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Prima ediție

Tony K. Siddique, ambasadorul Republicii Singapore la București, cu ocazia încheierii misiunii sale in țara noastră. Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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Președintele Republicii Socia- ste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți după-amiază, in stațiunea Neptun, pe
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Pentru buna desfășurare a producției,

pentru aprovizionarea ritmică a intreprinderilor

MATERIALELE REFOLOSIBILE
REINTRODUSE INTEGRAL

IN CIRCUITUL ECONOMIC I

au Îndeplinit planul pe 7 luni

In unități economice, in școli, în cartiere au intrat in obișnuință acțiunile gospodărești de recuperare și valorificare a materialelor refolosi- bile. Se poate . afirma cu deplin temei că, de la simpla manifestare a spiritului civic, reciclarea materialelor rezultate din procesele de producție și din consum a devenit, prin măsurile de ordin legislativ, organizatoric' și tehnico-economic luate perseverent in ultimul deceniu de conducerea partidului și statului, un obiectiv important al strategiei creșterii economice, o parte componentă esențială a politicii de asigurare a resurselor de materii prime și materiale necesare dezvoltării, de sporire generală a eficienței economice, în acest sens, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. subliniind cerința intensificării activității de reintroducere in circuitul economic a materialelor refolosibile, accentua faptul că pe această cale intr-o serie de sectoare economice trebuie să asigurăm 50 la sută și chiar peste 50 la sută din aprovizionarea tehnico-ma- terială a producției.De altfel, în ansamblul său, Planul național unic de dezvoltare economi- co-socială in actualul cincinal, adoptat de curind de Marea Adunare Națională, are in vedere punerea în valoare a tuturor resurselor materiale existente in economie, in cadrul cărora materiile prime și materialele refolosibile — cele mai la indemină, mai ieftin și mai lesne de procurat — dețin, așa cum arătam, un loc important, plan — devenit lege — se prevede ■ expres rialelorrea necesarului de materii prime, pe de o parte, prin intensificarea acțiunilor de recuperare și reintroducere in circuitul economic a materialelor refolosibile și, pe de altă parte, prin valorificarea integrală și cu randament sporit a tuturor materialelor refolosibile recuperate, îndeosebi fier și fontă, oțeluri aliate și feroaliaje, nichel, cupru, aluminiu și alte metale neferoase, produse chimice, uleiuri minerale, cauciuc, mase plastice, lemn, hirtie. textile, cioburi de sticlă și altele. Totodată, prin planul cincinal se stabilește obligația elaborării și introducerii de tehnologii care să asigure creșterea gradului de valorificare și de recuperare a materiilor prime și materialelor refolosibile — acesta fiind unul din obiectivele de primă însemnătate în ampla acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a producției ce se desfășoară in această perioadă în întreaga economie.Cum se înfăptuiesc aceste prevederi, ce probleme se ridică în domeniul respectiv, acum, la jumătatea primului an al actualului O privire asupra Situației colectării materialelor la 30 iunie a.c., pe ansamblul Centralei de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, prilejuiește observația că deși recuperările au crescut substanțial, valoric acestea fiind cu 11.3 la sută superioare celor din perioada corespunzătoare a anului precedent, planul nu a fost realizat decit in proporție de 98,9 la sută,O analiză mai in profunzime a acestor date reflectă insă o serie de aspecte care trebuie reținute in mod deosebit. Astfel, pentru economisirea unor importante cantități de fontă nouă, ceea ce înseamnă in esență economii de cocs și minereu de fier, de alte materiale valoroase, s-a stabilit sporirea participării fierului vechi și a fontei vechi la elaborarea oțelului și la turnarea pieselor. Iată,

Nu intimplător, în acestcreșterea ponderii mate- refolosibile in asigura

cincinal ?

insă că sarcina de colectare atit la fier vechi, cit și la fontă veche nu a a fost' îndeplinită decit in proporție de 90,7 la sută și, respectiv, 90,4 la sută. Cauza : unitățile metalurgice nu s-au preocupat în suficientă măsură de reintroducerea în circuitul economic a resurselor de fier vechi și fontă rezultate din propriile procese de producție. Cu alte cuvinte, fierul vechi și fonta veche, sub formă de scoarțe, urși, lingotiere, zguri ș.a., s-au acumulat in halde și grămezi, in vreme ce se solicitau cu insistență resurse noi de cocs și minereu de fier pentru a asigura continuitatea fabricației in oțfelării și turnătorii. Desigur, recuperarea metalului din resturile și reziduurile tehnologice nu este lesnicioasă, dar e cu mult mai avantajoasă decît să se aducă cu mari dificultăți, cu mari cheltuieli valutare cocs și minereu de fier. Or, unitățile metalurgice a- veau obligația să-și creeze capacități de prelucrare a metalelor refolosibile rezultate din propriile procese de producție și să asigure funcționarea corespunzătoare a acestor capacități. Din păcate, in multe unități siderurgice, recuperările de această natură au încă statutul de neinvidiat de „cenușăreasă" in preocupările pentru bunul.mers al producției.într-o anumită măsură, situația necorespunzătoare lă care ne-am referit a fost atenuată de eforturile depuse de unitățile specializate de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile care au colectat cu 7 la sută mai multe materiale metalice feroase refolosibile decit s-a planificat. Dar și aici rezervele sînt cu mult mai mari, reținind in acest sens atenția faptul că in multe județe s-au adunat cantități importante de fier vechi care nu este trimis ritmic‘spre' oțelării atît din cauză că nu există suficientă capacitate pentru tăierea și șarjarea acestuia,'cit și ca urmare a neasigurării corespunzătoare a vagoanelor și, in general, a transportului cu întreruperi și restricții pe calea ferată. De asemenea, siderurgiștii reclamă adesea, pe bună dreptate, nerespectarea normelor de calitate la fierul vechi aprovizionat din colectări.Am redat pe larg această situație pentru a demonstra că, in cele din urmă, nerealizările planului de colectare a materialelor refolosibile nu sint justificate, ele puțind fi evitate printr-un plus de spirit organizatoric, gospodăresc. Ne-am referit la fier vechi, dar deosebit de importantă pentru economie este și recuperarea metalelor neferoase. în a- ceastă privință se cuvine reținută constatarea organelor de specialitate că în unele unități metalele neferoase sint reținute cu prioritate pentru nevoi proprii, prezente sau viitoare, pe motivul dificultății procurării unor materiale noi in loc să fie predate la intreprinderile specializate de colectare.Firește, este cit se poate de rațional ca materiile prime, noi sau refolosibile. să fie valorificate cit mai bine, fiind trimise la retopit numai cele ce nu pot fi reutilizate ca atare. Iată insă că se recurge tot mai des la practica retopirii metalelor neferoase in instalații proprii, cu randamente și consumuri necorespunzătoare. Aceasta înseamnă că o parte din asemenea resurse se sustrag controlului din partea coordonatorului de balanță și a forurilor de resort. Or, în asemenea cazuri trebuie să primeze interesele majore ale econo-

32 de unități economice 
din județul BrăilaOmagiind prin noi fapte de muncă împlinirea a 21 de ani de la istoricul forum al comuniștilor români, colectivele muncitorești din 32 unități economice brăilene raportează realizarea in devaps a prevederilor de plan la producția- marfă industrială pe primele 7 luni - ale anului. Se estimează că pină la sfîrșitul lunii se va obține o producție suplimentară in valoare de 295 milioane lei. Printre unitățile fruntașe : combinatul de fibre, celuloză și hîrtie, trustul antrepriză generală de construcții industriale, antrepriza construcții- montaj și reparații pentru industria chimică. (Candiano Priceputu, corespondentul „Scinteii").

30 de unități economice 
din județul BuzăuAngajați cu toate fotțele în am-

pla întrecere socialistă ce se desfășoară pentru îndeplinirea planului și a programului suplimentar de producție pe 1986, oamenii muncii din industria județului Buzău înregistrează noi și importante succese prin care omagiază împlinirea a 21 de ani ele la Congresul al IX-lea . al partidului. Ca urmare a măsurilor aplicate în cadrul programelor de organizare și modernizare a producției, a creșterii productivității muncii, folosirii cu eficiență sporită a instalațiilor și utilajelor din dotare, a materiilor prime și materialelor, colectivele din 30 de unități economice au reușit să îndeplinească înainte de termen planul pe 7 luni la producțla-marfă industrială. Avansul de timp cîști- gat permite unităților respective să obțină pină la sfîrșitul acestei luni o producție suplimentară in valoare de 211 milioane lei. (Stelian Chiper, corespondentul „Scînteii"). Una dintre imaginile revelatoare ale noului peisaj urbanistic, caracteristic tuturor orașelor patriei : centrul civic al municipiului Focșani
<

21 de ani de la istoricul forum al comuniștilor români din iulie 1965

temperatură a spiritului

Prezentul și viitorul 
socialist la înalta

revoluționar

Comeliu CARLAN
(Continuare în pag. a Il-a)

în hală stăruia mirosul înțepător al șarjei elaborate Ia cuptorul aflat in celălalt capăt. Aici — cuptorul nou, destinat să-și înceapă debutul productiv în acest prim an al celui de-al optulea cincinal. Stăm de vorbă cu unul dintre constructori — comunistul Ifrim Chipăilă. Om care, din 1965 încoace, și-a adăugat faptă la miile turi-faptă din născut cea vatră de niei : Combinatul siderurgic de la Galați. Loc unde întîile șarje — de fontă, de oțel, premierele din laminoare — s-au să- vîrșit în prezența oaspeților dragi : tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu.Așadar, la oțelăria electrică, lingă noul cuptor de 50 de tone, izvor de metal care a cerut drept ..vamă" o imensă cheltuire de energie.— Și o răspundere la fel de mare, spune Ifrim Chipăilă, trăgînd cu privirea spre uriașul făurit și cu mîinile sale.— De ce v-ați oprit tocmai Ia răspundere ?— Pentru că este prima lecție pe care am invă- țat-o, în cei peste douăzeci de ani de construcție aici. De muncit, muncesc mulți. Cum iți faci însă datoria ? iată întrebarea pe care nu obosim să ne-o punem, zi de zi. O întrebare care izvorăște din exigențele mereu crescute ale fiecărei etape de construcție. Și astfel am învățat că ce a fost bun ieri nu mai corespunde azi. Simplu spus : am învățat legea de bază a progresului. Tocmai de aceea nu uit să pun lingă

muncă, datorie, și răspunderea de muncitor, de comunist.Cum precizam, interlocutorul nostru, asemenea altor sute de mii, milioane ca el, a dat în acest arc de glorioasă istorie — njarcat
dit-o șl o sădește cu obstinație în creatorilor de bunuri materiale șiașezi întreaga muncă sub girul marilor răspunderi de proprietar, producător, beneficiar. Să dezvolți ener-

rindul tuturorspirituale. Să-ți

A

ROMANIA CEAUSESCU
1

ț

semnătura- de semnă- care s-a mai puternică metal a Româ-

Anchetă social-politică

de Congresul al IX-lea al partidului și prezent — nenumărate bătălii pe șantierele șarjelor de oțel de la Galați. Iar o bătălie, se știe, are nevoie de luptători. Oameni cu conștiința înaltă a datoriei și, în egală măsură, a responsabilității. Adică, în cîteva cuvinte, oameni cu mereu tinăr spirit revoluționar.Este trăsătura definitorie pe care „Epoca Nicolae Ceaușescu" a să-

gia necesară pentru îndeplinirea exemplară cinilor asumate. Să la locul de muncă dințat de societate tenace de a reuși, de a atinge performanța. Săfaci absolut totul pentru ca obiectivele strategice ale părtidhlui, privind înflorirea patriei socialiste, să capete viață — iată imperativele majore care cer cu acuitate afirmarea pretutindeni a muncii

a sar- afirmi încre- voința

și acțiunii revoluționare. Tocmai pentru că, așa cum s-a spus, în societatea românească contemporană „procesul revoluționar nu s-a încheiat și nu se va încheia vreodată".Datorie, răspundere...Viața insă este infinită în diversitatea ei. Ea nu obosește să ridice m prim- plan cerințe noi. Schimbările cantitative în tumultuoasa devenire socialistă a patriei se succed cu repeziciune, pregătind astfel salturile calitative. Din această perspectivă, a privi cu ochi critic ceea ce ai făcut, ce faci reprezintă o necesară evaluare a mersului dialectic spre progres. Căutarea de soluții la întrebările fierbinți ale prezentului nu-i doar un deziderat teoretic, cf o însușire morală intrată in reflexul activității omului de azi. aflat necontenit combatant pe baricadele progresului. Spiritul activ, revoluționar înseamnă, între altele, integrarea cu toată energia în efortul general de construcție, de de învingereMă aflam, te, la minus viitoarea stație de metrou a Gării de Nord. împreună cu inginerul comunist Corneliu Damian. Discutam despre cum va fi munca de înaintare și mai în adine. Nici pină acum activitatea de aici n-a fost un răsfăț. Spații înghesuite de lucru, Ofensivă zeci și douăzeci fi deci

performanță, a greutăților, zilele trecu-* 14 metri, în

noroaie, apă. continuă, două- patru de ore din și patru. Cum va mai departe ? In-
Ilie TANASACHE

(Continuare în pag. a V-a)
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PAGINA A VI-A

O concepție științifică
asupra dezvoltării

invățămîntului românesc
Perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R. — epocă înnoitoare, de profunde transformări revoluționare în întreaga viață economico- socială a țării — își definește profilul revoluționar și prin fundamentarea de către secretarul general al partidului a unei strategii globale a procesului de formare a tinerelului prin muncă și pentru muncă, concepție și practică originale, riguros științifice, înmănuncheate armonios în imperativul integrării activităților didactice cu cele din producție și cercetare, al legării întregului invă- țămint românesc de viață.Se poate .afirma că, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., s-a constituit și consolidat un sistem de invățămint românesc unitar, că ideeă novatoare, revoluționară a secretarului general al partidului privind implicarea școlii in problematica reală a vieții, antrenarea efectivă a cadrelor didactice și a întregului tineret studios în soluționarea, impreună cu specialiștii din cercetare și producție, a unor importante probleme economice, a devenit far călăuzitor pentru întregul învățămînt din țara noastră. De asemenea, de o covîrși- toare importanță s-a dovedit aplicarea în viață a indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu de pregătire a studenților în profiluri largi, idee subliniată și în cuvîntarea secretarului general al partidului la Ple-

C.C. al P.C.R. din 23—24 iunie creindu-se astfel

ta această săptămină, secerișul griului a intrat in etapa finală. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara zilei de 21 iulie griul a fost strîns pe mai bine de 2 000 000 de hectare, ceea ce reprezintă 82 la sută din suprafața cultivată. Constituie o realizare remarcabilă faptul că — în condițiile grele de muncă din această vară, determinate de timpul instabil — datorită hărniciei mecanizatorilor, cooperatorilor, celorlalți lucrători din agricultură, precum și bunei organizări a muncii, griul a fost strîns de pe întreaga suprafață în județele Olt, Buzău, Ialomița, Tulcea, Brăila, Călărași, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Constanța, Vrancea, Galați și sectorul agricol Ilfov.Eforturi susținute trebuie depuse în continuare cu deosebire in județele situate în centrul și nordul țării pentru ca află in lanuri scurt timp. In județe se aflătare de pe care urmează să fie recoltat griul. Pentru intensificarea ritmului de lucru, în sprijinul unităților agricole din județele respective au fost trimise combine din județele care au încheiat secerișul. Acum esențial este ca printr-o temeinică organizare

recolta care la această dată se mai să fie strinsă și depozitată în cel mai cele două zone care cuprind aceste o bună parte din cele 460 000 de hec-

a muncii, atit combinele proprii, cit și cele venite in ajutor să fie folosite cu maximum de randament.Este cunoscut că în unitățile agricole din județele in care recoltarea griului este întîrziată, unele lanuri sint imburuienate sau culcate de ploi, ceea ce îngreunează recoltarea. In aceste condiții, specialiștii au datoria să stabilească modalitățile de recoltare, diferențiat în funcție de starea lanurilor, și să dirijeze formațiile de combine cu operativitate acolo unde se poate lucra. De regulă, combinele trebuie să fie folosite în solele curate, iar în cele unde nu se poate lucra mecanic să se organizeze recoltarea manuală și treierarea staționară. Aceasta presupune participarea la recoltarea griului a tuturor locuitorilor de la sate, lată de ce, datoria organelor agricole județene, 
a organizațiilor de partid din zonele unde mai sint 
suprafețe de recoltat este de a asigura mobilizarea 
tuturor forțelor mecanice și umane, astfel incit sece
rișul să se încheie grabnic, iar întreaga recoltă să 
fie depozitată cu maximă grijă.
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nara a.c., tru adaptarea elastică viitorilor specialiști înnoirilor tehnologice, de esență impuse de a noii revoluții științifico-tehnice și agrare.în cele peste două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., drumul parcurs de întregul partid și popor a fost călăuzit de tezele novatoare ale secretarului general al partidului, de gindul și fapta sa Înțeleaptă, de puternica forță previ- zionară ce au constituit temelie și uriașă forță de impuls pentru realizarea unor profunde mutații calitative în întregul invățămint românesc. Fără această revoluție demonstra tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea anului școlar 1984— 1985 — „nu ani fi putut obține nici celelalte realizări in dezvoltarea economică, socială a patriei".în cuvîntarea rostită la primul Congres al științei și învățămintu- lui, secretarul general al partidului arăta : „în concordanță cu noile obiective strategice, cercetarea științifică și tehnologică, precum și in- vățămintul trebuie să fie in primele rinduri în desfășurarea întregului proces revoluționar in noua etapă de dezvoltare a țării", argumentînd, o dată mai mult, continuitatea procesului revoluționar în țara noastră, legitimitatea de substanță a caracterului și misiunii revoluționare a întregului învățămînt românesc. în condițiile în care trecerea de la dezvoltarea extensivă la cea intensivă a industriei, agriculturii șl celorlalte sectoare, realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor devin idei-forță ale acțiunii tuturor oamenilor muncii, in- vățămîntul, cel superior tehnic cu deosebire, trebuie să-și modeleze procesele dezvoltării prin aceeași logică a creșterii intensive, a făuririi unei noi calități exprimate în produsele specifice invățămîntului. Concentrarea energiilor tuturor celor ce servesc școala, potrivit comandamentelor dezvoltării intensive, ale trecerii la noua calitate în toate domeniile de activitate, este cu atît mai necesară cu cît — sublinia secretarul general al partidului —- trăim o epocă în care au loc mari transformări, noi descoperiri în toate domeniile, care creează noi orizonturi, noi perspective, deschid căile pentru o amplificare a cunoașterii și înțelegerii mai bune a tainelor naturii și ale universului în general, pentru folosirea tuturor acestora în interesul progresului și bunăstării oamenilor.în strategia partidului nostru, realizarea progresului tehnico-științific, magistrală a dezvoltării economico- sociale a României socialiste, necesită cu obligativitate educarea creativității in gindire și acțiune a tuturor oamenilor muncii, a tineretului in primul rind, fapt ce impune în prim planul acțiunii practice perfecționarea continuă a proceselor instructiv-educative ale învățămin- tului de toate gradele. In același timp, concepția revoluționară, unita-

condiții pen- și promptă a ia exigențele ale mutațiilor actuala etapă

procente, pe județe, in seara xilei de 21 iulie. (La 22 iulie, județele Bacău, Vaslui au raportat incheierea recoltării griului)
Prof. univ. dr. lnq.
Voicu TACHErettorul Institutului politehnic din București

(Continuare în pag. a IV-a)
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SECERIȘUL GRÎULUI
întreaga recoltă - strînsă cît mai repede, 

depozitată cu maximă grijă!
HUNEDOARA Organizarea temeinică sporește 

randamentul mijloacelor mecaniceȘi în județul Hunedoara secerișul griului a început mai repede decit în anii trecuți, dar ploile ce cad zilnic pun la încercare capacitatea organizatorică și de mobilizare a cadrelor de conducere din unitățile agricole, a mecanizatorilor și țăranilor cooperatori. în aceste condiții, comandamentul județean pentru coordonarea activității in agricultură a stabilit măsuri ferme pentru organizarea muncii de recoltare între ploi, prin urmărirea permanentă a stării de umiditate a lanurilor, concentrarea unor formații mari, compacte de combine, prese de balotat paie și mijloace de transport al paielor, pentru a se putea intra neîntîrziat la arat și semănat.Totodată, acolo unde există lanuri căzute din cauza vintului și a ploilor, au fost constituite echipe de cosași care recoltează grîul. Cînd nu se poate lucra din cauza ploilor, mecanizatorii efectuează reviziile tehnice la combine, pentru ca atunci cînd intră în lan să nu existe nici o combină care să stea.. Mai multe unități agricole, unde am urmărit în ultimele zile modul în care se desfășoară secerișul, am constatat că toate forțele sînt concentrate la recoltarea griului, lucrare ce nu suferă nici o amî- nare. La C.A.P. Romos, șapte combine erau gata să reînceapă recoltarea griului, întrerupt in ziua precedentă din cauza ploii. Către amiază, cînd soarele a Început să încălzească, inginerul Mircea Pătrîn- jean, după constatarea făcută la măsurătoarea umidității spicelor, a hotărît intrarea combinelor în lan pentru seceriș. Timp de cîteva ore am remarcat modul in care au acționat cadrele de conducere ale C.A.P., țăranii cooperatori și me
NEAMȚ____________ ■>

Măsuri bune, dar nu peste tot riguros aplicateCondițiile neprielnice din luna iulie au impus ca in județul Neamț recoltarea griului să înceapă mai tîrziu ca de obicei. Aceasta i-a determinat pe lucrătorii ogoarelor din această parte a țării să imprime în aceste zile un ritm mai accelerat secerișului, astfel incit să se încheie în timpul cel mai scurt. Și intr-adevăr, așa cum ne spunea tovarășul inginer Lucian Buzdugan, secretar cu probleme agrare al comitetului județean de partid, ritmul înregistrat în acest an la recoltarea griului — circa 3 000 hectare pe zi — este cu rqult,superior celui realizat in anii ăntenori.Resortul hotărîtor care acționează pentru atingerea acestei viteze zil

canizatorii la recoltarea griului și semănatul culturilor duble. De la secerat pînă la însămințarea culturilor duble s-a lucrat in flux, toate utilajele unității fiind mobilizate. Din cele 180 hectare cultivate cu griu, 140 hectare au fost recoltate, urmind ca într-o zi această lucrare să fie încheiată.La C.A.P. Sîntandrei, din consiliul agroindustrial Simeria, o formație de mecanizatori cu opt combine era pregătită pentru seceriș pe o solă din luncă, dar președintele cooperativei, care urmărea starea lanurilor, a stabilit mutarea urgentă a formației în alt lan, unde se putea recolta. Tot așa s-a procedat în consiliul agroindustrial Hațeg, aflat într-o zonă colinară. întrucît s-a putut lucra din plin la C.A.P. Silvașul de Jos, unde grîul ocupă 210 hectare, s-a concentrat aici un însemnat număr de combine, care au secerat într-o zi aproape 50 hectare, cît s-a recoltat înainte în trei zile. Asemenea acțiuni de întrajutorare și concentrare a unor formații mari de combine în locurile unde s-a putut lucra au avut loc luni și marți în toate consiliile agroindustriale.Pentru impulsionarea recoltării între ploile ce au continuat să cadă și ieri și eliminarea pierderilor de recoltă, in locurile unde grîul este căzut se folosesc coasele și secerile. Asemenea acțiuni au fost întreprinse in special în unitățile agricole din Dobra, Ilia, Teiu și Gurasada, din consiliul agroindustrial Ilia, unde echipe de cosași au strîns griul care apoi a fost batozat chiar la capătul lanurilor.
Sabin CERBUcorespondentul „Sclnteii*

nice de lucru este buna organizare, în cele mai multe consilii agroindustriale, îndeosebi la Dulcești, Ion Creangă, Moldoveni, Păstră- veni, lucrul este astfel organizat, incit fiecare combină recoltează în medie zilnic 6—7 hectare. Iată ce ne-a răspuns tovarășul Constantin Aanicăi, președintele consiliului agroindustrial Dulcești, atunci cînd l-am întrebat cum se reușește aici să se realizeze cea mai mare viteză zilnică din județ : „Lucrăm în fiecare lan exact cu cite combine trebuie, astfel incit am redus la minimum necesar deplasările acestora de la un lan la altul. în funcție de stadiul de coacere a fiecărei sole, repartizăm din timp, pe zile și ore. 

fiecare combină și mijloc de transport, astfel incit, de la începutul recoltării unui lan, avem totul asigurat pentru a se lucra fără întrerupere pînă la încheiere". Ar mai fi de adăugat că aici se lucrează in același ritm și la eliberarea de paie a terenului și la însămințarea culturilor duble. Iată un raport semnificativ care demonstrează buna corelare a celor două lucrări : două treimi din suprafața cu griu a fost recoltată și eliberată de paie, iar o treime este deja insămințată cu plante de nutreț.Măsurile bune puse In practică de cooperatorii de la Dulcești și din celelalte consilii agroindustriale fruntașe în această campanie, dacă ar fi aplicate riguros
SIBIU

Efort continuu pentruCondițiile neprielnice continuă să stinjenească desfășurarea lucrărilor de seceriș. Practic, în ultimele zece zile nu a existat o singură zi în care să se poată secera din plin. Sîmbătă, 19 iulie; s-a putut lucra un număr mai mare de ore, ceea ce a permis recoltarea unei suprafețe de 1331 hectare. Pe total județ, pînă în seara zilei de 21 iulie, recolta de griu a fost strînsă de pe 4 895 hectare, ceea ce reprezintă 20 la sută din suprafața cultivată. Totodată, precipitațiile frecvente au favorizat creșterea buruienilor în holde, ceea ce mărește umiditatea lanurilor.Dată fiind această stare de fapt, cuvîntul de ordine în agricultura județului Sibiu este ca toate forțele să treacă la recuperarea grabnică a restanțelor la seceriș. In acest context, în toate unitățile s-au luat măsuri de excepție, astfel ca fiecare fereastră de timp favorabil să fie folosită din plin. E demnă de luat în considerare inițiativa de la C.A.P. Racovița — extinsă în mai multe unități — unde programul zilei următoare este stabilit în cele mai mici detalii din seara precedentă. Terenul este împărțit în sectoare, iar fiecare combiner cunoaște din timp locul de muncă și suprafața corespunzătoare cu norma. „Procedăm așa — ne spune Erich Schell, șeful formației de recoltare — deoarece în condițiile din acest an combinele trebuie reglate foarte des, altminteri există pericolul ca o mare cantitate de boabe să rămină în paie. Modul acesta de organizare ne oferă posibilitatea să verificăm dacă toți com- binerii respectă înălțimea de tăiere și realizează norma de lucru pe mașină".Pentru a se cîștiga timp, la C.A.P. Cristian dimineața înainte de a se intra în lan, mecanizatorii lucrează două-trei ore la pregătirea terenului pentru însămințarea culturilor duble, Umidometrul este la cimp și mereu se fac măsurătorile de rigoa- 

în toate unitățile, ar putea constitui un puternic mijloc de accelerare a recoltării griului în județ. Dar iată că la Ștefan cel Mare, combinele nu sint repartizate pe sole în funcție de stadiul de coacere ; la Gherăești nu se fac reviziile și reparațiile seara, astfel incit lucrul să poată începe de la prima oră a dimineții ; la Costișa, în loc ca mutarea combinelor în alte lanuri să se facă noaptea, se pierde timp bun de lucru ziua. Sînt cîteva exemple de deficiențe în organizarea lucrului, a căror grabnică înlăturare va permite scurtarea la minimum a timpului destinat recoltării.
Constantin BIAGOV1C1 corespondentul „Sclnteii"

recuperarea restanțelorre. Emil Moișan, inginerul-șef al cooperativei, e hotărît să folosească toate orele bune de lucru, chiar dacă umiditatea în holde este mai mare. „Nu ne putem permite să așteptăm timp mai prielnic. La magazie am organizat echipe de oameni care așteaptă să ducem primele cantități de griu pentru a fi lopătat".Simultan cu recoltarea în toate unitățile se asigură transportul boabelor la magazii. La baza de recepție din Miercurea Sibiului, activitatea este astfel organizată, încit nici un mijloc de transport să nu întir- zie mai mult de 15 minute. Aici, în ultimii doi ani, au fost date în folosință două șoproane multifuncționale cu o capacitate de 1 000 tone fiecare, ceea ce asigură condiții optime de depozitare și descărcare. Revizia și recepția utilajelor — după cum ne spune loan Sirbu, șeful bazei — s-a făcut din timp și în condiții de calitate, astfel că instalațiile funcționează în trei schimburi fără să se fi înregistrat vreo defecțiune.Așa după cum ne-a asigurat ing. Iosif Tutulea, directorul direcției a- gricole județene, măsurile stabilite pentru recuperarea grabnică a restanțelor la seceriș vor asigura încheierea acestei importante lucrări în cursul acestei săptămini. In acest sens, combinele rămîn pe parcelele stabilite pentru recoltare, iar alimentarea lor se face direct în cimp; cei mai buni mecanici din cadrul S.M.A.-urilor au fost aleși să lucreze pe combine. în același scop, masa pentru combineri este servită în cimp unde se află și vagoanele dormitor. în toată această activitate, specialiștii din cadrul Direcției agricole și ai consiliilor agroindustriale au fost repartizați pe fiecare grupă de combine, asigurîndu-se astfel o mai bună organizare a muncii.
Ion Onuc NEMEȘ corespondentul „Sclnteii"

„Cărbunele deTronsonul de cale ferată dintre localitățile Popești și Copăceni, măsurind 16 km, a fost dat in folosință. Prima garnitură de tren transportînd 1 200 de tone cărbune extras de la mina Cerna a plecat de aici duminică, 20 iulie, către beneficiari. Traseul inaugurat face parte dintr-o nouă magistrală cu o lungime de peste 60 km, care va prelua lignitul extras din carierele de suprafață, cit și minele bazinului carbonifer Amaradia-Țăriia. în etapa următoare se vor lega localitățile Băbeni — Berbești — Alunu.Linia ferată șerpuiește printre dealuri. Constructorii de aici au învins în confruntările aspre cu instabilitatea unor terenuri subcarpatice moi, argiloase. puternic fa- liate, fisurate, cu infiltrații de apă și surpări masive. Dar ei nu despre asta vorbesc. Au reușit și gata ! De pildă, tuneliștii.Pe cîțiva dintre cei 480 cîți alcătuiesc brigada nr. 4 de la Popești i-am cunoscut. Gheorghe Chelcea, adjunctul brigăzii : „Am «minerit» forînd 3 473 de metri ciți măsoară lungimea tunelelor Groși, Cerna, Copăceni, Berbești luate la un loc. Ultimul il vom străpunge peste 20 de zile". Nu, 21 ?“. Aspru : „Nu, 20.

Vilcea" călătorește mai repedeDoar am fost miner. Șl am rămas. Dar noi, cei patru, vrem să și construim". „Care cei patru ?“. „Ion, tatăl meu, șef dp formație la dulgheri ; Vintilă, vărul meu, șeful punctului de lucru de la tunelul Berbești ; Tudor și Constantin, mecanici. Toți Chelcea. Așa. Ceilalți și noi patru"...Hădăreanu Corneliu, șef de bri- gadă-tunele, este de părere că „pădurea se usucă la umbra lenei". O clipă îi fug prin ochi gin- duri, apoi continuă : „Noi n-am avut umbră. Am tăiat cu tunelele noastre văile Luncavățului, Cerni- șoarei, Cernei, Oltețului de la miazăzi la apus. Ne-am ținut o dată cu soarele. îl știam deasupra noastră și a pădurii, că în tunel"...Vaier Ciupe, maistru, privire senină, calm, cumpătat. Aflăm că a construit 11 tunele. La Mestecăniș lingă Vatra Dorn ei, la Filpea și Sălard pe Valea Mureșului, la Stana pe Valea Crișului, la Holdea etc. „Peste citeva zile, cu soția și cei patru copii, plecăm de aici, de la Groși, Ia Berbești să-1 terminăm pînă la iarnă și pe acela. După asta coborim în vale. La Olt. Acolo-s de făcut 42 de tunele". „Cîți ani aveți, tovarășe Vaier ?“. Nu ezită. „Mai 

este pînă la pensie, nu-i bai. Abia am împlinit 44".Inginerul Mihai Dobr.ovolschi ne propune o sumară punctare a recordurilor și inventivității tuneliș- tilor pe care-i conduce ca director adjunct :
O construirea unei platforme mobile de întoarcere a autobasculantelor pentru încărcare in tunele, după o idee a maistrului Nicolae Cojanu, productivitatea muncii crescînd cu 75 la sută ;® la tunelul Berbești, record Ia înaintare de 78 m pe lună, față de 30 m cît reprezintă ritmul normal de lucru ;® abaterea maximă în spațiu de la traseu, tot la Berbești, nu a depășit 140 de mm ;• montarea unui scut de perforat în 35 de zile, față de 60 de zile cit este prevăzut în tehnologia respectivă ;• forarea și betonarea in curbă în formă de „S“ Ia tunelul .Copăceni ș.a....Tuneliștii de aici, aidoma tuturor constructorilor de viață nouă, oferă exemple care se oglindesc in strălucirea și istoria marilor împliniri comuniste petrecute in țara noastră în ultimii 21. de . ani.

Euqen D1CHISEANU

0 sarcină economică prioritară: REZULTATE ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI
PLANUL LA EXPORT 
-realizat ritmic, zi de ziîntre sarcinile economice ale acestei perioade , subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, o importanță prioritară are realizarea ritmică, riguroasă, la un înalt nivel calitativ a planului la export. Cum se acționează în această privință in unități industriale din județul Botoșani 7Ne oprim pentru început la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din orașul de reședință al județului. Asistăm la o discuție între maistrul Eugen Grasu, secretarul comitetului de partid, și inginerul Corneliu Vasiliu, membru al comisiei județene de export. „Planul de export l-am îndeplinit încă de la 20 ale lunii, urmind ca în două zile să încheiem probele de ștand la un nou lot de produse. Două-trei vagoane puse suplimentar Ia dispoziție ne-ar ajuta ca, pină la sfîrșitul lunii, să depășim sarcinile planificate cu peste un milion lei" — aprecia primul dintre ei. „Tocmai pentru asta am și venit — a răspuns cel de-al doilea. Mîine, după cunoașterea exactă a situației pe județ, ne-am propus ca, împreună cu Regionala C.F.R. Iași, să facem o redistribuire a vagoanelor, în funcție de cerințele fiecărei întreprinderi". Ce a urmat 7 Vagoanele au fost operativ asigurate.Este un fapt, dintre multe altele, care atestă rolul activ, eficient al membrilor comisiei județene pentru export în soluționarea operativă a problemelor ce apar. De multe ori, analiza la fața locului a situației îndeplinirii planului la export se realizează în strînsă conlucrare cu consiliul județean de control muncitoresc, inspectoratul pentru controlul calității produselor, organele financiar-bancare ș.a., urmărindu-se de fiecare dată dinamizarea ritmului de fabricație, asigurarea parametrilor calitativi și tehnici ai produselor, livrarea operativă a mărfurilor și încasarea neîntîrzlată a contravalorii acestora.Pentru obiectivele cu bătaie mal lungă, comisia județeană de export își include în programul de muncă efectuarea unor studii de mai bună organizare a producției și a muncii. în acest fel s-a procedat la începutul lunii iulie la întreprinderea de prelucrare a lemnului, unde, prin reorganizarea fluxului de fabricație și schimbarea tehnologiei de șlefuire a furnirelor, calitatea mobilei s-a ridicat la cote și mai înalte. După cum a stabilit comitetul județean de partid, membrii consiliilor de export au obligația să rezolve pînă la capăt problemele, de- plasîndu-se și în (ară la unitățile furnizoare, cerînd direct sprijinul organelor locale de partid, pentru a impulsiona livrarea de materii prime și materiale necesare produselor pentru export. Efectele pozitive ale acestei inițiative au și început să se arate : beneficiind de o aprovizionare ritmică, întreprinderile de mecanică, cea de utilaje ți piese de schimb, cea de producție industrială, fabrica de izolatori e- lectrici din sticlă ș.a. au încheiat cu zece zile mai devreme ciclul de fa

bricație a tuturor produselor planificate a se livra la export pe luna iulie, fapt ce asigură atît încadrarea în termenul stabilit a celorlalte operațiuni (ambalarea, livrarea, încasarea contravalorii mărfurilor livrate), cît și un cîștig de timp pentru devansarea producției pe luna următoare. în cadrul unor asemenea deplasări s-au identificat modalități mai eficiente de conlucrare între unități. De exemplu, întreprinderile e de confecții din Botoșani și Do- rohoi realizează direct la furnizori recepționarea și împărțirea pe formații de lucru a țesăturilor, ceea ce permite scurtarea cu două-trei zile a ciclului de producție.Pentru a asigura promptitudinea livrărilor potrivit dorinței clienților externi, orice minut sau oră bună
în întreprinderi 

din județul Botoșanide lucru cîștigate sînt binevenite, într-una din zilele trecute, la întreprinderea filatura de fire „Mela- na“ am aflat că, la mai puțin de o oră după încheierea unui contract economic cu un partener din Viena, directorul adjunct economic al întreprinderii transmitea prin telefon, din orașul respectiv, parametrii tehnici ai firelor contractate.— Este atît de urgentă comanda încit se impunea o convorbire telefonică din Viena 7 — l-am întrebat pe directorul întreprinderii, inginerul Mihai Șeremet.— Termenul de livrare este obișnuit — ni s-a răspuns. Transmiterea operativă a parametrilor produselor contractate are însă în vedere acoperirea continuă a capacităților de producție, ca urmare a organizării fabricației pe linii tehnologice specializate.Reținem că, pînă de curind, producția de export a întreprinderii se realiza în cadrul unor formații de lucru specializate. Cum însă volumul exportului a ajuns între timp la peste 80 la sută din producția-marfă a unității, se înțelege că formațiile specializate ar fi trebuit să dețină aceeași pondere în cadrul colectivului, ceea ce ar fi însemnat utilizarea nerațională a personalului muncitor. De aceea, s-a trecut la organizarea producției pe linii tehnologice specializate. Aceasta a presupus adaptarea mașinilor, utilajelor și, nu în ultimul rind, a oamenilor, la cerințele fabricației Ia parametri superiori a unui anumit tip de produs. Acum funcționează cinci linii tehnologice specializate. O asemenea linie tehnologică pornește din atelierul de laminare, în care deține cinci mașini, și urmează întreg fluxul de fabricație, inclusiv la ambalarea și livrarea produselor. Pe linia respectivă se produce numai un anumit tip de fire, ceea ce dă posibilitatea specializării muncitorilor.La buna organizare trebuie adăugat și spiritul de răspundere al co

lectivului. Bunăoară, în situația relatată anterior, întîmplător, parametrii tehnico-funcționali comunicați de la Viena corespundeau profilului unei linii tehnologice specializate existente. „Nu plecăm din unitate pînă nu asigurăm toate condițiile lansării în fabricație a noului contract" — a spus directorul întreprinderii. Desigur, acest „nu plecăm din..." înseamnă foarte multe lucruri : scoaterea din magazie a materialelor, efectuarea probelor de laborator etc. Toate acestea presu- punînd eforturi suplimentare. La data cînd delegatul întreprinderii s-a înapoiat de la partenerul extern, o bună parte din producția contractată se și afla în fabricație.întreprinderea de confecții din Botoșani ar fi putut adăuga în contul realizărilor la export pe primul semestru al anului curent un volum de produse în valoare de peste 2,5 milioane lei. N-a reușit aceasta întrucît produsele respective constituiau loturi incomplete și au rămas pe stoc. Situații asemănătoare s-au constatat și la întreprinderile „E- lectrocontact", de prelucrare a lemnului, de țesături subțiri tip in, care, dacă ar fi fost evitate, ar fi sporit realizările la export ale județului cu încă 49 milioane lei.Ce se întreprinde pentru prevenirea unor asemenea situații 7 în spiritul măsurilor stabilite recent de conducerea partidului, s-a trecut la acțiuni energice în vederea încheierii ciclurilor de fabricație la aceste produse pină la data de 25 a acestei luni, urmind ca, începind cu luna august, să nu se mai admită nici o depășire a datei de 20 a fiecărei luni.
Silvestri A1LENE1 corespondentul „Scinteii”

(Urmare din pag. I)miei, care impun ca metalele neferoase să reintre planificat in circuitul economic, fiind recuperate pe capacități de înalt randament și eficiență special create.De ce nu se procedează altfel 7 Apreciem că o răspundere importantă revine în acest sens coordonatorilor de balanță și forurilor de resort care trebuie să vegheze ferm la respectarea legii. Reamintim în acest sens o prevedere clară a Legii planului cincinal : „Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, împreună cu ministerele și centralele vor urrări ca livrarea materiilor prime și materialelor noi să se facă numai in măsura indeplinirii, de către unitățile beneficiare, a sarcinilor de predare a materialelor refolo- sibile stabilite din plan". Cu alte cuvinte, să nu se dea motoare electrice noi pentru reparații unei întreprinderi care nu dezmembrează și nu predă aluminiul și cuprul din motoarele uzate, să nu se livreze oțeluri aliate unităților constrUctoa-

Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de alte colective de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, de construcții și transporturi, din unități agricole și comerciale, precum și din domeniul prestărilor de servicii.în urma rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii iunie pe primele locuri se situează :ÎN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA DE CĂRBUNELocul I : întreprinderea electro- centrale Oradea, cu 368,1 puncte.Locul II : întreprinderea elec- trocentrale Craiova, cu 182,3 puncte.ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METANLocul I : Schela de producție petrolieră Țiclcni, județul Gorj, cu 726,8 puncte.Locul II : Schela de producție petrolieră Berea, județul Buzău, cu 707,4 puncte.Locul III : Schela de producție petrolieră Drăgășani, județul Vilcea, cu 654,4 puncte.ÎN INDUSTRIA METALURGIEI FEROASELocul I : întreprinderea „Laminorul de tablă" Galați, cu 611 puncte.Locul II : întreprinderea de fier Vlăhița, județul1 Harghita, cu 332,5 puncte.Locul III : întreprinderea „Ciocanul" Nădrag, județul Timiș, cu 66,6 puncte.ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ ENERGETIC, PETROLIER, UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU METALURGIE, CHIMIE, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI ALTE RAMURILocul I : întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie" — București, cu 879,1 puncte.Locul II : întreprinderea de mașini grele București, cu 843,7 puncte.Locul III : întreprinderea de utilaje și piese de schimb — Botoșani, cu 664,8 puncte.
re de mașini care nu au predat distinct, pe mărci sau grupe de mărci, resturile sau deșeurile de oțeluri aliate provenite din prelucrări. Așadar, nimic altceva decit să se instituie o disciplină fermă, o ordine de- săvirșită în folosirea materialelor re

MATERIALELE REEOLOSIBILE - REINTRODUSE INTEGRAL ÎN CIRCUITUL ECONOMIC!
cuperate, ca In întreaga activitate economică.Fără a intra, de această dată în amănunte, vom preciza că in același spirit este necesar să fie analizate cauzele unor rămîneri în urmă și luate măsurile corespunzătoare pentru intensificarea colectării și recuperarea restanțelor la hîrtii-car- toane, textile, cioburi de sticlă și mase plastice atît din activitățile economice productive, cit și de la populație.Care sînt, în principal, măsurile și acțiunile ce trebuie întreprinse în continuare in vederea recuperării in- 

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA FINA ȘI SCULE, ECHIPAMENT SPECIALLocul I : întreprinderea mecanică Plopeni, județul Prahova, cu 835,2 puncte.Locul II : întreprinderea nr. 2 Brașov, cu 780,9 puncte.
Panoul fruntașilor pe primele 6 luni

Locul III : întreprinderea „Optica Română" — București, cu 691,3 puncte.ÎN INDUSTRIA DE CELULOZA ȘI HÎRTIELocul I : Combinatul de celuloză, hirtie și cartoane Zărnești, județul Brașov, cu 582.8 puncte.Locul II : Combinatul de celuloză și hirtie „Letea", județul Bacău, cu 398,2 puncte.ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII LEMNULUILocul I : întreprinderea de mobilă și decorațiuni „Heliade" — București, cu 549 puncte.Locul II : întreprinderea de casete pentru radio și televizoare — București, cu 377,7 puncte.Locul III : Combinatul de prelucrare a lemnului — Oradea, cp 115,1 puncte.ÎN INDUSTRIA TEXTILA (LÎNA, MATASE, IN, CÎNEPA) Locul I : întreprinderea de stofe „Libertatea" — Sibiu, cu 747,5 puncte.Locul II : întreprinderea de stofe „Postăvăria Română" — București, cu 567 puncte.
tegrale, neintirziate a oricăror rămî- neri în urmă și asigurării tuturor condițiilor pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan in acest domeniu ? Cu deosebire in programele proprii de măsuri ale ministerelor, centralelor industriale și întreprin

derilor, cea mai mare atenție trebuie să se acorde îmbunătățirii organizării activității de identificare, recuperare, sortare și depozitare a materialelor refolosibile. Așa cum experiența unor întreprinderi a dovedit, ești* deosebit de util ca fiecare loc de muncă să fie dotat cu conteinere sau miniconteinere pentru colectarea selectivă și recuperarea în întregime a resurselor materiale refolosibile rezultate din procesele de producție. în același timp, este necesar să se organizeze riguros activitatea de dezmembrare a mașinilor, utilajelor, instalațiilor sau altor mecanis-

Locul III : întreprinderea Țesă- toria de mătase — Sighișoara, județul Mureș, cu 514,8 puncte.ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR ZAHAROASELocul I : întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Roman, județul Neamț, cu 927,1 puncte.Locul II : întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Sascut, județul Bacău, cu 895,8 puncte.Locul III : întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr
Bucecea, județul Botoșani, cu 822,1 puncte.ÎN AGRICULTURA DE STAT — UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL Locul I : întreprinderea avicolă de stat Piatra Neamț, cu 1314,2 puncte. /Locul II : întreprinderea avicolă de stat Constanța, cu 1 115 puncte. Locul III : întreprinderea avicolă de stat Focșani, cu 1 077,4 puncte.ÎN SECTORULDE CONSTRUCTII-MONTAJ AL CONSILIILOR POPULARE JUDEȚENELocul I : Trustul antrepriză generală de construcții-montaj Bacău, cu 909,4 puncte.Locul II : Trustul antrepriză generală de construcții-montaj Timiș, cu 798,9 puncte.Locul III : Trustul antrepriză generală de construcții-montaj Argeș, cu 679,1 puncte.ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR FEROVIARE — DEPOURI DE CALE FERATALocul I : Depoul de cale ferată Cluj, cu 291,3 puncte.

me scoase din uz și aprobate Ia casare pentru recuperarea și reutili- zarea ca atare sau după anumite recondiționări a pieselor și suban- samblelor rezultate.O problemă importantă este aceea a asigurării transportului rațional al 

materialelor refolosibile la unitățile unde acestea se valorifică, ceea ce impune prelucrarea integrală a spânului și a celorlalte materiale refolosibile rezultate din producție, consum și casări, prin operații de mă- runțire, compactare, brichetare, balotate. După care, trebuie asigurată livrarea operativă a materialelor refolosibile, preferindu-se expedierea directă, in vagoane pline, direct la unitățile de prelucrare.în afară de aceste măsuri de ordin organizatoric, gospodăresc, o mare însemnătate o are aplicarea neîntirziată in producție a

Locul II : Depoul de cale ferată Caranșebeș, județul Caraș-Severin, cu 282.9 puncte.Locul II : Depoul de cale ferată Galați, cu 276,8 puncte.ÎN DOMENIUL COMERȚULUI INTERIOR — ÎNTREPRINDERI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA Locul I : întreprinderea de alimentație publică Rimnicu Vîlcea, cu 361,1 puncte.Locul II : întreprinderea de alimentație publică Bacău, cu 359,4 puncte.Locul III : întreprinderea de alimentație publică Suceava, cu 315,5 puncte.ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII MATERIALELOR REFOLOSIBILELocul I : întreprinderea județeană de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile Ialomița, cu 289 puncte.Locul II : întreprinderea județeană de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile Botoșani, cu 248 puncte.Locul III : întreprinderea județeană de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile Mehedinți, cu 194 puncte.ÎN TRANSPORTUL LOCALLocul I : întreprinderea județeană de transport local Timiș, cu 1 306,7 puncte.Locul II : întreprinderea județeană de transport local Bacău, cu 1 248 puncte.Locul III : întreprinderea județeană de transport local Vrancea, cu 1 216,3 puncte.ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFACERE A MĂRFURILORLocul I : Uniunea județeană Neamț, cu 896,7 puncte.Locul II : Uniunea județeană Dîmbovița, cu 730,9 ppnete.județeanăLocul III : Uniunea Bihor, cu 729,1 puncte.
rezultatelor cercetărilor științifice referitoare la elaborarea unor tehnologii eficiente de prelucrare și valorificare a materialelor refolosibile, ceea ce presupune adoptarea măsurilor adecvate pentru realizarea la termen a capacităților de producție cu această destinație, pentru dotarea cu mecanisme, utilaje și instalații de pregătire și prelucrare. După cum, o dată cu punerea în funcțiune a noilor capacități, trebuie făcut tot ce este nevoie pentru ca acestea să funcționeze la parametrii proiectați, cu eficiența stabilită.Cum se poate observa, problemele recuperării și valorificării materialelor refolosibile în fiecare întreprindere sînt deosebit de complexe. De aceea, considerăm important ca, pentru rezolvarea lor unitară și aducerea la îndeplinire, punct cu punct, a tuturor măsurilor stabilite, să se extindă experiența unor unități care și-au organizat compartimente distincte, dimensionate în funcție de volumul și diversitatea materialelor refolosibile care trebuie recuperate și valorificate, cu sarcina de a coordona unitar această activitate.
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21 DE ANI DE LA ISTORICUL FORUM AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI DIN IULIE 1965

Proiecția impresionantă a viitorului patriei, cutezătoarele obiective pentru actuaiul cincinal și pentru deceniul următor, pină in anul 2000, stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului, au la bază mărețele înfăptuiri obținute de poporul nostru tn etapele revoluției și construcției socialiste. cu deosebire in „Epoca Nicolae Ceaușescu". După Congresul al IX-lea, de la care se împlinesc, in aceste zile, 21 de ani, tara Întreagă a devenit un vast șantier. Au fost ridicate mii și mii de edificii industriale repartizate echilibrat in toate județele patriei. Transformarea socialistă a agriculturii, iar in prezent noua revoluție agrară au determinat un amplu proces de innoire a modului de a munci, de a gindi și de a trăi al țărănimii. Totodată, au cunoscut progrese fără precedent in istoria țării știința, învățămîntul și cultura. S-au înălțat, în toate orașele, în toate satele, milioane de locuințe confortabile, numeroase edificii social-culturale. Pretutindeni, pe cuprinsul României, se muncește, se făuresc importante valori materiale și spirituale. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, „minunatele infăptuiri obținute in construcția socialismului sint rezultatul muncii eroicei noastre clase muncitoare — clasa conducătoare a societății, care-și îndeplinește cu abnegație rolul de a conduce întreaga națiune pe calea luminoasă a noii orinduiri sociale : ele sint rodul muncii țărănimii, al intelectualității, al tuturor oamenilor muncii". Iar inspiratorul și organizatorul acestui uriaș proces constructiv este Partidul Comunist Român. in frunte cu secretarul său general, președintele tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Trăim intr-o societate care se dezvoltă sub semnul neîncetatei modernizări. In anii revoluției și construcției socialiste, cu deosebire după Congresul al IX-lea, au fost elaborate și înfăptuite ample programe pentru modernizarea industriei, a agriculturii. a economiei in general ; pentru modernizarea științei, invățămin- tului și culturii ; pentru modernizarea vieții sociale, a civilizației, O dată cu noul cincinal, care a început în acest an, partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. au inițiat acțiuni de mare anvergură pentru modernizarea producției, a muncii. S-a pornit de la cerința înnoirii structurii întregii activități in fiecare unitate din sistemul ’ economiei najjtmale. Deț la cerința de a căuta — și de a găsi — mijloaci;. reale și eficiente de perfecționare a muncii. Așa cum a reieșit cu claritate din cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al partidului din 23—24 iunie a.c., modernizarea se dovedește a fi o necesitate obiectivă, un imperativ intr-un moment în care noua revoluție tehnică și științifică determină mutații profunde, radicale atît în domeniile vieții materiale, cit și pe planul conștiinței. Fără îndoială că. în acest proces revoluționar, se produc mutații profunde și la nivelul clasei muncitoare, ale cărei răspunderi sporesc enorm in actuala etapă.Clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății ! Acest rol de imensă răspundere politică și socială nu i-a fost atribuit de cineva, prin vreun act juridic sau adminis

DEMOCRAȚIE, CONȘTIINȚĂ, RĂSPUNDERE
Moment de însemnătate hotărî- toare m viața partidului și a națiunii noastre, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a deschis o epocă de profunde innoiri revoluționare. în anii care au trecut de atunci, poporul român, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a inîăptuit o vastă operă constructivă, de transformare radicală a întregii societăți, asigurind dezvoltarea și modernizarea industriei și agriculturii socialiste, dezvoltarea puternică a științei, învățămintului și culturii, făurirea unei noi conștiințe a oamenilor muncii, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, creșterea rolului statului, a prestigiului României pe plan internațional.în același timp, Congresul al IX- lea al partidului a definit liniile de bază ale dezvoltării și adîncirii noii democrații muncitorești, revoluționare.

Un sistem unitar de con
ducere, prin participarea 
largă a maselor, concepția partidului nostru cu privire la democrația socialistă configurează teoretic multiplele fațete ale acestui nou tip de conducere politică a societății, ca și ale procesului de edificare a structurilor sale organizatorice. în temeiul legăturii dialectice dintre procesul făuririi de ansamblu a noii societăți și cel al făuririi subsistemului său politic, partidul nostru a dezvoltat și îmbogățit viziunea sa teoretică despre democrație in concordanță cu exigențele fiecărei etape a construcției socialiste. în anii care au urmat celui de-al IX-lea Congres, din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in România s-a edificat un nou cadru al democrației socialiste, un cadru original exprimat printr-o mare varietate de structuri și mijloace, armonios articulate. prin care toți oamenii muncii iși pot afirma in mod direct dreptul de opțiune și de decizie in ce privește politica internă și externă a țării. Un sistem unitar, alcătuit din organe și organisme ce iși desfășoară activitatea in toate unitățile economice și sociale, precum și la nivel național, in centrul cărora se află principiile autoconducerii și autogestiunii muncitorești, sistem ce 

trativ, ci i l-au conferit viața, istoria. Au desemnat-o, pentru acest rol, propriile sale calități definitorii : contribuția determinantă Ia realizarea producției materiale, forța organizatorică, spiritul revoluționar, atașamentul față de nou, față de tot ceea ce este înaintat. Sint trăsături ce s-au afirmat și s-au consolidat treptat, de la apariția clasei muncitoare în viața economico- socială a patriei noastre și pină în prezent.însuși momentul făuririi clasei I noastre muncitoare este legat in I mod fundamental de renașterea politică și economică a patriei. Revoluția industrială, declanșată în vestul Europei, în condițiile specifice de la sfirșitul veacului al XVIII-lea, nu a cuprins și țările române. Aici, datorită vitregiilor pe care a trebuit să le înfrunte poporul român, în 
j 0 nouă calitate a muncii, i
; o nouă calitate a pregătirii pentru muncă i

tumultul istoriei sale, alte obiective s-au dovedit a fi în vremea aceea prioritare : Unirea, Independența, Suveranitatea. S-au mai interpus, apoi, in drumul spre industrializare, o serie de bariere ridicate de rapacele interese ale claselor avute, cu deosebire ale moșierimii, care 1 vedea in construcția de fabrici un atentat la propria sa putere economică și politică. Dar și in aceste condiții grele, numeroși patrioți luminați au pornit lupta pentru ca România să-și dezvolte o industrie proprie. Cele mai multe dintre întreprinderile industriei românești au, rămas însă, pentru multă vreme, in stadiul manufacturier.In acest cadru economic, social și politic, o nbuă categorie socială și-a făcut intrarea în istoria României : muncitorimea. O nouă clasă iși cerea dreptul la viață. Muncitorii din prima generație erau, în cea mai mare parte, țărani. Ei aduceau din satele patriei noastre o morală sănătoasă, ale cărei principale trăsături erau dîrzenia, hărnicia, cinstea. $i aduceau spiritul revoluționar caracteristic clasei țărănești; care de atîtea ori s-a ridicat la luptă împotriva asupririi, a nedreptăților, s-a ilustrat prin eroismul cu care a luptat pentru libertatea, independența și unitatea patriei. Toate aceste trăsături. în contact cu o realitate nouă, aceea a muncii industriale, în contact cu ideile socialismului științific, s-au regăsit într-o conștiință nouă : conștiința clasei muncitoare. De peste un veac, muncitorii au trecut la organizarea lor profesională și politică, proces ce a intrat intr-un stadiu superior în anul 1893, cînd primul partid politic al clasei muncitoare i-a întărit proletariatului din România conștiința forței sale. An de an, clasa muncitoare a devenit tot mai puternică, s-a afirmat cu tot mai multă vi

favorizează un permanent și angajat dialog ai conducerii de partid și de stat, cu masele largi de oameni ai muncii, dialog desfășurat întotdeauna într-o atmosferă constructivă, de stimulare a inițiativei maselor. „Am realizat — sublinia secretarul general al partidului — un sistem unitar de conducere a țării de către popor, o democrație economică și socială de tip nou, care ne permite să valorificăm larg inițiativa, experiența și capacitatea de creație a maselor Ia înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Acum, esențial este să asigurăm buna funcționare a acestui cadru democratic, folosirea deplină a posibilităților pe care le oferă".Politica promovată de partid in acest domeniu implică atit preocuparea pentru perfecționarea continuă a sistemului de instituții democratice, cit și preocuparea pentru dezvoltarea conștiinței politice înaintate pentru însușirea de către mase a valorilor noi, socialiste. în documentele partidului, în opera teoretică a secretarului general al partidului este subliniată interdependența dialectică dintre democrația muncitorească. revoluționară și conștiința socialistă. Esența democrației noastre o reprezintă participarea oamenilor muncii la conducere, dar, pentru a fi eficientă, această participare trebuie să fie competentă și responsabilă. De aceea, democrația socialistă se dezvoltă pe măsura creșterii gradului de pregătire profesional- științifică, a competenței oamenilor muncii, a lărgirii orizontului lor de cultură, de cunoaștere, precum și a nivelului lor politico-ideologic.
Participarea conștientă și 

creatoare — trăsătură defi
nitorie a omului nou. Con' cepția partidului privind dezvoltarea conștiinței socialiste, ca parte organică, inseparabilă a operei de edificare a societății noi pornește de la o serie de considerente importante, printre care se înscriu : caracterul conștient al procesului de făurire a socialismului și comunismului, in concordanță cu legile obiective ale dezvoltării societății, proces in care Se restringe tot mai mult aria acțiunii spontane ; caracterul multilateral al dezvoltării societății noastre, care implică prefaceri calitative, perfecționarea tuturor domeniilor vieții sociale ; rolul 

goare pe arena politică șl socială a tării. Cu deplina convingere că al lor este viitorul, că ei au rolul de a determina noul curs al istoriei, muncitorii, in strinsâ alianță cu țărănimea muncitoare, cu intelectualitatea progresistă, au pășit umăr la umăr in lupta dreaptă pentru o viață nouă, pentru o societate fără exploatatori și fără exploatați. Unitatea sa, ca bază a coeziunii tuturor forțelor democratice și progresiste ale țării, a întregului popor, avea să devină esența mișcării muncitorești din România.Un moment cardinal In dezvoltarea mișcării muncitorești din țara noastră l-a constituit făurirea, la 8 mai 1921, a Partidului Comunist Român. Cei dinții care au venit în rîndurile partidului, care au format partidul au fost muncitorii. Ei au adus în partid concepțiile înaintate ale unei clase ce a intrat în istoria 

națională într-o perioadă de mare avint patriotic, ale' cărei plăci- turnante sint revoluția din 1848, Unirea din 1859, cucerirea independenței de stat, in 1877, făurirea, la 1 Decembrie 1918, a statului național unitar român. Ei se dovediseră a fi moștenitorii celor mai înaintate tradiții de luptă revoluționară ale poporului român. In marele front național ce s-a împotrivit fascismului și războiului, forța cea mai puternică și mai hotărită în lupta pentru apărarea unității și independenței patriei a fost clasa muncitoare. Sub directa conducere a partidului comunist, reafirmindu-și cunoscutele lor virtuți, muncitorii au imprimat mișcării antifasciste și antirăzboinice impresionantă vigoare, neclintită fermitate și. exemplară combativitate. Eroismul muncitoresc, spiritul de sacrificiu, iubirea de țară au însuflețit marile bătălii revoluționare din deceniile patru și cinci ale acestui secol. Desfășurate sub semnul unității clasei muncitoare, a forțelor democratice și progresiste, puternicele demonstrații antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, inițiate și conduse de partidul comunist, în a căror organizare un rol hotărîtor a revenit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, au dat expresie voinței ferme a poporului român de a apăra patria, libertatea și integritatea ei. în același timp, toate aceste momente istorice au contribuit în mod decisiv la îmbogățirea experienței politice și organizatorice a clasei muncitoare, oonstituindu-se într-o adevărată școală de educație patriotică și revoluționară.tn focul evenimentelor ce au urmat, clasa muncitoare s-a situat în avangarda luptei desfășurate de întregul nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, soldate cu infrîngerea fascismului.

activ de forță motrice pe care îl are conștiința socialistă in raport cu dezvoltarea sociala, cu gradul de participare a maselor la progresul economic, la viața politică a țării ș.a.Rolul deosebit al conștiinței socialiste în societatea noastră a fost sintetizat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în teza potrivit căreia socialismul și comunismul nu pot fl concepute decit ca rezultat al creației istorice, conștiente a maselor, ca orinduire in care, pentru prima dată în istorie, masele se ridică la un nivel superior de înțelegere a necesității, a legilor obiective și acționează în concordanță cu cerințele acestor legi.Reprezentind o etapă nouă, calitativ superioară in dezvoltarea conștiinței sociale, atit prin conținut și trăsăturile sale, cit și prin rolul său activ în transformarea revoluționară a societății, conștiința socialistă presupune însușirea concepției revoluționare a partidului comunist — materialismul dialectic și istoric, socialismul științific, a conștiinței politice, juridice, a culturii spirituale a noii orinduiri, conștiința profesională, respectiv cultura de specialitate (înglobînd cele mal noi cuceriri ale revoluției științifice și tehnice), spirit revoluționar, răspundere față de societate, precum și viața afectiv-emoțională și ansamblul de manifestări politice axate pe idealul de viață socialist. Aceste componente și forme de manifestare ale conștiinței socialiste reprezintă, concomitent, și trăsături definitorii ale omului nou al societății noastre.în condițiile impetuoasei revoluții tehnico-științifice contemporane, se pune un accent deosebit pe formarea conștiinței profesionale, pe pregătirea temeinică de specialitate, pe instruirea și pregătirea tinerei generații și a întregului popor. Așa cum sublinia secretarul general al partidului in cuvintarea la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. din 23—24 iunie a.c. : „De fapt, vorbind de revoluția tehnico-științifică ar trebui s-o completăm cu revoluția in conștiința oamenilor".Crearea unui învățămint modern, structurat pe necesitățile economiei și culturii naționale, legarea acestuia de producție și cercetarea științifică, asigură pregătirea unor specialiști capabili să aplice competent tehnologiile moderne, să susțină eforturile de dezvoltare intensivă a industriei și agriculturii. Pe baza orientărilor fundamentate de secretarul general al partidului, școala de toate 

cu victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. în procesul marilor transformări revoluționare de după Eliberare, unitatea dintre partid și clasa muncitoare s-a consolidat, â dobindit noi valențe. Muncitorii se aflau în primele rinduri ale marilor demonstrații pentru democratizarea aparatului de stat, pentru cucerirea puterii politice și economice. Istoria poporului român nu mai cunoscuse pină atunci o atît de puternică efervescență revoluționară. încă nu erau asigurate condiții omenești de muncă, muncitorii nu aveau încă depline drepturi politice, dar învățaseră să lupte pentru ele. La 30 Decembrie 1947, o dată cu proclamarea Republicii, clasa muncitoare, in alianță cu țărănimea și intelectualitatea, sub conducerea partidului comunist, cucerea pe deplin puterea politică in stat. Acum, cei care de

cideau soarta țării, drumul ei către ziua de miine nu mai erau capitaliștii și moșierii. Ei fuseseră alungați de pe scena istoriei. Acum, clasa muncitoare, întregul popor, sub conducerea partidului, aveau să-și spună cuvîntul, să hotărască destinul României. Primul mare act de guvernare populară a fost luarea in stăpînire a principalelor mijloace de producție. Muncitorii au fost chemați să conducă fabricile, minele, exploatările petroliere și au dovedit că sint mai capabili; mai competenți decît foștii lor patroni. Munca însăși, dezrobită, și-a sporit forța productivă, și-a îmbogățit conținutul.Dar, în esență, economia românească era preponderent agrară. Din totalul populației ocupate, forța de muncă grupată în industrie și construcții avea o pondere de numai 14,4 la sută, în timp ce agricultura înregistra un record absolut : 73,5 la sută. Grupată cu deosebire în numai cîteva centre economice măi dezvoltate, slab. • înzestrată din punct de vedere tehnic, industria românească avea o contribuție prea, puțin însemnată la constituirea venitului național. întreprinderile industriale ce fuseseră naționalizate erau, de fapt, cele mai multe dintre ele, ateliere de producție și reparații. Munca industrială era istovitoare și se desfășura în condiții grele. Se lucra cu ciocanul, se căra cu spinarea în hale pline de praf și funingine. De la acest stadiu a început procesul revoluționar de industrializare socialistă a României. S-a trecut Ia refacerea fabricilor, la mecanizarea uno.r lucrări. Primele planuri cincinale au înscris, între obiectivele lor de prim-ordin, dezvoltarea industriei grele, cu deosebire a industriei constructoare de mașini.

gradele a devenit principalul factor, atit de instrucție, cit și de educare a membrilor societății noastre. In acest vast proces educațional este acordată o atenție deosebită educației prin muncă și pentru muncă, cultivării spiritului de răspundere pentru progresul patriei, a devotamentului pentru partid și popor.Conștiința socialistă se dezvoltă pe fundamentul democrației muncitorești, revoluționare create în țara noastră dar, în același timp, ea influențează in mod activ dezvoltarea și perfecționarea democrației socialiste, fructifică valențele sale. Participarea tot mai activă a oamenilor muncii la conducerea societății, la rezolvarea problemelor social-econo- mice din fiecare domeniu de activitate constituie o adevărată școală de perfecționare a omului, constructor conștient al noii orinduiri. Prin mecanismul democrației muncitorești, revoluționare se dezvoltă, totodată, spiritul novator al oamenilor muncii, aceștia fiind stimulați să participe tot mai activ la perfecționarea organizării și modernizarea producției, la sporirea eficienței și rentabilității din fiecare unitate economică. In acest sens sublinia secretarul general al partidului ideea că numai pe baza însușirii științelor despre natură și societate, a concepției revoluționare despre lume și viață, a unei culturi avansate, oamenii muncii pot dobindi capacitatea de a înțelege legitățile dezvoltării societății, de a asimila cuceririle noii revoluții din știință și tehnică și, pe această bază, de a folosi în mod eficient, competent și responsabil, structurile larg democratice create în țara noastră și prin care pot participa în mod direct la actul decizional din toate domeniile de activitate și la toate nivelurile.Constituind o dimensiune esențială a democrației muncitorești, revoluționare, responsabilitatea socialistă presupune spirit revoluționar, receptivitate față de nou, lupta hotărită împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat, a oricăror atitudini rutiniere, anacronice, presupune promovarea progresului, cere eforturi susținute pentru înlăturarea greutăților și neajunsurilor, pentru lichidarea fenomenelor negative. A manifesta responsabilitate socialistă revoluționară înseamnă a da dovadă în permanență de inițiativă, de spirit creator, a fl continuu preocupat de perfecționarea metodelor de muncă, de crește

Marea operă de dezvoltare și modernizare a industriei romanești s-a înfăptuit insă in anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Toți acești 21 de ani au cunoscut un puternic avint constructiv, proces in care au prins rod ideile de esență revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor, a tuturor localităților patriei. Tirguri oarecare au devenit importante centre industriale. In localități care altădată nu aveau decit unul sau două ateliere meșteșugărești au apărut moderne întreprinderi de construcții de mașini, de electrotehnică și electronică, de oțeluri speciale, de chimie, dotate cu mașini și utilaje la cel mai înalt nivel al tehnicii mondiale.Faptul că. in anii revoluției și construcției socialiste, cu deosebire după cel de-al IX-lea Congres, au fost create peste șase milioane de noi locuri de muncă are profunde semnificații. Milioane de oameni și-au schimbat in mod fundamental destinul, au intrat' in rindurile clasei muncitoare, și-au împlinit personalitatea in contact direct cu revoluția tehnico-științificâ. A fost necesar să fie aduși in unități economice dintre cele mai moderne oameni din mediul sătesc. Și a mai fost necesar ca acești oameni să fie deprinși cu exigențele muncii la pupitrele unor mașini ultramoderne, cu ritmurile activității industriale. Să fie ajutați să se califice, apoi să-și ridice calificarea, să urmeze școli serale, să-și lărgească, prin eforturi proprii, orizontul de cunoștințe. Dar etapa inițierilor a trecut. O dată cu uzinele noastre moderne au crescut muncitori, ingineri, maiștri cu o inaltă conștiință patriotică, revoluționară, care au învățat să gindească pentru întreprinderea in care lucrează, au înțeles să se pregătească temeinic și să aplice in mod creator cunoștințele acumulate.în cei dinții ani de după Congresul al IX-lea, cea mai mare parte a celor ce intrau în rindurile clasei muncitoare provenea din populația agricolă și casnică. Această realitate era determinată de condițiile econo- mico-sociaie de atunci ale României. Dezvoltarea școlii românești, in anii ..Epocii Nicolae Ceaușescu". generalizarea invâțămintului de opt ani, apoi a celui de zece ani, creșterea neîncetată a numărului liceelor de specialitate au determinat, apoi, o realitate nouă. A devenit preponderent numărul muncitorilor repartizați in întreprinderi după absolvirea școlilor profesionale.'ă liceelor. Integrat cu cercetarea și producția, învățămîntul românesc și-a intensificat contribuția la perfecționarea forței de muncă, la ridicarea calificării clasei muncitoare.Desfășurarea impetuoasă a industrializării socialiste a determinat schimbări profunde în fizionomia și în conținutul activității clasei muncitoare. S-a format, practic, o nouă clasă muncitoare, superioară atît numeric, cit și calitativ, cu un nou stil de muncă și de viață, cu o inaltă pregătire politică și profesională, cu un larg orizont cultural. Peste 85 la sută din numărul total al muncitorilor sint. în prezent, calificați, iar in ramurile de virf ponderea acestora depășește 90 la sută. Muncitorul, făuritor de noi valori fundamentale ce se adaugă 

rea randamentului, eficienței în orice ramură de activitate. Acest tip de responsabilitate cere In mod deosebit atitudine politică militantă, implicare activă in viața societății, în opera de edificare a noii orinduiri.
Implicare activă în înfăp

tuirea programelor de pro
pășire a patriei. In societatea noastră socialistă, afirmarea responsabilității politice, a spiritului muncitoresc-revoluționar este rezultatul unui amplu proces de profunde transformări. Proprietatea socialistă, relațiile sociale si de producție de tip socialist constituie fundamentul realizării noului tip de responsabilitate socială. Această premisă obiectivă nu a condus automat Ia apariția și dezvoltarea responsabilității socialiste, ci a fost și este în continuare necesară o amplă activitate politico- ideologică și educativă, precum șl cadrul instituțional adecvat. Astfel, procesul profund de democratizare a, statului, creșterea rolului organizațiilor de masă și obștești, activitatea Frontului Democrației și Unității Socialiste, congresele oamenilor muncii din industrie, agricultură, știință, învățămint, cultură, sistemele autoconducerii muncitorești, îmbinarea armonioasă a activității / organelor de partid și de stat, a organizațiilor de masă și obștești, a noilor organisme democratice, toate acestea asigură participarea nemijlocită a maselor la conducerea societății.Participarea directă la conducere a oamenilor muncii — atît la nivelul unităților și instituțiilor, cit și Ia nivel național — constituie o expresie elocventă a superiorității noii orinduiri, o trăsătură fundamentală a sistemului nostru socialist, care îl diferențiază radical de sistemul politic al societății burgheze. Crearea în țara noastră a organelor autoconducerii și autogestiunii muncitorești, instituționa- lizarea adunărilor generale ale oamenilor muncii, ca for suprem al proprietarilor și producătorilor sint de natură să ridice pe o treaptă calitativ superioară responsabilitatea oamenilor muncii, sporind rolul lor in conducerea unităților economice, în consecință, afirmarea tot mai puternică a autoconducerii muncitorești . va continua să determine noi

avuției naționale, participant. activ, in calitatea sa de proprietar, producător și beneficiar, ia conuucerea societății, este un om înaintat, in spiritul societății pe care o edificăm și al timpului in care trăim. Pe astfel de baze trainice se sprijină marile răspunderi pe care partidul, secretarul său general le-au trasat clasei muncitoare, de a avea contribuția cea mai însemnată la creșterea venitului național, la dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea relațiilor de producție, la ridicarea României pe culmi tot mai inalte de progres și civilizație.în primele sale etape, procesul revoluționar de industrializare socialistă a tării a avut ca obiectiv primordial crearea unei puternice infrastructuri. Ne referim, desigur, la etapele dezvoltării extensive, in care au fost puse bazele noii industrii naționale, prin construcția de fabrici, combinate, platforme, prin dotarea cu mașini și utilaje moderne. prin sporirea numărului de muncitori, ingineri, tehnicieni, maiștri. economiști. Apoi, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „a sosit timpul să transformăm cantitatea intr-o nouă calitate". Etapele creșterii extensive au fost depășite. Acum este vremea dezvoltării intensive, a asigurării unei calități superioare. In aceleași întreprinderi, cu aceleași utilaje sau, acolo unde este necesar, cu utilaje noi, perfecționate, aceiași oameni trebuie să producă mai mult, dar în primul rînd mai bine. Pe planul intîi au trecut creșterea accentuata a productivității muncii, realizarea de produse competitive, promovarea aoelor ramuri și subramuri care garantează o mai bună valorificare a resurselor țării. Este firesc, așadar, ca forța brațelor, efortul fizic să nu mai fie trăsături caracteristice ale muncitorului. El se raportează, azi, la specificul pe care il dobîndește munca în societatea noastră : profesionalism, gindire creatoare, inițiativă, spirit de răspundere și de disciplină, capacitate de integrare în cadența noii revoluții tehnico-științifice. Proiectată puternic în actualitatea socialistă a țării, clasa muncitoare se deosebește în mod esențial de ceea ce reprezenta ea acum 40 sau acum 20 de ani. nu numai prin structură și pregătire, ci și prin aspirațiile ei economice. sociale, spirituale.într-o epocă de profunde trans- I fprmări revoluționare, imagi- s nea actuală a clasei muncitoare nu poate fi statică. Dimpotrivă, ea se încadrează in 

Dr. Amelia DRAGHICI

Azi, clasa muncitoare din țara noastră iși desfășoară activitatea in întreprinderi industriale dintre cele mai moderne, racordate la ritmurile noii revoluții tehnico-științifice mondiale. Un exemplu edificator il oferă această imagine de muncă surprinsă de obiectivul fotografic la întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București Foto : Sandu Cristian
modificări ale conștiinței in ceea ce privește atitudinea oamenilor muncii față de proprietatea socialistă, in sensul creșterii răspunderii pentru întărirea și dezvoltarea acesteia, pentru progresul general al țării noastre.Țara noastră a intrat, incepînd cu cel de-al 8-lea plan cincinal, într-o nouă etapă, superioară a dezvoltării sale, al cărei obiectiv fundamental îl reprezintă trecerea pină în 1990 de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la un stadiu superior, de țară mediu dezvoltată, urmînd ca, in perspectivă, pînă in anul 2 000, patria noastră să devină o țară socialistă multilateral dezvoltată, m care să se manifeste cu tot mai multă putere principiile comuniste de muncă și de viață.Complexitatea sarcinilor ce decurg din acest însuflețitor obiectiv reclamă, mai mult ca oricind, afirmarea conștiinței înaintate, participative la toți oamenii muncii, promovarea spiritului revoluționar în toate domeniile de activitate, creșterea răspunderii tn calitate de proprietari, producători și ■'beneficiari ai întregii avuții naționale.Jalonind direcțiile principale ale activității ideologice, politice și

ritmurile dinamice ale societății. Determinante, in acest sens, se dovedesc a fi prefacerile înnoitoare ce se produc mereu in conținutul muncii. Tot mai mult, in prezent, activitatea ce se desfășoară in procesul muncii se deplasează spre creație, spre inovația tehnică și tehnologică, spre previziune și prognoză. Munca, definită de Marx drept necesitatenaturală eternă, care mijloceșteschimbul de substanță dintre om și natură, ridicată, azi, la rolul defactor revoluționar în măsură săprefigureze o realitate economică și socială superioară, să adauge noi și importante valori societății, să făurească un mod înaintat de existență individuală și colectivă, iși accentuează tot mai mult nu numai complexitatea, ci și diversitatea. Pentru că, în condițiile lumii contemporane, muncă înseamnă și făurirea de bunuri materiale, și cercetarea științifică, și învățătura, și creația culturală. De fapt, in procesul de producție, muncitorul și intelectualul colaborează activ, exis- tînd numeroase interferențe intre preocupările, atribuțiile și răspunderile lor. Pe astfel de adevăruri se intemeiează teza de mare actualitate. cuprinsă în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la a 65-a aniversare a partidului, potrivit căreia „este necesar să privim clasa muncitoare într-o concepție mai largă, în rindul căreia să se cuprindă și intelectualitatea, îndeosebi cea tehnică, care reprezintă o parte însemnată, mai avansată din punct de vedere științific și tehnic, a clasei muncitoare".Clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății ! Acest rol de imensă răspundere politică și socială nu i-a fost atribuit de cineva, prin vreun act juridic sau administrativ, ci i l-au conferit viața, istoria. Au desemnat-o, pentru acest rol, propriile sale calități definitorii, ce s-au afirmat și s-au consolidat treptat, într-o tumultuoasă existentă. Azi, în actuala etapă de dezvoltare economico-socială a țării, cînd întregul popor a trecut la transpunerea în fapt a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a ideilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, ridicarea continuă a nivelului profesional, tehnic și cultural al clasei muncitoare determină creșterea rolului său in toate domeniile producției materiale și spirituale, in asigurarea progresului multilateral al patriei.
Adrian VASILESCU

educative menite să asigure perfecționarea metodelor de formare a omului nou, cu o conștiință socialistă înaintată, corespunzător exigențelor superioare ale noii etape de dezvoltare a țării noastre, Congresul al XIII-lea al P.C.R. sublinia ca una dintre aceste direcții afirmarea spiritului revoluționar, cultivarea unei concepții și atitudini înaintate, novatoare, a responsabilității pentru realizarea unei noi calități, superioare in toate domeniile creației de valori materiale și spirituale.Aniversarea a 21 de ani de la Congresul al IX-Iea al partidului, perioadă plină de realizări remarcabile in toate domeniile, legată organic de numele și activitatea revoluționară strălucită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, găsește poporul român ferm angajat in munca pentru traducerea în viață a hotăriri- lor Congresului al XIII-lea, pentru îndeplinirea actualului plan cincinal. strîns unit in jurul partidului, a cărui politică o urmează cu hotă- rire și încredere in viitorul comunist al patriei.
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CASA CU MULTI COPII i
- semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii J

Tocmai se terminase primul schimb cinci am ajuns la întreprinderea textilă „Zimbrul", „cetate" a industriei socialiste din vechea vatră a Sucevei. Intre sutele și jșuteie de muncitoare străbătînd aleile spre ieșire — scurt moment de „respiro", cind preocupările producției au fost predate schimbului, iar cele ale gospodăriei mai sînt „amînate" cîteva clipe — atrăgea atenția un grup prin frumoasele buchete de flori pe care le purta. „Ne ducem la maternitate, la tovarășa noastră Maria Pavel, care a născut ieri un băiețel, ne explică una dintre tinerele muncitoare. E al treilea copil al lor, dar... Maria și Mircea sint încă tineri..." — adaugă zimbind.— Ipostaze de acest fel, de viață, sînt cu sutele în întreprinderea noastră, ne spunea ceva mai tîrziu tovarășa Sofia Skrypnyk, director tehnic al unității. Este firesc, din moment ce din cele aproape 4 000 de muncitoare cîte lucrează în întreprindere, mai bine de o treime au cîte trei sau mai mulți copii. Și aș face o precizare : mamele cu mulți copii sînt și bune muncitoare. Explicația : ele au un spirit de responsabilitate mai mare, și vor să ofere copiilor nu numai un trai mereu mai bun, ci și un model de muncă și viață demn de urmat, de care să fie mîn- dri. Poate că e și aceasta o cauză pentru care întreprinderea noastră s-a menținut ani de-a rîndul printre fruntașele pe ramură. Și pe primul semestru, pianul la producția-marfâ și fizică a fost depășit, în timp ce indicatorul „export" se află într-un evident progres.UN NUME PENTRU... „AL CINCILEA". De adevărul celor spuse ne convingem în dimineața zilei următoare stînd de vorbă,, în secții, cu mai multe lucrătoare fruntașe. Printre ele, cunoștința noastră din ajun, tricotoarea Ciuc Ma- ricica. De data aceasta ne vorbește despre viața sa si 
a familiei sale. Lucruri obișnuite, de viață obișnuită. „Am patru copii, încă micuți, cel mai mare, Cornel, are 11 ani, învață, mă ajută și la treburi în gospodărie, Cristian și Marius și ei învață bine, iar Gia- nina nu merge Încă la școală. Pentru că soțul lucrează la cooperativa agri- clă din Uișeștl, primesc eu alocația de stat, care acum, după mărirea de la începutul anului, trece, împreună cu ajutorul ce mi se dă ca mamă cu mulți copii, de 1 500 de lei". Cu aceeași dragoste, cu aceeași iluminare a privirii și căldură a cuvîntului ne vorbește despre copiii săi confecționera Viorica Bod- narașec, care adaugă cu umor : al cincilea nu știu cum se cheamă încă, fiindcă se află... pe drum. La

rîndul ei, Angelica Barton, aflată în aceeași „incertitudine" ne mai spune că de citeva săptămîni i s-a schimbat felul și locul de muncă, cu unele mai puțin obositoare.— Așa procedăm cu toate femeile care au locuri de muncă mai dificile, cînd ajung în ultimele luni de sarcină, ne explică maistra principală Victoria Fărca- șiu, deplin implicată nu doar prin calitatea sa de activă membră a comisiei de femei, ci și prin cea de tînără... bunică. Fiica mea, care este confec- ționeră și lucrează cu mine in secție, are un băiețel în virstă de trei zile. După care, interlocutoarea noastră se referă la

țeles, copiii. „Da aceea ii și înconjurăm cu atîta dragoste și răspundere în societatea noastră, ne spune și directoarea Geta Donciu. Un argument la îndemînă aveam aici, la grădinița noastră, unde copiii se bucură de o atentă îngrijire, de educație adecvată și permanentă asistență sanitară, asigurate de personal calificat.ASISTENTA MEDICALA — PERMANENT LA DATORIE ! în ce privește asistența sanitară, întreprinderea se prezintă bine, ca și în privința celei acordate mamelor : trei medici generaliști, doî stomatologi, șapte cadre medii și, în plus, ginecologii de-
Florile vieții 
de zi cu zi

Cîteva secvențe firești, 
dar emoționante din filele 

activității unui mare colectiv 
de muncitoare

comisia din care face parte, la ceea ce se întreprinde pentru a ușura munca femeilor, pentru a le sprijini în întreaga lor activitate.GRIJA MATERNA SI PENTRU VIITOARELE MAME. în primul rind trebuie amintite programele pentru reducerea eforturilor fizice în activitățile de transport și depozitare a materiilor prime și a produselor finite. Sînt apoi de menționat modificările constructive, îmbunătățirile și inovațiile ce se aduc diverselor mașini și utilaje în același scop, ca și pentru creșterea productivității muncii. O direcție deosebit de rodnică a muncii comisiei de femei este urmărirea modului în care decurge activitatea la cantină, creșă și grădiniță, , dispensar, club, toate ridicate in ultimii ani, toate întrunind cele mal bune aprecieri ale beneficiarelor.Pragul creșet-grădlnlță i! trecem însoțiți de tovarășa Elisabeta Căileanu, președinta comitetului de sindicat, și consemnam un alt fapt de viață, cînd dintre copiii ce ne întfmpină o fetiță îi sare în brațe : fiica sa, Monica. Ascultăm apoi la „ora de cînt" glasurile cristaline înălțîn- du-se într-un refren sintetic precum o metaforă : „Cele mai frumoase flori...", care sînt, bineln-

tașați de la spitalul teritorial. Despre activitatea dispensarului ne vorbește pe larg doctorița Ecaterina Pop,,' a cărei experiență se întemeiază pe douăzeci de ani de muncă în această întreprindere, adică de la inaugurare.— Anul acesta, am în evidență mai multe viitoare mame decît oricînd. La fel, a crescut numărul celor ce au solicitat să facă . un tratament împotriva 'sterilității, în timp ce numărul avorturilor legale a scăzut considerabil. Ne bucură aceste evoluții, fiindcă aici se regăsesc și rezultatele muncii noastre de profilaxie (controalele periodice, dispensarizarea celor depistate cu afecțiuni) șl în special a celei de educație sanitară. în primul rînd, avem în vedere una din formele cele mai eficiente : discuțiile de la om la om cu fiecare pacientă In parte? Apoi, afișdle, articolele, conferințele. între acestea, de mult succes Se bucură „Școala mamei". Practic, nu există zi în care să nu fie o „acțiune" la clubul întreprinderii, în căminul de nefamiliste sau, cel mai frecvent, în secții. în acest sens, un sprijin real și activ primim din partea conducerilor de secții și de ateliere pentru aplicarea programului redus gravidelor cu probleme de sănătate, pentru schimbarea, cînd e cazul, a locului de

muncă, pentru sprijinirea educației pe care o facem prin gazetele de perete, prin stația de radioficare, prin multe alte forme.VAZELE CU FLORI DE LINGĂ MAȘINA. Intr-adevăr, în secțiile Întreprinderii „Zimbrul" se remarcă o vie activitate de educație cu tematică demografică, făcută prin gazetele de perete, prin expoziții de grafică și de fotografii. Coordonatorul întregii activități de acest fel este inginerul Gheor- ghe Butnaru, un pasionat ce realizează și programele stației de radio, prin care, „pentru început", și-a propus să popularizeze toate muncitoarele fruntașe, mame cu mulți copii. Și care va fi, judecind după numărul acestora. Io emisiune „fără sfîrșit". Un succes deosebit l-a avut și expoziția de portrete ale unor muncitoare din întreprindere (realizate de un reputat grafician), la care inginerul Butnaru a adăugat delicate catrene, ca acesta : „Muncește ca un întreg și jumătate / Ca să ne facă viața mai frumoasă / Iăr noi, cu mare nedreptate / Spunem că-i... jumătatea noastră".— Toată această activitate de educație, de sprijinire a mamelor, a familiilor are și efectul... întemeierii de noi cămine, ne spune utecista Nina Vorni- cu. Tinerele muncitoare, al căror număr este mare în întreprinderea noastră, sînt educate de către colectiv, de către colegele lor căsătorite, nu numai în cultul muncii, ci și în cel al familiei, al dragostei de copii, sentimente atît de înrădăcinate pe meleagurile noastre.Și astfel, după ce ni s-a vorbit despre acțiunile educative ce se desfășoară la căminele tinerelor fete — întrunirile pe diferite teme cu juriștii întreprinderii, cu medicii și chiar cu... bucătarul-șef — ni s-au adresat și invitații la oficierea cîtorva căsătorii, dintre care una avea loc chiar în ziua documentării noastre : Maricica Știrbu. împreună cu viitorul său soț, Mihal Buzilă, aștepta emoționată să spună „Da" în fața ofițerului de stare civilă. Și în fața multora dintre colegele sale, ce veniseră la lucru cu florile gata pregătite, păstrîndu-le în vaze lingă mașinile pe care munceau.dînd astfel Secției un ier de sărbătoare." Și totuși eră o zi obișnuită ; căci obișnuite sînt în acest colectiv de muncitoare, în această mare „familie" de mame astfel de evenimente de viață adevărată, ce se împletesc cu rodnica lor muncă, împli- nindu-le existenta, confe- rindu-le un rost social deplin.
Ion MARIN
Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii"

MM’i»

Institutul politehnic din București

(Urmare din pag. I) P.C.R., din Iunie a.c., privind dublarea producției industriale în actualul cincinal, în principal pe calea creșterii mai accentuate a productivității muncii, a promovării consecvente a progresului tehnic, modernizării întregii economii, suplimentarea planului de producție pe 1988 cu 15 miliarde lei, constituie implicit, dar și explicit, sarcini majore șl pentru Institutul politehnic din București.Organizația de partid, Întregul corp profesoral, toți studenții și oamenii muncii din școala noastră au beneficiat, în frecvente și importante momente ale activității, de prezența nemijlocită în mijlocul cadrelor didactice și studenților a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de gîndirea sa clarvăzătoare, de indicațiile și orientările sale privind dezvoltarea și mo

rea utilajelor și mașinilor agricole ș.a.In ultima perioadă, potențialul uman și material al școlii a fost orientat cu precădere spre soluționarea unor probleme majore, cum sint : modernizarea sectoarelor calde prin elaborarea în premieră națională a procedeului de turnare în forme vidate, procedeu care se aplică cu foarte bune rezultate într-o serie de întreprinderi din Capitală și din țară ; realizarea, tot în premieră națională, a liniei de turnare in cochi- lă, complet automatizată, aplicată la întreprinderea „23 August" București ; elaborarea de noi tehnologii cu consumuri reduse de energie și materii prime ; creșterea productivității muncii prin extinderea mecanizării, automatizării și robotizării producției ; elaborarea de noi materiale pentru industriile de vîrf ș.a.
0 CONCEPȚIE ȘTIINȚIFICĂ ASUPRA 

DEZVOLTĂRII iNVĂȚĂMÎNTULUI ROMÂNESC

Cînd, în 1976, la Craiova, se Inaugura „Gala teatrului istoric", manifestare ajunsă in această primăvară la cea de-a V-a ediție, se consfințea o orientare importantă a Naționalului din Cetatea Băniei. Se atrăgea, totodată, atenția asupra unei direcții substanțiale a teatrului românesc contemporan. Căci, pe de o parțe, în decursul existenței sale de aproape 140 de ani, scena craioveană s-a arătat profund preocupată de promovarea teatrului istoric (pină la 23 August 1944 aici au fost reprezentate aproape 70 de titluri din acest gen) ; pe de altă parte, din bogatul filon al creației contemporane inspirate din filele cronicii scrise în ultimele patru decenii au fost prezentate în premieră aproape 60 de piese cu subiecte din istoria patriei și cea universală.Caracterul competitiv s-a dovedit profund stimulator, căci a fost înțeles in sensul celei mai nobile ambiționări de a fi la înălțimea prestigiului dobîndit, de a răspunde exigențelor publicului. Un efort de promovare a unor piese valoroase („CapuTt și „Patetica" de Mihnea Gheorghiu, „A treia țeapă" de Marin Sorescu, „Greul pămin- tului" de Valeriu Anania, „Politica" și „Trestia gînditoare" de Theodor Mănescu, „Seară de taină" de I.D. Sîrbu) a fost însoțit mereu de cel al realizării unor spectacole de ținută.în timp ce alte lucrări apărute cu prilejul centenarului Independenței sub condeiul lui Horia Lo- vinescu, D.R. Popescu, Dan Tăr- chilă evocau eroismul soldaților români ’(inclusiv voluntari transilvăneni) pe cîmpurile de luptă de la Grivița și Plevna, aspirațiile lor naționale și umane mărturisite în răgazul cîtorva „ore de pace", felul In care sacrificiul eroic pentru cauza patriei era resimțit ca o chemare irezistibilă, identificat cu „patima fără sfîrșit" și cu o supremă opțiune individuală. Iarna lupului cenușiu" de I.D. Sîrbu, reluată recent la Craiova, are ca dominantă o confruntare de idei — sociale, politice, morale, de filozofie și drept — în istorie. O confruntare între un cărturar patriot român și un intelectual — înalt funcționar turc — aflați în situații- limită (individuale și istorice) ; un dialog posibil, căci, cîndva colegi de studii și prieteni, ambii se adă- paseră la fîntînile iluminismului (ale istorismului francez). Argumentele puse în joc sînt științifice, de domeniul istoriei civilizațiilor (ideea națională la români fiind legată și armonizind cu idealurile altor popoare europene), dar și u- mane, obiective, dar și afective — I.D. Sîrbu aliind în acest sens și argumentul de drept, și de filozofia Istoriei, și înțelepciunea proverbelor, și cristalizări ale mitului.Celor două voci li se alătură. In

chip original, și altele (femeile turce — cărora războiul le răpește fiii, frații, soții ; înțeleptul — propovăduind bucuriile tihnei și meditației etc.). Dialogul evidențiază — o dată cu dreptul popoarelor la independență și neatîrnare — faptul că legitățile istoriei înseși (puse năvalnic în mișcare de energia revoluționară a popoarelor ce tind la autodeterminare) vin în întimpi- narea acestor aspirații.Or, un prim merit al lecturii de Ia Naționalul din Craiova (regia : Mihai Manolescu) este tocmai o pătrunzătoare relevare a obiectivi-

premiera spectacolului cu „Năpasta". Regizorul Mihai Manolescu a pornit în montarea șa de la premisa sugerării specificității mitice și naționale a universului moral al piesei și a nucleelor ei tragice. O idee regizorală mai concretă vine în sprijinul acestei perspective. Demonstrația pare cu atît mai concludentă cu cit spectacolul demarează în cheia unei scrieri realist psihologice pentru a culmina într-un registru și printr-o perspectivă amintind de drama antică. Meritul hotăritor revine însă actorilor. Pentru cei ce cunoșteau resursele

Personalitatea 
instituției 

artistice

tății aspirației spre libertate și identitate națională — fapt ce conferă, în ultimă instanță, montării un ardent patos patriotic. Acest spațiu al dezbaterii (ce sugerează și conjunctura europeană și universală a afirmării istoriei românești în acel moment) este elegant configurat în decorul (autor : Viorel Penișoară Stegaru) cu sugestive trimiteri la ambianța de un pitoresc oriental, dar mai ales la „spațiul" ce obsedează gîndurile, conștiința personajelor : harta simbolică, „teatrul de război" al anului 1877. Și dacă unora dintre inter- preți (Tudor Gheorghe, Vaier Del- lakeza, Vasile Cozma) le revine datoria potențării ideilpr in istorie, fără a frustra eroii de viață și autenticitate, pe umerii altora (Lucian Albunezu, Leni Pințea Ho- meag, Tania Filip, Mirela Cioabă, Andrei Peniuc, Emil Boroghină ș.a.) apasă sarcina accentuării trăirilor umane, farmecului culorii locale, unor spiritualități diferite.„Gala" amintită nu este singura manifestare care influențează opțiunile Teatrului Național din Craiova. Programul repertorial al teatrului a inclus integrala dramaturgiei caragialiene — în ultima stagiune ciclul rotunjindu-se prin

ră a partidului nostru, privind pregătirea tinerilor specialiști prin muncă și pentru muncă, se articulează armonios prin însumarea unor analize profunde ale fiecărei verigi din sistemul învățămîntului integrat, insistîndu-se asupra dezideratului multidisciplinarității, asupra imperativului permanentei corelări între nivelul instrucției didactice și nivelul tehnic, mereu în creștere, al producției de azi și mai ales de miine. Totodată, logica sistemului de argumente al secretarului general al partidului relevă că aducerea spre cote maxime a potențialului cuprins în sfera învățămîntului, cercetării și producției impune sporirea și perfecționarea interdependenței dintre aceste trei domenii vitale ale activității sociale, determinînd sintetizarea lor într-un tot unitar și acțiunea unitară a tuturor celor cuprinși în sfera învățămîntului, cercetării și producției materiale.Acționînd în acest spirit, con- știentizînd cu responsabilitate comunistă comandamentele formulate de către secretarul general al partidului, cadrele didactice și studenții din întregul învățămînt superior românesc, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, certifică prin fapte înțelegerea imperativelor dezvoltării țării, dovedesc angajarea concretă în făurirea creativității muncii, prin muncă, obținînd rezultate în pregătirea forței de muncă înalt calificată, în rezolvarea unor complexe probleme tehnice pentru industrie și agricultură.Școala politehnică din București este legată prin mii de fire de toate locurile patriei unde pulsează ritmurile vii ale muncii, ale efortului creator al întregului popor, găsin- du-și firească împletire cu toți cei ce contribuie la modernizarea și creșterea accelerată a forței industriei și științei românești. Pregătind pentru uzinele, șantierele, ogoarele și institutele de cercetări și învăță- mînt ale tării, in anii de după Con- ,greșul al IX-lea al partidului, aproa- ■pe 70 mii de specialiști, asigurind fiecare al treilea inginer pentru economie, institutul nostru și-a făurit un binemeritat prestigiu. Prestigiu! și forța școlii politehnice sint generate în primul rind prin permanentele ei legături cu industria, în primul rind a orașului ce cu generozitate și grijă o găzduiește, cu capitala țării.Sarcinile de uriașă complexitate ce revin Capitalei din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, din indicațiile și orientările formulate de secretarul general al partidului în ședința de lucru cu biroul comitetului municipal al

dernizarea întregii activități a Institutului, de conducerea și îndrumarea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului.în memoria comuniștilor, a tuturor cadrelor didactice și studenților din institutul nostru stăruie vie aprecierea făcută de secretarul general al partidului, la adresa școlii noastre, la Conferință organizației de partid a Capitalei din noiembrie 1984, ca fiind una din forțele capabile să contribuie în mai mare măsură Ia modernizarea și dezvoltarea impetuoasă, intensivă a industriei Capitalei, apreciere care ne onorează în cel mai înalt grad și care ne obligă la eforturi și mai stăruitoare în această direcție. Sub îndrumarea comitetului de partid al centrului universitar și cu sprijinul nemijlocit al comitetului de partid municipal, cadre didactice șl studenți, cuprinși în colgctiye țrțixje, împreună cu specialiști din cercetare și producție; au fost angajați direct în rezolvarea unor probleme ‘de mare importanță pentru economia Capitalei, uneia formulate personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia numeroaselor vizite de lucru cu care au fost onorate colectivele de muncă din întreprinderi, institutele de cercetare și de învățămînt din București, inclusiv din , institutul nostru. Din această perspectivă, trebuie remarcată preocuparea organizației de partid, a senatului și a consiliilor profesorale pentru elaborarea și realizarea unor programe prioritare de cercetare, dintre care : materiale noi pentru microelectronică, energetică nucleară și aeronautică ; moderniza

Totodată, institutul a sprijinit economia prin activități de cercetare și introducere în fabricație a noi echipamente ,de calcul, a noi tehnologii, standuri * de încercări, mașini, a- parate și instalații complexe, a noi materiale. în primul an al actualului cincinal sîntem preocupați de promovarea în mai mare măsură a cercetărilor fundamentale, de perspectivă, pentru o mai strînsă conlucrare cu specialiștii t din cercetare șl producție, pentru ă concentra forțele pe problemele mari cu care se confruntă economia, așa cum subliniază in repetate rînduri secretarul general al partidului, inclusiv la Congresul științei și învățămintului. Recenta realizare a cgntactoarelor de joasă tensiune in vid, care se situează la nivelul celor mai reușite produse de acest gen pe plan mondial, care a grupat forțe de cercetare din institutul nostru, din mai multe institute de cercetare și din producție, atestă cu puterea faptelor supor- ' tul științific” ăT indicațiilor șl orientărilor formulate de tovarășul 1 Nicolae Ceaușescu. ■Una din modalitățile importante șl 1 de mare complexitate prin care școala superioară participă direct la perfecționarea calificării oamenilor muncii, la ridiparea competenței lor profesional-științifice, suport real al creșterii productivității muncii, o constituie cuprinderea, an de an, a unor importante contingente de muncitori, maiștri și tehnicieni, la cursurile serale de ingineri și subingineri, realizîndu-se astfel o simbioză între experiența practică productivă a tinerilor și desăvîrșirea pregătirii teoretice, proces cu efecte pozitive atit

asupra calității muncii lor în uzina de azi, cit mai ales asupra potențialului creativ de miine. De asemenea, un rol important revine institutelor de învățămînt și în perfecționarea continuă, in pas cu noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, a inginerilor din cercetare, proiectare și producție prin doctorat și cursuri postuniversitare. Numai in anul 1985 au urmat cursurile postuniversitare din institutul nostru peste 700 de ingineri.Acum, la aniversarea a 21 de ani de la istoricul Congres al IX- lea al P.C.R., în anul în care întregul partid și popor au omagiat cu înaltă și vibrantă cinstire, cu profundă emoție, 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, în fruntea cărora s-a aflat tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționarul încercat și patriotul înflăcărat, mill-, tantul de frunte al mișcării comuniste și muncitorești, a cărui muncă neobosită și viață pilduitoare s-au identificat cu activitatea eroică a gloriosului nostru partid comunist, puternic mobilizat de hotărîrile Congresului al XIII-lea al P.C.R., de indicațiile și orientările secretarului general al partidului, colectivul de muncă din Institutul politehnic bucu- reștean, sub conducerea organizației de partid, militează pentru a perfecționa continuu colaborarea cu specialiștii din cercetare și producție, pentru a intensifica procesul de educare prin muncă și pentru muncă a tinerei generații, pe baza celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, a concepției revoluționare, materialist-dialectice și istorice a partidului nostru.Slujitorii școlii, promotori ai spiritului revoluționar, își manifestă ei înșiși spiritul revoluționar contribuind la plămădirea cu responsabilitate și înaltă conștiință comunistă a celei mai importante bogății a unei națiuni, forța-de muncă inalt calificată a viitorului. Avem nobila misiu- ! ne — așa cum ne îndeamnă cu con- ; secvență și clarviziune secretarul ge- l neral al partidului — de a forma și.?; educa un tineret eroic, gata să facă totul pentru-a cuceri cele mai înalte t culmi ale progresului, ale științry și „ tehnicii, gata să facă totul pentru patrie, pentru popor, pentru ferici- i rea și bunăstarea națiunii noastre, ; pentru suveranitatea și independența României, pentru pace in lume.îndreptar și forță călăuzitoare în orientarea și ridicarea muncii noastre la cote tot mai înalte ne sînt gin- direa și acțiunea revoluționară, nesecata energie permanent creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pilda neostenitei sale activități consacrate propășirii , patriei, promovării păcii și progresului pe planeta noastră.
„Trestia gînditoare" de Theodor Mănescu este un alt titlu ce probează, alături de importanța scrierilor românești actuale în repertoriu, locul acordat piesei politice, dramei-dezbatere. Argument cu atit mai concludent cu cit spectacolul regizat de Mircea Corniștea- nu, cu o mare stăpinire a rafinamentului mizanscenei, este o montare cu reale calități de atmosferă, protagonistul, Petre Gheorghiu Dolj (intr-o compoziție de o forță și distincție ce i-au adus premiul I în „Gaia teatrului istoric") și, alături de el, Iancu Goanță, Valentin

Scenă din spectacolul „Trestia gînditoare", de Theodor
Mănescu

de dramatism, puterea de interiorizare, pregnanta atitudinii și expresivitatea vocii lui Leni Pințea Homeag, rolul Anca părea o partitură necesară. Impresionanta simplitate în tensiune și combustie, o știință sigură a dozării gesturilor și a încărcării lor cu multiple semnificații au făcut ca această întîl- nire să fie ideală. O creație interesantă, originală prin puritatea candorii. prin unda de luciditate conferită eroului propune în această „Năpastă" Tudor Gheorghe. Memorabilă, prin felul cum sugerează nefericirea și mustrările de conștiință ale unei ființe primare, pătimașe, este și compoziția lui Vasile Cosma (spectacolul beneficiind și de contribuția adecvată a lui Valeriu Dogaru).Interesul pentru arta istorică sau valorile clasice n-au grevat cu nimic asupra cuvenitei considerații față de piesa românească actuală. Cu prilejul festivalului de teatru contemporan de la Timișoara, am consemnat deosebita reușită a teatrului din Craiova cu „Paznicul de Ia depozitul de nisip" de D.R. Popescu (regia : Mihai Manolescu, scenografa : V. Penișoară Stegaru ; protagoniștii : Uie Gheorghe și Mirela Cioabă).

Mihali, Elena Gheorghiu, Maria Ciochină Goanță, Mirela Cioabă, Andrei Peniuc — propun o dată cu o interesantă galerie de portrete o acută dezbatere asupra unor fenomene ale istoriei apropiate, asupra forței morale și destinului revoluționarului angajat în făurirea ei.Ținuta interpreților, îndrumați regizoral cu multă intuiție în direcția valorificării propriilor resurse expresive și a stăpinirii și modulării nuanțelor de către Remus Mărgineanu, produce o impresie deosebită și în „Cerul înstelat deasupra noastră" de Ecaterina Oproiu. Smaragda Olteanu și Valeriu Dogaru creează admirabil, cu o mare bogăție expresivă, tensiunile unui cuplu inseparabil chiar în contradicție și nefericire. Versiunea craioveană, aparent de mai mare simplitate și autenticitate umană decît cele ce au precedat-o, nu este însă lipsită de bogăție spirituală, de puterea de a ridica concretul vieții la nivelul unor importante idei morale — ceea ce și face ca spectacolul șă rezoneze în conștiință multă vreme după tragerea cortinei.De un binemeritat succes — pentru generozitatea umană a mesaju

lui transmis, pentru farmecul și hazul personajelor (interpretate cu dăruire și multă naturalețe de Ilie Gheorghe, Nae Gh. Mazilu, Tania Filip, Rodicâ Radu ș.a.) —,se bucură și drama lui Tudor Popescu „Nu ne naștem toți la aceeași virstă", o pledoarie pentru trăirea plenară a vieții.întreg colectivul Naționalului craiovean (regizori, scenografi, actori) desfășoară o muncă de creație intensă. O activitate care ne face să consemnăm cu bucurie un evident proces de maturizare artistică, de desăvirșire a măiestriei la nivelul intregii echipe. Nu numai calitatea actului de cultură, ci și difuzarea lui energică sint, la Craiova, la nivelul exigențelor formulate față de un Național. Printr-o activitate de turneu extrem de solicitantă — montările, recitalurile, spectacolele omagiale ajung adesea pe marile platforme muncitorești la „Electroputere", I.U.G., I.M.M.R., Combinatul chimic, Fabrica de confecții, de asemenea la‘ Drobeta-Tumu Severin, Motru, Tg. Jiu. Slatina. Caracal, Calafat. Băilești (unde se desfășoară stagiuni permanente). Nu puține dintre formațiile de amatori din aceste locuri beneficiază de sprijinul și îndrumarea unor artiști craioveni.întreținînd relații strînse cu instituțiile de învățămînt. Naționalul și-a înscris pe afiș piese inspirate din viata școlii. Un spectacol luminos. spiritual, lucrat cu seriozitate. aducind la rampă compoziții ingrijite c'e evocă, prin intermediul unei piese de Tudor Mușatescu, ambianta de altădată a unui celd- bru liceu craiovean de fete — face săli pline. Acceptind desigur și divertismentul teatral pentru școlari — credem că datoria Naționalului fată de tinerele generații se cere onorată atît prin abordarea mai energică a marelui repertoriu național (capitolul „dramă" fiind mai slab reprezentat 1), cît și prin stimularea apariției și promovarea unor piese inspirate din universul de muncă și învățătură, din fră- mîntările, mentalitățile și sensibilitatea, din specificul conflictelor ce transformă pe adolescenții de azi în constructorii societății de miine. După cum credem că. alături de ciclurile de conferințe experimentale — „Reliefuri", în dramaturgia românească", „Momente si permanente în evoluția teatrului românesc" — practica spectacolelor precedate de prezentări sau urmate de dezbateri se cere continuată, extinsă. astfel Incit să devină sistematică și să se desfășoare într-un ritm mai susținut. Căci Naționalele sînt cele dintîi instituții de cultură chemate să-și asume și misiunea educației pentru teatru alături da cea prin dramaturgie si spectacol.
Natalia STANCU

La cinematograful Studio din Capitală, are loc azi, 23 iulie 1986,

Gala filmului din Republica Populară Polonă
organizată cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei 

Va fi prezentat filmul „INTRUSUL". Regia : Waldemar Podgorski

CARNET CULTURAL

GORJ. Peste 2 000 de artiști amatori din întreprinderile și instituțiile municipiului Tirgu Jiu și-au dat' întîlnire, pe scena așezămintelor de cultură, în entuziasta intre- cere „Dialogul muncii și al creației" — amplă manifestare cultu- ral-artistică organizată in cadrul actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României". Un moment de vîrf l-a constituit evoluția formațiilor artistice de pe platforma industrială de nord și din unitățile de învățămînt și sanitare, întruniți într-un veritabil dialog al artelor, talentații artiști amatori au oferit publicului spectator momente de aleasă vibrație spirituală. (Dumitru Prună).BUZĂU : Sub genericul „Momente semnificative din istoria multimilenară a patriei", biblioteca județeană a organizat la fabrica „Flacăra" o evocare pe tema „2 500 de ani de la primele lupte ale strămoșilor noștri geto-daci pentru libertate și independență". Expunerile, prezentările bibliografice și expoziția de carte s-au bucurat de aprecierea participanților. Manifestări similare au avut Ioc în comunele Cislău, Mihăilești și altele .(Stelian Chiper).

IAȘI. „Permanențe ale istoriei poporului român" — este genericul unei ample manifestări cultural- educative care are loc în comuna Moșna, din județul Iași, unde s-a descoperit o cetate dacică într-un pitoresc cadru natural de codri seculari. La ediția din acest an, manifestarea a cuprins o expunere despre luptele vitejești ale strămoșilor noștri geto-daci pentru libertate și independență, precum și un „dialog pe aceeași scenă" între echipele artistice locale și o serbare cîmpenească, la care au participat numeroși locuitori din comunele învecinate. (Manole Corcaci).SUCEAVA. In fața a peste 400 de oameni ai muncii din comuna Stulpicani a avut loc concursul cultural-educativ „Trepte de lumină in devenirea comunistă a patriei", iar formații și interpreți din rîndul șoimilor patriei, pionierilor și uteciștilor din cele 5 sate ale comunei au prezentat spectacolul „Românie — plai de aur". De asemenea, în orașul Cimpulung Moldovenesc s-a desfășurat faza județeană a concursului „Muncă, tinerețe, frumusețe", dedicat tinerelor fete. (Sava Beji- nariu)

/
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DISTINCȚII DECERNATE ÎNTREPRINDERILOR

FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE EGIPT

Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK

. ANGAJARE FERMĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA
Președintele Republicii Arabe Egipt

SARCINILOR DE PLAN
CAIROEgipt, Îmi este cele mai calde

întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia — distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — i-au fost decernate, marți, în cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, „Steagul Roșu" și Diploma de Onoare ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, pentru ocuparea locului I pe țară în întrecerea socialistă pe 1985 intre unitățile industriale de profil.Intr-o atmosferă entuziastă, participant! sat o NICOLAE general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care se spune :Pentru conferirea înaltei distincții de „Erou al Muncii Socialiste" și pentru inmînarea Drapelului de întreprindere fruntașă pe ramură, ca urmare a rezultatelor obținute in întrecerea socialistă în anul 1985, colectivul întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia vă exprimă cele mai calde mulțumiri, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu hotărîrea fermă de a-și intensifica eforturile, de a munci cu toată dăruirea și priceperea pentru realizarea exemplară a planului pe anul 1986 și pe Întregul cincinal.

la adunare au adre- telegramă tovarășului CEAUȘESCU, secretar

Acordarea înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste" reprezintă pentru noi un important prilej de a analiza temeinic și de a reevalua rezervele din întreprindere, un puternic imbold pentru valorificarea superioară a acestora, pentru promovarea progresului tehnic in toate domeniile producției, in scopul creșterii mai accentuate a eficienței economice și a productivității muncii.Stimulați de prețioasele indicații date de dumneavoastră cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în întreprindere, de îndemnurile mobilizatoare cuprinse în euvîntarea pe care ați rostit-o la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român — se spune în telegramă — oamenii muncii din unitatea noastră vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor depune toate eforturile pentru a-și îndeplini exemplar, la cote superioare, sarcinile ce le revin, contribuind, alături de întregul popor, la înflorirea continuă a patriei, la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII- lea al P.C.R., a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

noastră de aCu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe deosebit de plăcut să vă adresez un cordial salut, precum și felicitări.Folosesc și această ocazie pentru a reafirma dorința acționa și în viitor pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenieși colaborare dintre țările noastre, atît pe plan bilateral, cît și in sfera vieții internaționale, în interesul popoarelor român și egiptean, al cauzei destinderii și înțelegerii internaționale, a păcii în Orientul Mijlociu șl în Întreaga lume.Vă urez, dragă prietene, multă sănătate și fericire personală, iar poporului egiptean noi realizări pe calea progresului și prosperității patriei.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă primului ministru al Republicii Arabe Egipt, Aii Loutfi, cu prilejul aniversării zilei naționale a ' acestei țări, prin care îi transmite calde felicitări și cele mai bune urări • de sănătate și fericire personală. în
de la Cairo la fața ochilor iți apar

In județele Bacău, Dolj și Vaslui 
s-a încheiat recoltarea griuluiComuniștii, toți cei ce tși desfășoară activitatea în agricultura județelor Bacău, Dolj și Vaslui, folosind din plin timpul bun de lucru, precum și baza tehnico-materială de care dispun, au încheiat recoltatul griului.în telegrame adresate cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de comitetele județene de partid Bacău, Dolj și Vaslui se subliniază că terminarea secerișului constituie pentru lucrătorii ogoarelor din aceste județe ale țării încă o modalitate de a cinsti, prin noi fapte de muncă, împlinirea a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului.

cu recoltarea păioa-• deosebită a fostConcomitent i selor, o atenție acordată lucrărilor de eliberare și pregătire a terenului, semănatului culturilor duble. în prezent se acționează pentru întreținerea culturilor de porumb, legume și plante tehnice, pentru realizarea programelor din zootehnie și din celelalte sectoare agricole, pentru livrarea la fondul de stat a unor cantități sporite de produse și asigurarea aprovizionării in profil teritorial.în telegrame este exprimată hotărîrea oamenilor muncii din agricultura celor trei județe de a nu precupeți nici un efort pentru creșterea continuă a producției vegetale și animaliere, pentru prevederilor de plan, a noii revoluții agrare. înfăptuirea obiectivelor
Poloniei
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Manifestări cu prilejul sărbătorii 
naționale a PolonieiVARȘOVIA 22 (Agerpres). — La Varșovia, Ziua Renașterii Poloniei — sărbătoarea națională a poporului polonez —- a fost marcată, marți, prin solemnitatea depunerii de coroane la Mormintul Soldatului Necunoscut, informează agenția P.A.P.La ceremonie au participat Woj

ciech Jaruzelski, prîm-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, alți conducători de partid și d.e stat.Manifestări asemănătoare au avut loc în numeroase localități din R.P. Polonă.

Adunare festivă 
la HanoiHANOI 22 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc o adunare consacrată împlinirii a 40 de ani de la crearea Partidului Socialist Vietnamez.Despre realizările remarcabile ale Partidului Socialist Vietnamez, activitatea sa pusă în interesul cauzei revoluționare naționale, a vorbit Truong Chinh. secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam, președintele Consiliului de Stat ai R.S. Vietnam — transmite a- genția V.N.A.

GENEVAtelegramă este exprimată încrederea că, acționînd în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, guvernele celor două țări își vor aduce, în continuare, o importantă contribuție la dezvoltarea și intensificarea raporturilor de prietenie și colaborare româno-egiptene.

jcepție cu prilejul aniversării Zilei Renașteriimixtă guvernamentalălonâ de colaborare economică șj, teh- nico-ștlințificâ, miniștri, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, activiști de partid și de stat, oameni de cui- , tură, și .artă.Ău luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei, ambasadorul acestei țări la București, Boguslaw Stahura, a oferit, marți, o recepție.Au participat tovarășii Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv', secretar :âl C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Petrescu,' viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia

româno-po-

Cronica zileiIntr-o declarație făcută presei, la încheierea vizitei în țara noastră, conducătorul delegației parlamentare a Republicii Elene, Mihailis Ste- fanidis, prim-vicepreședinte al Adunării Naționale, a arătat :Este cunoscut — și istoricește adeverit — faptul că între cele două țări și popoare ale noastre există o •*che, sinceră, tradițională și de ne- ntit prietenie. Cu ocazia vizitei in românia și a convorbirilor le-am avut, am constatat că ducerea cit și poporul țării i voastră nutresc sentimente tenie și dragoste față de după cum același lucru se și cu sentimentele noastre România. Am constatat, de asemenea, cu prilejul vizitării unor mari centre industriale ale României, dezvoltarea impetuoasă a economiei ' in toate domeniile de activitate, și în mod special a industriei șl tehnologiei.Am arătat și vom arăta întotdeauna, fie că ne vom afla în România, fie că ne vom afla în Grecia, rolul

pe care atît con- dumnea- de prie- Grecia, întâmplă față de

de mare importanță pentru pace pe care-I are eminentul conducător al României, președintele Nicolae Ceaușescu, personalitate de prim-rang a lumii contemporane, al cărui prestigiu a trecut de mult granițele României și ale Europei și care se află în primele rînduri ale unei mari lupte pentru pacea mondială și pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă fără arme nucleare, de colaborare și prietenie între popoare. Am avut onoarea să fim primiți de șeful statului român. Am ascultat părerile domniei sale le-am expus pe ale noastre.în incheierea declarației sale, oaspetele s-a referit la o serie de aspecte ale politicii externe a Greciei.

Călătorind Memphis, în strălucite vestigii ale străvechii civilizații egiptene alături de imprer sionante imagini ale prefacerilor înnoitoare care au loc în valea Nilului. De o parte și de alta a unui canal ce se desprinde din albia marelui fluviu și pină departe spre sud-vest se profilează imense întinderi Irigate, de un verde crud, punctate ici și colo de zvelte ale . pilcurilor de Aceste ogoare sint rodul tenace, pline de dăruire a felahu- lui egiptean, care aici, ca și in alte regiuni ale Egiptului, a reușit să transforme în grădini vaste suprafețe deșertice. Totalul terenurilor recuperate în anii care au trecut de la revoluția din 23 iulie 1952, se ridică la aproximativ 1,5 milioane de feddani (un feddan—0,42 ha). Ele au apărut grație construirii marelui baraj de la Assuan, a extinderii canalelor de irigație, a întreprinderii unui șir de alte măsuri pentru sporirea continuă a suprafețelor cultivate. Ca urmare a fondurilor noi alocate agriculturii în cadrul actualului cincinal vor fi valorificate alte circa 600 000 feddani.Aceste rezultate oglindesc doar un aspect al însemnatelor realizări obținute de poporul egiptean in perioada ce a urmat revoluției de acum 34 de ani. Punînd capăt regimului monarhic, corupt și aservit intereselor străine, revoluția a deschis calea unor adinei transformări economico-sociale, a unei largi valorificări a resurselor naturale in folosul propriu. Dintr-o țară slab dezvoltată, cu o industrie ca și inexistentă, Egiptul a ajuns să dispună de o indlustrie proprie in plin avint, care se mindrește, pe drept cuvint, cu o serie de obiective ca marele combinat siderurgic de la Heluan, moderna zonă industrială a orașului Alexandria, complexul textil Mehala El Kobra
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, marți după- amiază a avut loc, in Capitală, o manifestare culturală organizată de Institutul culturale ciația de teană.Au luat cerii

siluetele curmali, muncii

român pentru relațiile cu străinătatea și Aso- prietenie româno-egip-parte membri ai condu- I.R.R.C.S. și Asociației de
1

vremea

Și
Instltutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 iulie, ora 21 — 26 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi predo
minant frumoasă și caldă. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea averse locale de 
ploaie, în zonele deluroase și de mun
te. în restul teritoriului, averse izola-

t
20,00 Telejurnal
20,20 Tinerețea noastră — tinerețea 

„Epocii Nicolae Ceaușescu". Emi- 
siune-concurs realizată in colabo
rare cu Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România și 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor (color) • Finala Con
cursului dedicat Congresului al 
IX-lea al partidului, marilor În
făptuiri revoluționare ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Participă re
prezentativele municipiului Bucu
rești șl ale județelor Cluj, Dîmbo
vița, Vîlcea

21,50 Telejurnal t
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVEATLETISM. RECORDURI NAȚIONALE. Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat la Pitești, Daniela Costian a stabilit un nou record național în proba feminină de aruncare a discului : 69,66 m. Cu un nou record național s-a încheiat și proba masculină de aruncare a suliței, cîștigată de Nicu Roată cu rezultatul de 76,48 m.TENIS DE MASA. Campionatele europene de tenis de masă pentru juniori și cădeți au continuat in localitatea belgiană Louvain la Neuve cu probele pe echipe. în competiția rezervată juniorilor, selecționata feminină a României a învins cu 3—0 formațiile Austriei și Franței, iar cea masculină a dispus cu 5—1 de echipa Luxemburgului. La cădeți, reprezentativele României au obținut noi victorii : fetele au întrecut cu 3—0 formațiile Spaniei, Belgiei și Austriei. în timp ce băieții au cîștigat cu 3—0 meciurile cu echipele Austriei și Suediei.NATAȚIE. • In turneul de polo pe apă, din cadrul campionatelor europene de natație pentru juniori, ce se desfășoară în Berlinul occidental, selecționata României a învins cu scorul de 6—4 (1—1, 2—1, 2—0, 1—2) echipa Turciei.

și multe altele. Au luat, de asemenea, dezvoltare invățămintul, știința și cultura. S-a trecut la modernizarea Canalului Suez. Zilele trecute, administrația acestuia a anunțat că veniturile anuale obținute de pe urma exploatării sale au depășit toate nivelurile anterioare.In spiritul politicii sale consecvente de solidaritate militantă cu popoarele arabe, cu toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, România socialistă urmărește cu viu interes succesele obținute de poporul egiptean. între țara noastră și R.A. Egipt s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc un curs mereu ascendent. O contribuție decisivă la realizarea acestei evoluții pozitive au avut-o numeroasele întîlniri la nivel înalt de la Cairo și București, care prin acordurile și înțelegerile convenite au deschis ample perspective conlucrării bilaterale pe cele mai diverse planuri. Mărturii elocvente sint importantele obiective economice . realizate în comun pe pă- mlntul Egiptului, între care uzina de produse sodice El Mex, fabrica de acid sulfuric de la Abu Zaabal, complexul de extragere și crare a fosfaților de wein etc. Cu prilejul anul trecut dintre Nicolae Ceaușescu și Hosni Mubarak a fost dorința comună de a extinde și amplifica aceste bune raporturi, de a valorifica mai intens marile posibilități pe care le oferă economiile naționale ale României și Egiptului, aflate în plină dezvoltare.Desfășurată pe asemenea coordonate, colaborarea multilaterală româno-egipteană corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, constituind, totodată, un aport de seamă la cauza păcii, progresului, și' înțelegerii interna-

Pentru respectareaWASHINGTON 22 (Agerpres) — Peste 1 200 de juriști din Statele Unite au adresat președintelui Ronald Reagan o scrisoare prin care se solicită șefului executivului american să renunțe la decizia de a nu mai respecta Tratatul S.A.L.T.-II, informează agenția United Press Internațional. In cazul în care S.U.A. abandonează acest acord înainte de încheierea altuia mai bun, consecința va fi

Tratatului S.A.L.T. IIaccelerarea cursei Înarmărilor și nu un control asupra armamentelor, se spune în document.Inițiativa, la care a aderat Alianța juriștilor pentru controlul armamentelor, survine in ajunul întâlnirii sovieto-americane de la Geneva consacrată examinării consecințelor deciziei președintelui Reagan de a abandona Tratatul S.A.L.T.-II, menționează agenția.
Omenirea trebuie să se debaraseze 

de toate armele atomiceBONN 22 (Agerpres) — La Miinchen s-a desfășurat o reuniune a organizației de femei din landul vest7german Bavaria. Participantele au adoptat o rezoluție ce- rînd încetarea imediată a tuturor exploziilor nucleare.De asemenea, documentul se pronunță în favoarea eliminării tu

turor rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune amplasate în Europa și a abandonării proiectelor de militarizare a spațiului cosmic.Pînă in anul 2000, omenirea trebuie să se debaraseze de toate armele nucleare — se subliniază într-un manifest adoptat de adunarea de la Miinchen.

Sesiunea Comisiei consultative 
permanente sovieto-americaneGENEVA 22 (Agerpres) — La 22 iulie, la Geneva s-au deschis lucrările sesiunii extraordinare a Comisiei consultative permanente sovieto-americane, create pentru a contribui la înfăptuirea scopurilor și prevederilor Tratatului privind limitarea sistemelor de apărare antira- chetă, a înțelegerilor în domeniul limitării armamentelor strategice ofensive, precum și a acordului cu privire la măsuri în vederea reducerii pericolului de izbucnire a unui război nuclear intre U.R.S.S. și S.U.A.

Pentru reunificarea

Vibrant apel la apărarea vieții pe Terra

greșului ti Qnale.

prețuia Hamra- întîlnirii de președintele președintele reafirmată

★româno-egiptene, repre-prieteniezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, un numeros public.Au fost prezenți Mohamed Said El-Sayed, ambasadorul Egiptului la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)
te. spre sfîrșltul Intervalului. Vlntul va 
sufla slab pînă la moderat, 
turile minime, nocturne, vor 
se între 10 șl 20 de grade, 
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în București : Vreme predominant fru
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tre 28 și 32 de grade.
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PREZENTUL SI VIITORUL SOCIALIST„Vom urca și(Urmare din pag. I)ginerul amintea de apa care-i așteaptă în următoarele straturi. De nisipul perfid. De greutatea înain- într-un asemenea Iar lingă toate înfățișa măsuriletării front, acestea, care s-au luat. Ce mai trebuie făcut pentru a garanta execuția în termen. Motivația acestor prevederi ? Iat-o chiar in exprimarea interlocutorului :— Ți s-a încredințat misiunea să. duci la bun sfirșit un lucru ? încearcă totul pentru asta. Ia-ți măsurile de prevedere. Asi- gură-te. Sădește în oameni încrederea că e posibil. Sarcina asumată devine elementară datorie. De aici încolo ți-ai tăiat singur dreptul la... justificări.Inginerul Corneliu Damian numește astfel una din componentele importante ale omului cu spirit revoluționar : de a depăși știința de a le a avea cîștig Este forța morală formidabilă care se află la temelia tuturor ctitoriilor din „Epoca Nicolae Ceaușescu". Pentru că nimic nu am primit în dar, de-a gata. Totul am clădit cu efort. Cu mintea și cu brațele noastre. Intr-o confruntare, corp la corp, cu greutățile. Unele generate de lipsa de experiență într-un domeniu sau altul. Am cîștigat-o din mers. Altele, generate obiectiv de amploarea drumului nou, pentru edificarea unei societăți noi. Le-am depășit și pe acestea. Iar forța morală de care aminteam își dovedește o uriașă utilitate în prezent, avem imperios nevoie de ea și în viitor. Pentru că în anii ce vin, așa cum sublinia cu limpezime și patos revoluționar tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIII-lea al par-

capacitatea greutățile, înfrunta și de cauză.

tidului : vom străbate noi căi, nebătătorite, ceea ce animați permanent de un spirit cutezător, de hotări- rea de a promova tot ceea ce este nou și înaintat in gindirea și practica socială, de a însuși și aplica in viață cele mai noi cuceriri ale geniului uman, tezaurul cunoașterii universale. Pornind pe noul drum, să fim conștienți că nimic nu se poate realiza fără muncă, fără eforturi, fără consum de energie și inteligență creatoare, fără spirit revoluționar, devotament și abnegație".Cuvinte-idei, cu o limpezime de cristal, in care realitatea este înfățișată în veșmintul adevărului. Clădirea unei noi societăți nu-i un marș din succes în succes. Este, înainte de toate, asumarea unei imense răspunderi. Este apoi o acțiune vizează ți onare rială și tății, în meni. Reprezintă în același timp și știința și capacitatea de a lua în calcul greutățile urcușului și, în egală măsură, de a detecta mugurii noului, vlăstarii tineri ai propriei deveniri istorice.La „bursa" curgerii galopante a timpului, nu-i deajuns Insă numai inventarierea acestor mlădițe. Adevăratul examen al receptării noului se trece o dată cu pătrunderea, cu generalizarea acestuia în practica socială. Adică, în uzină, în lanul de piine, la planșetă, în laborator, în comportamentul și atitudinile cotidiene ale oamenilor. Spirit revoluționar în promovarea noului — calitate morală la care atît de des face apej tovarășul Nicolae Ceaușescu — înseamnă receptivitate, porți larg deschise metodelor

necunoscute — impune să fim

pe

revoluționară care schimbări revolu- — în viața mate- spirituală a socie- relațiile dintre oa-

înaintate de organizare a muncii, tehnologiilor valoroase, formulelor eficiente de calificare, de perfecționare a științei conducerii, de aplicare a noului mecanism economico-financiar, de folosire din plin, gospodărește a resurselor materiale, de organizare pe criterii stimulatoare a întrecerii etc.— A gestiona șl generaliza acest tezaur de inițiativă creatoare, în climatul construcției statornicit după Congresul al IX-lea al partidului — argumentează tovarășul Mircea Isbășoiu, secretar al Comitetului municipal de partid Ploiești — reprezintă una din îndatoririle noastre de bază, o probă practică a afirmării spiritului revoluționar. Ideile noi sint binevenite peste tot. Dar numai enunțul lor nu ajunge. Cum sint captate acestea ? Ce culoar de fructificare au ? Ce mai trebuie făcut pentru a asigura, peste tot, integrarea lor în realitatea uzinei, in lanul de grîu sau porumb, sau în zootehnie, etc. ? Iată întrebări firești care generează acțiuni concrete de stimulare revoluționară a forțelor noului.Sînt întrebări care se pun în acest început de nou cincinal în multe locuri. Uzinele țării trăiesc un amplu proces de modernizare pentru a îndeplini întocmai indicatorul cutezător de dezvoltare și eficiență, de competitivitate și dublare a productivității pe întreaga economie pînă în anii ’90. Aceeași clocotitoare energie pune amprenta pe întreaga agricultură care, tot pînă la finele anilor ’90, trebuie să producă circa 32 de milioane tone cereale. Nu există sector de activitate materială și spirituală care să nu fie antrenat în îndeplinirea exemplară a obiectivelor îndrăznețe ale

prezentului cincinal. In această ordine de idei, a crea climatul promovării . soluțiilor novatoare, generalizării experienței loroase echivalează, cum remarca interlocutorul nostru din Ploiești, cu a da proba practică a spiritului revoluționar. Spirit revoluționar pune acuitate ce se naște ochii noștri.acțiune hotărîtă, revoluționară pentru punerea la lucru a acestui bun național. Adică aducerea experienței la starea ei firească, de creatoare de valoare. Iar acest drum...Dar mai bine să-l lăsăm pe ’ mecanizatorul Costică Șerbu, de la I.A.S. Urleasca, să-l definească :— Drumul urcuș, în trece prin noi. Adică noastră de cetățeni cu dragoste fierbinte pentru tot ceea ce înseamnă progresul țării.Iată cum „distilează" în gîndirea sa, o idee majoră, un imperativ major al prezentei etape de istorie, unul dintre milioanele de făuritori de istorie. El alătură firesc munca dăruită. Străbătută de abnegație, de atitudinea civică înaintată. El așază mai presus de toate interesele generale ale societății. Să te implici cu munca ta, pentru progresul țării, în viața social- politică a țării este cheia de boltă a âcestui timp, a climatului generos de înfăptuiri și perfecționări înrădăcinat după Congresul al IX-l.ea al partidului. Iar această realitate semnifi- că„ înainte de toate, încrederea neclintită în justețea liniei politice a partidului, steaua polară a tuturor eforturilor de construcție în acest timp de mari și fundamentale înnoiri revoluționare.

va- așa
care presu- la tot ceea valoros sub Presupune

nostru de acest cincinal, fiecare dintre prin munca

WASHINGTON 22 (Agerpres). — In cadrul reuniunii de la Berkeley consacrată apariției vieții pe Pă- mint, biologul american George Wald, laureat al premiului Nobel, a chemat la apărarea acestei vieți prin eforturi destinate prevenirii unui război nuclear. „Studiem originile vieții într-un context care amenință foarte, foarte grav să pună capăt vieții", a spus el, aver- tizînd că nimeni nu va Scăpa in cazul unei conflagrații nucleare. George Wald a chemat oamenii de

știință să acționeze pe lingă marile puteri pentru a le determina să renunțe la utilizarea primele a focoaselor nucleare, să înceteze experiențele nucleare și să reducă substanțial arsenalele de arme nucleare.Biologul american a cerut președintelui S.U.A., Ronald Reagan, să pună capăt proiectului cunoscut sub numele de Inițiativa de Apărare Strategică, subliniind că sistemul propus va duce la o escaladă a înarmărilor nucleare.
REGIMUL RASIST DE LA PRETORIA TOT MAI IZOLAT
• Cereri insistente la sesiunea Consiliului Ministerial al O.U.A. 
pentru aplicarea de sancțiuni economice • Declarațiile 

ministrului de externe al Marii Britanii

independentă și pașnică 
a CoreeiPHENIAN 22 (Agerpres). — La Phenian a avut loc o adunare solemnă, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la crearea Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei (F.D.R.P.), informează agenția A.C.T.C. Cu acest prilej s-a apreciat că organizația și-a canalizat pe parcursul celor patru decenii eforturile pentru dezvoltarea și prosperitatea patriei și a națiunii, pentru realizarea. în condiții de independență deplină și pe cale pașnică, a aspirației naționale — reunificarea patriei. S-a subliniat că misiunea fundamentală a F.D.R.P. rămîne ralierea fermă a tuturor compatrioți- lor coreeni — din nord, din sud și din străinăta’e — în vederea creării unui front unit pentru reunificarea independentă și pașnică a patriei.

Criza politică din ItaliaADDIS ABEBA 22 (Agerpres) — Participanții la lucrările celei de-a 44-a sesiuni a Consiliului Ministerial al, Organizației Unității Africane au codtiriuat' dezbaterile In legătură cu situația diij Republica Sud- Africahă, ■ unde' continuă să se manifeste cu'și'mai multă virulență politica de apartheid, însoțită de noi măsuri opresive împotriva populației de culoăre, majoritare. Agenția Reuter relatează că, în ziua a doua a lucrărilor, au fost analizate o serie de propuneri vizînd o gamă mai largă de mijloace de presiune față de regimul de la Pretoria, între care și sistarea tuturor zborurilor efectuate de companiile țărilor africana in R.S.A.In cadrul dezbaterilor reuniunii a luat cuvîntul Joe Mere, reprezentantul Congresului Național African, organizație politică a populației de culoare din R.S.A. scoasă in afara legii. El a arătat că guvernul rasist de lâ Pretoria se menține la putere datorită uriașului aparat represiv și măsurilor adoptate împotri

va celor ce se opun apartheidului. In același timp, reprezentantul A.N.C. a condamnat poziția adopta- „țâ de, unele, țări., .occidentale, care. și Marea Britanie, care refuză să adopte sancțiuni economice .oWU gatorii, - împotriva guvernului rasist de la Pretoria, act care echivalează, în ultima instanță, cu un sprijin față de regimul actual din R.S.A.BRUXELLES 22 (Agerpres) — In cadrul unei conferințe de presă, ministrul de externe britanic, Geoffrey Howe, a relevat că întreaga lume dorește să se adopte „măsuri fundamentale" pentru a se pune capăt sistemului de apartheid din Republica Sud-Africană. El a arătat că, în cazul în care misiunea sa de pace in R.S.A., ce i-a fost încredințată de către C.E.E., nu va da rezultate concrete, va examina posibilitatea unui acord privind noi măsuri împotriva regimului rasist minoritar de la Pretoria. Vizita ministrului britanic la Pretoria va avea loc în zilele următoare.
In pregătirea reuniunii la nivel înalt 

de la Harare a țărilor nealiniateDELHI 22 (Agerpres). — Țările membre ale Mișcării de nealiniere au ajuns ia un consens privind agenda viitoarei lor reuniuni la nivel înalt de la 28 august, de la Harare — transmite agenția indiană de știri P T.I. Situațiile din Sudul Africii și din Orientul Mijlociu vor figura în centrul dezbaterilor reuniunii la capitolul despre situația internațională. Un subiect inclus pe agenda reuniunii este problema datoriilor externe și consecințele ei asupra dezvoltării statelor membre ale Mișcării de nealiniere — scrie P.T.I. — subiect care va fi dezbătut în cadrul mai amplu al situației economice mondiale, ca

dru ce va permite și relevarea și a- nalizarea rolului țărilor în curs de dezvoltare in economia lumii.O atenție aparte va fi acordată. In cadrul dezbaterilor, problemei bizuirii pe forțele proprii și acțiunilor vizînd consolidarea unității de acțiune a țărilor nealiniate. Vor fi discutate și probleme privind eforturile internaționale și ale mișcării de nealiniere referitoare la Africa, convenția O.N.U. privind dreptul mării ș.a.Agenda reuniunii, aprobată de Biroul de coordonare, va fi supusă a- doptăril, în prima ședință a Conferinței la nivel înalt de la Harare, de la 28 august.

Bettino Craxi desemnat 
cu formarea unui nou guvern "'’’RCSMA 2? 'ȚAgerp«es)iWW Președin^ tele Italiei;- Fnancescb .Coșsiga, l-a desemnat nitil %ew3ierul socialist derrfisidnar 'Bertirio Craxi să formeze un nou guvern, anunță a- gențiile internaționale de presă. Decizia șefului statului italian survine după eșecul lui Giulio Andreotti, de- mocrat-creștin, de a alcătui un cabinet de . coaliție care să pună, capăt crizei guvernamentale, cu profunde implicații politice, din Italia.într-o declarație făcută reprezentanților presei, după ce a fost însărcinat cu formarea unui nou guvern italian, premierul demisionar Bettino Craxi a arătat că, acceptând această misiune, speră să poată rezolva cit mai curînd criza politică declanșată la 27 iunie.In context, liderul socialist a relevat că intenționează să înceapă prin a căuta „noi clarificări in privința dorințelor și posibilităților" forțelor politice ale țării și că va avea în vedere „importanța unei reale stabilități politice", transmite a- genția United Press International. De asemenea, Craxi a declarat că va începe cît mai curind posibil consultările cu conducătorii altor partide asupra modalităților de rezolvare a crizei de guvern.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAKTEHERAN 22 (Agerpres) — Potrivit agenției de presă IRNA, in diferite sectoare ale frontului ira- niano-irakian au continuat duelurile de artilerie. în sectorul de sud al frontului, ca urmare a unei puternice concentrații de foc a artileriei iraniene, partea irakiană a suferit pierderi. In aceeași zonă, forțele militare iraniene au respins cîteva încercări de contraatac ale trupelor irakiene — relevă agenția IRNA.

BAGDAD 22 (Agerpres) — Potrivit unui comunicat militar dat publicității la Bagdad, în ultimele 24 de ore artileria irakiană a atacat poziții ale trupelor iraniene în sectoarele de nord și central ale frontului, precum și in zonele Faw și Basra. In urma tirului de artilerie, au fost distruse fortificații și depozite de muniție ale părții iraniene. Totodată, comunicatul militar menționează că artileria iraniană a declanșat focul asupra localității irakiene Hurmal.

Noul guvern japonezTOKIO 22 (Agerpres). — Parlamentul Japoniei, alcătuit în noua sa structură după alegerile generale de la 6 iulie, s-a întrunit marți pentru a-1 alege pe primul ministru. în baza procedurii în vigoare, șef al guvernului devine liderul partidului care a obținut majoritatea parlamentara, adică Partidul Liberal-Democrat, care deține 300 de mandate din cele 512 ale Camerei Reprezentanților.Supusă la vot, candidatura fostului premier Yasuhiro Nakasone, președinte al P.L.D., a fost sprijinită de 304 deputați ai camerei, inferioare și de 139 membri .ai Camerei Consilierilor (care cuprinde 250 membri).In aceeași zi primul ministru Yasuhiro Nakasone a anunțat componența noii echipe ministeriale. In acest guvern, postul de jVicepremier a fost încredințat lui Shin Kanemaru, cel de mihistru de externe lui Tadashi Kuranari, iar cel al apărării lui Yuko Kurihara. Portofoliul finanțelor a revenit lui Kiichi Miyazawa, in timp ce Ministerul Comerțului Internațional și Industriei va fi condus de Hajime Tamura.

PRIMIRE LA SOFIA. TodorI Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, l-aI primit pe Tariq Aziz, viceprim- ministru și ministru de externe al . Irakului, aflat în vizită oficială Ia Sofia. După cum relatează agențiaI B.T.A., convorbirea a prilejuit un schimb de păreri privind relațiileI bilaterale și actualitatea Interna- I țională.I CONVORBIRI SOVIETO—VEST- GERMANE. La încheierea viziteiI in U.R.S.S. a lui Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru de externe al R.F.G., a fost dat pu

blicității un comunicat in care se subliniază că au fost examinate probleme ale războiului și păcii, ale dialogului est-vest, precum și stadiul actual și perspectivele raporturilor dintre U.R.S.S. și R.F.G., informează agenția T.A.S.S. Au fost semnate acordul interguvernamen- tal privind colaborarea tehnico-ști- ințifică dintre U.R.S.S. și R.F.G., precum și protocolul privind deschiderea de consulate generale la Kiev și Miinchen.PRIMUL MINISTRU ISRAE- LIAN, Shimon Peres, a sosit, luni, tntr-o vizită in Maroc. Primul ministru israelian a fost primit de re

gele Hassan al II-lea al Marocului. Conținutul convorbirilor — relatea- . ză agenția de presă — nu a fost dat publicității. INOUL PREȘEDINTE AL PAR- I TIDULUI MUNCII DIN OLANDA. —Wim Kok, fost lider al celui mai mare sindicat olandez, a fost ales < președinte a! Partidului Muncii I din Olanda, loc rămas vacant, ca I urmare a demisiei, săptămîna trecută a lui Joop den Uyl, informează agenția Reuter. Kok a declarat | că dorește revizuirea politicii partidului cu privire la amplasarea | rachetelor nucleare ale N.A.T.O. pe teritoriul Olandei. După cum se 1 știe, amplasarea pe teritoriul olan<- . dez a 48 de rachete nucleare cu I rază medie de acțiune in contor- I mitate cu decizia N.A.T.O. din decembrie 1979 a fost aprobată de I către parlament, urmind ca desfășurarea lor să se încheie în anul 1988.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzori! din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATEL1A" — 

Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grlviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360



PAGINA 6 SCÎNTEIA — miercuri 23 iulie 1986

19651 ROMÂNIA - CEAUSESCU2
1986

ROI DINAMIC, CONSTRUCTIV, CONTRIBUȚII NOVATOARE
LA SOLUȚIONAREA MARILOR PROBLEME ALE LUMIHONTEMPORANE

«

„România și-a cîștigat multi prieteni, simpatia 
și aprecierea popoarelor lumii pentru politica sa 
internațională de egalitate și conlucrare cu toate 
statele, pentru activitatea sa consecventă consacrată 
soluționării tuturor conflictelor numai și numai pe 
calea tratativelor, înfăptuirii securității și cooperării 
în Europa, dezarmării, și în primul rînd dezarmării 
nucleare, înfăptuirii noii ordini economice inter
naționale46.

NICOLAE CEAUȘESCU

Eveniment cu profunde înrîurîri asupra destinelor 
țării, Congresul al IX-lea al partidului, pe care-l evo
căm în aceste zile cu sentimente de aleasă cinstire, 
a deschis totodată ample orizonturi unei puternice 
afirmări a României socialiste pe arena mondială, în 
apărarea celor mai nobile idealuri ale umanității. Înre
gistrăm nenumărate dovezi ce inspiră o legitimă mân
drie patriotică : nicicînd în istorie numele României 
nu a fost rostit cu atîta respect și considerație în lume 
ca în acești ani, de cind el este rostit, intr-o 
simbolică alăturare, o dată cu cel al secretarului 
general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul și promotorul neobosit al ■ 
întregii politici externe românești. Nicicînd cuvîntul 
României nu s-a bucurat de o atît de largă audiență 
internațională, nu a fost așteptat cu atîta interes, așa 
cum se întîmplă de peste două decenii, de fiecare 
dată cînd omenirea are de făcut față unei noi sfidări 
cu implicații majore pentru viitorul civilizației.

Firești și pe deplin explicabile interesul și respectul 
pe care le generează cuvîntul României, al președin
telui ei. Anii pe care-i -evocăm sînt anii în care, sub 
impulsul hotârîtor al personalității de excepție 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, România s-a afirmat 
în conștiința internațională printr-o participare dina
mică și constructivă la dezbaterea tuturor marilor 
probleme ale contemporaneității. Sînt anii în care, 
ilustrînd o profundă viziune revoluționară, materialist- 
dialectică asupra proceselor și tendințelor din viața 
mondială, secretarul general al partidului nostru 
ar fundamentat concepte noi, originale, aducând con
tribuții de un larg ecou la cristalizarea de soluții juste 
și viabile în cele mai arzătoare probleme, corespunză
tor intereselor și năzuințelor tuturor națiunilor.

O țară doritoare de 
pace, un erou al păcii. Do la tribuna Congresului al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu definea încetarea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, a dezarmării nucleare, drept una din direcțiile esențiale de acțiune în politica internațională. Clarviziunea acestei poziții avea să-și găsească deplină confirmare în evoluțiile ulterioare din viața internațională. Pentru că motivele de neliniște și preocupare pentru soarta păcii, generate de intensificarea continuă a înarmărilor, aveau să se multiplice necontenit. Viața, evoluțiile de pe arena mondială au impus astfel în prim plan imperativul unei opțiuni clare. Iar România, prin glasul secretarului general al partidului, președintele Republicii, cuvîntul.Cronica acestor litere de aur rolul portanță pe care secretarul general al partidului nostru, președintele României socialiste, l-a avut și il are în promovarea, cu dăruire și abnegație, cu pasiune revoluționară, a cauzei dezarmării și păcii, ceea ce i-a atras din partea popoarelor înalta apreciere de „Erou al păcii". în fermitatea acțiunilor și demersurilor in sprijinul dezarmării și păcii se îmbină deopotrivă înalta răspundere pentru viitorul propriei națiuni și răspunderea pentru soarta întregii omeniri. Elaborind programe de mare întindere și cutezanță pentru dezvoltarea țării, partidul nostru, secretarul său general aveau și au in vedere în același timp asigurarea condițiilor de liniște și securitate și dincolo de hotare, dovadă â împletirii organice a politicii interne și a celei internaționale.Constituie unul din marile merite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi pus în atenție, cu toată claritatea, că, în condițiile în care în arsenalele statelor s-au acumulat uriașe cantități de arme și armamente, îndeosebi nucleare, capabile să distrugă întreaga omenire, înseși condițiile existenței vieții pe Pămînt, oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare reprezintă problema fundamentală a epocii noastre, de aceasta depinzînd continuitatea civilizației umane. Avînd conștiința acestei răspunderi, partidul nostru a înscris problema dezarmării în toate documentele sale adoptate după Congresul a! IX-lea ca unul din obiectivele programatice ale întregii sale politici și activități internaționale.In rat, pe Nicolae Ceaușescu, unitar, profund realist și constructiv, materializat in propunerile concrete prezentate de-a lungul anilor la Organizația Națiunilor Unite și în alte foruri internaționale, în demersuri de mare răsunet ale președintelui ei.Măsurile propuse de România au !n vedere oprirea producerii, expe-

rimentării și arme nucleare țiul cosmic - amplasării de noi— inclusiv în spa-- lichidarea celor

urmă cu 65 de ani, s-a ridicat în mod categoric împotriva unor asemenea fenomene, pilduitoare fiind în acest sens atitudinea fermă antifascistă în întreaga sa acțivitate revoluționară a secretarului general al partidului nostru, consideră drept o îndatorire majoră combaterea cu intransigență a acestor fenomene profund nocive, ce contravin intereselor și aspirațiilor da pace ale popoarelor.In condițiile deosebit de grave, create ca urmare a intensificării fără precedent a cursei înarmărilor, președintele României a evidențiat necesitatea unei mobilizări largi a maselor, a popoarelor de pretutindeni, cu convingerea că stă in puterea lor ca, acționînd unite, să determine oprirea acestui curs periculos, trecerea la măsuri efective de dezarmare.Anul Internațional al Păcii poate constitui, în. acest sens — sublinia secretarul general al partidului — prilejul unor tot mai cuprinzătoare și mai intense acțiuni, pe toate meridianele, împotriva cursei înarmărilor, în primul rînd a înarmărilor nucleare, pentru salvgardarea păcii, a vieții pe pămînt. Răspun- zind — de-a lungul anilor — înflăcăratelor chemări ale președintelui țării, ponorul român s-a angajat el însuși cu toate forțele în marele front mondial al mișcării pentru dezarmare și pace, impresionantele manifestații populare, mitinguri, marșuri, desfășurate pe tot cuprinsul țării, culminînd cu apelul adresat sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U., document semnat de cvasitotalitatea cetățenilor României.Un rol important în mobilizarea opiniei publice — sublinia secretarul general al partidului — revine, fără îndoială, oamenilor de știință, cei care cunosc cel mai bine forța distructivă a armamen-
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virtutea acestui dezide- țara noastră a elaborat, baza concepției tovarășului un program
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Helsinki, 1975 : un moment cu profundă semnificație in viața internațională. De la tribuna istoricei Conferințe pentru 
securitate și cooperare in Europa, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezintă 

pozițiile țârii noastre în probleme de cea mai mare însemnătate pentru viitorul Europei, al întregii lumi.

și securității. Sini unanim recunoscute azi acțiunile deschizătoare de ■ drumuri ale țării noastre pentru normalizarea relațiilor intereuro- pene, care au prefigurat eforturile de mai tîrziu, la scară continentală, pentru trecerea la organizarea primei conferințe la nivel înalt din istoria Europei consacrată securității și cooperării.Președintelui României îi revine un mare merit în definirea a însuși conceptului de securitate europeană, ca un sistem de angajamente ferme din partea tuturor statelor, menite să ducă la excluderea forței și amenințării gu, forța, care să ofere tuturor statelor garanții depline că se află la adăpost de orice acte„ de« agresiune, să favorizeze o rodnică și multiplă colaborare între toate popoarele continentului. Țara noastră și-a adus o contribuție de mare însemnătate la întregul proces de pregătire și desfășurare a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, la elaborarea Actului final de la Helsinki, în care se regăsesc numeroase idei românești privind direcțiile de acțiune în domeniile politic, militar.

se înscrie lansată la tul anului clarația-Apel României, T președintelui Consiliului de Stat al Bulgariei, Todor Jivkov, cu privire la realizarea în Balcani a unei zone fără arme chimice, Inițiativă care s-a bucurat de un larg ecou internațional.

economic, tehnico-
CU CONSECVENTĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

înscriind problema dezarmării drept unul dintre obiectivele programatice ale 
politicii externe românești, partidul și statul nostru, în spiritul concepției 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, 
au prezentat la O.N.U. și în ' 
se constituie intr-un program 
ționăm dintre acestea :
• 1965. La propunerea țârii 

noastre, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat „Declarația pri
vind promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, res
pect reciproc ți înțelegere între 
popoare".

alte foruri internaționale multiple propuneri, care 
unitar. realist st constructiv de dezarmare. Men-

• 1981—1982. Din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu — pe 
tot cuprinsul țării au avut loc ample 
manifestări populare, care au 
culminat cu „Apelul poporului 
român", adresat sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării.

și noua Inițiativă București, la sfîrși- trecut, prin De- a președintelui Nicolae Ceaușescu, fi

Primatul tratativelor. In spiritul aceleiași înalte răspunderi pentru destinele păcii, România a acționat statornic, în întreaga perioadă care a trecut de Ia Congresul al IX-lea, pentru abolirea forței și amenințării cu forța in relațiile internaționale, pentru stingerea focarelor de conflict existente in lume, pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative a problemelor litigioase. Se știe că, din păcate, în acești ani au continuat să persiste, în diferite regiuni ale globului, numeroase stări conflictuale, cărora li s-au adăugat altele noi. Și este o realitate că, absolut în toate împrejurările, indiferent de locul în care s-a ivit un diferend, o problemă litigioasă,

Pentru o lume a echită
ții și dreptății. In c°ncePtis unitară a președintelui Nicolae Ceaușescu asupra ansamblului proceselor șl evoluțiilor din viața internațională, problemele păcii și securității se află înțr-o legătură organică cu problemele dezvoltării, viața demonstrînd că nu poate exista o pace reală în condițiile în care în lumea contemporană persistă grave inechități economico-sociale, marcate de adîncirea continuă a decalajului dintre țările bogate și cele sărace. In lumina acestui adevăr, tovarășul Nicolae Ceaușescu a definit ca unul dintre obiectivele majore ale politicii externe a partidului și statului intensificarea eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să permită progresul tuturor lumii.Punînd în lumină în ploarea sa contradicția pe plan mondial între bogați și săraci, secretarul general al partidului a elaborat teza de o mare valoare teoretică potrivit căreia aceasta devine una dintre cele mal puternice contradicții ale 1U-

popoarelortoată am-existentâ

PENTRU PROGRESUL TUTUROR NAȚIUNILOR
România, președintele Nicolae Ceaușescu și-au adus, in această perioadă, 

o remarcabilă contribuție la identificarea căilor și mijloacelor pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice 
asigure progresul economico-social al tuturor națiunilor, 
presie in numeroase inițiative și acțiuni, intre care :
• 1965—1967. Rezoluții adopta

te de Adunarea Generală a O.N.U. 
și alte instituții specializate ale or
ganizației mondiale vizînd promo
varea cooperârii internaționale in 
sprijinul țârilor in curs de dez
voltare.

internaționale, care să 
Aceasta și-a găsit ex-

al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a pronun
țat în favoarea unei noi abordări 
a problemei datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare, pentru 
soluționarea sa globală.

• 1970. Adunarea Generală a 
O.N.U. a proclamat ca urmare a 
unei inițiative a României „Dece
niul dezarmării al Națiunilor Unite, 
1970-1980".

• 1975. Prezentarea la O.N.U. 
a documentului intitulat „Poziția 
României în problemele dezarmă
rii, în primul rînd ale dezarmării 
nucleare, și instaurarea unei păci 
trainice în lume".

• 1986. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, prin repeta
te apeluri adresate șefilor de sta
te, guvernelor și popoarelor lumii, 
a evidențiat necesitatea ca in 
acest an, proclamat „Anul Interna
țional al Păcii", să se intensifice 
eforturile în vederea eliberării 
omenirii de spectrul distrugerii nu
cleare, a făuririi unei lumi fără 
arme și fără războaie.

9 1975. Prezentarea la sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. a documentului „Poziția 
României cu privire la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale".

• 1983. Documentul cuprinzind 
poziția, propunerile și acțiunile 
României prezentat la sesiunea 
U.N.C.T.A.D. de la Belgrad.

• 1984. In Raportul prezentat 
la cel de-al Xlll-lea Congres

• 1986. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a definit cu 
claritate ideea necesitâții unei 
conferințe internaționale, în cadrul 
O.N.U., cu participarea statelor 
dezvoltate și a țârilor în curs de 
dezvoltare, în vederea elaborârii 
principiilor și măsurilor pentru so
luționarea problemelor subdezvol
tării, inclusiv a datoriei externe a 
țârilor în curs de dezvoltare, și in
staurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

*
**
***
*
*
*

-Amase în urmă; menținerea și adîncirea decalajelor constituie un factor de îngustare a pieței mondiale, afectează evoluția economică în general, creează grave dezechilibre. aprofundează criza economică, financiar-valutară. comercială, frînînd progresul tuturor statelor, inclusiv al celor avansate. Totodată, președintele țării noastre subliniază că subdezvoltarea este o sursă de animozitate, tensiune și conflicte între state și grupări de state, avînd o pregnantă dimensiune politică. Tocmai de aceea, in concepția țării noastre, principalul obiectiv al noii ordini economice este lichidarea decalajelor, a subdezvoltării, asigurîndu-se astfel progresul omenirii în ansamblu.Acționind in spiritul constructiv al concepției revoluționare a secretarului general al partidului, țara noastră a prezentat la O.N.U. documentul de amplă rezonanță „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale", care cuprinde considerentele în legătură cu căile și direcțiile de acțiune pentru lichidarea decalajelor economice dintre state, relevînd totodată corelația dintre factorii interni și externi ai procesului dezvoltării. în același timp, România a participat activ, împreună cu celelalte țări in curs de dezvoltare, la elaborarea în cadrul diferitelor organizații și reuniuni internaționale a unor documente de bază pentru definirea modalităților de înfăptuire a noii ordini economice mondiale.Luind in considerare actualele evoluții negative din economia mondială, președintele Nicolae'Ceaușescu apreciază că ar avea o mare însemnătate organizarea unei conferințe internaționale în cadrul O.N.U., cu participarea țârilor in curs de dezvoltare și a statelor dezvoltate, in vederea soluționării globale a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriei externe, a elaborării principiilor noii ordini economice mondiale, pentru a asigura depășirea crizei economice actuale, reluarea pe o bază largă a activității economice, menită să favorizeze dezvoltarea economico-socială a fiecărei națiuni și o largă colaborare internațională, in spiritul egalității și avantajului reciproc.

existente, scoaterea în afara legii a întregului armament atomic. Totodată, țara noastră se pronunță în favoarea unui program complex de dezarmare, care să cuprindă și armele chimice, precum și toate armele convenționale, astfel ca pînă la sfîrșitul mileniului să se reducă cu cel puțin 50 la sută armamentele existente, să se stabilească o limită maximă a diferitelor arme, îndeosebi pentru marile puteri. România consideră, de asemenea, că este necesar ca, tot pînă în anul 2000, să se treacă la o reducere în aceleași proporții a efectivelor și cheltuielilor militare, încît omenirea să fie eliberată pentru totdeauna de spectrul războiului nimicitor și cerul să ră- mînă senin, fără arme nucleare de nici un fel, iar stelele să vegheze pașnic asupra pămîntenilor — așa cum au făcut-o dintotdeauna.Cu atît mai mult se impune Intensificarea eforturilor pentru a face să prevaleze glasul rațiunii, cu cît în viața internațională se face simțită o reactivare a unor teze șovine, iredentiste, neofasciste, revanșarde, a căror vehiculare nu poate decît să afecteze climatul politic în Europa și pe plan mondial. Partidul Comunist Român, care încă de la crearea sa, în

telor existente, consecințele pe care intrarea acestora în funcțiune le-ar avea asupra destinelor umanității. Acționînd în spiritul acestei înalte răspunderi, Comitetul național român „Oamenii de știință și pacea", condus de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, iși aduce o contribuție remarcabilă la promovarea țelurilor umaniste ale dezarmării și păcii.
In numele unei Europe a 

securității și colaborării. Una din direcțiile fundamentale, în care s-a concentrat activitatea internațională a României în cele peste două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea a constituit-o edificarea unei securități trainice în Europa, continentul unde sînt concentrate cele mai mari cantități de arme, îndeosebi nucleare, cele mai numeroase forțe armate. Analele vieții politice europene consemnează drept contribuții de profundă semnificație inițiativele României, ale președintelui ei în direcția creării unui climat de înțelegere și colaborare, care să permită soluționarea unor probleme esențiale pentru transformarea Europei într-un continent al păcii

științific, în vederea înaintării pe calea unei securități trainice, a unei rodnice colaborări intereuro- pene.Evoluțiile de pe continetul nostru au pus cu acuitate în atenția factorilor politici, a popoarelor europene, primejdia de deosebită gravitate care s-a creat prin trecerea la instalarea noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune, ceea ce a dus la multiplicarea armamentului de distrugere în masă din spațiul nostru geografic. România s-a pronunțat de la început, cu toată fermitatea, pentru eliberarea Europei de amenințarea racheto-nucleară. Sînt cunoscute, in acest sens, inițiativele și demersurile personale ale președintelui Nicolae Ceaușescu în vederea ajungerii la un acord pentru oprirea amplasării pe continent a rachete, pentru trecerea la gerea și distrugerea celor tente.O însemnătate deosebităRomânia transformării Balcanilor intr-o zonă de bună vecinătate, a păcii și colaborării, fără arme nucleare, fără baze militare străine, inițiind, de-a lungul anilor, numeroase acțiuni în acest sens. Pe linia continuității acestei orientări

noilor retra- exis-acordă

oricare ar fi fost natura acestora, România, președintele țării noastre s-au pronunțat categoric pentru rezolvarea lor pe cale pașnică, prin tratative. Această poziție consecventă și principială a fost susținută de-a lungul anilor de o intensă activitate practică. Pornind de la rolul important pe care Organizația Națiunilor Unite trebuie să-l aibă în întronarea fermă a principiului soluționării pe cale pașnică a diferendelor dintre state, România s-a pronunțat cu consecvență pentru ca O.N.U. să manifeste o mai mare preocupare față de promovarea mijloacelor juridice prevăzute de Cartă. In acest cadru se înscriu Inițiativa țării noastre, adoptată în unanimitate de forumul mondial, concretizată în ..Apelul solemn către toate statele aflate in conflict pentru încetarea fără întîrziere a acțiunilor armate și soluționarea problemelor dintre ele pe calea tratativelor", precum și „Angajamentul statelor membre ale O.N.U. de a reglementa pe cale politică stările de încordare și conflict. de a se abține de la folosirea forței și amenințarea cu forța, de la orice intervenție in treburile interne ale altor state".

mii contemporane, cu' consecințe dintre cele mai negative a- supra ansamblului vieții internaționale. In viziunea președintelui României, lichidarea subdezvoltării — stare de lucruri datorată politicii colonialiste și neocolonia- liste, perpetuării vechilor relații de inegalitate, dominație și asuprire — constituie o problemă de care depinde însuși viitorul omenirii, reprezentînd o necesitate obiectivă a progresului și păcii în lume.Viața a confirmat și confirmă justețea și realismul aprecierilor secretarului general al partidului : consecințele subdezvoltării sînt resimțite nu numai de țările ră-

Sub semnul continuității. In același spirit, cu aceeași consecvență și fermitate, manifestînd o înaltă răspundere pentru prezentul și acționat Nicolae cratizarea pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, pentru triumful cauzei independenței tuturor popoarelor, pentru creșterea rolului O.N.U. in viața internațională. De altfel, consecventă convingerilor sale că dezbaterea și soluționarea viabilă a marilor probleme ale participarea tuturor statelor — în acest sensUnite oferind cadrul cel mai propice, ea reunind cvasitotalitatea statelor lumii — țara noastră s-a numărat în ultimele două decenii, printre inițiatorii a numeroase propuneri vizînd preocupări fundamentale ale comunității mondiale. In acest cadru se înscrie și inițiativa României concretizată în proclamarea Anului Internațional al Tineretului, acțiune de largă relevanță, ilustrînd grija manifestată de țara noastră, de președintele ei pentru generațiile viitoare.

viitorul umanității, au România, președintele Ceaușescu pentru demo- vieții internaționale,

lumii de azi implicăOrganizația Națiunilor

Politica externă a României desfășurată in anii care au urmat celui de-al IX-lea Congres al partidului a dat o strălucită expresie internațională înnoirilor pe care societatea românească le-a cunoscut in această glorioasă perioadă, rod al suflului nou, dinamizator, imprimat de secretarul general al partidului, de gindirea sa cutezătoare, revoluționară. Ca o semnificativă demonstrație a coerenței și continuității, peste decenii, a politicii internaționale a României socialiste, Congresul al XIII-lca al P.C.R. a aprofundat și amplificat linia programatică inițiată de Congresul al IX-lea și dezvoltată de congresele ce i-au succedat, deschizind, totodată, prin obiectivele stabilite, noi și luminoase perspective pentru afirmarea și mai puternică, sub conducerea partidului comunist, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a României pe arena mondială, pentru creșterea rolului ei în promovarea păcii, progresului șî înțelegerii intre toate națiunile lumii.
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