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primeIn- ansamblul măsurilor adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului pentru progresul multilateral al economiei naționale, dezvoltarea bazei energetice și de materii prime va constitui și în viitorul cincinal — așa cum a subliniat din nou tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale — unui din obiectivele prioritare. Această opțiune are o fundamentare economică bine determinată. Practic, nu există procese tehnologice care să se poată desfășura fără consumuri de materii prime, materiale și energie. Tocmai de aceea, la indicația conducerii partidului, pentru industria extractivă și energetică s-au întocmit programe speciale — atit de perspectivă, cit și pentru activitatea curentă — care să asigure realizarea ritmică, integrală a planului la producția de cărbune, țiței și gaze naturale, energie electrică, minereuri de metale feroase și neferoase, de alte substanțe minerale absolut necesare economiei.Din analiza activității desfă- * jurate în aceste sectoare în prima jumătate a anului se remarcă, fără îndoială, eforturile deosebite făcute de mineri, petroliști, energeticieni pentru depășirea greutăților din lunile de iarnă și, apoi, pentru recu- ferarea restanțelor acumulate, n acest context este pozitiv faptul că în primul semestru al anului s-a realizat o producție de cărbune mai mare cu aproape o jumătate de milion de tone decit în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, în ultima perioadă a crescut și producția de țiței.Cu toate acestea, așa cum arăta secretarul general al partidului la recenta plenară comună, rezultatele obținute de unitățile din industria extractivă și energetică nu pot fi apreciate ca mulțumitoare. De altfel, criteriul esențial după care se poate aprecia activitatea ministerelor respective, a consiliilor de conducere din unități îl reprezintă nivelul de îndeplinire a planului. Or, primul semestru s-a încheiat cu mari restanțe la producțiile de cărbune și țiței — pentru a ne re-

(Coutinuare în pag. a II-a)

^EPOCA CEAUȘESCU^»
EPOCA OBOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Unitatea organică dintre democrație și socialism, unitate căreia perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului i-a dat o trainică întruchipare, iși găsește reflectarea in procesul dinamic al făuririi și afirmării cadrului organizatoric propice participării tot mai largi a maselor de oameni ai muncii la conducerea social-economică. Astfel, în concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, participarea la conducere nu este o problemă a teoriei abstracte, ci privește nemijlocit practica, atit sub aspectul continuei perfecționări a structurilor și metodelor democratice, cît și al ridicării nivelului de conștiință, de pregătire politică, civică, ideologică a oamenilor muncii, ca una din condițiile prezenței lor active, dinamice, eficiente în viața socială.Proiectînd rațional și introdu- cind consecvent forme organizatorice, pirghii e- conomice și reglementări juridice cu caracter democratic, partidul a pus accentul, în lumina Programului său, pe funcționalitatea și eficiența socială, umană a cadrului larg și flexibil al democrației socialiste, pe respectarea strictă a legilor. In această concepție, viața democratică a societății noastre, structurile colective de conducere, dezbaterile publice ș.a.m.d. nu au nimic comun cu vorbăria politicianistă, specifică așa-ziselor structuri politice „pluraliste", anulate de interesul capitalului. Esența democrației socialiste o reprezintă participarea directă, efectivă a maselor atit la elaborarea hotărîrilor, cît șl la aplicarea lor, la exercitarea — sub diferite forme — a unui larg control social. Viața democratică dezvoltată după Congresul al IX-lea include organic dezbaterea proiectelor de decizii, legi ș.a., continuă în mod necesar și obligatoriu cu procesul hotăritor al înfăptuirii lor. In acest sens au fost create numeroase organisme care asigură — arată tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — „participarea organizată a tuturor categoriilor sociale ale poporului nostru la conducerea societății. In a- cest fel, partidul nostru înfăptuiește neabătut prevederile Programului — cerință de bază, de altfel, a socialismului și comunismului însuși — creînd o organizare socială de democrație directă, largă, în care poporul iși poate spune deschis pă

rerea asupra oricăror probleme și poate participa nemijlocit la înfăptuirea în viată a întregii noastre politici interne și internaționale".Competențele cu care sînt învestite, în ansamblu, sistemul democrației socialiste din țara noastră, dar și fiecare dintre componentele sale, cuprinderea, practic, a întregii societăți in procesul propriei sale dirijări soluționează optim problema dintotdeauna și de peste tot a democrației, și anume randamentul ei social. Cu alte cuvinte, rezultatele obținute în fiecare domeniu pot da expresie concludentă gradului de fructificare a dublei funcții a democrației noastre socialiste : dezbaterea obiectivelor de înfăptuit
Conducerea unitară, 

democratica a societății
șl acțiunea colectivă nemijlocită pentru aplicarea lor. Desigur, experiența social-politică aduce la ordinea zilei noi modalități de acțiune, continua perfecționare a vieții democratice, din inițiativa și sub conducerea partidului.Sistemul conducerii politice socialiste este caracterizat de coeziunea în continuă sudare a întregului popor, ceea ce, în temeiul unității de scop și acțiune ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, imprimă armonie și unitate ansamblului construcției socialiste, sub egida principiului centralismului democratic. După cum se știe, un asemenea principiu are un stagiu relativ îndelungat in gîn- direa și practica social-politică, iar în confruntările de idei contemporane se intilnesc nu puține atacuri ale unor politologi ale căror interpretări și răstălmăciri nu sînt, desigur, inedite. Ca în cazul oricăror categorii și fenomene social-politice, principiul și practica centralismului democratic se cer abordate nu pjjin prisma .țlnpr prejudecăți, ci pornind de îa condițiile cpncret-iștoricfe, ele la determinările și caracterul dezvoltării sociale.în accepția de metodă a conducerii unitare, potrivit unui program elaborat pe baze democratice, centralismul democratic își probează

valoarea prin raportarea continuă la mișcarea vieții sociale — mișcare ce reprezintă modul organic de a se releva al progresului istoric — și, in același timp, la ceea ce este relativ stabil, permanent în dezvoltarea noii orinduiri. Apare ca axiomatic adevărul că, dimpotrivă, orice viziune nedialectică, statică generează — așa cum s-au și petrecut lucrurile în istoria noii ' orinduiri — practici de dirijare socială rigidă. în țara noastră, perfecționarea mecanismului economico-financair, instituirea autoconducerii muncitorești, creșterea rolului organismelor de decizie și execuție au pus la inde- mina societății metodele de planificare și conducere care deschid drum larg activității colective, inițiativei maselor de oameni ăi muncii. Astfel, pornind de la cerințele îmbinării dintre dirijarea centrală, pe baza planului unic, a activității de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și autonomia eco- nomico-financiară a unităților de producție, aplicarea. consecventă a principiului centralismului democratic duce la întărirea funcției și rolului unităților economico-sociale, a organismelor lor de conducere colectivă. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia — la recentul forum al democrației muncitorești — necesitatea de a perfecționa și îmbunătăți activitatea organelor de conducere, de a face ca toate consiliile, adunările generale „să lucreze tot mai bine și tot mai bine, in așa fel incit realmente consiliul întreprinderii, adunarea generală a oamenilor muncii dintr-o u- nitate să fie organul de planificare, de conducere economico-socială. de realizare a eficienței economice", îneît „fiecare întreprindere să devină o puternică forță, o puternică unitate economico-socială, care, integrată în sistemul general al unităților noastre, să reprezinte forța societății socialiste".în esența’ sa, centralismul democratic reprezintă o cale deosebit de eficientă pentru satisfacerea simultană a unor parametri care să reflecte cit mai complet ’ cerințele progresului ‘diverselor sfere sociale, să evalueze judicios prioritățile, să asigure noii orinduiri dezvoltarea
(Continuare in pag. a IlI-a)

otraaa oocuiui am capitala cu modernele sale construcții

In preajma aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de Plenara Consiliului Politic Superior 

al Armatei cu activul
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,In numele comuniștilor, al tuturor fiilor patriei aflați la datorie sub drapel, participanții Ia Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu activul, convocată pentru a dezbate sarcinile comandanților, organelor și organizațiilor de partid și 
ale U.T.C. pentru înfăptuirea in armată a orientărilor și cerințelor rezultate din magistrala dumneavoastră cuvintare Ia Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, își reafirmă, și cu acest prilej, atașamentul nemărginit față de politica Partidului Comunist Român, sentimentele de aleasă prețuire și deosebită gratitudine pentru clarviziunea, cutezanța și inegalabila dăruire patriotică cu care conduceți destinele patriei noastre socialiste.In preajma aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-Ica al partidului, exprimind voința unanimă a întregii oștiri, aducem un respectuos și vibrant omagiu activității revoluționare pe care, cu neasemuită înțelepciune și fermitate, o desfășurați în slujba idealurilor de propășire și fericire ale poporului, independenței și suveranității patriei, înfăptuirii destinului socialist 
»I României.Plenara a relevat că învestirea dumneavoastră în funcția supremă de conducere în partid de către Congresul al IX-lea a constituit un moment crucial, care a propulsat România pe traiectoria celor mai grandioase înfăptuiri, a inaugurat o

etapă nouă, luminoasă, „Epoca Nicolae Ceaușescu", caracterizată printr-un profund spirit științific, înnoitor și un dinamism fără precedent in conducerea societății, prin întărirea puternică a legăturilor partidului cu masele largi populare, stimularea energiilor lor creatoare, participarea entuziastă a întregului popor la făurirea conștientă a propriei sale istorii.Intr-o impresionantă unanimitate, participanții au reliefat valoarea deosebită a magistralei dumneavoastră cuvintări rostite Ia înaltul forjnn al democrației muncitorești- revoluționare, subliniind că, prin analiza științifică profundă, exigentă, prin viziunea creatoare asupra dezvoltării economiei românești, soluțiile și direcțiile de acțiune trasate, aceasta reprezintă un document programatic cu un puternic caracter mobilizator pentru înaintarea neîntreruptă a României pe calea progresului și civilizației socialiste.Insușindu-și pe deplin intregul conținut al acestei excepționale cuvintări, plenara, care și-a desfășura! lucrările intr-un spirit partinic, de înaltă exigență revoluționară, a exprimat hotărirea neabătută a comandanților, a organelor și organizațiilor de partid, ale U.T.C. și de sindicat, a întregului personal al armatei de a acționa cu fermitate și răspundere pentru transpunerea in practică a măsurilor stabilite, astfel incit să se realizeze o îmbunătățire substanțială a activității in toate domeniile și compartimentele.
(Continuare în pag. a IlI-a)

de Plenara Consiliului National
al Societății de Cruce Rosie

B a

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,In preajma apropiatei sărbătoriri a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., care a marcat, prin neobosita dumneavoastră activitate, intrarea țării noastre în cea mai rodnică etapă din istoria sa milenară, participanții la plenară iși exprimă — in numele celor peste șapte milioane de membri ai organizației — bucuria și mindria de a avea șansa să trăiască și să muncească in minunata „Epocă Nicolae Ceaușescu".Considerăm că nu există stimulent mai puternic pentru activitatea pe care o desfășurăm decit exemplara dumneavoastră muncă și viață, inchinate unui nobil țel, ce a schimbat din temelii întreaga înfățișare a țării, împreună cu. milioanele de membri ai Societății de Cruce Roșie, ne angajăm să nu ne cruțăm forțele pentru traducerea in viață a politicii profund umaniste a partidului, al cărei promotor strălucii sinteți dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Conștienți de adevărul că bunăstarea. sănătatea și viața oamenilor sini indisolubil legate de pace, parti- cipanții la plenară iși exprimă deplina aprobare și profunda adeziune față de vasta și nobila activitate ce o desfășurați de 20 de ani, cu impresionantă consecvență, pentru apărarea păcii în lume. Folosim și acest prilej pentru a da glas min- driei patriotice față de noul și strălucitul dumneavoastră demers în numele vieții și păcii, pentru dezar

mare generală, și in primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru securitate și pace în Europa și in întreaga lume.Folosim acest prilej pentru a da expresie sentimentelor de dragoste și aleasă stiifiă față de tovarășa academician doctor Inginer Elena Ceaușescu, militant politic înflăcărat și strălucit om de știință, care, în fruntea , Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea", acționează cu abnegație pentru ca toate cuceririle științei să servească omul, să-I ajute în înfăptuirea vocației sale de a trăi in pace și bună înțelegere intre popoare, de a se bucura, în liniște și prosperitate, de bunul cel mai de preț — viața.Avind in vedere necesitatea înfăptuirii unei noi calități și in activitatea de Cruce Roșie, participanții la plenară vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor face totul pentru traducerea în viață a sarcinilor ce se desprind pentru Societatea de Cruce Roșie din documentele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, din celelalte hotăriri de partid, din legile țării, din indicațiile și mobilizatoarele îndemnuri pe care le-ați adresat organizației noastre cu diferite prilejuri. Dăm glas, și cu acest prilej, simțămintelor noastre de aleasă stimă șl recunoștință pentru tot ce ați făcui și faceți spre binele, și fericirea oamenilor, pentru propășirea scumpei noastre patrii și vă urăm din inimă să trăiți mulți ani, in fruntea partidului și a națiunii noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întilnit, luni după- amiază, cu tovarășul Joergen Jensen, președintele Partidului Comunist din Danemarca, aflat in vizită de prietenie in țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.în timpul întrevederii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Joergen Jensen au procedat la o informare reciprocă privind preocupările Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Danemarca și au avut un schimb de vederi în legătură cu evoluția relațiilor dintre cele două partide, precum și asupra unui cerc larg de probleme ale vieții politice internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești.S-a subliniat cu satisfacție că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Roman și Partidul Comunist din Danemarca s-au dezvoltat continuu în ultimii ani și a fost reafirmată voința comună de a extinde, în viitor, aceste bune raporturi, de a intensifica contactele și dialogul dintre cele două partide, in interesul reciproc, al întăririi prieteniei dintre poporul român și poporul danez.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Joergen Jensen au relevat profunda îngrijorare a celor două partide față de agravarea situației internaționale, arătind că, în aceste împrejurări, este imperios necesar ca forțele progresiste, democratice, antiimperialiste de pretutindeni, toate popoarele să conlucreze strins șl să acționeze cu deplină răspundere pentru a pune capăt evoluției periculoase a evenimentelor spre confruntare și război, pentru promovarea politicii de destindere, înțelegere și colaborare între națiuni.Schimbul de păreri a pus in evidență preocuparea comună privind

oprirea cursei Înarmărilor, in primul rind a celor nucleare, înfăptuirea dezarmării și Întărirea încrederii pe continentul nostru, realizarea securității europene, edificarea unei Europe unite, lipsită de arme nucleare, a colaborării și păcii. A fost reliefată. in acest sens, însemnătatea creării unor zone denuclearizate în Balcani, in nordul Europei și in alte regiuni ale lumii.S-a subliniat că Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Danemarca acordă o atenție deosebită negocierilor sovieto-americane de la Geneva, apreciindu-se că tebuie depuse toate eforturile de ambele, părți, precum și de toate statele, să fie avansate noi inițiative care să asigure succesul acestor negocieri, să ducă la încetarea amplasării armelor nucleare și oprirea militarizării Cosmosului, la eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune, a oricăror arme de distrugere în masă din Europa și din lume.în timpul întrevederii a fost accentuat rolul important pe care îl au popoarele, marile mișcări pentru pace din țările europene și de pe alte continente în imprimarea unul curs nou evenimentelor internaționale, în realizarea idealurilor tuturor națiunilor de a trăi într-o lume fără arme și fără războaie, a colaborării și înțelegerii.S-a relevat importanța eliminării forței și amenințării cu forța din relațiile internaționale, rezolvării tuturor diferendelor dintre state prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor politice.Totodată, a fost evidențiată necesitatea desfășurării unor eforturi susținute pentru depășirea actualei crize economice mondiale, pentru soluționarea globală, echitabilă, a problemelor subdezvoltării, ale datoriilor externe extrem de mari ale ță

rilor In curs de dezvoltare, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.în cadrul convorbirii s-a apreciat că, în actualele condiții internaționale, partidele comuniste și muncitorești pot să-și aducă o contribuție tot mai importantă la unirea tuturor eforturilor pentru reluarea și consolidarea politicii de destindere, pace și înțelegere intre națiuni. A fost subliniată însemnătatea întăririi conlucrării între partidele comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități, stimei și respectului reciproc, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine ștătă- top linia politică, tactica și strategia revoluționară, corespunzător condițiilor specifice istorice, sociale, naționale, in care-și desfășoară activitatea. S-a reliefat, de asemenea, necesitatea dezvoltării colaborării acestora cu partidele socialiste, so- cial-democrate, cu toate forțele progresiste, democratice, antiimperialiste, in lupta pentru dezarmare și securitate, pentru libertate, independență națională și progres social, pentru soluționarea constructivă a problemelor complexe ce confruntă omenirea contemporană, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Secretarul general al Partidului Comunist . Român și președintele Partidului Comunist din Danemarca și-au manifestat satisfacția față de convorbirile avute, exprimîndu-și convingerea că ele vor contribui la întărirea și mai puternică a relațiilor prietenești dintre cele două partide, dintre poporul român și poporul danez.La întîlnire a luat parte tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.întrevederea s-a desfășurat într-o. atmosferă caldă, prietenească.
MESAJUL

tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste România,

adresat participanților la Congresul mondial al UNESCO
privind tineretul

Stimați participanți la congres,îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră și tuturor organizațiilor pe care le reprezentați la acest Congres mondial al UNESCO privind tineretul, un salut cordial și cele mai bune urări.Importantă manifestare'a Anului Internațional al Tineretului, congresul ■ dumneavoastră iși propune să dezbată probleme de cea măi mare actualitate pentru tînăra generație, care preocupă, de altfel, toate popoarele lumii, forțele înaintate de pretutindeni, pe toți cei care năzuiesc și luptă pentru un viitor mai bun, de pace și securitate, de înțelegere și largă colaborare între națiuni. Dorim, de aceea, ca prin întreaga sa ■ desfășurare, prin hotărîrile pe care le va adopta, acest congres să se înscrie ca o contribuție la unirea eforturilor și întărirea conlucrării tineretului din întreaga lume in lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor și drepturilor sale fundamentale, pentru transformări înnoitoare în societate, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii și colaborării internaționale.Congresul dumneavoastră iși desfășoară lucrările într-o perioadă cind în viața internațională s-au acumulat probleme deosebit de complexe și grave, cind intensificarea fără precedent a curse! Înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, sporește continuu primejdia declanșării unui nou război mondial, care in actualele condiții s-ar transforma inevitabil intr-o catastrofă nucleară ce ar duce la distrugerea întregii omeniri, a înseși condițiilor existenței vieții pe planeta noastră. Sînt puse, astfel, în pericol pacea și securitatea tuturor popoarelor, viitorul tineretului, civilizația întregii lumi.Pornind de la aceste realități, România apreciază că problema fundamentală a epocii noastre 0 constituie oprirea cursei inarmărilor și înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, asigurarea păci! și vieții popoarelor. Nimic nu poate fi mai important, în momentul de față, decit de a se face totul pentru ca popoarele — în rindul cărora tineretul reprezintă o puternică forță» socială — să acționeze tot mai unite și să conlucreze strins pentru a opri cursul periculos al evenimentelor spre încordare și război, pentru a apăra dreptul fundamental al oamenilor, al națiunilor la viață, la pace, la existență liberă și demnă IEste bine cunoscut că, in toate războaiele, tineretul a dat, întotdeauna, cele mal mari jertfe, că acestea i-au afectat in cel mai înalt grad condițiile de viață, de •muncă, de educație. Iată de ce — pe deasupra oricăror deosebiri de concepții și orientări politice, filozofice sau religioase — tinerii din întreaga lume trebuie să-și dea mina și să acționeze neabătut, in strînsă unitate, împreună cu popoarele lor, cu forțele Înaintate, progresiste și realiste din întreaga lume, pentru eliminarea războiului din viața societății, pentru dezarmare și pace ITrebuie făcut totul pentru oprirea amplasării rachetelor nucleare în Europa, a noilor arme nucleare în general, atit pe pămînt, cît și in spațiul cosmic 1 Să veghem ca cerul lumii să rămină mereu senin, pentru ca stelele să poată lumina, așa cum au făcut-o dintotdeauna, și pentru ca tinerii, îndrăgostiți!, generațiile de azi ș! de mîine, să Ie poată’ privi și admira, să se bucure de lumina șl frumusețea lor I Participarea activă a tinerilor la marile manifestări pentru pace și dezarmare din Europa și de pe alte conti-

nente demonstrează că tineretul poate șl trebuie să se afirme, acționind unit, ca o puternică forță a lumii contemporane, _ in lupta pentru salvgardarea păcii și vieții pe pămînt, pentru apărarea și dezvoltarea în continuare a marilor comori ale civilizației materiale și spirituale făurite de omenire in decursul existenței sale multimilenare.Lumea de azi este confruntată cu numeroase probleme complicate și grele, la soluționarea cărora tinăra generație este chemată să-și aducă întreaga contribuție. Tinerilor le revine înalta îndatorire de a milita activ, împreună cu popoarele lor, pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța din viața internațională, pentru rezolvarea pe cale pașnică a tuturor state, tează lumii mice rapid în urmă. Totodată, nemijlocit la s', privind asigurarea dreptului la muncă, la educație și: învățătură, la afirmarea liberă și neîngrădită în viața economică, politică și socială, în lupta pentru făurirea propriului său viitor, demn si fericit.Doresc șă relev, cu multă satisfacție, că tineretul României socialiste este un participant activ și entuziast la întreaga operă de edificare a noii orinduiri pe pămîntul patriei, afirmîndu-și din plin marile sale capacități creatoare în1 toate domeniile vieții economice și sociale și aducînd o contribuție de cea mai mare însemnătate la progresul general al societății noastre, la ridicarea nivelului de viață și de civilizație al întregului popor. însuflețit de nobilele idei ale păcii și colaborării, tineretul român, organizațiile sale revoluționare dezvoltă largi relații de prie- . tenie și solidaritate cu tineretul revoluționar din alte țări, cu toți tinerii care luptă pentru progres, securitate și pace, pentru o lume fără arme și fără războaie. Și în viitor, tineretul din România, împreună cu întregul popor român, vor face totul pentru a-și aduce contribuția — alături de celelalte popoare și forțe înaintate din întreaga lume — la cauza dezarmării și înlăturării pericolului de război, la promovarea fermă a politicii de pace, de destindere, înțelegere și colaborare intre națiuni.Republica Socialistă România dă o înaltă apreciere proclamării de către Organizația Națiunilor Unite a „Anului Internațional al Tineretului" sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace", manifestare de amploare care trebuie să unească tot mai strins tineretul de pretutindeni în lupta pentru împlinirea idealurilor și aspirațiilor sale fundamentale de a-și făuri o viață liberă, demnă și fericită, de a. trăi și a se dezvolta în- tr-un climat trainic de pace, înțelegere și largă colaborare intre națiuni.Sînt încredințat că lucrările actualului congres al tineretului — care se desfășoară sub egida UNESCO — se va înscrie ca un eveniment de seamă în întărirea conlucrării tinerei generații pentru soluționarea problemelor sale majore, pentru libertate și independență, pentru democrație, progres social și pace in întreaga lume.Cu această convingere, urez succes deplin lucrărilor I congresului 1
J

pentru rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor și problemelor litigioase dintre pentru lichidarea subdezvoltării — care afec- grav o mare parte a popoarelor și tineretului — pentru instaurarea' unei’ noi ordini econo- mondiale, care să favorizeze progresul mai al tuturor țărilor, și, îndeosebi, al celor rămase ~ ' 1, tineretul trebuie să ia partesoluționarea problemelor sale vitale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Colectivul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" - situat în fruntea întrecerii socialiste in ramura utilajului 
tehnologic - obține în mod constant rezultate remarcabile în aplicarea unor procedee tehnologice moderne ca și în 

realizarea unei producții de înaltă calitate. Instantaneu de muncă în secția mecano-sudură a întreprinderiiFoto : E. Dichiseanu

PLANUL LA EXPORT
îndeplinit în condiții 

de eficiență superioară
Cu cele 12 secții ale sale — din Reghin, Sovata, Luduș, Sărmașu — și cu platforma da bază din Tirgu Mureș, întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 August" este și in acest an una din unitățile cu cea mai mare pondere a producției pentru export din industria mobilei. Dacă în 1965 exportul reprezenta doar 55 la sută din totalul produc- ției-marfă a unității, în acest an se livrează peste hotare circa 96 la sută din producție, din care 94 la sută pe relația devize convertibile. Unitatea are relații cu 53 de firme din 14 țări ale lumii, produsele cu marca „MOBEX" — peste 800 tipuri de mobilier — fiind, practic, exportate în țări de pe toate continentele, între care Olanda, R.F. Germania, S.U.A., Anglia, Japonia, Noua Zee- landă și altele. De altfel, pentru rezultatele obținute în anul 1984, întreprinderea a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a.— Preocuparea noastră primordială — ne spune inginerul Andrei Gencse, director tehnic al întreprinderii — este ca, prin calitatea înaltă a produselor și promptitudinea în livrări, nu numai să ne menținem piețele și prestigiul dobîndit, ci să promovăm exportul pe scară și mai largă. Drept pentru care înnoirea și modernizarea producției,-în funcție de solicitările partenerilor externi, se află permanent în centrul activității colectivului nostru. Ca urmare,, în acest an, peste 51 Ia sută din producția întreprinderii o reprezintă produsele noi.Demn de reținut este și faptul că unitatea a oferit partenerilor de peste hotare, în perioada care a trecut din acest an, circa 600 prototipuri de mobilă, expuse la cele mai prestigioase tîrguri internaționale. Totodată. pentru onorarea exemplară a comenzilor — la care lucrează pesta 3 500 de oameni, adevărați artiști in modelarea lemnului — în acest an a fost modernizat „din mers" fluxul tehnologic la secțiile 1, 2 și 5, pentru creșterea productivității muncii și utilizarea judicioasă a spațiilor de producție. Așa se explică faptul că.

care au trecutîn flecare din lunile din acest an, productivitatea muncii a crescut cu peste 5 la sută.— Acest fapt — aprecia economistul Radu Sîmpăleanu, de la compartimentul export — ne-a permis să realizăm un lucru foarte important : modificările solicitate de firmele importatoare se execută operativ, în cel mult o lună de zile. Iată numai un exemplu : la un moment dat, o firmă din' R. F. Germania, pentru care fabricăm dormitoare din cireș- paltln, ne-a solicitat un nou prototip. L-am realizat în mal puțin da
La întreprinderea

„23 August44 
din Tîrgu Mureș

o lună, după care, deși partenerul a revenit cu unele modificări, în 15 zile a început fabricația de serie mare. Drept urmare, comanda a fost dublată.De subliniat și un alt aspect; tipurile de mobilă rustică și stil, cu un înalt grad de prelucrare și consum redus de materie primă, dețin la ora actuală cea mai mare pondere în producția de export a întreprinderii. Facem această precizare din următorul considerent : prin specificul producției, unitatea este un mare consumator de masă lemnoasă. Lunar, aici se consumă aproape 7 000 metri cubi de cherestea, din care 2 500 metri cubi lemn de stejar (material din ce în ce mai deficitar). Or, pentru a face față solicitărilor crescînde la export, în condițiile încadrării stricte în normele de consum, specialiștii unității au adoptat o serie de soluții tehnice deosebit de avantajoase.— încă de acum 4—5 ani — ne spune inginerul Lucian Olteanu, directorul întreprinderii — am început

să extindem producția de mobilier clasic, care nu se face din stejar, dar care înglobează un mare volum de manoperă. Totodată, am elaborat și aplicat tehnologii speciale prin care lemnul nobil de stejar este utilizat foarte economicos. între acestea se numără tehnologia curbării și plastifierii lemnului de stejar, a mulării elementelor componente, Incit dintr-o singură șipcă să realizăm un întreg subansamblu.începînd din acest an, unitatea realizează și mobilier din lemn in- asociere cu alte materiale : plăci semidure și dure din fibre de lemn, cu desene în relief, panouri cu fețe din PAL sau placaj cu miezul din cauciuc. Totodată, la asamblare se folosesc noi tipuri de adezivi, care să corespundă condițiilor de climă din diferite țări și să înlocuiască adezivii pe bază de aracet. Datorită ingeniozității făuritorilor de mobilă din Tîrgu Mureș, in acest an se execută sufragerii în stil exotic din lemn de fag, specie din care dispunem de cele mai mari resurse.Efectele economice ale acțiunilor întreprinse 7 Față de anul 1980, consumul de stejar nobil a fost diminuat cu 73 la sută, iar gradul de valorificare a masei lemnoasecrescut cu 55,3 la sută. Și un alt rezultat : cu toate greutățile de la începutul anului, în primul semestru întreprinderea a exportat, eon- form graficelor, mobilă în valoare de 325 milioane Iei, 98 Ia sută din livrări reprezentîndu-Ie exportul pe relația devize convertibile.Sînt doar cîteva din acțiunile întreprinse aici de consiliul oamenilor muncii, cu participarea Întregului colectiv, sub conducerea organizației de partid, pentru realizarea și depășirea planului la export. Iar realizările de pînă acum creează premise și chiar certitudini că planul la export pe întregul an va fi îndeplinit și chiar depășit de colectivul acestei prestigioase intreprinderi.

a

SECERIȘUL - intensificatlamaximumj

timiș: Pretutindeni, prima grijă 
nici un bob să nu se piardăDupă ce au încheiat recoltarea orzului de pe cele mai bine de 60 000 hectare — încercînd marea satisfacție a obținerii unor producții superioare celor planificate — agricuitof rii din județul Timiș se află acum angajați la strîngerea, înmagazina- rea grabnică și fără pierderi a bogatei recolte de grîu din acest an.La C.A.P. Cornești, unitate din cadrul consiliului agroindustrial Or- țișoara, 6 combine C-12 secerau griul într-o solă aflată lingă drumul Seceaniului. Alături, 4 tractoare cu cîte două remorci și un autocamion preluau din mers încărcătura de boabe a buncărelor. Tiberiu Dragu, președinte și inginer-șef al cooperativei, aflat lingă formația de mecanizatori, ne spune că umiditatea boabelor a ajuns la 20 la sută și, ținînd seama că baza de recepție din cadrul acestui consiliu agroindustrial dispune de platforme betonate, s-a luat hotărîrea începerii recoltării, griul urmînd să fie lopătat de echipa special constituită și înmagazinat de îndată ce procentul de umiditate scade la 17 la sută. „Nepierzînd nici o oră bună de lucru vom încheia recoltarea celor 350 hectare în maximum 6 zile — ne spune președintele. Avem combineri foarte buni care recoltează și cîte 30 tone pe zi". Pe una din combine lucrează chiar secretarul biroului organizației de partid din cooperativă, Laurențiu Pu tăriei.Activitatea este bine organizată șl la C.A.P. Pesac din cadrul consiliului agroindustrial Periam. „Am concentrat toate combinele în această solă, la „Ciarda" cum îi spunem noi,. pentru că aici griul din soiul Libelula s-a copt — ne spune Nicolae Baciu, președintele unității. ~ grîu l-am recoltat cu 20 la sută umiditate și l-am depus pe solar la baza 4 oameni îlAcum umiditatea a ajuns la 18 la sută. Ne grăbim să-l adunăm cît mai repede pentru că avem o suprafață mare, de peste 1 000 hectare, și nu vrem să mai pățim ca anul trecut cînd furtuna și grindina ne-au dijmuit serios producția". Pe lingă cel 17 combineri și aici în lan se aflaU mecanici de întreținere cu atelierul

Primul
de recepție, unde lopătează continuu.

mobil prevăzut cu aparat de sudură și diferite piese de schimb, gata să intervină la cea mai mică defecțiune înregistrată la combine. în aceeași tarla, inginera-șefă a cooperativei, Maria Iancu, asigura reglarea corectă a combinelor în funcție de condițiile specifice fiecărei parcele, evi- tîndu-se astfel spargerea sau scurgerea pe miriște a boabelor.Și la C.A.P. Sînnicolau Mare secerișul griului, deși aflat abia la Început, constituie principala preocupare a mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor. „în sola în care ne aflăm, ne spune ing. Iosif Frecot, președintele unității, sînt cultivate 100 hectare din soiul Libelula. Umiditatea este între 16,5 și 18 la sută, așa că putem recolta din plin. Azi lucrăm cu o formație de 12 combine C-14, iar de mîine intră în lan celelalte 17 combine C-12 — respectiv două formații — care urmează să vină de la I.A.S., unde au ajutat la recoltarea orzului. Pînă mîine dimineață vor fi curățate și pregătite corespunzător pentru recoltarea griului, aceste operații fiind supravegheate direct de șefii de formații, inginerii Petru Colban și Silviu Roșu". Și aici, specialiștii sînt prezenți printre combine, urmărind respectarea tuturor normelor tehnice stabilite pentru această lucrare. In- ginerul-șef al unității, Valeriu Brîn- descu, ne spune că, datorită rodului bogat din spice, combinele înaintează cu viteza întîi mică și cu masa de lucru redusă la jumătate, pentru ca efectiv să nu se piardă nici un bob. „Vi se pare ritmul mic 1 Nu, nu . vom prelungi campania, ne asigură dinsul, seara, scoate ca de văzut cooperatori cu coasele care adunau spicele căzute din cauza ploilor și neajunse de rabatoarele combinelor. De altfel, această măsură — adunarea spicelor căzute cu secerile și coasele — a fost generalizată în tot județul, tocmai in ideea de a nu se pierde nici un bob din recolta de grlu.

șl cooperatiste unde s-a creat un decalaj prea mare între recoltare — eliberarea terenului și semănatul culturilor duble și succesive. Comitetele comunale de partid și conducerile unităților agricole au datoria de a acționa mai hotărît pentru a aplica măsura stabilită de comandamentul județean pentru agri

cultură : aceea de a se acționa la eliberarea terenului numai cu .forte manuale, realizindu-se pe această cale și o importantă economie de carburanți, care trebuie folosiți numai la recoltare, pregătirea terenului și semănat.

pentru că vom lucra pînă mai precis cît bate toba și din spic ultimul bob“. Aici, altfel și in alte unități, am în urma combinelor țărani

Cezar IOANA
corespondentul „Sclntell1”

mehedinți : în lanuri, pînă seara
tîrziuPloaia de scurtă durată din nopții n-a permis combinelor tre duminică la primele ore nurile de grîu. „Scurtă pauză oferită de vreme noi am folosit-o din plin — ne spunea inginerul Cean Valeriu, directorul S.M.A. din Simian. Dimineața am tfecut pe la toate taberele de cîmp unde se află mașinile și am indicat' să se verifice starea combinelor, să se facă reglarea părților prin care pot a- părea pierderi de recoltă". Prezenți în cimp, specialiștii au controlat starea lanurilor și au indicat anume solă se poate trece la lucru.Cu puțin înainte de ora lui, mecanizatorii de la cooperativa agricolă din Simian au concentrat cele 13 combine pe o parcelă de 75 hectare. „în -cursul zilei de azi — preciza inginerul Nicolae Popescu, șeful fermei de cîmp nr. 2, noi încheiem recoltarea griului de pe ultimele 20 hectare din cele 200 hectare cite are ferma de care răspund". Pentru a recupera cele cîteva ore pierdute din cauza ploii, cooperatorii și mecanizatorii din Hi-

timpul să in- în la-

pe care imediatprînzu-

nova și-au propus să lucreze pînă la ora 10 noaptea. Șeful secției de mecanizare, Petrică Dolof, a urcat pe o combină și a muncit cot la cot cu ceilalți colegi. „Cu forțele pe care Ie avem — a ținut să precizeze Ion Bobăiceanu, președintele cooperați-» .. vei agricole din Hinova — vom strîn-s ' ge producția de grîu de pe cele 430 hectare în mai puțin de 7 zile. Cu ceea ce realizăm azi, duminică, ajungem la 270 hectare recoltate. Atenție deosebită acordăm însămînțării culturilor duble și succesive, pînă la această oră realizînd peste 80 Ia sută din suprafața planificată după pă- ioase".Atît în unitățile din consiliul a- groindustrial Șimian pe raza cărora ne-am aflat, cit și în cele din consiliile Strehaia, duminică ziu, cînd ducția de grîu fiind strînsă și depozitată de pe însemnate suprafețe. Semnalăm inșă șl de această dată un aspect la care ne-am referit și în săptămina trecută. Sînt nu puține unitățile agricole de stat

Pînă în seara zilei de 7 Iulie, în județul Dolj griul a fost recoltat de pe 76 la sută din suprafața cultivată, numeroase unități agricole încheind această lucrare. Există posibilități ca printr-o temeinică organizare a muncii cu combine și în agricole să se această lucrare, mare atenție este țării culturilor duble pe cele 106 624 hectare prevăzute în plan.Merită consemnat faptul că în campania agricolă din vara acestui an, însămînțării culturilor duble și succesive i se acordă aceeași atenție ca și lucrărilor de recoltare. „S-a pus capăt practicii păgubitoare a unor specialiști și cadre de conducere din unele unități agricole de a considera însămînțarea culturilor duble și succesive ca o lucrai^ facultativă, care se făcea cum și cînd se putea — afirma inginerul Constantin Radu, director adjunct al direcției agricole județene. în vederea grăbirii ritmului la însă- mînțări, reducerii consumului de carburanți, cît și pentru menținerea apei în sol am dispus ca pe 68 600 ha culturile respective să fie semănate numai în teren pregătit prin discuire și afînare, iar suprafețele pe care se vor planta legumele succesive, cele cu soluri compacte sau îmburuienate se ară, lucrare executată in prezența unui specialist al direcției agricole".în aceeași idee, a folosirii cu chibzuință a carburanților, la indicația comandamentului județean pentru agricultură, paiele de pe întreaga suprafață recoltată sînt transportate aproape în întregime cu ajutorul atelajelor de care dispun unitățile agricole. Ca urmare a măsurilor organizatorice și tehnice luate, în cooperativele agricole Ca- tane, Rast, Plosca și Negoi eliberarea terenurilor de paie se face repede. în urma preselor de balotat — toate dotate cu Bănii — peste 100 de atelaje din

și întrajutorarea celelalte unități termine repede Concomitent, o acordată însămîn-

unitățile agricole amintite erau concentrate la transportul baloților și al plevei crările gherea Bulat, țean de partid, care a ținut să no spună : „Acolo unde baza furajeră este prea departe de miriște, transportăm baloții cu atelajele la capătul solelor, unde sînt clădiți în șire. în acest fel, se creează front de lucru mecanizatorilor care pregătesc terenul. Lucrîndu-se în flux s-a reușit să se însămînțezfe aproape 2 000 ha cu diferite culturi duble, îndeosebi cu porumb pentru boabe din grupele 200 și 100".Și în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Perișor, Filiașl, Segarcea, Bechet și Bratovoiești lucrările se desfășoară în flux continuu : recoltat, eliberarea de paie a terenurilor și însămihțarea culturilor duble. Pe ogoarele cooperativelor a- gricole Galiciuica, Lipovu, Cioroiași și Giubega, peste 500 de elevi, pensionari și cooperatori stringeau spicele după combine. Paiele erau transportate numai cu atelajele. „Zilnic peste 170 de atelaje ale membrilor cooperatori și ale unităților agricole sînt folosite la transportul baloților, ceea ce ne permite să reducem consumul de carburanți" — ne spune Marcel Popescu, inginerul-șef consiliului agroindustrial Perișor.Pînă in seara zilei de 7 iulie, unitățile agricole din județul Dolj fost însămînțate 45 400 ha cu diferite culturi duble, din care 31 670 ha cu porumb boabe și 4 560 ha cu legume. Lucrările ar putea fi mult mai avansate dacă, peste tot, s-ar acorda atenția cuvenită grăbirii lucrărilor de eliberare a terenurilor de paie și pregătirii solului. Pentru a obține recolte mari la culturile duble trebuie să se acționeze energic în vederea însămînțării acestora într-un timp cît mai scurt.

rezultate de la combine. Lu- se desfășurau sub suprave- directă a tovarășului Ion activist al comitetului jude-
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înaltă răspundere pentru
' - - •

dezvoltarea bazei energetice
și de materii prime

(Urmare din pag. I)

unice • Devesel, Gogoșu, Broșteni, Gruia și Recea, s-a lucrat pînă seara tîr- s-a lăsat întunericul, pro-
resursele prime de
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RECUPERAREA
RECONDITIONAREA
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

Contlnuind seria de anchete privind modul cum se acționează și ce trebuie făcut pentru ca toate resturile de hîrtie să fie reintroduse in circuitul productiv, ne vom referi in rîndurile următoare la aportul ce trebuie să-l aducă gospodăriile populației, oprindu-ne la cîteva aspecte concrete întîlnite în județul Teleorman.Primul popas îl facem în municipiul Turnu Măgurele. Potrivit datelor statistice, în perioada care a trecut din acest an, centrul de' recuperare și valorificare a materialelor refolosibile din localitate a înregistrat nerealizări la hîrtie de 150 tone. Șeful centrului I.J.R.V.M.R., Vasile Berbecel, este de părere că „sarcinile sînt prea mari față. de posibilități". Așa să fie oare 1

realizat mai. nimic. Așa că acesta am renunțat...Dacă Ia Turnu Măgurele tă 3 puncte de colectare a terialelor refolosibile. la Alexandria, orașul de reședință a județului — la o populație de peste 50 000 de locuitori — se află... unul singur (? !), amplasat spre marginea localității (pe strada Grivița roșie). Cu o sacoșă plină cu hîrtie

exis- ma-
Consiliul popular al municipiului A- lexandria nu există nici măcar o evidență a modului cum se colectează hîrtia de la cetățeni. Explicația primită este pur și simplu puerilă. „Vinovate" ar fi de fapt femeile de serviciu, care... nu raportează colectările realizate. Cînd vine insă vorba de conlucrarea directă dintre comitetele de cetățeni și a- sociațiile de locatari nu prea ai despre ce discuta. Pentru că deși unii

referă numai la valoarea (s.n.) materialelor colectate, nu și la sortimente". $i ca să simplifice și mai mult lucrurile, liceul respectiv a trecut să recupereze nu materiale, ci... să încaseze sume de bani de la elevi în locul materialelor. O pptică falsă și o practică nepermisă !
Cei mari ar putea învăța 

din experiența celor mici. Ș1

Uite conteinerul, nu e 
conteineruî. Un prim fe£Pcct! cum este asigurat cadrul organizatoric pentru că resturile de hirtie din gospodăriile populației să reintre in circuitul economic, prin relația directă cu cetățenii ? Ni se spusese de către șeful centrului I.J.R.V.M.R. că la blocurile de aici (care numără peste 6 000 de apartamente) ar fi montate circa 300 de microconteinere pentru depozitarea deșeurilor de pe interlocutor tr-unul din cele mai mari cartiere ale municipiului — „Tabăra" — „tinde sint amplasate majoritatea microconteinerelor" — după cum ni se precizase. Stupoare. Pe teren nu găsim mai mult de... 12 microconteinere. Și acestea goale, în timp ce alături, la lăzile de gunoi, sînt aruncate importante cantități de hîrtie amestecate cu resturi menajere.— Am căutat anul trecut să activizăm mai mult asociațiile de locatari — încearcă o explicație șeful centrului. împreună cu consiliul popular am stabilit un plan pentru colectarea deșeurilor — in mod deosebit pentru hirtie — dar nu am

hirtie. la 11 invităm un sondaj în-

Sînt sarcinile prea mari 
sau prea mici eforturile pentru

îndeplinirea lor?

nostru educativ, ne spune profesoara Tudora Ristea, directoarea școlii. Alegerea unor astfel de teme orele terea cărui biată acțiuni colective de colectare.Am intrat prin sălile de clase : în fiecare clasă se află saci speciali, în care se adună cu grijă hîrtiile. Fiecare elev știe că are de predat 9 kg de maculatură. De aceea se și întrec intre ei, recuperînd tot ce pot de acasă, de la vecini, de prin cartier.Asemenea atitudini gospodărești am consemnat și la școlile generale nr. 2 și 4. Sînt desigur fapte demne de toată lauda, care demonstrează că în această acțiune patriotică esențiale rămîn pină la urmă spiritul organizatoric, pasiunea și seriozitatea.

ca subiecte de dezbatere la de dirigenție, pentru cunoaș- echivalenței economice a fie- material refolosibil, este dude organizarea periodică a unor

feri numai la două din energetice și de materii . bază — ceea ce dovedește că stilul și metodele de conducere nu au fost cele mai potrivite, că nu s-au luat cele mai bune măsuri tehnice și organizatorice pentru înfăptuirea programelor stabilite.Așa cum a subliniat secretarul general al partidului la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., este necesar să se tragă toate concluziile din activitatea desfășurată în primele șase luni ale anului și să se acționeze cu toată răspunderea pentru înlăturarea lipsurilor și deficiențelor manifestate, pentru recuperarea cît mai urgentă a restanțelor, pentru introducerea unui riguros spirit de ordine și disciplină in îndeplinirea tuturor sarcinilor de plan.Sigur, problemele ce se impun a fi rezolvate pentru îmbunătățirea activității și sporirea producțiilor în aceste ramuri diferă de la o unitate la alta și cu atît mai mult de la un minister la altul. Totuși, din activitatea de pînă acum se desprind cîteva direcții principale de acțiune care trebuie avute în vedere in ansamblul măsurilor ce se iau pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și a celor de perspectivă.FO- IN-ex-

Cum se desfășoară colectarea hîrtiei de la populație în localități 
din județul Teleorman

am făcut vizite zadarnice, timp de două zile, la respectiva unitate. Deși programul începe la ora 7,30, gestionarul (Ștefan Marcu) n-a catadicsit să se prezinte la unitate la ora prevăzută. Este clar cît de mult se simt astfel stimulați cetățenii 1
Ce întreprind organizații* 

le de masă și obștești? In at> țiunea de colectare a materialelor refolosibile de la populație, un rol important revine organizațiilor de masă și obștești. Cum acționează ele în județul Teleorman ?Ătit la Alexandria, ca și la Turnu Măgurele, aportul asociațiilor de locatari și comitetelor țeni la ampla acțiune perare a materialelor este încă foarte mic. De altfel, la
de cetă- de recu- refolosibile

cetățeni ar dori să predea anumite deșeuri de hîrtie, ei nu au practic la îndemînă o cutie sau un mi- croconteiner pe palierul pe care locuiesc sau la intrarea în bloc. După scriptele întreprinderii de profil — I.J.R.V.M.R. — cu sediul în Alexandria, ar exista în municipiu aproape 1 000 de microconteinere montate la blocuri. în realitate însă, așa cum aveam să constatăm pe teren, au mai rămas doar cîteva...Nici organizațiile U.T.C. din oraș nu se pot lăuda cu rezultate corespunzătoare. Bunăoară, organizațiile de la cele 4 licee din Turnu Măgurele nu au predat in acest an nici un kg de hîrtie. De ce ? Mariana Burnea, director cu probleme de educație la Liceul nr. 2 din localitate, ne spune că „sarcinile primite de la consiliul municipal al U.T.C. se

totuși, există In județul Teleorman exemple de bună organizare, care dovedesc că acolo unde se manifestă interes și preocupare rezultatele sînt pe măsură. Ne referim concret la activitatea organizațiilor de pionieri din municipiul Turnu Măgurele. De pildă, cei 1 350 de elevi de la Școala generală nr. 1 au reușit să colecteze peste 2 700 kg hîr- tie. Din discuțiile avute cu conducerea școlii am reținut preocuparea cadrelor didactice de aici de a face din colectarea materialelor refolosi- bile o problemă de educație permanentă a elevilor.— Am inițiat și inițiem consecvent acțiuni diverse și convingătoare pentru formarea deprinderilor de economisire și gospodărire, de recuperare a materialelor refolosibile, a- cestea inscriindu-se in programul

Și cîteva măsuri concrete. Dintr-o convorbire finală cu tovarășul Teodor Baicu, directorul întreprinderii județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, am reținut citeva măsuri în vederea îmbunătățirii activității de ‘colectare a hîrtiei, ca de altfel și a Celorlalte materiale refolosibile :® vor fi inventariate microcon- teinerele existente la blocuri și se vor confecționa altele noi, pentru completarea numărului necesar :• se vor înființa în municipiul A- lexandria încă două puncte de colectare a hîrtiei și a celorlalte materiale refolosibile de la populație ;• vor fi inițiate acțiuni cu caracter propagandistic : tipărirea de afișe, „fluturași", foi volante, intil- niri cu membrii asociațiilor de locatari etc.Sînt intenții care, desigur, ar trebui să-și găsească o cît mai urgentă materializare.

CREȘTEREA INDICILOR DE LOSIRE A UTILAJELOR ȘI STALAȚIILOR DIN DOTARE poate asigura atît în industria tractivă, cît și în unitățile energetice importante sporuri de producție fără investiții suplimentare, ci numai printr-o organizare mai bună a muncii. Așa cum sublinia secretarul general al partidului la recenta plenară comună, există suficiente capacități de producție pentru a realiza energia electrică și termică necesară economiei naționale. Numai că, din păcate, centralele electrice pe cărbune funcționează cu mult .aceste centrale ar lucra 65—70 la sută din capacitate, blema asigurării energiei ar fi zolvată.Utilajele sînt folosite cu mult capacitatea lor și intr-un șir de tăți din industria extractivă a bunelui. Este adevărat, ca urmare a măsurilor luate, în ultima perioadă s-a executat un mare volum de lucrări de revizii și reparații, ceea ce a determinat îmbunătățirea indicilor de folosire a utilajelor. în carierele _ ' 1 carbonifer alpildă, indicele de folosire liniilor tehnologice de transport a crescut în 56,1 Ia sută, față de 55,1 aprilie, 52,8 la sută în la sută în februarie și

sub capacitatea lor. Dacă numai cu pro- re-sub uni- căr-

Stan ȘTEFAN 
Mihai IONESCU

de lignit din bazinul Olteniei, de extensivă a excavare și luna mai la la sută în martie, 37,9 29 la sută în ianuarie. Totuși, rezultatele obținute chiar nu se ridică încă la lor stabilite.Concluziile ce se această succintă prezentare a situației referitoare la folosirea utilajelor și instalațiilor din dotare sînt cît se poate de clare. Pretutindeni, in toate unitățile din industria extractivă și energetică este necesar să se acționeze cu mai multă fermitate, potrivit programului de măsuri sta-

și în luna iunie nivelul sarcini-desprind din

bilit încă din luna martie, pentru perfecționarea tehnologiilor de lucru, întărirea ordinii și disciplinei, îmbunătățirea asistenței tehnice pe toate schimburile, ridicarea calificării forței de muncă, astfel incit să se asigure folosirea deplină, mai eficientă a potențialului tehnic de care dispun.PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE LA TERMENELE PREVĂZUTE A NOILOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE reprezintă, o altă condiție esențială pentru realizarea sarcinilor de plan pe acest an și în viitorul cincinal. Numai în industria energetică sînt prevăzute să fie puse în funcțiune în acest an instalații care însumează o putere de peste 2 700 MW. Totodată, însemnate cantități de cărbune, țiței, minereuri urmează să sa realizeze cu noile capacități de producție, care trebuie puse în funcțiune pînă mul s-au suri tificat perioadele de execuție lucrărilor de investiții.îndeosebi în această perioadă fa- . vorabilă muncii pe șantiere sînt necesare mai mult ca oricînd eforturi sporite, bine conjugate, din partea constructorilor, montorilor, furnizorilor de utilaje și beneficiarilor pentru accelerarea ritmului lucrărilor. în acest scop, deosebit de important este ca ministerele furnizoare să asigure livrarea in ordinea de montaj și de calitate corespunzătoare a pieselor, suhansamblelor și echipamentelor tehnologice necesare. Nu este deloc normal ca unitățile constructoare de mașini să înregistreze restanțe de mii de tone la utilajele cu termene de livrare în primul semestru al anului și, în același timp, să execute în avans mii de tone de utilaje care nu pot fi încă montate și, desigur, vor rămîne în stoc șantiere săptămîni și luni de zile acum înainte.

la sfirșitul anului. Or, în pri- semestru, și în acest domeniu manifestat o serie de neajun- care prelungesc în mod nejus- a

pe de
ÎNDEseINTARIREA RĂSPUNDERII ÎNFĂPTUIREA PROGRAMELOR MASURI STABILITE. După cum știe, la nivelul economiei naționale există programe speciale, prioritare pentru sporirea producției'de cărbune și minereuri, de țiței și energie electrică. Aceste programe au fost defalcate pe centrale industriale și chiar pe unități economice. Se poate spune deci că s-a asigurat un cadru organizatoric optim, corespunzător pe întreaga economie națională.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară comună, hotărîtoare sînt acum activitatea organizatorică, munca practică, plină de răspundere a conducerilor ministerelor de resort și consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi și centrale pentru înfăptuirea punct cu punct și la fiecare nivel a programelor speciale din acesteoperativă a tuturor problemelor de care depind îndeplinirea planului pe acest an și buna pregătire a producției anului viitor. Sigur, multe din aceste probleme au un caracter tehnic. îndeplinirea obiectivelor stabilite reprezintă însă o acțiune politică și economică de maximă importanță.

ramuri, pentru rezolvarea

Ion TEODOR
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Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului RABATCu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și strînsă conlucrare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, in interesul: celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului marocan prieten, pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Manifestări politico-educative 
și cultural-artistice consacrate împlinirii 
a 20 de ani de la Congresul al IX-lea 

al partidului

Telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

de Plenara Consiliului Politic Superior 
al Armatei cu activul

în cadrul unor simpozioane, dezbateri, expuneri au fost reliefate 
marile succese obținute de poporul nostru în „Epoca Ceausescu", 
rolul determinant al secretarului general al partidului în definirea 
obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei, în înfăptui
rea cu consecvență a Programului partidului.

Depunerea unei coroane de floriPreședintele Republicii Malta, Agatha Barbara, a depus, duminică dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au luat parte reprezentanți ai Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri.Au fost de față persoanele oficiale malteze care 11 însoțesc pe înal

tul oaspete In vizita sa în țara noastră.O gardă militară, aliniată in fața monumentului, a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Malta.După depunerea coroanei de flori, a fost păstrat un moment de reculegere.S-a vizitat, apoi, rotonda monumentului.
(Urmare din pag. i)Consiliul Politic Superior, organele și organizațiile de partid, întregul activ iși vor concentra eforturile in scopul unirii energiilor comuniștilor și uteciștilor, întregului efectiv pentru realizarea integrală și la înalt nivel calitativ a tuturor sarcinilor economice ce revin armatei în anul 1985, lichidarea rămînerilor in urmă și asigurarea tuturor condițiilor pentru executarea ireproșabilă a obiectivelor planului pe anul 1986.In lumina indicațiilor dumneavoastră, s-au stabilit direcții de acțiune în vederea realizării integrale a sarcinilor privind înzestrarea armatei, ridicării productivității și eficienței întregii activități din unitățile productive, aplicării cerințelor noului mecanism economic, reducerii consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energic, dezvoltării răspunderii factorilor de conducere pentru folosirea rațională, cu rezultate maxime, a mijloacelor materiale și financiare, recuperarea, rccondi- ționarea și refolosirea pieselor și subansamblelor.însuflețiți de luminoasele perspective de dezvoltare economico-socială necontenită a patriei noastre, vă

★Luni a avut loc Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu activul. Plenara a dezbătut sarcinile ce revin comandanților, organelor și organizațiilor de partid și ale U.T.C. pentru înfăptuirea în armată a orientărilor și cerințelor rezultate din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, din Hotărirea-Chemare și celelalte documente ale plenarei comune.La lucrările plenarei cu activul au participat tovarășii Ion Coman,
Plenara Consiliului Național 

al Sociefâtii de Cruce Rosie o aLuni s-a desfășurat în Capitală Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie. ....'Intr-o atmosferă de puternică angajare patriotică, participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu,secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.Plenara a dezbătut modul în care Consiliul Național, comitetele și comisiile de Cruce Roșie transpun in viață sarcinile ce le revin din documentele de partid și de stat în domeniul ocrotirii sanitare a populației, din indicațiile cuprinse în Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat Congresului Crucii Roșii,
CronicaCu prilejul aniversării a 15 ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S., ambasadorul Uniunii Sovietice la București, E. M. Tiajelnikov, a organizat, luni, o întîlnire prietenească.Conducerea unitară, democratică a societății
(Urmare din pag. I)ascendentă, echilibrată. în concepția teoretică și practica socială a partidului nostru, gradul de implicare organică a democratismului in conducerea unitară exprimă gradul de intensitate al participării maselor la viața social-politică pe tot parcursul elaborării și înfăptuirii hotărîrilor, deciziilor luate, justa aplicare a principiului centralismului democratic stimulînd spiritul de inițiativă și creativitate al maselor.Analiza actualului stadiu al dezvoltării societății românești — ale cărui obiective sînt fundamentate de orientările Congresului al XIII-lea al partidului — reliefează pregnant existenta unor factori sau cerințe care exprimă împletirea Organică dintre conducerea unitară și adîn- cirea democrației, a autoconducerii. între aceste cerințe se impun atenției : caracterul din ce in ce mai cuprinzător al proceselor economice ; dezvoltarea intensivă, de o nouă calitate, a forțelor de producție și modernizarea lor rapidă, in ritmul revoluției tehnico-științifice ; perfecționarea relațiilor sociale și tendința de evoluție spre forme superioare a proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție ; ridicarea nivelului de conștiință și responsabilitate a maselor ; intensificarea participării țării la schimburile economice mondiale, în general la viata internațională etc. 

asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu și mai multă hotărire pentru a onora obligațiile ce ne revin din hotăririle Congresului al XIII-lea al gloriosului nostru partid, din inestimabila dumneavoastră operă, consacrîn- du-ne, in continuare, toate eforturile pentru obținerea noii calități, superioară, în procesul instructiv-edu- cativ, realizarea exemplară a sarci- nilpr în domeniul economic, cinstind astfel prin noi și importante succese aniversarea a douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea al partidului.Angajată ferm în îndeplinirea cu abnegație și devotament a misiunii sale de bază, a obiectivelor Directivei comandantului suprem, precum și a obligațiilor ce-i revin pe linia înzestrării eu armament și tehnică de luptă moderne, a sarcinilor încredințate in economia națională, armata țării este gata în orice moment ca, la chemarea patriei, la ordinul dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem, să apere împreună cu întregul popor cuceririle sale revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Republicii Socialiste România.
★membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Constantin . Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale.într-o atmosferă lnsuflețitoare, de adîncă semnificație patriotică, participanții la plenară au a- dresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate. (Agerpres)

contribuția acestei - organizații la dezvoltarea și îmbunătățirea calitativă a muncii. educativ-șafiitare în rîndurile tuturor cetățenilor și de acordare a primului ajutor.Plenara a adoptat un amplu program de măsuri privind dezvoltarea activității de Cruce Roșie pe baza hotărîrilor adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului pentru perioada cincinalului 1986—1990 și în perspectivă pînă în anul 2000.Cu prilejul acestei plenare a avut loc și festivitatea înmînării distincțiilor de fruntașe comitetelor județene de Cruce Roșie clasate pe primele locuri în întrecerea pe anul 1984. (Agerpres)
• B •
Au luat parte adjuncți de șefi de secție Ia C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale, reprezentanți ai Consiliului de conducere al Asociației de prietenie româno-sovietică.

în lumina principiului și practicii conducerii unitare a societății noastre socialiste, valorificarea întregului său potențial de unitate, coeziune și omogenitate apare ca fiind urmarea faptului că adoptarea liniei politice generale, ca și a hotărîrilor de la fiecare loc de muncă poartă girul voinței și conștiinței socialiste a maselor, care participă organizat, direct și indirect, la conducere, rea- lizîndu-se, în cele din urmă, auto- conducerea ca proces al democratizării întregii societăți pe drumul trecerii de la societatea împărțită în clase la societatea fără clase. în această perspectivă, conducerea social-politică, funcția sa creatoare se exercită potrivit unor valori și criterii specifice idealurilor noii orinduiri, care determină nu numai schimbarea radicală a vechilor relații sociale, ci și un progres rapid, de ansamblu șl unitar privind deopotrivă viața materială și spirituală, afirmarea puternică a conștiinței socialiste, înflorirea personalității umane.Teoria socială, practica însăși relevă unitatea dialectică dintre categoriile de dezvoltare și multilateralitate, relație ce oglindește întrepătrunderea tuturor laturilor vieții sociale, cerințele statuării coerente a valorilor și criteriilor care definesc etapa maturizării raporturilor de producție socialiste, consecințele lor în planul conducerii democratice, unitare a societății. Direcțiile de acțiune în acest sens au adus și aduc în centrul atenției ideea potrivit că

în organizarea COMITETULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R., la Baia Mare a avut loc dezbaterea ideologică pe tema : „Perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. — Epoca Ceaușescu — etapă calitativ superioară în dezvoltarea istorică a societății românești, în ascensiunea ei neabătută spre stadiile înalte ale civilizației, socialiste și comuniste". Comunicările prezentate au reliefat profundul conținut științific al operei tovarășului Nicolae Ceaușescu — temelie a mărețelor realizări econo- mico-sociale obținute de poporul nostru după Congresul al IX-lea al partidului. Au fost puse în lumină concepția originală a secretarului general al partidului nostru privind creșterea rolului conducător al partidului în etapa actuală, perfecționarea activității statului nostru socialist, repartizarea forțelor de producție pe întreg teritoriul țării și dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor și localităților patriei, dialectica noului și continuitatea procesului revoluționar, promovarea unei politici externe în slujba independenței naționale, a progresului social, a păcii și colaborării intre toate popoarele lumii.La UNIVERSITATEA DIN TIMIȘOARA s-au desfășurat lucrările simpozionului omagial intitulat „Doctrina Ceaușescu — strălucită contribuție Ia dezvoltarea gindirii soclal-politice și filozofice românești, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare".în programul simpozionului, la care au participat oameni de știință, cercetători, cadre didactice și studenți, au fost înscrise comunicări care au pus in relief dezvoltarea economico-socială a României în „Epoca Ceaușescu", contribuția secretarului general al partidului nostru la elaborarea științei conducerii societății socialiste românești, concepția partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul șl locul națiunii în lumea contemporană, la istoria patriei, a poporului român.în numeroase ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII DIN CAPITALA au continuat să aibă loc manifestări dedicate aniversării a 20 ,de ani de Ia Congresul al IX-lea al partidului, moment crucial în istoria patriei, care a inaugurat o epocă de grandioase înfăptuiri și pe care întregul nostru popor o numește cu mîndrie „Epoca Ceaușescu".Sub titlul „Ocrotirea sănătății în Bucureștiul Epocii Ceaușescu", la Muzeul de artă și istorie din Capitală s-a desfășurat, luni, un simpozion în cadrul căruia au fost prezentate succesele dobîndite în anii de după Congresul al IX-lea al partidului în domeniul sănătății. Au fost reliefate grija statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea unei puternice baze de asistență medicală, precum și rezultatele remarcabile ale înfăptuirii politicii demografice și sanitare prin care se asigură sănătatea, vigoarea și tinerețea poporului.Sub genericul „Capitala In cei 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului", în diferite întreprinderi 

reia izvorul de viabilitate al noii democrații se află în fundamentul ei economic socialist unitar, în afirmarea efectivă a rolului social conducător al clasei muncitoare, în frunte cu partidul comunist, în realizarea deplinei unități a tuturor forțelor societății. în ce privește funcționalitatea democrației socialiste, se înțelege că aceasta se referă, în ultimă instanță, la eficiența socială tot mai înaltă a participării maselor la conducerea societății.Experiența socială a României, cu deosebire relevanta perioadă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, arată concludent că a revenit revoluției și construcției socialiste menirea de a situa masele, în mod real, în miezul evenimentelor social- politice, de a asigura condițiile obiective și subiective ale manifestării lor efective în viața socială. Așa cum demonstrează această experiență istorică, deschiderea către realități, evaluarea lor în spirit revoluționar, emiterea unor judecăți de valoare, realist-apreciative asupra dezvoltării sociale îșl au sursa trainică în practică, în acele fapte sociale, economice, politice care îmbogățesc fiecare stadiu Istoric, dînd expresie capacității noii orînduiri de a-și „dirija destinele", de a înscrie masele în centrul evenimentelor, ca purtătoare conștiente ale progresului social neîntrerupt.
Ion MITRAN 

bucureștene au avut loc simpozioane care au evocat drumul parcurs de cel mai mare oraș al țării pe calea dezvoltării socialiste, atenția pe care secretarul general al partidului a acordat-o și o acordă permanent modernizării continue a Bucureștiului, creșterii nivelului de trai material și spiritual al locuitorilor săi. Alte expuneri, dezbateri, simpozioane dedicate aceluiași eveniment la care au participat numeroși oameni ai muncii au subliniat rolul determinant al secretarului general al partidului în elaborarea și transpunerea in viață a politicii de ridicare necontenită a patriei pe noi culmi de civilizație și progres, reliefîndu-se, totodată, personalitatea proeminentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul strălucit al partidului și statului nostru pe calea înfăptuirii socialismului și comunismului în patria noastră.

în numeroase întreprinderi industriale, unități economice și instituții din JUDEȚUL IAȘI, în școli și facultăți, la cluburile tineretului și la casele de cultură, la muzee și biblioteci, precum și la căminele culturale sătești se desfășoară in aceste zile ample manifestări politice, cultural- educative și artistice dedicate aniversării împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. în acest cadru de însuflețitoare efervescență patriotică, la întreprinderea de mătase „Victoria" din Iași a fost organizat un simpozion cu tema „20 , de ani de împliniri — o epocă de aur în istorii milenară a poporului ; .român, Epoca Nicolae Ceaușescu". , „România pe treptele afirmării’ tot1 mai puternice în lumea contemporană", „Epoca Ceaușescu — epocă de glorii a tinereții noastre revoluționare", „Epoca Nicolae Ceaușescu — încununarea celor mai nobile aspirații din istoria României" sînt cîteva dintre temele simpozioanelor organizate la cluburile tineretului muncitoresc și studios din Iași, la casele de cultură din Pașcani, Tg. Frumos și Hîrlău, în alte localități ieșene. Au fost subliniate, cu acest prilej, mărețele transformări petrecute in România in ultimele două decenii deistorie nouă, contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la înaintare^ vertiginoasă a țării pe căile progresului multilateral și ale prosperității materiale și spirituale, propunerile și inițiativele secretarului general al partidului privind asigurarea păcii și dezarmării, soluționarea principalelor probleme ce confruntă omenirea.
ALBA

Noi construcțiiîn acest an, în localitățile județului Alba vor fi puse la dispoziția oamenilor muncii noi edificii so- cial-culturale. Astfel, in municipiul Alba Iulia s-au Încheiat lucrările de construcție a ansamblului de locuințe „Parc-Cetate", care dispune de 400 apartamente și spații comerciale. Pină la sfirșitul anului, 
TIMIȘ

Tn folosință — noiConstructorii din cadrul Antreprizei generale de construcții-mon- taj Timiș, organizîndu-și superior activitatea și extinzînd gradul de mecanizare și industrializare a lucrărilor pe șantiere, au predat „la cheie" oamenilor muncii 1 100 noi apartamente. Cele mai multe dintre noile blocuri de locuințe au fost înălțate în municipiile Timișoara șf Lugoj, în orașele Sinnicolau Mare și Jimbolia. Totodată, rețeaua unităților comerciale și de prestări
tv
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Așezămintele de cultură din peste 30 de localități din JUDEȚUL MEHEDINȚI au găzduit simpozioane, dezbateri și expuneri în cadrul cărora au fost reliefate concepția partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea economico-socială a patriei, transformările 'cantitative și calitative în structura economică și socială a României, a județului Mehedinți și localităților respective,în perioada 1965—1985. înflo- ■ rirea șt'iinței, culturii și învățămîn- tului, precum și relațiile internaționale ale partidului și statului nostru, acțiunile inițiate de țara noastră în slujba cauzei păcii și socialismului, a colaborării și înțelegerii între popoare.în întreprinderile, cluburile muncitorești, instituțiile si așezămintele de cultură din JUDEȚUL CLUJ se desfășoară ample manifestări politico-educative dedicate aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului.Astfel, la Muzeul de istorie din Cluj-Napoca a avut loc un simpozion pe tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — perioada cea mai rodnică in împliniri din istoria poporului nostru", iar o amplă expoziție a fost deschisă la Biblioteca județeană, la loc de cinstp fiind prezentate operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. documente de partid și de stat, publicații și fotografii ce ilustrează dezvoltarea fără precedent a patriei în cele două decenii de intensă efervescență creatoare. în diferite întreprinderi au aVut loc simpozioane consacrate „Epocii Ceaușescu", perioadei inaugurate de Congresul al IX-lea al P.C.R.Simpozioane, expuneri, alte manifestări reflectînd coordonatele impunătoare ale dezvoltării patriei, în ultimele două decenii, pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate au avut loc, de asemenea, in numeroase unități industriale și așezăminte de cultură din județ.La cluburile minerilor din MOTRU ȘI ROVINARI, precum și la casele de cultură din NOVACI ȘI TG. CARBUNEȘTI a avut loc simpozionul „Congresul ăl IX-lea ăl Partidului Comunist Român — moment de referință ■ în noua istorie a pătrimi", fiiticr înfățișate cu acest prilej transformările cantitative,și calitative înfăptuite în structura economică și socială a Gorjului în ultimele două decenii, perioada de impetuoasă dezvoltare industrială a acestui județ, devenit, prin grija deosebită a conducerii partidului șl statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai mare producător de cărbune și energie electrică al țării.Subliniind Importanța deosebită a Indicațiilor și îndemnurilor date de secretarul general al partidului cu prilejul recentei vizite de lucru întreprinse in acest județ, vorbitorii au dat expresie angajamentului oamenilor muncii gorjeni de a-și spori eforturile pentru a face din localitățile în care trăiesc și muncesc, din Gorj un județ înfloritor, cu contribuții deosebite la dezvoltarea multilaterală a României socialiste.(Agerpres)
ocial-culturaleîn județ se vor realiza 1 350 apartamente. Se află, de asemenea, în curs de finalizare lucrările de execuție la spitalul cu 250 paturi din orașul Cîmpeni și la spitalul din Galda de Jos. în orașul Cugir urmează a fi dat în curînd în folosință un modern cinematograf cu 500 locuri. (Ștefan Dinică, corespondentul „Scînteii").
edificii socialeservicii a fost extinsă cu încă 2 000 mp. Pe lista noilor obiective sociale date în folosință în acest an în județul Timiș mai figurează o secție în cadrul spitalului clinic nr. 4, un dispensar policlinic pe platforma industrială din Calea Buziașului și un hotel cu 100 de locuri — toate la Timișoara, o sală de gimnastică la Lugoj, o brutărie la Găvojdia și altele. (Cezar Ioana).
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La întreprinderea de confecții și tricotaje Bucureștiîn cursul zilei de duminică, președintele Republicii Malta, Agatha Barbara, și celelalte persoane oficiale malteze au făcut o vizită la întreprinderea de confecții și tricotaje București, unde au fost întîm- pinate de membri ai conducerii Ministerului Industriei Ușoare, ai centralei de resort și al întreprinderii.Șeful statului maltez a fost Însoțit de Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Oaspeții au fost informați despre organizarea producției și a muncii in această cunoscută și modernă unitate a industriei ușoare româ
In județul ArgeșPreședintele Republicii Malta, Agatha Barbara, împreună cu celelalte persoane oficiale malteze, a făcut, în cursul zilei de luni, o vizită în județul Argeș.Șeful statului maltez a fost însoțit de Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.La sosire, oaspeții au fost salutați cu deosebită cordialitate de Constantin Zanfir, președintele Consiliului popular ai județului Argeș, de alți reprezentanți ai organelor locale de stat. La sediul consiliului popular județean, șeful statului maltez și celelalte persoane oficiale au fost informate despre dezvoltarea economico-socială a Argeșului, fiind subliniate profundele mutații care au avut loc în industrie, agricultură, în domeniul edilitar și în alte sfere de activitate, in creșterea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Primul obiectiv vizitat In Argeș l-a constituit cunoscuta întreprindere de autoturisme. Conducerea unității a informat despre realizările obținute de colectivul de specialiști și muncitori de aici în domeniul sporirii și diversificării producției de autoturisme, al ridicării continue a « performanțelor acestora. S-a evidențiat că în prezent o mare' parte din autoturismele purtînd marca „Dacia" sînt destinate unor bene

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 9 iulie, ora 20 
— 12 iulie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi predominant frumoasă în regiunile 
sudice ale tării, dar schimbătoare în 
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Verticalele dezvoltării urbanistice la Rimnicu Vilcea, oraș reînnoit în ultimii ani 
Foto : E. Dichiseanu

nești, despre preocupările colectivului întreprinderii pentru realizarea unor produse de înaltă calitate, în permanent acord cu cerințele impuse de evoluția modei, de exigențele beneficiarilor din țară Și de peste hotare. Au fost prezentate, apoi, unele secții de producție, precum și colecția de modele pentru femei și bărbați, care reflectă tendințele modei pentru sezonul de primăvară-vară 1986.în continuare, președintele Republicii Malta a vizitat cartiere de locuit din București, unde, în ultimii ani, s-au înălțat moderne și elegante edificii — locuințe, școli, magazine, ‘ unități sanitare, alte obiective social-culturale.
ficiari din aproape 30 de țări. Au fost prezentate, în continuare, cele mai noi tipuri și variante de autoturisme de oraș și de teren : „Dacia", „Oltcit" și „ARO".In continuare s-a vizitat Combinatul de prelucrare a lemnului Pitești, unde oaspetele a avut posibilitatea să cunoască experiența românească în domeniul valorificării superioare a lemnului și al producției de mobilă. După o scurtă prezentare a profilului unității și vizitarea unora din fabricile combinatului, a fost prezentată, în cadrul unei expoziții, mobilă realizată aici.S-a făcut apoi un scurt popas în comuna Bascov, prilej pentru oaspeți de a cunoaște nivelul economic și edilitar atins de satul românesc contemporan.în cursul după-amiezil s-a vizitat întreprinderea de porțelan pentru menaj din Curtea de Argeș. Au fost vizitate, de asemenea, monumente ale artei medievale românești din Curtea de Argeș.Președintele Republicii Malta a semnat în cărțile de onoare ale întreprinderilor vizitate și a apreciat elogios realizările obținute, nivelul de dezvoltare și potențialul industriei românești, adresind colectivelor acestor unități urări de noi succese în activitatea ce o desfășoară.în aceeași zi; oaspeții maltezi s-au înapoiat în Capitală. (Agerpres)
restul său. Vor cădea ploi locale la 
deal, la munte, în nord și izolate 
în sud. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse ziua între 20 și 30 de grade, 
iar minimele noaptea între 8 șl 18 gra
de. La București : Vremea va fi pre
dominant frumoasă, cu totul trecător 
după-amiază este posibil să plouă. 
Temperaturile vor urca ziua pînă la 
26—30 de grade și vor coborî noaptea 
pînă la 14—18 grade.

VRANCEA : Livrări 
suplimentare la export în primul semestru al acestui an, pe ansamblul industriei județului Vrancea a fost realizată pentru export o producție suplimentară în valoare de aproape 25 milioane lei. La baza obținerii acestui succes au sfat preocupările permanente pentru îndeplinirea ritmică, lună de lună, a intregii producții contractate cu partenerii externi, mai 

buna folosire a capacităților de producție, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor. S-au remarcat în această activitate colectivele de muncă de la întreprinderea metalurgică, întreprinderea de scule și echipamente hidraulice din Focșani, întreprinderea chimică Mărășești și altele. De menționat este și faptul că, la încheierea primului semestru, chi- miștii din Mărășești au raportat în

deplinirea planului la export pe întregul an. (Dan Drăgulescu).
CONSTANȚA : O nouă navă 

de pasageri 
pe „magistrala albastră"Croazierele turistice pe Canalul Dunăre—Marea Neagră au fost deschise în acest sezon estival de o nouă navă de pasageri — „Ilfov"; cu o capacitate de 82 locuri. Ea a efectuat prima cursă cu turiști 

români șl străini in zona Agigea— Poarta Albă și retur. în programul viitoarelor croaziere sînt prevăzute popasuri la complexul turistic al I.A.S. Murfatlar. Navei „Ilfov" i se va alătura, în zilele următoare, și perechea sa „Flamingo". (George Mihăeseu).
BACĂU : Microhidrocentrală 

pe un canal colectorMaistrul Vasile Marin, împreună cu subinginerul Dan Popa de la 

stația de utilaj transport a Trustului antrepriză generală de construc- ții-montaj Bacău au conceput și realizat o microhidrocentrală acționată de apele din canalul colector al orașului. Piesele și suban- samblele microhidrocentralei provin din materiale recuperate de pe șantierele de construcții. Anual, microhidrocentrală de pe canalul colector poate produce circa 20 000 kWh energie electrică, utilizată atît la iluminatul bazei de producție. 

cît și pentru nevoile tehnologice In secția de vulcanizare a unității. (Gheorghe Baltă).
BOTOȘANI : O nouă 

capacitate de producție 
in funcțiuneLa întreprinderea mecanică din Botoșani a fost pusă în funcțiune o nouă și importantă capacitate de producție în care se vor realiza echipamente hidropneumatice pen

tru mașinile și utilajele autopropulsate. Prin aceasta întreprinderea a atins parametrii de producție proiectați pe actualul cincinal. De asemenea, punerea in funcțiune a noii capacități dă posibilitatea să se asimileze în fabricație toate cele 29 tipuri de elemente hidropneumatice și, totodată, să se sporească contribuția la export cu peste 30 la sută față de realizările anului trecut. (Silvestri Ailenei).



„EPOCA CEAUSESCU"
epoca unei intense activități internaționale 

a României socialiste

Schimb de mesaje intre președinții 
tata Ceausescu si Hosni Mubarak

Manifestare consacrată Anului Internațional

al Tineretului la Barcelona

Acțiuni neobosite, preocupare tenace pentru 
eliberarea omenirii de primejdia nucleară

Mai mult ca aricind, problema fundamentală a epocii noastre 
este aceea de a face totul pentru a pune capăt cursei înarmărilor, în
deosebi a celor nucleare, de a acționa cu toată hotărîrea pentru 
dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară, de a 
apăra cu toate forțele dreptul suprem al oamenilor la existență, la 
libertate, la independență, la viață și la pace.

NICOLAE CEAUȘESCU

CAIRO (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire președintelui Republicii Arabe Egipt, Hosni Mubarak, și doamnei Suzanne Mubarak, iar poporului egiptean, urări de pace, progres și prosperitate.Mulțumind, președintele Hosni Mubarak a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un mesaj de caldă prietenie și cele mai bune urări de sănătate, fericire, viață lungă, precum și de noi succese în ampla și prodigioasa activitate pe care o desfășoară pe plan intern și internațional.Președintele Hosni Mubarak a evidențiat inițiativele și eforturile neobosite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru statornicirea unei păci juste și durabile în această regiune.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Republicii Arabe Egipt a tova

rășei Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care, în fruntea unei delegații sindicale, efectuează o vizită de lucru și de schimb de experiență în Egipt.In cadrul convorbirii care a avut loc au fost evocate bunele raporturi de cooperare rodnică dintre România și Egipt, inclusiv dintre centralele sindicale din cele două țări. A fost reafirmată dorința de a dezvolta și amplifica aceste relații, în interesul celor ce muncesc, al popoarelor român și egiptean.In timpul vizitei la Cairo,'tovarășa Lina Ciobanu a fost primită de Kamal Hassan Aii, primul-ministru al R.A. Egipt.Delegația U.G.S.R. a avut convorbiri cu delegația Federației sindicatelor din Egipt, condusă de Saad Mohamed Ahmed, președintele federației. S-au exprimat satisfacția reciprocă pentru bunele raporturi statornicite între sindicatele șii oamenii muncii din cele două țări și hotărîrea de a Ie dezvolta și în continuare.

CONGRESUL MONDIAL AL UNESCO PRIVIND TINERETULMADRID 8 (Agerpres). — Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a adresat un mesaj participanților Ia Congresul mondial al UNESCO privind tineretul, importantă manifestare organizată în cadrul marcării Anului Internațional al Tineretului. (Textul mesajului se publică în pagina I).Lucrările congresului s-au deschis luni, 8 iulie, la Barcelona.La congres Iau parte reprezentanți din peste 100 țări, între care și România, ai unor organizații na

ționale și internaționale de tineret, instituții și organisme specializate din sistemul Națiunilor Unite.în ședința inaugurală au rostit alocuțiuni Amadou Mahtar M’Bow, directorul general al UNESCO, Nicu Ceaușescu, președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, reprezentanți ai guvernului spaniol, ai unor instituții cu răspunderi în domeniul tineretului.Lucrările Congresului mondial al UNESCO se vor desfășura in ședințe plenare și în cadrul a trei comisii de lucru.

în ansamblul bogatei activități desfășurate de partidul și statul nostru pe arena internațională în cele două decenii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., inițiativele, propunerile și demersurile secretarului general al partidului, președintele Republicii, . tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înlăturarea pericolului de război nuclear ce planează asupra omenirii, pentru asigurarea dreptului popoarelor la pace, la viață au ocupat în permanență un loc central, s-au înscris ca o preocupare tenace, constantă, neobosită, sporind și mai mult prestigiul României socialiste în conștiința lumii contemporane.
Concepție profund uma

nistă Ests marele merit al secretarului general al partidului de a fi pus în lumină cu deosebită forță de convingere faptul că, în condițiile în care în arsenalele statelor s-au acumulat uriașe cantități de arme, capabile să distrugă de mai multe ori Întreaga umanitate, însăși viața pe Pămint, nu poate exista o problemă mai stringentă, de mai mare însemnătate în lumea de azi, decît stăvilirea cursei nesăbuite a înarmărilor In general și a celor nucleare in special.încă In raportul la Congresul al IX-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu definea cu claritate poziția principială a României în această problemă cardinală: „Țara noastră — se arăta In Raport — militează pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, pentru crearea de zone denuclearizate, pentru interzicerea necondiționată a folosirii armelor atomice și distrugerea totală a stocurilor existente". Și este un fapt bine cunoscut că în toată această perioadă problema Înlăturării primejdiei nucleare s-a situat efectiv In centrul preocupărilor conducătorului partidului și statului nostru, aspectele acestei probleme fiind statornic abordate în expuneri și cuvin- tări, în mesajele adresate unor șefi de state și guverne, în interviurile acordate presei străine. Se poate spune că, in vasta operă teoretică și prodigioasa activitate practică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea dezarmării nucleare, ca parte esențială a unui program general de dezarmare, s-a înscris în acești ani ca principala direcție de acțiune, ca idee-nucleu, în jurul căreia gravitează întreaga politică externă a României socialiste.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, în condițiile da astăzi o conflagrație mondială ar fi inevitabil o conflagrație atomică, cu urmări catastrofale pentru soarta civilizației. Cele peste 50 000 de încărcături nucleare acumulate în arsenalele statelor — și cele ce li se a- daugă in ritm tot mai accelerat — au transformat planeta într-un „butoi cu pulbere" radioactivă, în stare să arunce în neant roadele evoluției multimilenare a societății omenești și chiar specia umană ca atare.în acest sens îi revine tovarășului Nicolae Ceaușescu meritul istoric de a fi arătat că existența armelor nucleare, multiplicarea și perfecționarea lor vertiginoasă au dus la o schimbare radicală a modului în care se pune astăzi problema războiului, că, în zilele noastre, un război mondial ar deveni inevitabil o conflagrație termonucleară devastatoare, fără învingători și învinși, din simplul motiv că învinsă ar fi întreaga omenire, condamnată la dispariție. Formulînd teza de o inestimabilă valoare că dreptul suprem al oamenilor și al popoarelor este dreptul Ia pace, la viață, la existență, secretarul general al partidului a pus în același timp, în fața întregii omeniri, imperativul primordial de a se acționa acum, cît mai este timp, cît nu au început să cadă bombele nucleare, pentru că atunci ar fi prea tîrziu să se mai acționeze.
Expresie a unei înalte 

responsabilități. Pornlnd de la aceste considerente fundamentale,

secretarul general al partidului a inițiat un amplu program de acțiune, un larg evantai de măsuri, mergind de la simplu Ia complex, de la ceea ce e posibil acum la ceea ce trebuie să constituie țelul de viitor, astfel ca omenirea să fie total și definitiv eliberată de spectrul războiului in general, și în primul rînd al celui nuclear. Poziția de principiu a tovarășului Nicolae Ceaușescu și-a găsit materializare în inițiativele și demersurile întreprinse de-a lungul anilor de România la O.N.U., la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, în diferite alte foruri internaționale în vederea adoptării unor măsuri care să ducă la diminuarea pericolului nuclear pînă la înlăturarea completă a acestuia.Astfel, secretarul general al partidului a pus în lumină, pe baza unor argumente convingătoare desprinse din analiza atentă a realităților, caracterul fundamental fals și periculos al concepției potrivit căreia înarmările nucleare ar fi un factor de „descurajare" a declanșării războiului. Respingînd o asemenea teză nocivă, secretarul general al partidului a subliniat insistent riscurile imense pe care le comportă escaladarea înarmărilor atomice, faptul că acumularea continuă de noi mijloace de distrugere în masă accentuează zi de zi insecuritatea, agravează la extrem primejdia dezlănțuirii unui pîrjol termonuclear, subminează eforturile pentru edificarea unei lumi a înțelegerii, securității și colaborării.
Imperativul — eliminarea 

eurorachetelor. ° e*Pres19 p11'. duitoare a modulul In care tovarășul Nicolae Ceaușescu acționează pentru promovarea cauzei dezarmării nucleare o constituie demersurile sale neobosite, inițiativele multiple în legătură cu oprirea amplasării noilor rachete nucleare In Europa. Istoria va consemna, desigur, faptul că secretarul general al partidului a atras stăruitor atenția încă din momentul cînd s-a luat hotărirea de instalare a rachetelor — în 1979 — asupra pericolului pe care-1 reprezintă armele racheto-nucleare, asupra necesității înlăturării acestui pericol. Iar după începerea instalării respectivelor arme nucleare americane și a aplicării contramăsurilor sovietice, secretarul general al partidului nostru a continuat, cu aceeași perseverență, să depună eforturi neslăbite în vederea desfășurării unor tratative capabile să ducă la eliminarea pericolului nuclear ce amenință continentul european și întreaga lume.Punînd în evidență cerința arzătoare de a se face totul pentru reducerea și înlăturarea armelor nucleare de pe continentul nostru și din întreaga lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras in același timp atenția asupra faptului că inițierea și punerea în aplicare a unor programe de militarizare a Cosmosului reprezintă o fază deosebit de periculoasă a cursei înarmărilor nucleare, că spațiul extraatmo'sferic trebuie să rămînă liber de armele atomice, de orice arme de distrugere în masă.Activitatea prodigioasă, de profundă vibrație umanistă, a tovarășului Nicolae Ceaușescu îndreptată spre înlăturarea primejdiei nucleare, spre asigurarea păcii și întărirea securității mondiale și-a găsit o nouă și elocventă expresie în cuvin- tarea rostită recent la plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Cu convingerea că, în pofida gravității și complexității situației actuale, poate fi asigurat triumful rațiunii, secretarul general al partidului a formulat o serie de propuneri de cea mai mare însemnătate, a căror aplicare ar răspunde năzuințelor și intereselor întregii omeniri. O importanță deosebită ar avea sistarea, de ambele părți, pe durata tratativelor de la Geneva, a amplasării de noi rachete, a oricăror acțiuni de dezvoltare a armelor atomice și de militarizare a spațiului extraterestru, România con- siderînd că este necesar ca Statele Unite să răspundă prin măsuri corespunzătoare inițiativei Uniunii Sovietice privind instituirea unui mo

ratoriu unilateral asupra amplasării rachetelor sale cu rază medie de acțiune, ca și propunerii ca pe timpul negocierilor să fie oprite orice experiențe nucleare. Sînt propuneri a căror importanță este pusă și mai puternic în lumină dacă se are in vedere că prima rundă a negocierilor de la Geneva s-a încheiat practic fără nici un rezultat, fiind inadmisibil, așa cum arăta conducătorul partidului nostru, ca aceste negocieri să se transforme înțr-un paravan la adăpostul căruia să continue cursa înarmărilor nucleare.Cu aceeași limpezime și forță de convingere caracteristice aprecierilor sale în problemele politicii mondiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus In evidență răspunderea deosebită ce revine țărilor pe teritoriu] cărora se amplasează armament nuclear, aceste țări fiind chemate să acționeze energic și imediat pentru oprirea instalării de noi rachete și retragerea celor existente, ceea ce ar constitui un mare aport la eliberarea continentului de arma nucleară.
Rolul decisiv al popoare

lor. Tenacitatea, perseverența cu care conducătorul partidului șl statului nostru militează pentru Înlăturarea primejdiei nucleare se întemeiază pe convingerea că războiul, sporirea arsenalelor, in primul rind racheto-nucleare, nu constituie o fatalitate. A le accepta ca lucruri Inevitabile ar duce la demobilizare, tocmai într-un moment care solicită maxima mobilizare a opiniei publice, a popoarelor pentru a se bara calea spre dezastru.Se știe cu cită insistență subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu rolul hotărîtor al popoarelor in lupta pentru preintîmpinarea războiului a- tomic. Cu atît mai mult, cu cît o conflagrație nucleară ar pune 6Ub semnul întrebării însăși existența lor, existența ințregii omeniri, și tocmai de aceea popoarele, ca adevărate făuritoare ale istoriei, trebuie să facă totul pentru a înlătura spectrul distrugerii nucleare. Acest imperativ major se degajă cu putere din Chemarea Consiliului Național al F.D.U.S. adresată organizațiilor componente, ca și din Apelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S. adresat partidelor și organizațiilor democratice, guvernelor, tuturor popoarelor din țările europene, din Statele Unite ale Americii și din Canada. Această nouă inițiativă vine să se adauge atitor altor demersuri similare întreprinse în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., activității neobosite desfășurate la O.N..U. și in alte foruri internaționale, marilor mitinguri, demonstrații și adunări pentru pace organizate pe întreg cuprinsul țării, care au adus României numele de țară a păcii, tot așa cum președintele ei este unanim considerat ca „erou al păcii".Amplele adunări și mitinguri desfășurate in prezent pe intreg cuprinsul țării, la chemarea F.D.U.S., constituie o nouă și elocventă expresie a angajării profunde a poporului român, alături de celelalte popoare, in marea luptă pentru oprirea cursei înarmărilor, în special a celor nucleare, pentru trecerea la măsuri efective de dezarmare.Reafirmarea fără răgaz a poziției realiste, active și constructive a tovarășului Nicolae Ceaușescu în problemele preintimpinării unui cataclism nuclear, salvgardării păcii și vieții, dobîndește semnificația unei exemplare dăruiri celei mai nobile dintre cauze, a unui vibrant și permanent îndemn la intensificarea și mai puternică a marii mișcări pen-» tru pace și dezarmare nucleară, la extinderea continuă a acțiunilor în vederea unor măsuri efective de o- prire a cursei înarmărilor nucleare și a înarmărilor în general, de trecere la dezarmare, ca singura cale eficace de a salva omenirea de la dezastru, asigurîndu-se, astfel, condițiile pentru înflorirea continuă a civilizației umane.
Vasile OROS

In sprijinul rezolvării pe cale pașnică a situației 
din America CentralăCIUDAD DE MEXICO 8 (Agerpres). — La o conferință de presă desfășurată la Ciudad de Mexico, ministrul relațiilor externe al Mexicului, Bernardo Sepulveda, a evidențiat necesitatea reluării convorbirilor directe, de la Manzanillo, dintre S.U.A. și Nicaragua, in vederea normalizării relațiilor bilaterale. El a subliniat că redeschiderea dialogului constituie unul dintre principalii factori in favoarea procesului de pace in America Centrală. Șeful diplomației mexicane a arătat, totodată, că „Grupul de la Contadora" este dispus să ia în discuție orice temă solicitată de guvernele țărilor centroamericane, inclusiv cea privind acțiunile agresive ale S.U.A., propusă

de Nicaragua — relevă agenția Prensa Latina.MANAGUA B (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a avut, Ia Managua, o întrevedere cu doi congresman! americani — George Brown (democrat) și Don Ritter (republican) — aflați într-un turneu în America Centrală. Cu acest prilej, el a reafirmat necesitatea reluării convorbirilor dintre S.U.A. și Nicaragua, exprimîndu-și, totodată, speranța în sprijinul „Grupului de la Contadora" și al Franței în legătură cu crearea unei zone de securitate, sub control Internațional, de-a lungul frontierei cu Costa Rica.

Inițiative și propuneri
în cei 20 de ani care au trecut de la Con

gresul al IX-lea al P.C.R., România socialistă, 
președintele ei au prezentat multiple propuneri 
și inițiative in vederea înlăturării primejdiei 
nucleare, intre care :

• încetarea producției de arme nucleare, trecerea 
la reducerea treptată a stocurilor existente, pină la 
lichidarea lor totală și interzicerea definitivă a tu
turor armelor nucleare, precum și a celorlalte arme 
de distrugere în masă.

• Pe durata tratativelor sovieto-americane de la 
Geneva să se oprească și de o parte, și de alta am
plasarea de noi rachete, ca și orice fel de acțiuni de 
dezvoltare a armelor nucleare și de militarizare a 
Cosmosului.

® Constituirea unei Comisii Consultative a țărilor 
din cele două pacte militare," la care să ia parte și 
celelalte state europene, avind ca scop să analizeze 
propunerile și să contribuie la realizarea unui acord 
între cele două părți.

de ampla rezonanță
• Oprirea oricăror acțiuni de militarizare a spa

țiului cosmic si reglementarea folosirii acestuia in sco
puri pașnice ; Națiunile Unite să-și asume răspunde
rea realizării unui tratat internațional cu privire la spa
țiul cosmic.

în același timp, țara noastră a propus adop
tarea unor măsuri de dezangajare nucleară, me
nite să ducă la întărirea încrederii și securității 
pe continent, cum ar fi :
• stabilirea de-a lungul frontierelor dintre țările 

membre ale N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia a 
unui culoar liber de arme nucleare ;
• interzicerea efectuării de manevre sau deplasări 

de nave sau avioane care au la bord arme nucleare 
de-a lungul frontierelor pe o zonă de 50-100 km ;
• convenirea de măsuri pentru prevenirea unui con

flict nuclear din eroare sau accident ;
• crearea de zone denuclearizate in Balcani, in 

Europa de nord și in celelalte regiuni ale continen
tului.

Miting al prieteniei 
și păcii 

cu prilejul aniversării 
semnării Tratatului privind > 

demarcarea graniței de stat 
pe Oder și Neisse, 

dintre Polonia și R.D.G.VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a semnării Tratatului privind demarcarea graniței de stat pe Oder și Neisse dintre Polonia și R.D. Germană, în orașul polonez Zgorzelec a avut loc un miting al prieteniei, și păcii, la care au luat parte peste 15 000 de tineri din cele două țări. Au fost prezente delegațiile de partid și guvernamentale ale R. P. Polone, condusă de Henryk Jablonski, președintele Consțliului de . Stat al R.P. Polone, și R.D. Germane, condusă de Horst Sindermann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Camerei Populare a R.D.G. — transmit agențiile P.A.P. și A.D.N. în cuvîntările rostite la miting, șefii celor două delegații de partid și guvernamentale au subliniat semnificația semnării acestui tratat pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate dintre cele două țări, pentru întărirea prieteniei, păcii și securității în Europa și în întreaga lume.Participanții la miting au adoptat o declarație in care se reafirmă voința tineretului din cele două țări de a nu precupeți nici un efort pentru menținerea păcii în Europa și în lume, de a contribui la crearea unui larg front aii rațiunii și realismului, în scopul evitării unei catastrofe nucleare.Adunări și mitinguri similare' au avut loc și in alte localități de graniță din R.P. Polonă și R.D. Germană.
TOKIO

Rezultatele alegerilor locale
Creșterea influentei

P.C. Japonez.TOKIO 8 (Agerpres).j— în cursul alegerilor de duminică pentru Consiliul administrativ al prefecturii Tokio, candidați! Partidului Comunist Japonez au obținut încă trei locuri. Considerate tradițional „barometrul vieții politice nipone", alegerile din prefectura Tokio reflectă starea de spirit a populației întregii țări. Platforma electorală a partidului pentru aceste alegeri .. prevede transformarea orașului Tokio in zonă liberă de arma nucleară și creșterea alocațiilor destinate programului social. Majoritatea în Consiliul administrativ al prefecturii Tokio continuă să fie deținută de reprezentanții Partidului liberal democrat, de guvernămînt.
Premierul indian despre 

unele probleme ale politicii 
interneDELHI 8 (Agerpres). — Primul- ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a declarat in cadrul unei conferințe de nresă că principalele obiective ale țării sînt dezvoltarea agriculturii și a industriei, subliniind că sursa îmbunătățirii condițiilor de viață ale populației se află în propriul efort productiv. Premierul indian a reafirmat hotărîrea guvernului de a continua politica de emancipare a claselor nevoiașe, în 'pofida încercărilor opoziției de a împiedica acest proces.Referindu-se la recenta catastrofă aeriană în care un avion al companiei „Air India", avind la bord 329 persoane, s-a prăbușit în Atlantic, primul-ministru indian a cerut adoptarea, la scară mondială, a unor măsuri pentru combaterea terorismului.

Ședințe ale unor 
comisii C.A.E.R.
© Pentru colaborare 

!n domeniul construcțiilorULAN-BATOR 8 (Agerpres). — La Ulan-Bator s-au desfășurat lucrările ședinței a 59-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul construcțiilor. Comisia a examinat sarcinile ce-i revin din hotăririle adoptate de recenta sesiune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și Comitetul Executiv al C.A.E.R., adoptînd măsuri concrete pentru îndeplinirea lor. Au fost analizate propuneri de colaborare in problema folosirii mai largi în industria materialelor de construcții a reziduurilor din alte ra- mj-iri industriale, precum și a resurselor secundare. j ■ i .5Comisia a adoptat planul colaborării tehnico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada 1986—1990 în domeniul construcțiilor, industriei materialelor de construcții, industriei sticlei și ceramicii fine de construcții.,
® Pentru colaborare 

in domeniul standardizăriiBERLIN 8 (Agerpres) — La Berlin s-au desfășurat lucrările ședinței a 57-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul standardizării. Comisia a examinat unele probleme legate de îndeplinirea hotărîrilor Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., a adoptat proiectul planului de colaborare a țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul standardizării pe perioada 1986—1990 și unele măsuri îndreptate spre asigurarea cu standarde C.A.E.R. a acțiunilor de colaborare pe termen lung.Comisia a aprobat 302 standarde C.A.E.R. în domeniile construcțiilor de mașini, chimiei, . metalurgiei, electrotehnicii, radioelectronicii și in alte domenii.In timpul ședinței comisiei a fost semnată Convenția privind colaborarea în domeniul creării și utilizării mostrelor-etalon C.A.E.R.
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O CERINȚĂ A POPOARELOR LUMII:

Oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare! 

împotriva amplasării de rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa

HAGA. — La Amsterdam a avut 
loc o manifestație împotriva am
plasării in Olanda a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, 
în cursul mitingului desfășurat cu 
acest prilej, participanții au cerut 
conducerii țării să nu permită am
plasarea pe pămintul Olandei de 
rachete nucleare americane, acțiu
ne care ar duce la încălcarea su
veranității naționale a țării.

ROMA. — în localitatea Colle 
dell Lis, din apropiere de Torino, 
a avut loc o mare demonstrație 
pentru pace consacrată -împlinirii 
a 40 de ani de la eliberarea Ita
liei de sub ocupația fascistă. La 
mitingul care a avut loc cu acest 
prilej s-a subliniat importanța ac
tivizării luptei pentru pace, împo
triva amplasării pe teritoriul Italiei

de arme nucleare, care ar putea 
transforma țara intr-o țintă intr-un 
eventual război nuclear.LONDRA. — Majoritatea popu
lației Marii Britanii se pronunță 
împotriva amplasării in țară a ra
chetelor nucleare americane cu rază 
medie de acțiune — este concluzia 
organizației de sondare a opiniei 
publice „Social and Community 
Planning Research". în raportul 
dat publicității de această organi
zație se relevă că majoritatea ce
lor chestionați au declarat direct 
că amplasarea 
americane pe 
tanii nu <____
tății acestei 
transformă 
țintă intr-un război termonuclear.
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Pentru transformarea nordului Europei 
într-o zonă denuclearizată

OSLO. — „Nordul Europei tre
buie să fie zonă liberă de arme 
nucleare !“, „Tineretul se pronunță î pentru înțelegere reciprocă și prie- 

’ tenie !“, „Hiroshima să nu se re- l pete !“ — sînt lozincile sub care, 
! la Oslo, a început duminică „Cursa 

ciclistă a păcii — ’85". Participanții 
— reprezentanți ai unor organizații 
de tineret din țările nordice, din 
Japonia și S.U.A. — vor traversa 
Norvegia, Suedia și Finlanda, ple- 
cind apoi la bordul unui avion spre 
Japonia pentru a fi la 6 august la 
Hiroshima. Acțiunea este dedicată 
comemorării a 40 de ani de la

aruncarea primei bombe atomice 
asupra Hiroshimei.

Organizatorii 
obiectivul lor 
voinței de pace 
hotăririi tinerei 
lupta împotriva 
cleare, pentru destindere și dezar
mare. In localități de pe traseul 
cursei, participanții se vor intilni 
cu reprezentanți ai vieții politice 
și obștești locale, vor lua parte la 
mitinguri in favoarea păcii, vor 
stringe semnături pe un apel ce va 
fi transmis Organizației Națiunilor 
Unite.
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■ Fonduri pentru dezvoltare — nu pentru înarmare 1
i TOKIO. — Majoritatea populației 

• Japoniei respinge politica de creș- 
l tere a cheltuielilor militare, relevă 
; rezultatele unui sondaj public rea- 
) Uzat de cancelaria primului-mi- 
i nistru nipon. în baza acestui son- 
I daj, 72 la sută din cei chestionați 
ț au subliniat că se pronunță impo-

Majoritatea populației
................ ț creș-

ț

...... ....
trîva noilor alocații In scopuri ml- i 
litare. După cum se știe, in vlito- .’
rul an financiar, guvernul nipon] 
intenționează să mărească alocațiile s 
destinate cheltuielilor militare, în * 
timp ce cheltuielile destinate lup- l 
tei împotriva șomajului și sărăciei ? 
vor fi înghețate. ț

luări de poziție In favoarea soluționării problemei 
datoriilor externe ale țărilor In curs de dezvoltareHAVANA 8 (Agerpres). — In cu- vintul rostit în cadrul lucrărilor celui de-al iV-lea Congres al Federației latino-americane a ziariștilor (FELAP), de la Havana, Fidel Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, s-a pronunțat în favoarea unei acțiuni la nivel internațional în vederea soluționării problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale și intensificarea cooperării economice. El a subliniat că această luptă, la care trebuie să se angajeze statele „lumii a treia", este necesar să fie asociată luptei pentru salvgardarea păcii mondiale — relevă agenția Prensa Latina.

BONN 8 (Agerpres). — Președintele Argentinei, Raul Alfonsin, a afirmat — într-un interviu acordat postului de televiziune vest-german Baden-Baden — că „datoriile externe ale țărilor Americii Latine atestă discriminarea la care țările acestui continent sînt supuse, în domeniul comerțului exterior, de către statele occidentale industrializate". Această discriminare a pus țările latino-americane în imposibilitatea da a-și vinde produsele — a spus președintele Alfonsin, citat de agenția E.F.E. Șeful statului argentinian a reafirmat hotărîrea majorității țărilor latino-americane de a lupta pentru instaurarea „unei noi ordini economice internaționale".
DE PRESA

CONVORBIRI SOVIETO-IUGO-SLAVE. U.R.S.S. și R.S.F.I. consideră că există posibilitatea instaurării destinderii pe continentul european, întăririi încrederii și securității, a cooperării reciproc avantajoase a tuturor statelor — se spune în comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor purtate la Moscova între șefii guvernelor celor două țări. Părțile, adaugă comunicatul, s-au pronunțat pentru eliberarea totală a Europei de arma nucleară și reducerea forțelor armate și a armamentelor, și-au exprimat îngrijorarea față de menținerea unor focare de încordare in lume, precum și sprijinul față de inițiativele privind crearea de zone de- nucleanzate in Europa, pentru crearea unei noi ordini economice mondiale.VIZITA. Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a sosit luni intr-o vizită oficială in Iugoslavia — anunță agenția Taniug. In aceeași zi, a avut loc o întilnire între Wojciech Jaruzelski și Vidoie Jar- kovici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I.CONVORBIRI. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, și ministrul afacerilor externe al R. P, Ungare, Peter Varkonyi, au exprimat convingerea că, în pofida complexității situației internaționale actuale, există posibilități reale pentru revenirea la procesul de destindere, se spune In

comunicatul privind convorbirile care au avut loc Ia Moscova, cu prilejul vizitei oficiale a ministrului ungar în U.R.S.S., relatează agenția T.A.S.S.ÎN baza unui acord între R.S. VIETNAM ȘI STATELE UNITE, la Hanoi s-a desfășurat, între 4 și 5 iulie, o reuniune a experți- Ior din cele două țări în problema cetățenilor americani dispăruți in timpul războiului din Vietnam — relatează agenția V.N.A. A avut loc un schimb de păreri tn problema discutată. Partea vietnameză a reafirmat politica sa umanitară constantă și a remis părții americane lista a 32 militari americani dispăruți ale căror oseminte au fost găsite sau în legătură cu care au fost aflate lucruri noi.DECLARAȚIE. Primul-ministru al Sudanului, Dafallah El-Gi- zouli. a anunțat, potrivit agenției sudaneze SUNA, că fostul președinte Gaafar El Ni- meiri va fi judecat. Sudanul, a precizat el, va cere extrădarea lui EI Nimeiri din Egipt, unde se află in prezent fostul președinte. Dacă autoritățile egiptene nu-1 vor extrăda, a spus premierul. El Nimeiri va fi judecat în absență.SESIUNE O.P.E.C. După trei zile de dezbateri, la Viena au luat sfirșit lucrările celei de-a 74-a sesiuni a Conferinței ministeriale a O.P.E.C. După cum a anunțat președintele conferinței, ministrul minelor și energiei al Indoneziei,

Subroto, s-a convenit ca prețurile oficiale la care statele respective exportă țițeiul să rămînă ne- j schimbate (respectiv de circa 28 dolari barilul, în medie), iar pro- | ducția globală realizată de O.P.E.C. I să fie menținută la nivelul de 16 •milioane barili pe zi.LIDERI POLITICI ȘI RELIGIOȘI | LIBANEZI — șiiți, suniți și druzi — au început la Damasc o rundă | de convorbiri mediată de Siria, în legătură cu încetarea luptelor din vestul Beirutului și continuarea >dialogului politic din Liban, transmite agenția Reuter.LA VELEGRAD (R.S. Ceho- jslovacă) a avut Ioc o adunare solemnă consacrată împlinirii a 1 100 de ani de la moartea lui Metodiu, ■ cărturar slav care, împreună cu Chirii, a creat alfabetul chirilic, relatează agenția C.T.K. La solem- . nitate au participat reprezentanți ai guvernului cehoslovac, alte per- | soane oficiale. Personalitatea și activitatea lui Metodiu au fost I vocate de ministrul ceh al culturii, Milan Klusak.AUTORITĂȚILE DE LA SEUL au hotărît sporirea rîndurilor for- I țelor sud-coreene de poliție cu circa 16 000 oameni pînă în anul I viitor — transmite agenția A.C.T.C. | Decizia a fost anunțată în condițiile amplificării demonstrațiilor, i mitingurilor și altor acțiuni ale diferitelor pături ale populației sud- I coreene pentru drepturi democratice,AREST.ARL Poliția din Bilbao a arestat 18 membri ai unuia dintre grupurile cele mai active ale Jorganizației separatiste basce — E.T.A., printre care se află și conducătorul acestuia, Felix Zabarte, | bănuit de participare la 16 omucideri — informează agenția Reuter. I
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