alegerile pentru cele 80 de man
date acordate de constituția din 1980 
populației de culoare vor avea loc 
la 1 și 2 iulie.

(C.A.Z.),
. forma-

politic popoarelor din această zoniî, 
inclusiv prin politica de bantustani
zare și crearea unui așa-zis pai - 
lament tricameral, au fost resping 
in unanimitate de populația majori - 
tară de aici". Comunitatea interna - 
țională a acceptat, la 
Carta Eliberării Africii 
document care exprimă 
legitime și fundamentale
rității poporului sud-african" 
subliniază declarația A.N.C.

rindul e, 
ca pe u ,t 
„interesele 
ale majo-

■t

Practici anacronice ale 
co”'n'”iiilor transnaționale 
Un articol din ziarul indiai 

„Patriot”
DELHI 29 (Agerpres). — Activi

tatea companiilor transnaționale îi 
țările în curs de dezvoltare amenin
ță serios independenta economică ș 
politică a acestor țări, scrie ziarul in 
dian „Patriot". Monopolurile occiden
tale împiedică — prin activitatea loi 
— accesul fostelor colonii la cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, pregătirea de cadre naționali 
calificate și dezvoltarea ramurilor- 
cheie ale economiei lor naționale, 
conchide ziarul indian.
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