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Idei si orientări fundamentale subliniate de tovarisui 
Nicolae Ceausescu la Congresul oamenilor muncii

BUNĂ ORGANIZARE, RĂSPUNDERE, 

COMPETENTĂ, ORDINE Șl DISCIPLINĂ 

în întreaga activitate economico-socială
Avem o minunată perspectivă de dezvoltare a patriei noastre pînă 

în anul 1990 și, în continuare, pînă în anii 2000. Avem programe și 
măsuri clare pentru toate sectoarele de activitate. Acum hotărîtoare 
sînt activitatea organizatorică, munca concretă, întărirea răspunderii, 
a ordinii și disciplinei pentru realizarea în viață a tuturor programe
lor și hotărîrilor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Recentul forum al clasei 
noastre muncitoare — expre
sie vie a noului cadru demo
cratic realizat în anii socialismu

lui, unic in felul său și care re- 
piezintă o formă superioară de 
participare a poporului la condu
cerea întregii activități economice 
și sociale — a abordat cu înaltă 
exigență revoluționară, cu deplină 
răspundere pentru prezentul și 
viitorul patriei probleme de o deo
sebită complexitate și importanță 
cu privire la modul in care se ac
ționează pentru înfăptuirea inte
grală a prevederilor de plan pe 
anul 1986 și pe întregul cincinal, 
dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de materii 
prime, combustibili, energie și va
lorificarea superioară a acestora, 
perfecționarea sistemului de finan
țare și creditare a activității eco
nomice și a normativelor econo- 
mico-financiare, creșterea nivelului 
de trai și ridicarea continuă a ca- 

\ lității vieții.
A.__________________________________

Intr-o deplină unanimitate, par- 
ticipantii la dezbateri — purtind 
mandatul oamenilor muncii pe care 
i-au reprezentat Ia congres — au 
reliefat cu putere rolul determi
nant, hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu in elaborarea și 
fundamentarea planurilor și direc
țiilor esențiale pentru dezvoltarea 
și modernizarea economiei naționa
le, in conceperea și conducerea 
amplului proces de perfecționare a 
întregii activități economico-socia- 
le, de ridicare a acesteia pe o 
treaptă calitativ superioară, Ia ni
velul cerințelor și exigențelor noii 
etape de înfăptuire a Programului 
partidului privind făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te și înaintarea României spre co
munism.

Prin insăși ordinea de zi, cel 
de-al III-lea Congres al oaftienilor 
muncii și-a propus să analizeze 
activitatea și rezultatele obținute 
în perioada care a trecut din acest 
an, să caute și să identifice noi 
soluții, noi căi și direcții de acțiu
ne pentru dezvoltarea intensivă,

multilaterală, în ritm susținut a 
economiei naționale, pentru mobi
lizarea și mai susținută a tuturor 
muncitorilor și specialiștilor la edi
ficarea unei economii moderne, 
eficiente. Și, ceea ce este deosebit 
de important, dezbaterile s-au des
fășurat — după cum aprecia 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu — in
tr-un spirit de înaltă responsabili
tate față de viitorul patriei noas
tre. „Prin propunerile care s-au 
formulat, prin angajamentele ce 
s-au luat in plenul congresului și 
in consilii — sublinia secretarul 
general al partidului — s-a dat glas 
voinței unanime a tuturor oame
nilor muncii, a întregului popor 
de a face totul pentru lichidarea 
in cel mai scurt timp a stărilor 
negative de lucruri, pentru perfec
ționarea activității și infăptuirca 
neabătută a programelor și planu
rilor de dezvoltare economico-so
cială a patriei noastre, de ridicare 
a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului."

Desigur, din cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușeseu, din dez

baterile care au avut loc și docu
mentele adoptate de congres se 
desprind o multitudine de idei de 
o deosebită însemnătate principia
lă și practică pentru perfecționarea 
dș ansamblu a activității produc
tive, pentru desfășurarea în con
diții tot mai bune a muncii coti
diene. Din acest bogat fond de teze 
și orientări — căruia ziarul nostru 
îi va consacra un ciclu de comen
tarii — ne vom referi azi la citeva 
aspecte care privesc necesitatea 
asigurării unei bune organizări, a 
unei înalte răspunderi și compe
tențe în întreaga activitate econo
mico-socială. Motivele care ne-au 
determinat să facem această ale- 
ger^ sint, credem, lesne de înțeles.

BUNA ORGANIZARE A MUN
CII, In absolut toate sectoarele de 
activitate, putem spune că repre
zintă acum și în perspectivă ptima

Ion TEODOR
(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Milos Jakes, 

membru al Prezidiului, secretar al C. C. al P. C. din Cehoslovacia
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe tovarășul Milos Jakes, membru al 
Prezidiului, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, care efectuează o vi
zită in țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu un salut cordial 
și cele mai bune urări din partea 
tovarășului Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace, de noi succese 
partidului și poporului român în în
deplinirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
mulțumit și a transmis tovarășului 
Gustav Husak un salut călduros și 
cele mai bune urări de sănătate și 
succes in activitatea sa.

în cursul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri in legătură cu 
mersul construcției socialiste in cele 
două țări.

Convorbirea a evidențiat evoluția 
ascendentă a legăturilor de priete
nie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, dintre Româ
nia și Cehoslovacia. S-a exprimat, 
în același timp, dorința comună de 
a se extinde și in viitor bunele re
lații româno-cehoslovace pe plan 
politic, economic. tehnico-științific 
și in alte domenii de activitate. în 
interesul ambelor țări și popoare, al 
cauzei generale a socialismului șl 
păcii în lume. S-a apreciat că. por- 
nindu-se de la potențialul economic 
în continuă creștere al României și 
Cehoslovaciei, se impune să se ac
ționeze pentru dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării economice și, 
în mod deosebit, pentru intensifi
carea cooperării și specializării in 
producție pe baza deplinei egalități 
și avantajului reciproc, pentru spo
rirea volumului și diversificarea 
schimburilor comerciale intre cele 
două țări., în acest cadru a fost sub
liniată însemnătatea ’ asigurării tu
turor condițiilor pentru îndeplinirea 
„Programului de lungă durată pri
vind colaborarea economică și teh-

nico-științifică intre Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă pină in anul 
2000". Totodată, a fost evidențiată 
necesitatea perfecționării în conti
nuare a activității in cadrul C.A.E.R., 
pentru dezvoltarea colaborării întru 
țările membre.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internațio
nale. S-a subliniat că. in condițiile 
actuale, deosebit de complexe, ale 
situației politice mondiale este mai 
necesară ca oricînd întărirea con
lucrării tuturor popoarelor, forțelor 
înaintate de pretutindeni pentru 
oprirea cursei înarmărilor, in pri
mul rind a celor nucleare, încetarea 
experiențelor cu arme nucleare, re
ducerea armamentelor convențio
nale. a efectivelor și cheltuielilor 
militare, asigurarea păcii și secu
rității popoarelor.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

A luat parte Jan Papp, ambasa
dorul Cehoslovaciei la București.

APELUL
Congresului al III-lea al oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România pentru 

dezarmare nucleară și generală, pentru pace

Din noile construcții ale municipiului lași

Deplină unitate 
de gîndire, 

voință si acțiune 
9 9 9

pentru necontenita 
înflorire a patriei 

Vibrante mesaje de felicitare adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu cu prilejul 
realegerii în înalta funcție de președinte 

al Consiliului Național al Oamenilor Muncii
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Programul de măsuri cu privire 
la pregătirea și desfășurarea cam
paniei agricole de toamnă prevede : 
„Se va pregăti intreaga cantitate de 
sămință necesară, din categoriile bio
logice valoroase, asigurindu-se con
diționarea, analiza și livrarea acesteia 
la timp in unități. Pină Ia 10 septem
brie, intreaga cantitate de sămință 
trebuie să ajungă la unitate". Care 
este stadiul indeplinirii acestui 
punct deosebit de important referi
tor la desfășurarea insămințărilor 
de toamnă ?

După cum am fost informați la 
direcția de specialitate din Mi
nisterul Agriculturii, față de alți 
ani, au fost asigurate cantități mai 
mari de semințe cu însușiri biolo
gice superioare. Astfel. 16 la sută 
din sămință de griu este din cate
goriile superelită și elită, 54 la sută
— înmulțirea I și 30 la sută înmul
țirea a Il-a. In unele județe — Bihor, 
Satu Mare, Arad, Timiș, Cluj. Brăila
— suprafețele ce se vor însămința cu 
semințe superelită, elită și inmul- 
țirea I reprezintă 90 la sută din to
talul suprafeței destinate griului. Pe 
baza rezultatelor obținute in cimpu- 
rile experimentale ale institutelor 
de cercetări și pe loturile de încer
cări organizate in unitățile agricole 
s-a făcut o zonare mai bună a soiu
rilor de griu și orz care urmează să 
fie insămințate in această toamnă. 
Se poate aprecia, așadar, că in urma

indicațiilor conducerii partidului au 
fost obținute rezultate bune in ce 
privește realizarea de semințe din 
categoriile biologice superioare, ceea 
ce este de natură să contribuie la 
obținerea de recolte mari. Pentru ca 
irisămînțările să se poată efectua in 
perioada stabilită, este necesar ca 
semințele respective să ajungă din 
timp in unitățile agricole, să fie 
condiționate și, tratate potrivit nor
melor stabilite.

După cum se știe, pentru respec
tarea structurii soiurilor prevăzute 
a se cultiva in fiecare unitate agri
colă și înmulțirea semințelor din ca
tegoriile superelită și elită este ne
cesar ca unele cantități să fie 
transferate dintr-un județ în altul. 
Această acțiune este incă in curs de 
desfășurare. Este necesar ca orga
nele de specialitate să asigure mij
loacele de transport necesare, iar 
centrele întreprinderii pentru con
tractarea. condiționarea și ambala
rea semințelor să grăbească expe
dierea cantităților prevăzute.

Condiționarea semințelor consti
tuie o operațiune de care depinde 
realizarea unor culturi curate și o 
densitate corespunzătoare a plante
lor la unitatea de suprafață. In ca
drul întreprinderii de specialitate 
și in majoritatea unităților agricole 
lucrările de condiționare sint pe ter
minate. Este necesar ca prin buna 
folosire a utilajelor existente să se 
încheie cit mai grabnic condițio

narea tuturor cantităților de semin
țe care vor fi folosite in campania 
insămințărilor din toamna acestui 
an.

Stabilirea normei de sămință care 
se dă la hectar, astfel incit să se 
asigure densitatea optimă a plante
lor. presupune cunoașterea însușiri
lor biologice ale acesteia și cu deo
sebire a germinației. La orz și or- 
zqaică. analizele de laborator sint 
practic incheiate. dar la griu, mai 
cu seamă in județele Botoșani, Că
lărași. Dîmbovița, Dolj. Giurgiu. Ia
lomița. Mehedinți, Prahova, această 
operațiune este intirziată. Labora
toarele de specialitate au datoria să 
efectueze cit mai grabnic analizele 
la probele de semințe trimise, aceas
ta fiind de mare însemnătate pentru 
transferul de semințe, cit și pentru 
stabilirea normei de sămință care să 
fie folosită.

Cu mai multă răspundere trebuie să 
se acționeze și in ce privește tra
tarea semințelor, aceasta fiind de 
natură să prevină atacul bolilor și al 
dăunătorilor. Important este ca lu
crarea să fie efectuată de- cea mai 
bună calitate, ceea ce presupune. în 
primul rind, amestecarea uniformă 
a semințelor cu substanțele chimice, 
folosindu-se nu lopata, ci mașini 
adecvate. Sănătatea și densitatea 
viitoarelor lanuri vor constitui oglin
da fidelă a modului in care specia
liștii din agricultură și-au făcut da
toria și la tratarea semințelor.

Ne despart puține zile de momen
tul începerii semănatului, timp in 
care toate unitățile trebuie să-și 
asigure semințele necesare. Or. din 
datfele furnizate de Ministerul Agri
culturii rezultă că. pînă la 8 septem
brie, din cantitatea de 218 003 tone 
griu de sămință s-au preluat de 
către unitățile agricole numai 11 100 
tone, iar la orz din 66 200 tone au 
ajuns in unități 14 700 tone. Dacă in 
județele Constanța, Vaslui. Suceava. 
Buzău și Brașov au fost preluate 
cantități relativ mai mari de griu, 
in alte județe — Harghita. Hune
doara. Mureș. Maramureș și Caraș- 
Severin, amintind doar citeva din 
cele care trebuie să inceapă însă- 
mințările mai devreme — la data 
amintită preluarea semințelor nu 
începuse.

Se desprinde concluzia că. o dată 
cu măsurile menite să ducă la în
cheierea grabnică a. transferului de 
semințe intre județe, organele agri
cole județene au datoria să acțione
ze energic pentru ca toate unitățile 
agricole să preia de la centrele de 
specialitate toate semințele care 
le-au fost repartizate. încep insă- 
mințările și. de aceea, toate semin
țele trebuie să ajungă la destinație, 
să întrunească toate normele de ca
litate, astfel incit de la semănat să 
existe garanția realizării densită
ților de plante prevăzute și deci a 
recoltelor mari care urmează să fie 
obținute în anul viitor.

Cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii din 
România, întrunit la București, in perioada 4-6 sep
tembrie 1986, dind expresie voinței ferme de pace, 
înțelegere și colaborare a întregului popor român - 
vital interesat în crearea și consolidarea unui climat 
internațional propice infâptuirii programelor de dez
voltare multilaterală a patriei - adreseazâ clasei mun
citoare, oamenilor muncii, popoarelor din întreaga 
lume chemarea ca, in actualele împrejurări interna
ționale, de o mare complexitate și gravitate, să-și 
unească eforturile și să-și intensifice acțiunile in lupta 
pentru eliminarea primejdiei unei catastrofe nucleare, 
pentru stăvilirea cursei periculoase și costisitoare a 
înarmărilor, in primul rind a înarmărilor nucleare, pen
tru înregistrarea unor progrese reale pe calea dezar
mării, pentru triumful rațiunii și păcii pe planeta 
noastră.

Exprimind sentimentele de profundă recunoștință și 
dragoste fierbinte ale întregului popor român, Con
gresul oamenilor muncii din România dă o înaltă 
apreciere prodigiobsei activități teoretice și practice 
desfășurate de secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, vastei sale opere 
puse neabătut în slujba intereselor supreme ale na
țiunii noastre socialiste, ale tuturor națiunilor, de pro
pășire liberă și demnă intr-o lume a păcii și colabo
rării internaționale.

Propunerile, inițiativele și demersurile constructive, 
perseverente ale președintelui Nicolae Ceaușeseu se 
bucură de un larg ecou internațional, ele promovind cu 
consecvență afirmarea deplină in viață a principiilor noi 
de relații între state, oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea hotărită la dezarmare, în primul rind la dezar
mare nucleară, reglementarea, prin mijloace pașnice, 
numai și numai prin negocieri și tratative, a oricăror 
diferende și conflicte dintre state, instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, apărarea bunului celui 
mai de preț al tuturor oamenilor de pe Pămint - 
pacea.

Inițiativele pentru dezarmare și pace ale României 
socialiste, respectul deosebit de care se bucură țara 
noastră în lume sînt asociate în mod firesc cu acțiu
nile de larg răsunet internațional, pătrunse de cea 
mai înaltă răspundere față de soarta umanității, ale 
secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, cunoscut și apreciat pretutindeni, 
pe toate meridianele globului, ca un mare și neobosit 
Erou al păcii.

Alături de celelalte popoare ale lumii, poporul ro
mân este profund preocupat de agravarea situației 
internaționale, ca urmare a continuării în ritm accele
rat a cursei înarmărilor, a amplasării de noi arme 
nucleare in Europa și în alte regiuni ale globului, a 
perfecționării continue a armamentelor, a tendințelor 
de militarizare a spațiului cosmic, persistenței unor 
conflicte armate, recurgerii la forță și amenințarea 
cu forța, amestecului in treburile interne ale altor 
ponoare.

Considerînd că problema fundamentală a epocii 
contemporane este salvgardarea păcii, că fiecare stat, 
fiecare popor are datoria de a face totul pentru 
eliberarea omenirii de coșmarul unui război nuclear 
atotpustiitor, de povara înarmărilor, România a pro
pus un program complex, realist și constructiv de 
dezarmare, a depus și depune o susținută activitate 
pe plan internațional pentru reluarea și consolidarea 
cursului destinderii, pentru înfăptuirea dezarmprii, 
pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al na
țiunilor 1a pace, la viață, libertate și independență^

Congresul oamenilor muncii din România, spriji
nind ferm noua inițiativă de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușeseu, adresează chemarea de a se 
adopta, de către statele din Europa, inclusiv socialiste, 
măsuri de reducere unilaterală a efectivelor, arma
mentelor și cheltuielilor militare cu cel puțin 5 la sută, 
chiar inaintea realizării unui acord corespunzător în 
acest domeniu.

Convinsă de necesitatea și realismul unui asemenea 
pas concret, constructiv, cu deplină răspundere în fața 
poporului său, dar și în fața întregii lumi, pentAr 
viitorul, pentru existența vieții pe planeta noastră, 
Rcmânia, așa cum a anunțat președintele 
Nicolae Ceaușeseu, este decisă să treacă la o redu
cere cu 5 la sută, pînă la sfirșitul anului, a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Hotărirea 
adoptată de Congresul oamenilor mțincii, ca, în cazul 
în care nu se va ajunge la o înțelegere în această 
problemă cu alte state, să se prezinte, în cadrul 
unui referendum,- întregului popor propunerea de 
reducere unilaterală a cheltuielilor militare, reprezintă 
o nouă și grăitoare mărturie a voinței României 
socialiste de a-și aduce în mod nemijlocit contribuția 
la realizarea unei cotituri în direcția dezarmării, pen
tru consolidarea destinderii și păcii.

Considerînd că, în virtutea actualului echilibru de 
forțe pe plan mondial, asemenea măsuri unilaterale 
nu pun in pericol securitatea nici unuia dintre state, 
capacitatea lor de apărare, ci, dimpotrivă, favorizează 
trecerea la negocieri efective de dezarmare, Congresul 
oamenilor muncii din România iși reînnoiește apelul că
tre toate statele Europei de a-și reduce înarmările, de 
a acționa unite pe calea unui autentic proces de 
dezarmare și pace.

Salutînd cu profundă satisfacție hotărîrea Uniunii 
Sovietice de a prelungi pină la 1 ianuarie 1987 mo
ratoriul instituit unilateral asupra experiențelor cu 
arme nucleare, Congresul oamenilor muncii din Româ
nia cheamă la realizqrea unui acord corespunzător de 
înoetare a experiențelor nucleare ,și consideră că 
S.U.A., alte state nucleare trebuie să răspundă pozi
tiv moratoriului sovietic, astfel incit să se ajungă, cit 
mai curind, la înțelegeri concrete privind încetarea 
experiențelor nucleare și trecerea la măsuri practice 
de oprire a cursei înarmărilor, la dezarmare, îndeo
sebi în domeniul nuclear. Țara noastră apreciază, în 
același timp, că este timpul ca și alte state pose
soare de arme nucleare să participe la tratativele 
privind armele nucleare, măsurile efective de redu
cere a armelor de care ele dispun urmînd a se efec
tua numai după ce Statele Unite ale Americii și

Uniunea Sovietică vor realiza o reducere substanțială 
a armamentelor lor nucleare. Considerăm, totodată, că 
statele europene, precum și alte state ale lumii sint 
direct interesate și trebuie să ia parte activă la rea
lizarea acordurilor privind încetarea experiențelor nu
cleare, reducerea armelor nucleare și oprirea militari
zării Cosmosului.

Ținînd seama de situația deosebit de gravă exis
tentă în Europa, adresăm oamenilor muncii, popoare
lor europene chemarea la intensificarea eforturilor 
pentru a se ajunge la înțelegeri corespunzătoare, care 
să ducă la oprirea amplasării rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și apoi la eliminarea tuturor 
armelor nucleare de pe continent.

Ne pronunțăm, totodată, pentru încheierea cu în
țelegeri corespunzătoare a Conferinței de la Stock
holm privind măsuri de încredere și securitate și pen
tru dezarmare, precum și a negocierilor de la Viena 
referitoare la reducerea armamentelor și a trupelor în 
centrul Europei, ceea ce ar contribui la întărirea în
crederii, ar crea premise favorabile bunei desfășu
rări a viitoarei reuniuni general-europene de la Viena, 
chemate să dea un nou impuls eforturilor pentru edi
ficarea unei Europe unite, a păcii, securității și cola
borării.

In spiritul poziției consecvente a României socialiste 
privind dezvoltarea înțelegerii și colaborării în Balcani, 
adresăm oamenilor muncii, popoarelor din aceste țări 
apelul de a spori eforturile noastre comune pentru 
transformarea regiunii balcanice într-o zonă a păcii, 
fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străi
ne. Ne pronunțăm, totodată, pentru crearea unor .ase
menea zone în nordul și centrul Europei, precum și pe 
alte continente.

In acest an, proclamat prin hotărîrea unanimă a sta
telor membre ale O.N.U. drept An Internațional al Păcii 
considerăm imperios necesar ca toate statele, toate 
guvernele, conducătorii politici, popoarele de pe in
treaga noastră planetă, toți cei cărora le sînt scumpe 
idealurile păcii să acționeze în strînsă unitate, să ma
nifeste voința politică necesară pentru a determina o 
cotitură radicală în evoluția evenimentelor internațio
nale, pentru eliminarea fenomenelor negative din viața 
mondială, înainte de toate a pericolului în creștere al 
izbucnirii unei conflagrații nucleare, pentru soluționa
rea pe cale pașnică, prin tratative, a situațiilor conflic- 
tuale, instaurarea unui climat de înțelegere, colaborare 
și pace pe planeta noastră, în care fiecare popor să 
se poată dezvolta liber și independent, la adăpost 
de orice ingerințe din afară, să-și poată consacra în
tregul potențial înaintării pe calea progresului și ci
vilizației.

Oamenii muncii din România, întregul popor român, 
angajat într-un vast proces de dezvoltare economico- 
socială, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale, 
își reafirmă hotărîrea ca, alături de celelalte țări și 
popoare, să acționeze pentru materializarea acestor 
nobile obiective, în strînsă solidaritate cu toate forțele 
progresiste, democratice, iubitoare de pace din în
treaga lume. Congresul oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România adresează muncitorilor și popoare
lor din țările care luptă pentru socialism, pentru pro
gres social și pace, clasei muncitoare și popoarelor din 
țările capitaliste, forțelor democratice, progresiste, rea
liste de pretutindeni, popoarelor din întreaga lume 
apelul de a întări colaborarea și solidaritatea, de a-și 
intensifica acțiunile pentru ca, prin eforturi unite :

- Să apărăm, dincolo de orice deosebiri de con
cepție politică, filozofică, religioasă sau de altă na
tură, bunul cel mai de preț al omenirii - pacea I

— Sâ acționăm cu hotărire pentru depășirea ac
tualei grave incordări din viața internațională, pen
tru o politică nouă, de destindere, colaborare, în
țelegere și pace I

- Să facem totul, cit nu este prea tirziu, pen
tru eliminarea pericolului nuclear, pentru stăvilirea 
cursei iraționale a înarmărilor, pentru realizarea 
dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru făurirea unei lumi fără arme ți fără 
războaie I

— Să milităm cu fermitate pentru încetarea pro
cesului de militarizare a Cosmosului, pentru ca ce
rul planetei noastre să rămînă senin, pașnic, pen
tru generațiile de azi și de miine I

— Să dăm un nou impuls acțiunilor pentru edifi
carea unei Europe unite, a păcii, securității, colabo
rării și înțelegerii, fără nici un fel de rachete și 
armamente hucleare 1

- Să sprijinim activ propunerile ți inițiativele vî- 
zind crearea în Balcani, in nordul și centrul Euro
pei, in alte regiuni ale globului, a unor zone fără 
arme nucleare și chimice I
- Să respingem cu hotărire, în toate împrejură

rile, manifestările politicii de forță, presiuni ți ames
tec in treburile altor popoare I Să determinăm așe
zarea fermă la baza relațiilor dintre state a prin
cipiilor independenței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței I

- Sâ facem totul pentru reducerea cheltuielilor 
militare, pentru folosirea fondurilor astfel eliberate 
in folosul progresului și prosperității tuturor națiu
nilor, in primul rind al țărilor in curs de dezvolta
re, pentru eliminarea subdezvoltării ți decalajelor 
economice, sărăciei, mizeriei, analfabetismului și 
bolilor, pentru edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră I Să facem totul pen
tru ca minunatele cuceriri ale geniului uman să fie 
folosite exclusiv pentru inălțarea ți propâțirea omu
lui, pentru progresul tuturor națiunilor I

Congresul oamenilor muncii din România, exprimin- 
du-ți solidaritatea cu toate popoarele lumii, cu toți cei 
ce luptă pentru salvgardarea păcii, iți afirmă cu tă
rie convingerea că, prin eforturi unite, popoarele, for
țele inaintate de pretutindeni dispun de capacitatea 
reală de a imprima un curs pozitiv vieții internaționa
le, de a evita o catastrofă nucleară, de a face să 
triumfe in lume politica de pace, colaborare ți inde
pendență, cauza progresului ți civilizației umane. I
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Puternică mobilizare pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului oamenilor muncii

înaltă răspundere muncitorească pentru 

gospodărirea avuției încredințate de societate

Am urmărit cu deosebit inte
res cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al III- 
lea Congres al oamenilor muncii. 
Prin tezele și ideile exprimate, aces
te importante documente se consti
tuie intr-un adevărat program de lu
cru pentru clasa noastră muncitoare, 
pentru intregul nostru popor. Secre
tarul general al partidului a subli
niat efortul deosebit făcut de socie
tate pentru realizarea unui număr 
mare de capacități de producție do
tate cu utilaje și instalații moderne, 
indemnindu-ne in acest sens să în
treprindem măsuri hotărite pentru 
buna gospodărire a acestora, in ve
derea folosirii lor cu maximă efi
ciență.

Ne mindrim cu marele Combinat 
metalurgic din Tulcea, care este o 
unitate de pionierat pentru eco
nomia românească, construit din in
dicația expresă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Cind se săpau 
fundațiile la prima uzină de feroalia
je, secretarul general al partidului a 
venit în mijlocul nostru, apoi a reve
nit aproape in fiecare an. De fiecare 
dată', ne-a indicat cum să folosim 
mai bine capacitățile de producție 
construite, cum să producem mai 
multe feroaliaje cu consumuri re
duse de materii prime și energie e- 
lectrică. Astăzi, cu cele 15 cuptoare 
existente producem întreaga gamă 
de feroaliaje necesare economiei na
ționale. Prin utilizarea intensivă a 
instalațiilor am creat in ultimii ani 
și anumite disponibilități pentru ex
port. în prezent, feroaliajele reali
zate de noi sint solicitate de firme 
din diferite țări de pe toate conti

nentele. Pentru a ajunge la acest ni
vel s-a construit mult. Numai în ul
timul cincinal, prin punerea in func
țiune a șapte cuptoare, am dublat 
capacitățile de producție. Acum, o- 
bligația noastră este să punem in 
valoare cit mai eficient această 
imensă avuție. In acest sens, încă de 
la punerea in funcțiune a primelor 
capacități de producție am mobilizat 
intregul colectiv de cadre tehnice in 
vederea aplicării de noi tehnologii, 
în măsură să asigure producerea 
unor feroaliaje de înaltă valoare me
talurgică și să utilizeze corespunză
tor materiile prime. Numai în cinci
nalul precedent am conceput și apli
cat 19 tehnologii noi de înaltă pro
ductivitate. Astfel am trecut la pro
ducerea feromanganului, ferocromu- 
lui afinat, a feromanganului cu con
ținut de aluminiu, a unor sortimente 
de feroaliaje cu conținut de azot, a 
siliciului tehnic de înaltă puritate, 
folosit in industria electrotehnică și 
electronică. Toate aceste produse, 
realizate pentru prima dată în țară, 
au fost obținute după tehnologii pro
prii, competitive pe plan mondial.

Pe lingă utilizarea corespunzătoa
re a materiilor prime și consumuri
lor energetice am urmărit să asigu
răm creșterea continuă a producti
vității muncii. Recent, am pus în 
funcțiune prima instalație de turna
re mecanizată, care asigură dublarea 
productivității muncii. O dată cu fi
nalizarea lucrărilor la cea de-a doua 
instalație de acest fel vom mecaniza 
integral operațiile de turnare la sec
ția nr. 2 de producere a feroaliaje
lor. Concomitent cu aceste acțiuni de 
modernizare care vizează imbunătă-

X
țirea parametrilor de lucru la toate 
cuptoarele și instalațiile — așa cum 
a indicat recent secretarul general al 
partidului la marele forum al demo
crației noastre muncitorești revolu
ționare — ne vom intensifica efortu
rile pentru a aplica o serie de teh
nologii noi, dintre cele mai moder
ne, elaborate pe baza gîndirii teh
nice proprii. Pe baza acțiunilor de 
modernizare și a aplicării noilor teh
nologii, în perioada care a trecut din 
acest an productivitatea muncii a 
sporit cu 28 la sută față de sarci
nile de plan, iar producția de fe
roaliaje, comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, a crescut cu 
40 la sută, în condițiile cind nu au 
fost puse in funcțiune noi capacități 
de producție.

O atenție deosebită acordăm valo
rificării superioare a materiilor pri
me. Pe lingă feroaliaje, instalațiile 
din cadrul combinatului nostru „pro
duc anual 30 000 tone praf cu con
ținut de siliciu, aproximativ 15 000 
tone praf cu conținut de mangan, la 
care se adaugă 200 000 tone zgură. în 
prezent, aceste resurse se recupe
rează integral.

întregul colectiv este ferm hotărît 
să răspundă prin însuflețitoare fapte 
de muncă îndemnurilor și exigențe
lor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, gospodărind cit 
mai judicios, mai eficient partea din 
avuția națională care ne-a fost în
credințată spre administrare și dez
voltare.

Sever IRICIUC
maistru, președintele consiliului 
oamenilor muncii
al Combinatului metalurgic Tulcea

Recenta cuvîntare a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. rostită 
la Congresul al III-lea al 
oamenilor muncii, ideile 
dezbătute. în această per
spectivă. de forumul de
mocrației muncitorești au 
readus, intr-o stringentă 
actualitate imperativul 
formării și perfecționării 
forței de muncă, de împli
nirea căruia depinde in 
măsură hotăritoare reali
zarea tuturor programelor 
de dezvoltare multilaterală 
a patriei. Tocmai de aceea, 
în aceste zile, consiliile 
oamenilor muncii de pre
tutindeni analizează, re
trospectiv și prospectiv, 
sarcinile specifice din do
meniul pregătirii și per
fecționării forței de mun
că, adoptînd măsuri care 
să contribuie la realizarea

meseriile de bază : coc- 
sari, furnaliști. oțelari, la
minatori, zidari șamotori 
etc. In asigurarea conti
nuității pregătirii siderur- 
giștilor. pentru însușirea 
permanentă a celor mai 
noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, începind de la 
muncitori și pînă la ca
drele cu pregătire superi
oară. un accent deosebit 
punem nu numai pe orga
nizarea. ci și pe desfășu
rarea optimă a cursurilor

tată încă din faza de orga
nizare a fiecărui curs de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale. Tematica 
cursului se stabilește numai 
după o temeinică cunoaș
tere și analiză a proble
melor importante ce Ie ri
dică producția'. Urmărim 
ca asimilarea noilor cu
noștințe să aibă loc în 
strînsă concordantă cu in
troducerea noilor tehno
logii de lucru, cu cerințele 
actuale ale ' producției.

fizico-mecanice și de pu
ritate. în majoritatea 
cursurilor se ridică proble
me de fond ale producției 
care conduc la necesitatea
schimbării 
actele de 
proceselor

structurii in 
conducere ale 
de producție.

Acum a devenit o practică
ca specialiștii să devină 
personal operativ de lucru, 
participind efectiv cot la 
cot cu oțelarii din echipe
la plămădirea șarjelor.

unui salt de calitate în a- 
cest domeniu.

Combinatul nostru side
rurgic este unul din prin
cipalii furnizori de lami
nate ai tării. Cunoscind 
bine că metalul de calitate 
poate fi produs numai cu 
oameni temeinic pregătiți, 
continua perfecționare a 
forței de muncă figurează 
ca obiectiv prioritar pe a- 
genda noastră de lucru, 
pentru a cărui realizare 
vom depune eforturi susți
nute. în perioada imediat 
următoare vom elabora și 
aproba, in biroul executiv 
ăl C.O.M. pe combinat, pro
gramul de măsuri pentru 
asigurarea și pregătirea 
forței de muncă pe anul 
următor. Din proprie expe
riență ne-am convins că 
procedind astfel, adică în- 
tr-o perspectivă cuprinză
toare, dar riguros definită, 
se îmbunătățesc considera
bil structura pe meserii a 
forței de muncă și pregă
tirea profesională a side- 
rurgiștilor. mai ales în

randamentului 
diversificarea 
dolomitice de

acestuia, 'ț 
produselor 
o calitate

superioară și a tehnicilor 
de înzidire pentru a crește 
durabilitatea lor. Rezulta
tele sint evidente în ce
privește sporirea gradului 
calitativ al cursurilor de

Pregătirea și perfecționarea continuă 
a forței de muncă - condiție de bază 

a dezvoltării economice
de policalificare și de per
fecționare a pregătirii pro
fesionale, In acest sens, 
efectuăm controale și în
drumări sistematice, astfel 
îneît toți ■membrii colecti
vului să participe activ, 
cu o frecvență regulată, la 
formele specifice de per
fecționare a pregătirii. în 
acest an, de pildă, au fost 
cuprinși în cursurile de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale 10 249 oameni 
ai muncii, dintre care 9 212 
muncitori. 460 maiștri, 204 
cadrg cu studii medii și 
peste 360 cadre cu studii 
superioare. Aproape 400 
de muncitori din catego
riile 4—6 urmează cursuri 
de policalificare.

Referindu-mă la activi
tatea pe care o desfășoa
ră în această direcție con
siliul oamenilor muncii de 
la uzina nr. 3 — oțelării, 
aș sublinia grija manifes-

Așa de pildă, toți oțe- 
larii cuprinși Ia cursuri
le de perfecționare de 
la O.S.M.-2 au studiat îm
preună cu cei mai buni 
specialiști din cadrul uzi
nei modalitățile de creș
tere a încărcăturii metali
ce la fiecare șarjă de me
tal. fapt ce implică per
fecționarea tehnologiilor 
de elaborare a oțelului si 
asigurarea unor utilaje de 
încărcare mai viabile, care 
diminuează consumul de 
fontă și conduc la reduce
rea cheltuielilor materiale, 
în același timp, la O.E.-J 
specialiștii ce conduc 
cursurile de perfecționare 
insistă asupra îmbogățirii 
bagajului de cunoștințe ale 
oțelarilor în privința in
troducerii noilor tehnologii 
de elaborare a categoriilor 
superioare de oteluri, cum 
sint cele inoxidabile și a- 
liate cu prescripții deose
bite privind caracteristicile

Constatăm cu satisfacție 
că în multe locuri de mun
că. în urma cursurilor de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale. inginerii 
și-au găsit un nou dome
niu de afirmare directă. 
Ca urmare a cunoștințelor 
acumulate aici a fost po
sibilă îmbunătățirea pro
ceselor tehnologice de fa
bricație a oțelurilor și a 
nivelului lor calitativ. în- 
tr-o structură tot mai di
versificată.

Tematica actuală și de 
perspectivă a cursurilor 
este astfel elaborată incit 
să ofere noi posibilități de 
a extinde metoda de bar- 
botare cu gaze inerte a 
oțelului și a tratării Iui în 
oala de turnare, aplicarea 
pe scară mai largă a folo
sirii materialelor de adaos 
pentru reducerea conținu
tului de sulf, introducerea 
materialelor pulverulente, 
în oțel pentru creșterea

perfecționare a oțelarilor 
hunedoreni. Se cere insă 
din partea consiliului oa
menilor muncii de la 
uzina de oțelării o și mai 
mare mobilizare de acți
une în organizarea cursu
rilor și mai ales în conti
nua îmbunătățire a conți
nutului tematic. Conduce
rea uzinei a constatat, de 
pildă, că in perioada cind 
s-au introdus ori s-au 
perfecționat o seamă de 
tehnologii noi de produ
cere a metalului. în halele 
de turnare unde numărul 
de muncitori nou încadrați 
este mai mare nu se reali
zează un ritm corespunză
tor și. mai ales, au loc 
uneori încălcări ale proce
sului de producție. Lip
sesc unele cunoștințe pro
fesionale și chiar îndemî- 
narea în efectuarea unor 
operații de lucru care cer 
multă atenție și siguranță. 
Aici, ca și la definitivarea 
completă a tuturor para
metrilor tehnologici de 
influentă la dozarea otelu
lui carbon de calitate si a 
otelurilor aliate, ne propu
nem ca toate cursurile de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale să-și sporeas
că contribuția la însușirea 
noilor cunoștințe. în strîn
să legătură cu sarcinile 
concrete ale producției.

Dr. Inq. Constantin 
CATRINOnî
membru al consiliului 
oamenilor muncii, 
director al uzinei nr. 3,

In cadrul întreprinderii „Laromet" din capitală, prin introducerea unor tehnologii moderne de inalt randament, au fost asimilate 
numeroase produse deosebit de valoroase pentru economia națională, in imagine : aspect de la linia automată de extrudare 

și tragere a țevilor din cupru Foto : E. Dichiseanu

„Congresul cere oamenilor muncii să acționeze cu hotărire pentru realizarea 

ritmică, integrală a producției fizice, îndeplinirea și depășirea sarcinilor de export, 

dezvoltarea și valorificarea superioară a bazei energetice și de materii prime, îmbunătățirea
. i

continuă a calității și ridicarea nivelului tehnic al produselor, creșterea accentuată 

a productivității muncii, perfecționarea proceselor tehnologice, îmbunătățirea orga

nizării producției și a' muncii, reducerea substanțială a costurilor de producție 

și sporirea pe această bază a venitului național, a nivelului de trai'1.

(DIN HOTÂRIREA-CHEMARE A CONGRESULUI AL III-LEA AL OAMENILOR MUNCII)

Drumul spre 20 000 kg 
porumb șiiuleți la hectar 

a fost deschis
„Pacea lumii !“, „Pacea lumii 1“ — 

repetă obsedant directorul I.A.S. 
Mihăilești privind pădurile de po
rumb in care te strecori ca prin 
niște liane, știuleții mari — ne
obișnuit de mari pentru oamenii de 
aici — aliniați oblic pe tulpini, cu 
virfurile in sus, ca niște rachete. 
Cele mâl pașnice rachete. „Pacea 
lumii, pacea lumii" — repetă ob
sedant directorul Gheotghe Nițu 
— vrînd să spună prin asta că dacă 
ai porumb, ai de toate. Am 
fost alături de el, împreună cu 
cadre de conducere din I.A.S.-urile 
județului, venite să vadă ce și cum, 
dacă este adevărat sau nu că aici 
se anunță o producție neobișnuită, 
o producție-record la care au 
aspirat unitățile din Giurgiu și 
in anii trecuți. Sole de cite 18 000 
kg la hectar, de 20, de 23, ceea 
ce duce la o producție medie 
de peste 20 000 kg pe întreaga su
prafață cultivată. Nu este o „lovitu
ră" dată in acest an la porumb, ci 
urmarea firească a unei activi
tăți mereu mai bune în ulti
mii dof-trei ani. probată de re
zultatele bune și foarte bune în 
aproape toate sectoarele de acti
vitate. și îndeosebi în zootehnie. Aici, 
unde inaihte buruienile creșteau mai 
bogat decit culturile, unde ferma de 
animale mergea spre lichidare, s-a 
ajuns la producții de 4 000—5 000 li
tri lapte de ia fiecare vacă, iar am
bițiile pentru anul ce urmează sint 
și mai mari. Este proba adevărului 
îndeobște cunoscut că omul sfințește 
locul. Sint aici, de fapt, exceptindu-l 
pe director și pe alți cîtiva. aceiași 
oameni care lucrau și înainte. Pă- 
m in tul, evident., același ; mijloacele 
tehnice nici ele mai multe. Dar s-a 
schimbat ceva esențial, s-a schimbat 
modul de a gîndi munca și răspun
derea. modul de a te confrunta cu 
greutățile reale — și nu sint puține 
asemenea greutăți —s-a schimbat, 
în esență, direcția efortului, și 
anume, nu spre a căuta explicații 
și justificări, ci a căuta soluții 
viabile fiecărei probleme.

Se pun întrebări despre tehnologii, 
despre organizare și se primesc 
răspunsurile cuvenite. Lucruri obiș
nuite. Arhicunoscute. Numai să vrei 
să le aplici. Directorul Nițu le sin
tetizează în felul lui, mucalit. „Știți 
ce-mi spune unul? «Nu cultiv soiul 
cutare de porumb că-1 prind buru
ienile din urmă». Nu-1 cultiva — 
l-am sfătuit eu — că siht tare-tare 
ale dracului, sint în stare să-ți intre 
și in farfurie". Căutăm buruieni pe 
solele eliberate do porumb. Nu exis
tă 1 Sint oameni al căror debit verbal 
colorat, spiritual, elegant îi fac sim
patici. Dar cind vorbele nu sint doar 
frumos potrivite, spumoase, ci por
nesc din miezul unor fapte deosebi
te, insul îți devine drag, nu doar 

te amuză risipa de Inteligență 
verbală, ci te inalță și simți o ușoa
ră invidie, părerea de rău că nu 
ești tu acela. Un asemenea om — 
și sint zeci și zeci ca el -in județul 
Giurgiu — este și directorul I.A.S. 
Mihăilești.

Drumul spre 20 000 kilograme po
rumb la hectar a fost deschis. Pen
tru că spre asemenea nivel se în
dreaptă și alte ferme și unități din 
județ. Se putea, evident, mai mult, 
îndeosebi în unitățile din sud, unde 
condițiile sint net superioare. Dar 
învățămintele acestui' art, cu tot ceea 
ce este bun. ca și cu toate neajun
surile care au făcut să nu se obțină 
peste tot producțiile scontate, vor 
sta la baza muncii pentru producția 
anului viitor.

Zeci de mii de oameni 
la datorie

„Ce cauți, tovarășe Ilie Anculescu, 
în lanul de porumb al altuia ? După 
cite vedem nu ești în vizită și te-ai 
apucat să și culegi !“ Președintele 
C.A.P. Braniștea ne privește cu ochi 
ghiduși și citim pe fața lui întreba
rea : știu sau nu știu ce caut eu 
aici ? Era prezent impreună cu 
președintele consiliului agroindus
trial. Nicolae Lazăr, cu directorul 
trustului S.M.A. și directorul S.M.A. 
Frățești alături de mecanizatori, la 
momentul pe care il așteaptă cu e- 
moție și bucurie orice țăran : înce
perea recoltării, așteptind — deși in 
principiu știau — să vadă cit a rodit 
pămîntul. Aceasta se întimpla în 
hotarul C.A.P. Daia. unitate cu un 
pămint bun, chiar foarte bun. dar 
unde rar în ultimii ani de zile s-a 
trecut de 3 000—4 000 kg porumb 
boabe la hectar. Președintele C.A.P. 
Braniștea a primit, la începutul aces
tui an, sarcina din partea comitetu
lui județean de partid să arate ce se 
poate obține de pe acest pămînt de 
bună și foarte bună calitate, 
iar momentul la care ne re
ferim era în fapt momentul adevă
rului. Cît ? — întrebăm noi. După es
timare, cel puțin 18 000 kg știuleți la 
hectar. „în întreg consiliul agroin
dustrial Frățești — ne precizează 
președintele acestuia — cu toată se
ceta intervenită în perioada cea mai 
dificilă pentru plante, se estimează 
o producție bună, peste nivelul pla
nificat. Ne bazăm — ne spune din- 
sul — pe primele rezultate obținute 
de pe cele 1 000 hectare recol
tate pină acum, ca și pe estimă
rile făcute. Sint producții pe care 
le-am fi dorit mai mari și pentru 
care s-a muncit mult și ne e greu 
să invocăm, deși acesta este adevă
rul, lipsa prelungită a precipitații
lor exact în momentul în care cultu
rile aveau mai multă nevoie". Se 
lucrează bine. în cimp sint mii de 
oameni, cadre de răspundere de la 
consiliul agroindustrial, specialiști. 

activiști de partid trimiși să sprijine 
desfășurarea lucrărilor.

în toate unitățile se recoltează și 
se transportă cu orice mijloc aflat 
la îndemînă. Scopul urmărit meticu
los peste tot : evitarea oricărei pier
deri din recolta acestui an. Sint și 
greutăți, destule greutăți. Și subiec
tive, dar și obiective. Nu e deloc 
ușor, acum. cînd. practic, toate lucră
rile. in anii obișnuți eșalonate pe 
o perioadă mai lungă de timp, și-aii 
dat întilnire. îți trebuie pricepere, 
spirit de organizare și nu în puține 
cazuri nervi tari. Cu poticneli intr-un 
loc sau altul, cu imprecizii de orga
nizare, dar și cu greutăți reale, de 
care nu se fac ei vinovați. oamenii 
se descurcă. Cadrele de răspundere 
sint la postul lor. cite unul mai 

Județul Giurgiu la ora evaluării recoltei 
și mai ales a calității muncii

încurcă lucruri ce nu pot fi încurca
te mai ales acum. Dar, repetăm, se 
muncește cu răspundere. Una din 
bătăile de cap reale este imposibili
tatea de a folosi bine și mai ales lă 
timp mijloacele de transport proprii 
din lipsa combustibilului, cel puțin 
la nivelul planificat de către organe
le centrale de resort. In seara zilei 
de duminică. 7 septembrie, nu mai 
era de recoltat nimic din floarea- 
soarelui, porumbul a fost strîns de 
pe 34 la sută din suprafață, sfecla 
de zahăr de pe 13 la sută, iar arătu
rile fuseseră făcute pe 52 la sută din 
suprafață. Continuă stringerea fu
rajelor grosiere și a suculentelor, care 
se adaugă celor 54 000 tone fin depo
zitat pină acum. Se lucrează intens 
pentru realizarea programului de 
scări ficări stabilit pentru această 
toamnă, de 11 000 hectare. Se acțio
nează, de asemenea, cu toate forțele 
posibile la stringerea legumelor. O 
organizare peste tot bună, asigura
rea peste tot a combustibilului pen
tru transport, o sporire a forțelor la 
recoltare, îndeosebi la sfecla de 
zahăr și porumb, pot asigura exe
cutarea tuturor lucrărilor din aceas
tă toamnă în termenele stabilite.

Nici cel mai bun altoi 
nu se prinde de orice pom

Revenim la episodul de „flagrant 
delict" în care a fost surprins pre
ședintele C.A.P. din Braniștea și 
al'lăm că motivele pentru care comi
tetul județean de partid i-a încredin
țat sarcina să cultive 250 hectare cu 

porumb pe terenurile cooperatorilor 
din Daia. are două explicații esen
țiale. în primul rind, producțiile con
stant bune și foarte bune obținute' 
de această cooperativă situată de 
multi ani de zile pe un loc fruntaș 
în județ, loc datorat în bună parte 
spiritului gospodăresc , al omului 
aflat în fruntea cooperativei.' iar in 
al doilea rind faptul că la Daia 
unii dintre cei ce trebuie să gos
podărească averea comunei și a 
cooperativei sint cam „nevoiași" in 
ce privește organizarea și răspunde
rea. Prea multe inerții, prea multă 
lipsă de decizie în această Unitate 
cu pămint mănos. Discutasem, cu 
puțin timp înainte, cu primarul co
munei, tovarășul Ilie Marciu. despre 
situația lucrărilor la zi. Era atit de 

grav incit bănuiam cine știe ce ne
norocire, bă le-a luat recolta foc sau 
vine, Dunărea spre ei. „Am, zicea 
dinsul, am mari greutăți". Rezulța 
din ceea ce ne-a spus că în ziua 
aceea aproape 500 tone de sfeclă cu
leasă și netransportată de fabrica de 
zahăr din Giurgiu se află in grămezi 
pe cimp de citeva zile și că de la 
începutul săptăminii trecute nu a ve
nit nici o mașină să o preia și s-o 
ducă la fabrică. Grav, intr-adevăr 
grav, numai că s-a dovedit a nu fi 
adevărat, că primarul, nu știm din 
ce motive, plutea... A doua zi dimi
neața. la fabrica din Giurgiu am 
aflat că stocul de sfeclă aflată în 
grămezi era cam de zece ori mai 
mic față de cît ne spusese primarul, 
încruntarea Iui, fața făcută ca tăciu
nele mima, mărturisim, cu talent 
îngrijorarea omului aflat la mare 
necaz. Atît de absorbit și preocupat 
de situații grave închipuite era pri
marul îneît a omis să ne spună că 
participarea necorespunzătoare la 
muncă este una din cauzele reale ale 
rezultatelor slabe din comuna in 
fruntea căreia se află. A învățat, se 
pare, bine o lecție proastă : cînd nu 
știi nici ce vrei și nici ce se întimplă, 
cind nu ești în stare să răspunzi con
cret de ceea ce răspunzi, fă-te că te 
dai de ceasul morții ca să meargă 
treaba, dar uite, alții iți pun piedici. 
La Daia sau oriunde mai sint „nevo
iași" ai spiritului de răspundere poți 
trimite oricit de multi oameni din 
afara să-i ajute, dar... nici altoiul 
cel mai bun nu se prinde de orice 
pom.

Cîn41.L.F.-ul își mută 
depozitul de ambalaje 

în. grădinile de legume
Fapt cert. I.L.F. Berceni și-a mu

tat „cimitirul" de ambalaje la 
I.P.L. Uzunu. Nu știm dacă în În
tregime, probabil l-a împărțit in 
mai multe unități, dar ceea ce am 
văzut aici demonstrează fără putere 
de tăgadă că I.L.F., fără a ge
neraliza, ne referim la cele despre 
a căror activitate am luat cunoștin
ță direct, nu s-au pregătit nici pa 
departe pentru îndeplinirea obliga
țiilor ce. le revin: acelea de a prelua, 
în conformitate cu obligațiile legale, 
contractuale, in conformitate cu gra

ficele convenite, producția de legu
me. Este de acum un fapt cunoscut 

\că în acest an produsele agricole au 
ajuns la mstturitate cu aproximativ 
două-trei săptămîni mai devreme. 
Am relatat in articole care se refe
reau la situația din județele Ialo
mița și Teleorman unele episoade 
care explică într-o anumită măsură 
lipsa capacității de transport. Sîn- 
tem, credem. în măsură ca, după 
raidurile făcute in zeci de ferme le
gumicole, să afirmăm că una dintre 
cele mai grave probleme o consti
tuie lipsa ambalajelor.

Străbatem o parte din solele cul
tivate ' cu legume din cele 2 000 
hectare ale I.P.L. Uzunu și pur și 
simplu nu ne vine să credem. Por
nind din București cu imaginea unor 
dificultăți în aprovizionarea cu to
mate, de exemplu, constatăm de la o 
solă Ia alta că există o producție 
bogată de tomate de calitate bună și 
foarte bună, pe unele dintre sole 
chiar exemplare care pot fi trimi
se la orice expoziție, oricit de pre
tențioasă și încercăm să ne expli
căm : de ce ? cum ? și pentru ce ? 
O primă explicație o aflăm intr-un 
loc spre care ne conduce directorul 
trustului horticol, tovarășul Cornel 
Bernat, împreună cu directorul 
I.P.L. Uzunu. Nicolae Istrate, unul 
din multele, de fapt din fragmentele 
de „cimitir" al ambalajelor trimise 
de I.L.F. Berceni. O aglomerare 
haotică de scânduri, unele putrede, 
care se țin; in două-trei cuișoare, 
scinduri pur și simplu disparate, 
intr-un cuvint, ambalaje care, Unute 
în bătaia soarelui, a ploilor, sub po

vara zăpezilor, au ajuns să nu mal 
poată fi valorificate decit cel mult 
ca lemne de foc. Dacă cineva din 
ministerul care tutelează respecti
vele întreprinderi socotește că este 
o exagerare, este invitat să stea de 
vorbă cu oamenii care încearcă să 
cirpească aceste ambalaje, cu șefii 
de fermă, cu oamenii care culeg, 
întrebăm pe doi dintre oamenii care 
lucrează la repararea acestora cite 
lădițe pot pune zilnic in stare de 
funcționare și aflăm că in medie 
cam 80 fiecare. Pentru cele 10 000 
tone tomate aflate în cimp, o bună 
parte în stadiu care trece spre supra- 
coacere, ca să ne referim numai la 
acest sortiment, ar fi necesare zil
nic 20 000—25 000 lădițe. Ce fel de 
pregătire au făcut întreprinderile de 
preluare a legumelor ? Ce respon
sabilitate există la cadrele de con
ducere din aceste întreprinderi. Ia 
cei care dirijează această activitate 
dacă s-au trezit acum in situația să 
nu poată asigura cele mai elementa
re condiții pentru valorificarea pro
ducției, ambalajele în care să pună 
legumele ? Nu este deloc inutil să 
repetăm ceea ce am mai spus în 
paginile ziarului, și anume că nu am 
întilnit în investigațiile noastre 
măcar un singur om, fie că este 
vorba de producător sau .lucrător al 
I.L.F., care să aprecieze că activita- 
tep de valorificare se desfășoară 
la un nivel mai slab decit anul 
trecut.

Nu putem să nu punem urmă
toarea întrebare : cu aproximativ 
trei săptămini de zile în urmă, ci
neva care a cunoscut îndeaproape 
piața de legume a orașului Mediaș 
a constatat că nu lipsea aproape 
nici un sortiment din legumele de 
sezon : cantități apreciabile de to
mate, ardei, vinete, pepeni, de ca
litate, la prețuri arbitrare impuse 
de producători veniți din județele 
din sudul țării. Nu spunem că este 
rău că piață acestui oraș era bine 
aprovizionată. Dar de ce produsele 
agricole de sezon, vinete, pepeni, 
existind din abundență nu numai in 
grădinile județului Giurgiu, ci și a 
celorlalte județe, nu-și găsesc dru
mul firesc peste tot acolo unde este 
nevoie de asemenea produse? De ce, 
așa cum întrebam și zilele trecute, 
s-a renunțat la sistemul care exista 
și 'anul trecut ca la nivel central să 
funcționeze acel dispecerat care să 
stabilească unde sint surplusuri la 
anumite sortimente, unde sint goluri 
și în funcție de acestea să facă diri
jarea produselor, astfel ca să aibă de 
ciștigat atit consumatorul, cit șl pro
ducătorul ? 1 Desigur, nu se poate 
transporta cu mijloace, auto, de pildă, 
de la I.P.L. Uzunu in județul Cluj 
sau Alba sau în alte județe care nu 
produc pepeni, dar vagonabil pot fi 
transportate mari cantități din cele 
8 000 tone pepeni existenți aici. Este 
simptomatic faptul că nici una din 
Întreprinderile special create pentru 

aprovizionarea Capitalei cu legume 
nu a reușit să livreze decit parțial 
cantitățile de legume ferm contrac
tate cu Întreprinderile specializate 
Berceni și Militări. Se motivează că 
vinetele, de exemplu, nu sint soli
citate sau sint foarte puțin solicitate 
în Capitală, că de asemenea pebenii, 
dată fiind producția mare din acest 
an, nu se pot valorifica în întregime. 
Dar ce‘ explicații pot da întreprin
derile respective și factorii de răs
pundere din ministerul de resort 
pentru faptul că la tomate, bună
oară, există goluri în aprovizionare? 
Noi nu vrem să luăm in considerare 
opiniile pe care unii șefi de fermă 
le-au făcut cu privire la pierderile 
provenite din neajunsurile în pre
luarea produselor care în unele 
cazuri pot ajunge la 20 la sută. 
Cine și cum poate explica încălca
rea prevederilor legale care in
terzic cu desăvîrșire pierderile de 
produse agricole ? Cine și cum poate 
explica contradicția atît de flagrantă 
între imaginea cimpului încărcat de 
roade și penuria vremelnică, dar rea
lă a unor sortimente mult solicitate? 
Se pare că întreprinderile comer
ciale au devenit ad-hoc de o exi
gență neobișnuită față de calitatea 
mărfii pe care o primesc, exigentă 
care întrece de sute de ori exigența 
față de propria muncă, de calitatea 
muncii pe care comerțul o prestează. 
Ar trebui să se înțeleagă de către 
întreprinderile implicate în acest 
proces și de către forurile tutelare 
următoarea situație : în cazul legu
melor, ne referim în primul rind la 
tomate, oricît efort s-ar face, ca ur
mare a căldurilor excesive din aceas
tă vară, perioada lor de vegetație nu 
se poate prelungi. Desigur, orice 
gospodină dorește să pună în far
furie tomate, ardei sau vinete dintre 
cele mai frumoase, dar nici o gospo
dină nu va refuza nici tomatele care 
nu au „față comercială", care nu pot 
fi consumate in stare crudă și pe 
care știe să le conserve sub diferite 
forme pentru iarnă. Trebuie luat in 
calcul faptul că fabricile de prelu
crare au o anumită capacitate și ori
cit efort s-ar face nu pot satisface 
in acest moment toate ofertele. Bu
cătăria gospodinelor poate deveni 
însă o uriașă fabrică de prelucrare', 
capabilă să pună în valoare tot ce a 
rodit pămintul in acest an. Credem 
că interese departamentale nu țin 
seama de fapte la îndemina gospo
dinei, ca să nu spunem că nu gîndesc 
gospodărește și economic.

In legătură cu problema ambala
jelor și în general cu modul de pre
luare a legumelor w>m reveni in
tr-un număr viitor al ziarului.

Iosif POP 
Petre CR1STEA
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DEPLINĂ UNITATE DE GlNDIRE, VOINȚĂ Șl ACȚIUNE 
PENTRU NECONTENITA ÎNFLORIRE A PA TRIEI

Vibrante mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul realegerii 
în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Alba, asemenea întregu
lui partid și popor, dau glas cu vi
brantă emoție sentimentelor de 
profundă bucurie, satisfacție și min- 
drie pe care le trăiesc in aceste mo
mente solemne prilejuite de reale
gerea dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la cel de-al 
III-lea Congres al oamenilor muncii 
în înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
ch și vă adresează, din adîncul ini
milor, cele mai calde felicitări, alese 
urări de sănătate și viață îndelunga
tă, aceeași uriașă putere de muncă 
spre binele și fericirea poporului, 
pentru progresul multilateral al pa
triei — se subliniază in telegrama a- 
dresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
ALBA AL P.C.R.

Reinvestirea dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului, conducă- 
torul-Erou al națiunii, strălucit cti
tor al României moderne, personali
tate proeminentă a lumii contempo
rane în înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii constituie expresia profundei 
stime și recunoștințe cu care vă în
conjoară întregul partid și popor 
pentru contribuția excepțională, de
terminantă pe care o aduceți la ela
borarea și promovarea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, reprezintă chezășia supremă a 
înfăptuirii neabătute a programului 
partidului, a mărețelor obiective de 
ridicare a patriei pe noi trepte ale 
progresului și civilizației socialiste și 
comuniste.

Cu inimile pline de bucurie și de
plină satisfacție, intr-o deDlină uni
tate de gind și acțiune revoluționară 
cu întregul nostru partid și popor, 
dînd glas înflăcăratelor sentimente 
de mîndrie patriotică, de dragoste, 
stimă și recunoștință, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Argeș 
vă adresează cele mai calde felici
tări, urări de sănătate si îndelunga
tă viață, cu prilejul realegerii dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii —.se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

In aceste momente solemne ne în
dreptăm spre dumneavoastră cu 
profund respect și dragoste toate 
gindurile noastre și ne angajăm so
lemn să ne facem exemplar datoria 
să muncim neobosit pentru ca Arge
șul, o dată cu tara întreagă să devi
nă mai bogat, mai prosper, răspun- 
zind astfel prin fapte insuflețitoare 
de muncă îndemnurilor și chemări
lor revoluționara .ale dumneavoastră... 
iubite tovarășe secretar general.

Comuniștii, oamenii muncii din 
unitățile economice ale județului 
Bistrița-Năsăud, toți locuitorii aces
tor strămoșești meleaguri, dind glas 
sentimentelor de profundă stimă și 
recunoștință ce vi le purtăm, ne 
unim gindul și voința cu cea a în
tregului popor, exprimîndu-ne și cu 
acest prilej cel mai fierbinte omagiu 
pentru laborioasa și ilustra dumnea
voastră activitate de militant politic, 
de vizionar și conducător revoluțio
nar de excepție, care vă consacrați 
întreaga viață și putere de muncă 
cauzei propășirii patriei, socialismu
lui, păcii și progresului in intreâga 
lurpe — se subliniază in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R.

Inconjurîndu-vă cu dragoste ne
țărmurită pentru tot ceea ce ați fă
cut și faceți spre binele și fericirea 
poporului nostru, susținind cu toată 
căldura inimilor realegerea dumnea
voastră în inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmind in 
permanență luminosul dumneavoas
tră exemplu de muncă și viață, de 
patos revoluționar, nu vom precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din mărețul. 
Program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe minunatele plaiuri botoșănene au 
primit, cu inimile vibrînd de adîncă 
bucurie patriotică și deplină satis
facție, hotărirea adoptată in unani
mitate de grandiosul forum al cla
sei noastre muncitoare prin care 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii române, strălucit strateg, 
arhitect și ctitor al României moder
ne, exponentul fidel al intereselor 
poporului român, eminent conducă
tor al luptei pentru înflorirea fără 
seamăn a patriei, ați fost reînvestit 
în inalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii — se subliniază in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R.

Exprimindu-vâ recunoștința fier
binte pentru permanenta grijă ce o 
purtați ridicării continue a județu
lui Botoșani — asemenea intregii 
țări — permiteți-ne, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae^ Ceaușescu. 
să însoțim caldele felicitări ce vi le 
adresăm din adîncul ființei noastre 
cu prilejul reînvestirii dumneavoas
tră in înalta funcție, de președinte al 
celui mai înalt forum muncitoresc 
din patria noastră, cu angajamentul 
muncitoresc-revoluționar de a face 
totul, de a depune .întreaga putere 
de muncă și energie creatoare pen
tru înfăptuirea neabătută ’a politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului, a valoroaselor idei, teze și ori
entări din opera dumneavoastră, de 
a ne spori contribuția la ridicarea 
pe noi culmi de progres și civilizație 
a scumpei noastre patrii — Republi
ca Socialistă România.

Trăind momente de înălțător entu
ziasm patriotic, revoluționar, cu pri
lejul realegerii dumneavoastră, Erou 
Irltre erpii neamului, strălucită în
truchipare a celor mai nobile virtuți 
ale poporului român, luptător ferm 
pentru realizarea aspirațiilor supre
me ale clasei muncitoare, in înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
permiteți-ne să vă adresăm, in nu
mele milioanelor de femei de pe 
intreg Cuprinsul țării, cele mai calde

felicitări și urările noastre din 
adîncul inimii de sănătate și ferici
re, putere de muncă, ani mulți și 
rodnici în conducerea destinelor pa
triei — se subliniază in telegrama 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
FEMEILOR.

Adresîndu-vă omagiul nostru fier
binte pentru eroica dumneavoastră 
viață și activitate, femeile de pe 
întreg cuprinsul patriei se angajează 
să muncească așa cum ne-ați chemat, 
în spirit revoluționar, comunist, de 
înaltă răspundere față de popor, 
pentru înfăptuirea mărețelor obiecti
ve stabilite de Congresul al XIII-lea, 
asigurînd ridicarea tot mai puternică 
a patriei pe culmile civilizației co
muniste, ale progresului și bunăstă
rii. Dînd expresie sentimentelor 
noastre profunde de înaltă stimă, 
fierbinte dragoste și aleasă prețuire, 
vă urăm din adîncul inimilor, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să trăiți ani mulți, în deplină sănăta
te și fericire, împreună cu mult 
stimata și iubita tovarășă Elena 
Ceaușescu, să ne conduceți pe mai 
departe, spre binele și fericirea pa
triei, pentru suveranitatea și inde
pendența națională a României, pen
tru înflorirea ei necontenită, pentru 
triumful cauzei păcii în lume.

Hotărirea adoptată de marele fo
rum muncitoresc al țării, din împu
ternicirea întregului popor, privind 
realegerea dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în inalta funcție 
de președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, reprezintă o 
nouă și strălucită dovadă a” dragos
tei și recunoștinței nemărginite a 
națiunii noastre socialiste față de 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe. secretar general, primul și cel 
mâi iubit dintre fiii săi, conducăto
rul genial al destinelor noastre. Erou 
între eroii neamului, care de peste 
cinci decenii slujiți cu totală dăruire 
și ardent patos revoluționar patrio
tic interesele supreme de- progres, 
libertate, independență și pace ale 
națiunii noastre — se subliniază in 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.

Toți cei ce trăiesc și muncesc în 
județul Brașov dau o înaltă apre
ciere ideilor, tezelor și obiectivelor 
cuprinse în magistrala cuvîntare pe 
care ați rostit-o in fața Congresului 
al III-lea al oamenilor muncii — 
excepțională contribuție la tezaurul 
teoriei și practicii revoluționare con
temporane. care a devenit pentru 
noi. pentru toate organele și orga
nizațiile de partid din județ, pentru 
organismele democrației muncito
rești revoluționare, pentru toate co
lectivele de oameni ai muncii un 
amplu și insuflețitor program de 
muncă și de viață care ne va călăuzi 
în activitatea consacrată transpune
rii în practică a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului. înfăptuirii exemplare a sarci
nilor de plan în cel de-al 8-lea 
cincinal.

împlinind dorința fierbinte a tutu
ror făuritorilor de bunuri materiale 
și spirituale din țara noastră, mare
le forum al democrației muncitorești 
revoluționare, inițiat și organizat ca 
urmare a preocupării constante a 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, de dez
voltare și perfecționare a cadrului 
de. participare a maselor la edifica
rea noii societăți, a răspuns voinței 
noastre, a tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc pe aceste străvechi melea
guri românești, de a realege în frun
tea Consiliului Național al Oameni
lor Muncii pe ctitorul României mo
derne, strălucit strateg și patriot în
flăcărat, cel mai iubit fiu al națiu
nii, militant neobosit pentru crește
rea prestigiului țării pe arena mon
dială, pentru triumful ideilor scumpe 
de pace, securitate și prietenie pe 
planeta noastră — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRAILA AL P.C.R.

îngăduiți-ne, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, să vă 
adresăm călduroase felicitări cu pri
lejul reînvestirii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, împreună cu urările de multă să
nătate, viață lungă, noi satisfacții și 
împliniri, ani mulți și fericiți în 
fruntea partidului și a țării, în mer
sul nestăvilit către viitorul de aur al 
poporului — comunismul.

Cu prilejul Congresului oame
nilor muncii, eveniment deosebit 
in viața economico-socială și politică 
a țării, moment de referință în evo
luția societății și în perfecționarea 
sistemului democrației muncitorești 
revoluționare, toți oamenii muncii 
din industria metalurgică își îndreap
tă cu însuflețire gindurile către 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor al 
României moderne, strălucit strateg 
și patriot înflăcărat, cel mai iubit 
fiu al țării, exprimindu-și deplina 
satisfacție și bucurie pentru realege
rea dumneavoastră în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii — se arată in 
telegrama adresată de MINISTERUL 
INDUSTRIEI METALURGICE.

Folosind acest prilej, vă mulțumim 
Încă o dată pentru sprijinul pe care 
îl acordați industriei metalurgice și 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
acționa cu toată energia și pricepe
rea pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin din hotăririle Congresului 
al XIII-lea al partidului, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru ridi
carea in continuare a nivelului teh
nic al producției, pentru promova
rea și extinderea tehnologiilor de 
virf în producția metalurgică.

Tn aceste momente solemne, de 
înălțătoare sentimente patriotice pe 
care le trăiește întreaga noastră na
țiune. prilejuite de realegerea dum
neavoastră in inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, vă asigurăm 
solemn, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că. răspunzind cu 
fermă hotărire vibrantelor dumnea
voastră chemări și îndemnuri, oame
nii muncii călărășeni vor milita pen
tru întărirea rolului de o deosebită 
importanță ce revine consiliilor oa-

menilor muncii în vederea unirii tu
turor forțelor pentru : indeplinirea 
cu succes a sarcinilor complexe de 
dezvoltare intensivă a economiei na
ționale, continua perfecționare a au- 
toconducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare, promo
varea cu fermitate a noului, valori
ficarea superioară a tuturor resurse
lor materiale și umane de care dis
punem — se subliniază în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
CALARAȘI AL P.C.R.

Angajîndu-ne cu toată ființa noas
tră că nu ne vom precupeți efortu
rile pentru îndeplinirea exemplară a 
indicațiilor și orientărilor dumnea
voastră, vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom certifica deplina noastră 
adeziune față de politica internă și 
externă a partidului și statului, ata
șamentul nostru profund față de 
partid, față de dumneavoastră, geniul 
făuritor al noilor destine ale patriei 
noastre, prin noi fapte de muncă.

simțire cu întregul popor, noi, toți 
ostașii patriei, constructori și apără
tori de 
folosim 
asigura. 
Nicolae 
însuflețitorul exemplu de muncă și 
viață, ne vom face cu onoare și 
demnitate datoria în posturile în
credințate pentru a înfăptui neabă
tut politica internă și externă a 
partidului, sarcinile de înaltă răs
pundere rezultate din istoricele 
hotăriri adoptate de Congresul al 
XIII-lea ‘ _ ........... ”
Român, 
rostită la 
menilor 
dumneavoastră Ia Convocarea-bilanț 
a activului de bază de comandă și 
de partid dih armată, din Directiva 
comandantului suprem, pentru a 
contribui Ia realizarea In cele mai 
bune condiții a Programului parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

țarâ liberă și independentă, 
acest prilej pentru a vă 
mult , stimate tovarășe 

Ceaușescu. că. urmindu-vă

al Partidului Comunist 
din magistrala expunere 
Congresul al III-lea al oa- 
muncii, din cuvîntarea

XIII-lea al partidului, de înaltul 
forum al oamenilor muncii, la 
apărarea independenței și suverani
tății scumpei noastre patrii, 
blica Socialistă România.

Repu-

Dînd glas bucuriei nețărmurite cu 
care comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru, asemenea între
gului partid și popor, au primit 
realegerea dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, vă rugăm să ne îngăduiți a 
ne exprima cu toată căldura inimilor 
deplina satisfacție față de acest act 
politic — chezășie a amplificării mă
rețelor înfăptuiri din anii de după

într-o deplină unitate de gîndire 
și voință cu întregul popor, 
niștii, oamenii muncii din județul 
Galați — siderurgiști, navaliști, con
structori — își exprimă bucuria fără 
margini față de realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de pre
ședinte 
Oamenilor Muncii, 
rică ce ne oferă garanția înaintării 
ferme a patriei noastre spre culmile 
civilizației socialiste și comuniste —

al Consiliului Național al 
învestitură isto-

Alături de oamenii muncii 
tot cuprinsul României, am 
cu sentimente de profundă vibrație 
patriotică, cu cea mai înaltă satis
facție actul realegerii dumneavoas
tră în înalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii — emoționantă expresie a 
voinței de monolit a națiunii, simbol 
al stimei și prețuirii de care vă 
bucurați din partea Întregului popor 
— care se constituie în trainică și 
nobilă chezășie a ............
ces a istoricelor 
de Congresul al 
dului. a creșterii 
cirii celor ce muncesc — se arată în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.

în numele comuniștilor, a! tuturor 
oamenilor muncii Cin județul Gorj, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, câ vom 

comu- acționa fără preget pentru transpu
nerea în viață a indicațiilor și 
orientărilor prețioase date de dum
neavoastră, a mărețelor obiective și 
măsuri adoptate la cel de-al III-lea 
Congres al oamenilor muncii, pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor majore ce ne revin în acest an. 
în întregul cincinal, spre a contribui 
cu elan revoluționar la înflorirea și 
dezvoltarea neîncetată a patriei

de pe 
primit

înfăptuirii cu suc- 
hotărîri adoptate 

XIII-lea al parti- 
bunăstării și feri-

voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, ga
ranția sigură a mersului nostru vic
torios pe calea socialismului și co
munismului — se subliniază in tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL l’.C.R.

în spiritul profundei analize» al 
orientărilor și indicațiilor formulate 
in magistrala dumneavoastră cuvin
tare. vă asigurăm mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune eforturi sporite pen
tru a înfăptui neabătut măsurile 
stabilite de înaltul nostru forum de*-  
mocratic, că vom acționa fără pre
get pentru indeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, fiind ferm hotă- 
riți ca în viitor să sporească și mai 
mult contribuția județului Hune
doara la înflorirea și prosperitatea 
României socialistei

neral, in magistrala cuvîntare rostită 
la deschiderea marelui forum al de
mocrației noastre muncitorești revo
luționare, vă încredințăm că. sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, consiliile oamenilor 
muncii, colectivele tuturor unităților 
vor acționa in continuare, cu întreaga 
energie și putere de muncă, pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan ce ne revin in acest an, ca și 
pe întregul cincinal.

• „Cu abnegație și dăruire, cu spirit revolu
ționar, vom face totul pentru înfăptuirea exemplară 
a programului de dezvoltare economico-socială a 
țării pe acest an și pe întregul cincinal"

• „Susținem cu hotărire noile și importantele 
inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
pace și dezarmare, menite să asigure popoarelor 
întregii lumi dreptul fundamental la viață"

cel de-al IX-lea Congres, care dau 
strălucire celei mai rodnice peri
oade din viața patriei, denumită 
de întregul nostru popor, cu demni
tate și îndreptățită mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — se arată in 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R.

Vă asigurăm mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în- 
sușindu-ne ideile și orientările de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică ce au fost supuse dezbaterii 
înaltului forum al democrației noas
tre muncitorești revoluționare în ma
gistrala dumneavoastră cuvintare, 
vom milita neobosit pentru traduce
rea lor in viață, organizindu-ne mai 
bine munca, perfecționind formele și 
metodele de acțiune in vederea în
deplinirii exemplare a sarcinilor de 
plan in profil teritorial, implicîn- 
du-ne cu mai multă răspundere în 
problematica de zi cu zi a colective
lor de muncă, așa cum dumneavoas
tră ne-ați învățat cu prilejul vizite
lor de lucru efectuate în județul 
Constanța.

se arată în telegrama adresată . de 
COMITETUL JUDEȚEAN GALAȚI 
AL P.C.R.

în spiritul exigențelor subliniate 
In cuvîntarea rostită de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, al hotărîrilor adoptate de 
congres, vom acționa cu mai multă, 
fermitate pentru îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă ale 
consiliilor oamenilor muncii din uni
tățile industriale și alte sectoare, 
pentru creșterea rolului și răspun
derii lor în viața întreprinderilor, 
in dezbaterea temeinică și soluțio
narea problemelor majore ale pro
ducției, pentru valorificarea superi
oară a resurselor existente, 
rentabilității și eficienței, 
astfel mai bine acest cadru 
de conducere democratică, muncito
rească a activității economico-sociale, 
instituit din inițiativa dumnea
voastră.

dragi, la creșterea prestigiului ei în 
lume. Să ne trăiți întru mulți ani, 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, spre binele țării 
și al întregului popor, pentru 
triumful cauzei progresului, al co
laborării, al păcii în lume.

sporirea 
folosind 
original

Avem profunda și nestrămutata 
convingere, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că reale
gerea dumneavoastră in inalta func
ție de președinte al Consiliului Na- 

Muncii consti
tuie un puternic factor stimulator și 
dinamizator al energiilor creatoare 
ale clasei noastre muncitoare, ale în
tregului popor, care, 
tructibilă 
transpun 
internă 
statului, 
XIII-lea, 
voluționar se regăsește 
mele și în celelalte documente -adop
tate de Congresul al III-lea al oame
nilor muncii — se arată în telegrama 
adresată de COMITETUL 
JEAN GIURGIU AL P.C.R.

Vă asigurăm, mult iubite și 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
acționa cu dăruire revoluționară — 
așa cum ne-ați cerut și în magistrala 
dumneavoastră cuvintare la Congre
sul al III-lea al oamenilor muncii, 
pentru realizarea sarcinilor ce ne re
vin din hotăririle Congresului al 
XIII-lea al partidului, pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării patriei spre 
comunism.

Cu conștiința profundă a rolului 
dumneavoastră determinant in elabo- . țional al Oamenilor 
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului, pusă în slujba realizării celor 
mai înalte năzuințe și idealuri ale 
poporului român, ne exprimăm, in 
numele tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri ce au beneficiat . 
din plin de roadele politicii partidu
lui de repartizare echilibrată a for
țelor de producție pe întreg terito
riul țării, entuziasta satisfacție față 
de actul politic de covîrșitoare în
semnătate al realegerii dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu al poporu
lui, patriot înflăcărat, consecvent 
luptător pentru cauza păcii, des
tinderii și colaborării în lume, în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Muncii 
— se sublihiază in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R. Hotărirea Con
gresului al III-lea al oamenilor mun
cii, izvorită din voința unanimă a 
clasei muncitoare de a vă avea pe 
mai departe în fruntea acestui înalt 
forum al democrației noastre munci
torești revoluționare, reprezintă che
zășia cea mai sigură a înfăptuirii 
mobilizatoarelor programe de dez
voltare economică-socială a patriei, 
a înfăptuirii minunatului program 
al partidului ce va contribui la con
tinua creștere a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului român, la 
continuarea cu și mai multă strălu
cire a drumului nostru ascendent 
spre piscurile luminoase ale socia
lismului și comunismului.

In numele tuturor fiilor țării 
care-și fac datoria sub drapelul oș
tirii, CONSILIUL DE CONDUCERE 
AL MINISTERULUI APĂRĂRII 
NAȚIONALE își exprimă, cu senti
mente de aleasă și legitimă mîndrie 
patriotică, bucuria nețărmurită pen
tru realegerea dumneavoastră de 
către cel de-al III-lea Congres al 
oamenilor muncii in inalta funcție 
de președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii. In acest act 
politic, cu prolunde semnificații, noi 
vedem încă o expresie elocventă a 
prețuirii și nestrămutatei 
pe care oamenii muncii, 
nostru popor le

încrederi 
in-tregul 

nutresc față de 
dumneavoastră. Erou intre eroii nea
mului, eminent conducător de partid 
și de stat, ctitor al României socia
liste moderne, personalitate proemi
nentă a contemporaneității, pentru 
contribuția inestimabilă ce o aduceți 
la făurirea destinului nou al patriei, 

,1a cauza păcii și colaborării in lume. 
Intr-un singur gind și intr-o unică

într-o indes- 
unitate de gind și faptă, 
neabătut în viață politica 

și externă a partidului și 
hotăririle Congresului al 
al căror spirit novator, re

in progra-

JUDE-

stimate 
că vom

împreună cu toți oamenii muncii 
din țara noastră, dind expresie gin- 
durilor și simțămintelor care ne 
animă, comuniștii, intregul efectiv 
al MINISTERULUI DE INTERNE 
își exprimă nemărginita satisfacție 
și mîndrie patriotică pentru reinves
tirea dumneavoastră, cel mai stimat 
și iubit fiu al națiunii, strălucit ex
ponent al tuturor celor ce muncesc, 
la cel de-al III-lea Congres al oa
menilor muncii. în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii,

Realegerea dumneavoastră, marele 
Erou al neamului, conducător de ex
cepție al destinelor patriei și parti
dului, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, reprezintă cea 
mai sigură chezășie a înfăptuirii 
neabătute a mărețelor obiective în
scrise in istoricele documente ale 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. garanția fermă a continuării cu 
succes a grandioasei opere de înflo
rire continuă și multilaterală a țării, 
ridicării sale pe noi culmi de civili
zație și progres.

Profund devotați cauzei partidului 
și poporului, toți lucrătorii Ministe
rului de Interne sint ferm hotărîți 
să nu precupețească nici un efort in 
slujirea cu credință a intereselor 
națiunii noastre, aducindu-și contri
buția la înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al

Intr-o deplină unitate de gind și 
voință cu intregul nostru popor, co
muniștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile ialomițene, in acest mo
ment de înălțătoare trăire patriotică, 
al realegerii dumneavoastră în înal
ta funcție de președinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii — 
expresie a unității de monolit a cla
sei muncitoare, a întregii națiuni în 
jurul partidului — vă adresează din 
adincul inimilor un respectuos oma
giu, cele. ......................
urarea de multă sănătate, viață în
delungată, aceeași 
de muncă, pentru a ne conduce pe 
mai departe destinele spre idealurile 
luminoase ale societății comuniste — 
se arată in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN IALOMI
ȚA AL P.C.R.

Vă încredințăm că, urmind ferm 
minunatul dumneavoastră exemplu 
de dăruire comunistă, și de pasiune 
revoluționară, vom acționa cu toată 
energia pentru a transpune in viață 
orientările formulate in marele fo
rum al clasei muncitoare, al demo
crației noastre muncitorești revolu
ționare, a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, pentru înaintarea ' ' ' 
noi culmi de progres și 
pentru făurirea societății 
multilateral, dezvoltate și 
României spre comunism.

mai calde felicitări și

nesecată putere

patriei pe 
civilizație, 
socialiste 

înaintarea

In aceste zile memorabile, cind în
treaga națiune română a urmărit cu 
cea mai adincă atenție desfășurarea 
lucrărilor . Congresului al III-lea al 
oamenilor muncii, eveniment cu 
semnificații deosebite in viața poli
tică și economică a poporului nostru, 
trăind sentimente de neasemuită 
mindrie și aleasă satisfacție pentru 
că ați fost reinvestit, prin voința 
unanimă a clasei muncitoare, a între
gului popor, in inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al Oa
menilor 
lor. ale 
dreaptă 
stimate 
Nicolae 
neamului, revoluționar și patriot în
flăcărat, ctitor al României moderne, 
luptător neinfricat pentru libertate, 
independență, progres și bunăstare, 
pentru înțelegere și colaborare intre 
națiuni, pentru pacea intregii ome
niri — se subliniază în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

Exprimăm deplina noastră adeziu
ne la hotăririle Congresului al 
III-lea al oamenilor muncii, ne an
gajăm solemn că vom face totul pen
tru traducerea lor în viață, contri
buind, așa cum prevăd documentele 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. la înălțarea pe cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație socia
listă a scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

Muncii, gindurile comuniști- 
tuturor sucevenilor se in- 
către dumneavoastră, mult 

și iubite tovarășe 
Ceaușescu. Erou între eroii

In aceste zile de vie și puternică 
efervescență politică generată de 
realegerea dumneavoastră de către 
marele forum al democrației noastre 
muncitorești în inalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, comuniștii, toți 
cei ce muncesc în transporturi și 
telecomunicații 
dumneavoastră, 
porului român, 
neamului, gindurile lor 
nețărmurită dragoste, profundă stimă 
și aleasă recunoștință pentru tot ce 
ați făcut și faceți spre binele și fe- ’ 
ricirea țării și a poporului ei, spre 
înălțarea României spre cele mai 
înalte culmi ale civilizației și pro
gresului — se subliniază în telegra
ma adresată de MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ȘI TELECO
MUNICAȚIILOR.

Ne-angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, să muncim 
și , de acum înainte, în spirit de 
înaltă ordine și disciplină, cu pasiu
ne revoluționară, pentru realizarea 
întocmai și la timp, în cele mai 
bune condiții de calitate și eficiență, 
a sarcinilor încredințate. Traducînd 
neabătut în viață inestimabilele in
dicații și orientări date în magistrala 
cuvîntare inaugurală a Congresului 
al III-lea al oamenilor muncii, 
sîntem hotărîți să indicăm necontenit 
calitatea transporturilor și telecomu
nicațiilor. asigurind economiei națio
nale și populației prestații la nivelul 
înaltelor exigențe actuale.

își îndreaptă spre 
marele fiu al po- 

Erou între eroii 
pline de

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Harghita dăm glas sen
timentelor de profundă dragoste și 
înaltă prețuire față de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului, cti
torul României socialiste moderne, 
revoluționar dîrz și neînfricat, a 
cărui viață, și activitate se identifică 
de peste cinci decenii cu cele mai 
înalte idealuri ale partidului și 
poporului, luptător consecvent pen
tru o lume a păcii, fără războaie, 
exprimîndu-ne buturia și satisfacția 
nemărginită față de hotărirea izvo- 
rîtă din voința unanimă a tării, pri
vind realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii — se subliniază în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R.

Ne angajăm solemn în fața 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
a fi întotdeauna în strînsă unitate în 
jurul partidului comunist, al secre
tarului său general, de a acționa cu 
abnegație și înaltă dăruire patrioti
că pentru realizarea mărețelor obiec
tive ale Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, a gran
diosului Program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și inaintării României spre co
munism.

\ •
Tn aceste momente solemne, cind 

întreaga noastră națiune trăiește cele 
mai adinei sentimente de stimă, res
pect și înaltă prețuire pentru dum
neavoastră. minerii și siderurgiștii, 
energeticienii și constructorii, oame
nii ogoarelor și cărturarii de pe me
leagurile de istorie milenară și îm
pliniri socialiste ale Hunedoarei îsi 
■exprimă deplina lor satisfacție și 
bucurie față de realegerea dumnea-

Ne exprimăm bucuria și satisfac
ția, deplina adeziune la hotărirea 
Congresului al III-lea al oamenilor 
muncii de a vă realege în inalta func
ție de președinte al Consiliului Na- 

1 țional al Oamenilor Muncii, pe dum
neavoastră. mult iubite și stimate 

,-tovarășe secretar general, strălucit 
'conducător de partid și de stat, cel 
mai brav ErOu dintre eroii neamului, 
personalitate proeminentă a vieții 
contemporane, genial strateg al 
României moderne socialiste, care, 
de peste cinci decenii, vă dedicați cu 
exemplară dăruire, abnegație și spi
rit revoluționar, pilduitoare viață și 
activitate slujirii idealurilor nobile 
ale poporului român de independen
ță, pace și progres — se subliniază 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.

Oamenii muncii mehedințeni, 
pro'fund recunoscători grijii perma
nente și sprijinului ce-1 acordați ju
dețului nostru, animați de prețioase
le orientări și insuflețitoarele indem- 
nuri adresate de la înalta tribună a 
marelui forum al democrației noastre 
muncitorești, se angajează solemn să 
acționeze cu întreaga capacitate pen
tru îndeplinirea în cele mai bune con
diții a planului în profil teritorial pe 
acest an și întregul cincinal, con- 
știenți că in felul acesta contribuie, 
alături de întregul popor, la accele
rarea dezvoltării patriei noastre, a- 
dăugînd noi izbinzi la marile împli
niri pe care poporul român Ie-a do- 
bîndit în epoca ce cu respect, dem
nitate și mindrie patriotică o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

In acest moment istoric de puter
nică și vibrantă trăire patriotică, 
revoluționară pentru întregul nostru 
popor, prilejuit de realegerea dum
neavoastră, intr-o impresionantă 
unanimitate, de către marele forum 
al democrației muncitorești revolu
ționare. în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, permiteți-ne ca 
împreună cu întreaga națiune să vă 
adresăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, din adîncul ini
milor, în numele celor ce 'muncesc 
și trăiesc în județul Tulcea, senti
mente de aleasă recunoștință, stimă 
și respect, de profundă gratitudine 
pentru toi- ceea ce ați făcut și fa
ceți spre gloria și prosperitatea pa
triei noastre — se arată.în telegra
ma adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN TULCEA AL P.C.R.

Răspunzind prin fapte inflăcărate- 
lor chemări lansate de la tribuna înal
tului forum al democrației muncito
rești revoluționare. încredințîndu-vă, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, avînd per
manent în mintea 
exemplul suprem 
luționară cu care 
întreaga muncă și 
năzuințelor clasei 
cirii și prosperității poporului 

neîntrerupt

și inima noastră 
de dăruire revo- 
v-ați consacrat 
viață împlinirii 

muncitoare, feri- 

mân, progresului neîntrerupt al 
României socialiste, cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării între popoare, 
vom acționa cu abnegație, dăruire 
și pricepere pentru înfăptuirea sar
cinilor stabilite în actualul cincinal, 
a istoricelor hotăriri adoptate de 
Congresul al XIII-lea ai Partidului 
Comunist Român.

în aceste zile, în atmosfera de pu
ternică emulație patriotică, generată 
de lucrările marelui forum al de
mocrației muncitorești revoluționare, 
oamenii muncii din județul Mureș, 
în frunte cu comuniștii, au trăit, 
alături de intregul popor, cu adincă 
emoție și profund patriotism, mo
mentele înălțătoare ale realegerii 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor M,uncii — se 
arată in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN MUREȘ AL 
l’.C.R.

Această opțiune istorică, izvorită 
din voința unanimă a poporului, re
prezintă chezășia adîncirii și perfec
ționării democrației noastre socialis
te, a promovării în 
fermitate 
înnoitor 
obiective 
greșul al 
ternic însuflețiți de ’ îndemnurile și 
indicațiile dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge-

continuare cu 
a spiritului revoluționar 

în înfăptuirea mărețelor 
și sarcini stabilite de Con- 
XIII-lea al partidului. Pu-

In consens cu întreaga noastră 
națiune, dind glas celor mai alese 
sentimente de stimă și prețuire pe 
care le nutresc față de distinsa 
dumneavoastră activitate de eminent 
conducător al României socialiste, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe înfloritoarele meleaguri vasluie- 
ne vă adresează, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu 
nețărmurită bucurie, cele mai 
călduroase felicitări pentru realege
rea dumneavoastră în funcția de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, văzind in aceasta 
expresia profundului devotament cu 
care poporul român, strins unit in 
jurul partidului, vă urmează neabătut 
în ctitorirea celei mai drepte și mai 
umane orinduiri pe pămintul străbun 
al patriei — se arată în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R.

Adresîndu-vă încă o dată omagiul 
nostru de fierbinte dragoste și recu
noștință. precum și urarea din inimă 
de multă sănătate, viață îndelungată 
și putere de muncă pentru a conduce 
poporul român spre piscurile lumi
noase ale comunismului, vă în
credințăm. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom depune 
întreaga noastră capacitate de muncă 
pentru înfăptuirea exemplară a do
cumentelor programatice ale Con
gresului ai XIII-lea al partidului.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate, de 
asemenea, numeroase telegrame de felicitare cu prilejul realegerii in inalta 
funcție de președinte al Consiliului National al Oamenilor Muncii din partea 
unor comitete municipale, orășenești și comunale de partid, organizații sin
dicale, de tineret și femei, consilii ale oamenilor muncii, colective de muncă 
din ministere și alte instituții centrale, întreprinderi industriale, unități 
agricole, institute de cercetare și proiectare, uniuni de creație, instituții de 
cultură, artă și invățămint. de ocrotire a sănătății, oameni ai muncii dc 
diferite vîrste și profesii, de pe intreg cuprinsul patriei,

în deplină unitate de gind și de simțire cu întreaga națiune, semnatarii 
acestor mesaje își manifestă profunda satisfacție și mindrie patriotică față 
de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. de către cel mai larg si repre
zentativ forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, in funcția 
de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, ceea ce repre-, 
zintă chezășia inaintării ferme a patriei pe noi culmi de progres și civili
zație, spre comunism. Totodată, se dă o vibrantă expresie sentimentelor de 
nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință față de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce 
a făcut și face spre gloria și măreția României socialiste, spre binele și 
fericirea poporului român.

în telegrame se dă o înaltă apreciere activității strălucite desfășurate 
de secretarul general al partidului. președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe plan internațional, contribuției sale remarcabile la 
instaurarea unui climat de destindere. înțelegere, colaborare și pace, la în
făptuirea dezarmării. în primul rind a dezarmării nucleare, la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune, fără arme și fără războaie, care să asigure 
dezvoltarea pașnică a tuturor popoarelor.

Rcafirmind legămintul solemn al cetățenilor patriei de a urma cu hotă- 
rîre neclintită partidul, pe secretarul său general, pe luminosul drum al 
construcției socialismului și comunismului, adeziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului și statului nostru, telegramele exprimă angajamen
tul oamenilor muncii, al întregului nostru popor de a acționa cu toate forțele 
pentru transpunerea exemplară in viață a programelor de dezvoltare econo
mico-socială a tării, a prevederilor de plan pe anul in curs și pe intregul 
cincinal, pentru înfăptuirea istoricelor obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.
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PRIORITĂȚILE ECONOMICE
- prioritățile tematice 

ale adunărilor comuniștilor

NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMINT SUB EXIGENȚELE CALITĂȚII

MANUALELE

In magistrala cuvintare rostită la cel de-al lll-lea Congres al oame
nilor muncii, 'tovarășul Nicolae Ceausescu a subliniat încă o dată, cu 
claritate, că rolul conducător al partidului se'materializează numai prin 
participarea activă a fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist 
la înfăptuirea neabătută a hotăririlor de partid» a legilor țării. Este o 
cerință fundamentală pentru orientarea activității organelor și organiza
țiilor de partid spre o finalitate precisă, care dă conținut formelor și 
metodelor muncii politico-organizatorice. In însemnările de față, pornind 
de la această cerință, ne-am oprit asupra criteriilor pe care organizațiile 
de partid din citeva unități industriale din orașul Cîmpina le au în ve
dere în stabilirea unor teme de reală actualitate pentru adunările gene
rale ale comuniștilor.

O întrebare : „De ce biroul or
ganizației de bază a stabilit, ca 
principal punct pe ordinea de zi a 
adunării generale a comuniștilor 
din luna iunie, analizarea modului 
în care se respectă criteriile meto
dologice de aplicare a Legii cu pri
vire la retribuirea in acord global 
si in acord direct

Și un răspuns : „Pentru că în 
viața secției a apărut o problemă 
deosebită. In luna mai,, o bună parte 
a muncitorilor, nu și-au realizat sar
cinile de producție stabilite pe baza 
reglementărilor prevăzute de aceas
tă lege și. drept urmare, nici planul 
secției nu s-a indeplinit integral, Ia 
toți indicatorii. Cu o asemenea situație 
nu ne mai confruntasem de multă 
vreme. De aceea, biroul organizației 
de bază a considerat necesar să e- 
xamineze impreună cu comuniștii 
cauzele care au determinat apariția 
acestei situații și să adopte măsuri 
în cons^gință" (Gheorghe Banciu, 
secretar al biroului organizației de 
bază din secția scule foraj a între
prinderii mecanice din Cîmpina).

Răspunsul dimensionează locul im
portant pe care-I ocupă fixarea te
mei in succesiunea momentelor orga
nizatorice privind pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale. După 
alegerea acestei teme, biroul orga
nizației de bază a format un colec
tiv alcătuit din factori de răspun
dere din secție care a studiat modul 
de aplicare a noilor reglementări cu 
privire Ia acordul global și acordul 
direct. Pe această bază a fost în
tocmit apoi un referat cu o con
cisă introducere, urmată de o exa
minare la obiect a aspectelor de pro
ducție și a celor ale muncii poli
tico-educative. Cum era de așteptat, 
tema a polarizat atenția participan- 
ților la adunarea generală ; în ca
drul dezbaterilor au fost formulate 
critici și propuneri care. în final, au 
dus la adoptarea unui plan de mă
suri cu sarcini, responsabilități și 
termene precise. Aplicarea lor a de
terminat redresarea situației, colec
tivul secției, în frunte cu comuniș
tii, reușind nu numai să îndepli
nească planul în lunile următoare, 
dar și să recupereze restanta din 
luna mai.

In mod expres, o temă astfel for
mulată nu era prevăzută in planul 
tematic orientativ al adunărilor ge
nerale. Dar ea nu s-'a îndepărtat de 
la spiritul tematicii in care proble
melor ce privesc realizarea planului 
la producția fizică, export, la toți in
dicatorii calitativi, de eficiență, li se 
acordă o maximă importanță. Este 
un lucru pozitiv că biroul organiza
ției de bază s-a orientat Cu rapidi
tate asupra unei teme de stringentă 
actualitate în viața secției.

în unitatea amintită, ca și în alte 
Întreprinderi din Cimpina, comitetele 
de partid conferă atenția cuvenită 
alegerii temelor supuse dezbaterii 
comuniștilor pornind a,tît de la cele 
cuprinse în planurile tematice orien
tative. cit și de la necesitățile pe 
care le ridică desfășurarea produc
ției într-un moment sau altul. Ast
fel. recuperarea și refolosirea ma
terialelor reprezintă o preocupare 
constantă a comitetului de partid 
de la întreprinderea de reparații 
utilaje electrice, automatizări și 
radiocomunicații. ea constituind o 
temă de dezbatere în majoritatea 
organizațiilor de bază. Așa se expli
că și faptul că în această privință

colectivul de aici a obținut rezul
tate remarcabile. De pildă, 95 la 
sută din țevile de cupru profilat, 
folosite la repararea motoarelor și 
transformatoarelor electrice, provin 
din materiale recuperate. La între
prinderea „Neptun", problema cali
tății produselor a fost dezbătută în 
acest an în plenara comitetului de 
partid și in adunările generale din 
cele mai multe organizații de bază, 
ceea ce a avut ca rezultat, printre 
altele, asimilarea unor noi reduc- 
toare speciale pentru industria mi
nieră și îmbunătățirea întregii game 
de reductoare conido-cilindrice. Dacă 
la întreprinderea mecanică, pe te
meiul rezultatelor de pînă âcum,

VIAȚA DE PARTID

ÎN ORAȘUL CÎMPINA

există ferma convingere că în acest 
an planul la export va fi indeplinit 
integral și chiar depășit (70 la sută 
din producție este destinată expor
tului), acesta este efectul firesc al 
perseverenței cu care organizația de 
partid urmărește realizarea la timp 
și in condiții de calitate a comen
zilor încheiate cu partenerii externi, 
îndeplinirea planului la export a 
constituit o temă abordată sub o 
multitudine de aspecte de toate or
ganizațiile de bază din întreprin
dere.

Problematica modernizării produc
ției și a perfecționării organizării 
muncii ocupă un loc prioritar în ac
tivitatea comitetelor de partid din 
toate cele trei unități. In mod deo
sebit se cuvine remarcată preocu
parea comitetului de partid de la 
„Neptun" de a mobiliza cadrele teh
nice ale întreprinderii în vederea 
unei organizări complet noi a pro
ducției prin profilarea distinctă a 
secțiilor pe repere și pe genuri de 
operații. Din păcate, acțiunea de 
modernizare a producției și de per
fecționare a organizării muncii, ca 
temă de sine stătătoare, examinată 
în adunările generale ale comuniș
tilor, am întîlnit-o în cele trei uni
tăți doar în organizațiile de bază 
din compartimentele de proiectare 
și tehnice și numai tangențial in 
dezbaterile din organizațiile de bază

din secțiile de producție. Or, avînd 
în vedere extrema sa importanță și 
profundele sale implicații, este ab
solut necesar ca această acțiune să 
constituie obiectul unei preocupări 
permanente și susținute din partea 
tuturor comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii.

Este de datoria comitetelor de 
partid, care cunosc desfășurarea 
producției la nivelul întreprinderilor, 
să ceară birourilor organizațiilor de 
bază punerea in dezbaterea comu
niștilor a unor situații deosebite. 
Așa a procedat comitetul de partid 
de la întreprinderea de reparații 
utilaje electrice, automatizări și ra- 
diocomunicații care, într-una din 
lunile acestui an, constatînd că 
după primele zece zile se contura 
o serioasă neîndeplinire a planului, 
a solicitat tuturor birourilor organi
zațiile! să supună atenției comuniș
tilor examinarea acestei situații și 
să adopte măsurile ce se impuneau. 
A fost o intervenție foarte opor
tună care a avut drept urmare depă
șirea acestui moment dificil, planul 
pe luna respectivă, ca și în toate 
lunile ce au urmat fiind realizat și 
depășit la toți indicatorii.

Nu așa a procedat comitetul de 
partid de la „Neptun". în luna iulie, 
planul nu a fost indeplinit integral. 
Cauzele au fost intr-adevăr obiect!-, 
ve : nelivrarea de către furnizori a 
motoarelor electrice și a unor ma
teriale. în luna următoare, restanța 
a putut fi recuperată în parte, ceea 
ce ilustrează posibilitățile acestui 
colectiv. Numai că de data aceasta 
comitetul de partid, care in multe 
privințe desfășoară o activitate 
politico-organizatorică exemplară, a 
rămas in expectativă cind ar fi tre
buit să inițieze o acțiune similară 
cu cea a comitetului de partid de 
la întreprinderea mai înainte amin
tită pentru mobilizarea comuniștilor 
și, prin ei. a tuturor oamenilor 
muncii. Ia găsirea de soluții cores
punzătoare in vederea recuperării 
într-o măsură mai mare a restanței.

Organizațiile de partid din aceste 
întreprinderi, ca de altfel din majo
ritatea unităților industriale cîmpi- 
nene, sint organizații puternice, cu 
o bogată experiență. Maturitatea 
lor politică este ilustrată, printre 
altele, și dc îmbinarea armonioasă 
a temelor supuse dezbaterilor din 
adunările generale ale comuniștilor. 
Dintre ele nu lipsesc cele menite să 
determine sporirea forței lor orga
nizatorice și politice, informări din 
partea comuniștilor privind îndepli
nirea sarcinilor încredințate, anali
zarea activității organizațiilor de 
masă, promovarea criticii și auto
criticii, întărirea disciplinei de partid 
și altele. Capacitatea organizațiilor 
de partid din unitățile industriale 
din Cimpina âe a uni energiile oa
menilor muncii pentru a răspunde 
imperativelor actualei etape de dez
voltare economico-socială a țării 
își află o concludentă concretizare 
în depășirea apreciabilă a producției 
industriale planificate pe primele 
8 luni ale acestui an.

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii"
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în zilele
în ansamblul pregătirii fiecărui 

nou an de învățămint, editarea, 
tipărirea și difuzarea optimă a ma
nualelor școlare rețin cu deosebire 
atenția. Și pe bună dreptate, întru- 
cit principalele atribute valorice 
ale fiecărei noi etape de pregătire 
școlară derivă din calitatea și din 
prezența, de la început, ale tuturor 
manualelor pe pupitrul elevilor, cu 
alte cuvinte din rigoarea aplicării 
exigențelor pe care le reclamă 
această activitate complexă și de 
maximă răspundere. Sub acest ra
port, apropiatul an școlar se înscrie, 
firesc, in tradiția ultimelor decenii, 
cind calitatea pregătirii noilor ge
nerații a fost minuțios anticipată și 
asigurată și pe calea editării la timp 
și în condiții, din ce in ce mai bune 
a manualelor'. Așa se explică faptul 
că în aceste zile, manualele prevă
zute pentru noul an de învățămint 
sint in majoritatea lor tipărite și, 
deși unele încă se mai află in dru
mul lor spre diferite localități, exis
tă condiții ca ele să fie pc pupitrul 
elevilor din primele zile de școală.

Situația ca atare se explică și prin 
faptul că cele 225 titluri de manuale 
pentru clasele I—XII pregătite în 
acest an la Editura didactică și pe
dagogică reprezintă reeditări, efec
tuate, desigur, cu îmbunătățirile de 
rigoare cerute de stadiul, actual al 
disciplinelor respective, inclusiv de 
condiția lor metodică. în această 
ordine de idei, prof. Ana Gheorghiu 
și prof. Gheorghe Alecu, redactori- 
șefi la Editura didactică și pedago
gică, ne-au înfățișat modul cum 
toate manualele de științe sociale 
sint la zi cu semnificația celor mai 
noi documente elaborate de partidul 
și statul nostru. Reeditări cu un 
conținut metodico-științific îmbună
tățit sint și manualele de Matemati
că pentru clasa a Il-a, Geografie 
pentru clasa a IlI-a, Cunoștințe des
pre natură pentru clasele III—IV etc. 
De asemenea, pentru cerințele nou
lui an de învățămint 1986—1987 s-a 
tras o continuare de tiraj și Ia cu
noscutele și apreciatele lucrări aju
tătoare : Atlas botanic, Atlas geo
grafic școlar, Atlas geografic al Re
publicii Socialiste România. Dicțio
narul limbii române pentru elevi 
ș.a. '

De o atenție deosebită tn acest 
an s-a bucurat și materialul didac
tic pentru grădinițe. Dintre cele 30 
de teme. reprezentînd reeditarea 
unor lucrări elaborate anterior, pre
cum și citeva lucrări noi sau revi
zuite, să reținem planșele și jocu
rile destinate celor mici în scopul 
anume de a-i pregăti pentru vii
toarea lor activitate școlară, siste
mele de imagini pentru dezvoltarea 
vorbirii. hărțile ifiurale. tablourile 
pe teme de muncă, povestirile eroi
ce pentru copii, șoimi ai. patriei 
ș.a.m.d.

Cu privire la stadiul și ritmul de 
editare a1 manualelor, să reținem că 
din cele 225 titluri, la data de 25 
august erau expediate uri număr de 
208 titluri, iar din restul de 17 
titluri, 10 se aflau Ia stadiul de 
semnal editorial. între timp, ritmul 
de lucru a fost intensificat, inclusiv 
în tipografii, astfel incît se poate 
concluziona că, în condițiile unei 
difuzări corespunzătoare, manualele 
care incă nu au ajuns pot ajunge 
în școli pînă în jurul datei de 12 
septembrie.

Aprecieri asemănătoare prilejuieș
te și activitatea editurii „Ceres", 
căreia i-a revenit în acest an sar
cina pregătirii a 33 titluri de ma
nuală pentru elevii liceelor agro
industriale, precum și a unui nu
măr important de lucrări ajutătoa
re, precum îndrumătoare de lu
crări practice pentru elevi, serialul 
„Mieroferma școlară". Călăuza in 
lumea plantelor și animalelor. Ghi
dul naturalistului amator, Mic atlas 
zoologic etc. Din totalul celor 33 
titluri de manuale, la sfîrșitul lunii 
august . erau ■ deja apărute 29 de 
titluri ; 3 titluri se aflau insă de 
puțină vreme în tipografii. De ce 
doar în tipografii ? Pentru că ma
nuscrisele a două titluri, respectiv 
Organizarea producției și a muncii

difuzării lor în scoli
în unitățile agricole și legislație 
economică, Controlul și analiza ac
tivității economice în unitățile agri
cole — destinate elevilor din ulti
mele clase — au ajuns la editură 
abia în lunile aprilie și iulie din 
acest an, în timp ce al treilea titlu 
— Tehnologia lucrărilor de îmbună
tățiri funciare — deși a fost predat 
editurii la 17 septembrie 1985. sta
rea redactării lui a necesitat nume
roase intervenții. în ce privește 
cel de-al patrulea titlu — Organi
zarea producției și a muncii in uniJ 
tățile de mecanizare a agriculturii 
și legislație economică, destinat 
elevilor din clasele XI și XII — ma
nuscrisul încă nu a ajuns în edi
tură. Nu știm cum vor fi apreciind 
acest fapt autorii. Dan Erhan și 
Victor Neagu, despre care tovarășul 
loan Bucur, redactorul-șef al edi
turii „Ceres", ne-a informat că s-au 
angajat în elaborarea acestui ma
nual incă de la începutul anului 
1985 — iar un asemenea angajament 
presupune, firesc, aprecierea realis
tă și responsabilă a sarcinii asu
mate ca atare — cert este însă că 
linsa acestui manual și întîrzierea 
celorlalte trei vor priva pe elevii 
liceelor agroindustriale de instru
mente esențiale ale pregătirii în 
domenii pe seama cărora au fost 
formulate în vremea din urmă exi
gențe tot mai înalte.

Un argument mai mult, am zice, 
ca sistemul de elaborare, editare, 
tipărire și difuzare a manualelor să 
beneficieze, într-un timp optim, de 
o analiză cuprinzătoare, astfel incît 
neajunsurile care încă mai persistă 
în procesul de elaborare a cărților 
de școală, cu răsfringeri asupra con
ținutului de idei, a actualității și 
accesibilității, a ținutei grafice, să 
poată fi eliminate cu desăvîrșire în 
viitor. Valoarea din ce în ce mai 
înaltă a învățămintului nostru, efor
turile remarcabile desfășurate pen
tru întărirea caracterului său mo
dern. unitar și democratic reclamă 
cu prisosință o asemenea analiză. 
Urmată .de măsuri concrete prin 
aplicarea cărora fiecare manual și 
fiecare lucrare ajutătoare să se în
scrie în orizontul celor mai valo
roase cuceriri ale științei și teh
nicii. pe măsura cerințelor actuale 
și de perspectivă ale dezvoltării 
societății noastre, să devină un in
strument indispensabil studiului. O 
asemenea analiză cuprinzătoare ar 
putea, de pildă, să se pronunțe 
asupra firescului sau nefirescului 
situației actuale cînd. de pildă. Edi
tura didactică și pedagogică a tipă
rit în acest an doar o singură cule
gere de probleme de matematică 
pentru clasele V—VIII (nici o cule
gere de fizică, nici o culegere de 
chimie, nici o culegere comentată 
de texte literare ș.a.m.d.). deși ase
menea culegeri pot apărea, uneori in

a
alte edituri, fără să întrunească 
întotdeauna atributele de unitate și 
continuitate cu programele și. mai 
ales, cu manualele școlare.

O asemenea analiză ar fi. de ase
menea, binevenită și in privința sta
bilirii precise a unui barem de exi
gențe (de timp sau de calitate a 
concepției și execuției) sub care 
nici un manuscris, nici o carte șco
lară. nici o acțiune de difuzare a 
manualelor către cele mai îndepăr
tate unități de învățămint să nu 
mai poată coborî, astfel incit pro
cesul de pregătire a tineretului să-și 
întărească unitatea, să-și ridice ca
litatea, indiferent de profilul sau de 
situarea geografică a școlilor. în 
această privință, răspunderile unită
ților de învățămint și de cultură 
sint obligatorii, nu facultative, dar 
două sondaje, efectuate in această 
perioadă premergătoare inaugurării 
noului an de învățămint. au arătat 
că un asemenea imperativ înregis
trează înțelesuri diferite. Așa, de 
pildă, dacă la Inspectoratul școlar 
al județului Botoșani, in baza situa
ției ținute la zi, am putut afla ime
diat (27 august) școlile (intre altele 
Liceul pedagogic. Liceul sanitar, 
liceul „Electrocontact", liceele nr. 1 
și nr. 2 din Dorohoi) încă de
ficitare sub raportul manualelor 
(Gramatica pentru clasa a Vil-a, 
Gramatica pentru clasa a VIII-a, 
Geometria pentru clasa a IX-a, 
Literatura română și Fizica pentru 
clasa a X-a, Fizica, Chimia și Isto
ria pentru clasa a Xl-a. Biologia 
și Istoria pentru clasa a XTI-a ș.a.), 
în schimb, conducerea întreprinderii 
bucureștene de difuzare a cărții a 
solicitat un răstimp de 5 zile ca să 
poată „afla" stadiul difuzării ma
nualelor școlare. Deși chiar în ziua 
sondajului nostru aici avusese loc 
o ședință cu o durată de circa trei 
ore, care, dată fiind etapa de virf 
a difuzării manualelor, ar fi trebuit 
și ar fi putut să determine contu
rarea unei imagini exacte asupra 
diagramei procesului ca atare. Sigur, 
este probabil ca in volumul total 
de carte difuzată, manualele școlare 
să nu ocupe primul loc. ceea ce 
nu înseamnă însă că, mai ales acum, 
în etapa premergătoare deschiderii 
noului an de învățămint, cartea șco
lară îngăduie improvizații, cunoaș
teri aproximative și facultative, 
abateri de la ordine șl disciplină.

Toate acestea și alte aspecte de 
același gen, supuse unei analize cu
prinzătoare, trebuie să genereze 
măsuri organizatorice operative, 
eficiente, menite să ridice întreaga 
activitate de elaborare. tipărire si 
difuzare a manualelor la nivelul de 
exigență pe care întreaga noastră 
dezvoltare social-economică îl re
clamă din partea învățămintului.

Mihai IORDANESCU

Dictando
Fie și numai pentru citeva 

clipe fulgurante, septembrie ne 
trezește, școlarilor care am fost, 
uitate emoții cu iz de cerneală 
și hîrtie nouă, reeditind in calma 
lui apoteoză solară pulsul unor 
clipe imponderabile. Clipe in 
care virstele prime înfiorate de 
adierea unui nou început șco
lar trăiau magia papetăriilor 
cu miros de stuf și aromă de 
brad, rigoarea vestoanelor aus
tere și a matricolei, purtată 
drept blazon și carte de vizită 
ale unei responsabilități ce 
începea să răsară o dată cu di' 
mineața cunoașterii.

Intr-adevăr, mai mult ca ori
care lună a anului, septembrie 
— pentru școlarii de ieri și 
de-acum — are gust de dimi
neață și rouă, de anotimp înăs
prit prin depărtarea de soare ; 
gustul dimineții începute de
vreme, cu sentimentul grav al 
unei datorii privilegiate, con
tinuu preluată ca o ștafetă a 
celui mai nobil sens umațt, 
care-i acela al învățării.

Dacă — așa cum se afirmă 
curent — orice umanism are 
nevoie de modele, școala româ
nească a oferit și oferă imagi
nea generoasă a acestor uto- 
dele la scara înțelegerii si 
aprofundării juvenile, perpe- 
tuind rigorile unei tradiții înal
te, in care sint înglobate con
stant ultimele achiziții ale cu
noașterii științifice. Mă g'ndesc 
cu bucurie și emoție că tinerii
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Orașele noastre, localitățile, așezările în care trăim și muncim devin 
de la an la an mai puternice, mai moderne. Prin grija statului si a so
cietății. prin aportul fiecărui locuitor. Iar, fiindcă le vrem mereu mai 
frumoase și mai îngrijite, cetățenii sint chemați să pună — si pun — 
umărul, in folosul lor, la acțiunile de dezvoltare, întreținere și 
amenajare edilitară. Acest necesar aport cetățenesc trebuie însă să nu 
aibă un caracter de campanie, ci de permanentă, fără discontinuități si 
„pauze" ; o activitate aricit de bine desfășurată rămine sterilă dacă își 
intrerupe continuitatea.

...Drobeta-Turnu Severin are, prin 
tradiție, renumele de „oraș al tran
dafirilor". Ceea ce a însemnat — și 
înseamnă — nu numai că parcurile, 
aleile, străzile și curțile sint străjui
te de mii și mii de elegante roza- 
cee multicolore, ci și că, in general, 
severinenii sint cunoscuți și recu- 
noscuți pentru hărnicie și simț gos
podăresc, pentru modul în care își 
îngrijesc și își înfrumusețează locali
tatea in care trăiesc și muncesc. Fru
moasa tradiție gospodărească s-a pu
tut afirma și împlini cu atît mai 
mult in anii din urmă cînd — în 
pas cu masiva industrializare și ea 
reflex al ei — orașul a crescut con
siderabil (spre exemplu, azi, numai 
noul cartier Crihala numără tot 
atiția locuitori ca Severinul anului 
1968), cunoscând, totodată, spectacu
loase prefaceri și înnoiri edilitare.

Cel puțin in primăvara acestui an 
severinenii s-au întrecut pe ei înșiși. 
La chemarea comitetului județean de 
partid — care se interesează direct de 
acțiunile edilitare și gospodărești, 
sprijinindu-le efectiv — mai toți ce
tățenii, cu mic cu mare, au contri
buit. in spiritul Legii 1 și al Legii 
IU. la realizarea unor obiective ini
țiate de ei (in adunările cu depu
tății, in „Tribunele democrației"), la 
curățenia și înfrumusețarea trotuare
lor, a spatiilor verzi dintre blocuri, a 
tuturor arterelor de circulație, adică 
a întregului oraș. La rîndul lor, în
treprinderile, toate unitățile socialiste 
au luat în grijă cite o zonă pe care 
oamenii muncii respectivi au lucrat 
voluntar în afara orelor de produc
ție. Organizind nemijlocit această 
„ofensivă" a curățeniei și înfru
musețării, consiliul popular mu
nicipal, deputății, președinții co
mitetelor cetățenești au asigurat 
„front de lucru" și mijloacele ma
teriale necesare in fiecare cartier, pe 
fiecare stradă. S-a pornit cu efec
tuarea curățeniei generale și a cîtor- 
va obiective, dar pe parcurs — tot la 
sugestia cetățenilor și cu aportul lor 
— dimensiunile lucrărilor s-au mărit, 
au luat proporții, ajungindu-se la o 
leamă de realizări nebănuite inițial.

...în cartierul Gura Văii s-a

lucrat în fiecare după-amiază, iar 
duminicile au dat o mină de a- 
jutor și cetățeni din alte car
tiere, aici fiind o importantă zonă 
de intrare în oraș. După citeva săp- 
tămîni nu mai cunoșteai locurile : pe 
o zonă de zece kilometri pătrați au

locul și o minigrădină botanică, și o 
„expo-flora".

In cartierul Crihala s-au dat. in 
folosință publică două bazine de înot 
în aer liber (unul pentru copii, altul 
pentru adulți) — ambele realizate 
prin contribuția cetățenilor.

Pe Calea Tîrgu Jiului s-au efec
tuat lucrări de lărgire, împrejmuire 
și infrumusețare — astfel incît mai 
degrabă i s-ar potrivi acum numele 
de bulevardul Tirgu Jiului.

De fapt, peste tot in oraș s-a ac
ționat cu elan și spirit gospodăresc, 
văruindu-se fațadele clădirilor, exe- 
cutindu-se gazonări pe spații întin
se, plantîndu-se aproximativ 20 000

termoficate, din totalul de 24 000). se 
simte acut nevoia de mină harnică, 
gospodărească. Muncitorii de pe 
șantier (din Mehedinți, din alte șase 
județe) lucrează de zor și cu spor 
vizibil la instalarea conductelor. Dar, 
inevitabil, in urma lor rămin gropi, 
mormane de pămînt, materiale recu
perabile. Ei nu se pot întoarce din 
drum, pentru că e mai necesar să 
grăbească inainte cu conductele. în 
iarna trecută, la adunările cetățe
nești din Crihala s-a spus deseori : 
cind vor ajunge lucrărjle în zona 
noastră vom ieși la muncă și noi, ce
tățenii, de la mic la mare. Lucrări
le au ajuns aci, prin unele părți au

Spiritul gospodăresc la proba 
permanentă a faptelor

dispărut hogașele, gropile, mormane
le de pămînt. pietroaiele și gunoaiele, 
ca și ce mai rămăsese din barăcile 
de pe timpul șantierului „Porțile de 
Fier I“. Au apărut, in loc, ziduri 
de susținere împotriva alunecărilor 
de teren, trotuare și alei pietruite 
(numai din materiale recuperabile), 
zone verzi, fintini, spații amenajate 
pentru parcare, stații acoperite' pen
tru așteptarea autobuzului și... o 
bornă mare pe care scrie „Iulie 1986“ 
— ceea ce a marcat încheierea aces
tor lucrări de sistematizare și înfru
musețare. Și încă un amănunt : de 
aici au luat drumul refolosirii 400 
tone fier vechi. Intenția este să se 
continue activitatea cu amenajarea 
falezei Dunării.

în cartierul Schela Cladovei, lo
calnicii și vizitatorii au acum la dis
poziție un ștrand cu apă termală (cu 
proprietăți antireumatismale datora
te concentrației de sulf, sare și iod) 
și o arătoasă fintină cu apă potabi
lă dintr-un izvor limpede ca lacrima 
și rece ca gheața.

în zona Aluniș — unde era groa
pa de gunoi a orașului — sint pe 
terminate lucrările de amenajare a 
unui lac de agrement cil apă din 
Dunăre, a unui mare parc de odih
nă și distracții, în care își vor găsi

Pornind de la citeva 
constatări 

din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin

tei, paltini roșii, mesteceni și mo
lizi, sădindu-se 35 000 trandafiri și 
două milioane de alte flori etc. etc.

...Așa s-a acționat la Drobeta- 
Turnu Severin în primăvară. Din 
mai, pină pe la început de iulie. Dar 
anul nu are numai primăvară, are 
patru anotimpuri — fiecare cu spe
cificul său, cu necesitățile sale din 
punct de vedere edilitar și gospodă
resc. Ceea ce impune continuitate, 
permapență și în acest domeniu. Or, 
o dată cu vara, mulți severineni, poa
te chiar majoritatea, au cam lăsat 
din miini uneltele hărniciei gospodă
rești cu care lucraseră atit de spor
nic și entuziast în primăvară. Și nu 
se poate spune că nu ar mai fi ni
mic de făcut pentru curățenia, în
treținerea și înfrumusețarea în conti
nuare a orașului lor.

In cartierul Crihala, unde se des
fășoară larg și intens lucrări de ter- 
moficare (pentru ca în iarnă să se 
atingă cifra de 19 000 apartamente

și trecut, dar cetățenii cartierului 
și-au uitat promisiunea (făcută lor 
inșile, la drept vorbind) și se com
plac să sară peste gropi, să calce pe 
gunoaie în loc să pună mina pe’ lo- 
peți și să niveleze pămintul din 
dreptul blocului in care locuiesc, să 
pună brazde și să planteze flori. Pe 
cine oare așteaptă să facă aceste 
treburi ale. lor pină nu vin ploii? de 
toamnă, care să transforme totul in 
noroi și mocirlă ? 1

Pe strada Calomfirescu — un alt 
exemplu : după ce locatarii au tot 
reclamat că nu mai pot circula ca 
lumea și că trebuie refăcut caldarî- 
mul, cînd primăria a trimis lucrăto
rii calificați și materialele. dintre 
toți cei ce se angajaseră să asigure 
mina de lucru necalificată, în orele 
libere, au ieșit să dea ajutor... doi 
bătrini de peste 70 de ani.

Pe bulevardul Tudor Vladimireseu 
bălăriile cresc in voie in fața curți
lor, pe Splaiul Mihai Viteazul se 
vede că demult n-a mai trecut „mina 
gospodărească", iar numeroasele mo
numente istorice din oraș nu sint 
nici ele menținute merbu intr-o per
fectă stare de curățenie.

Așadar, de lucru este incă și va 
fi in continuare. „Ne lăudăm că să
dim 2,5 milioane de flori pe sezon, 
ceea ce nu mai reprezintă mare lu
cru pentru un oraș ea al nostru, care 
are nevoie de 10 milioane" — spu
nea, intr-o adunare cetățenească, 
primul vicepreședinte al consiliului 
popular municipal. Care continua: 
„Pentru ca Severinul să arate cum 
vrem noi toți, trebuie să menținem 
și să permanentizăm ritmul declan
șat in primăvară. Nimeni nu va veni 
din afară să facă ceea ce trebuie 
să facem noi —■ primărie, asociații 
de locatari, cetățeni. Or. cu oameni 
care vor „să se" facă, dar nu să și 
facă, nu se poate realiza nimic. Iată 
de ce vă chemăm din nou, pe toți, 
să nu ne declarăm mulțumiți cu bu
nele rezultate din primăvară — care 
constituie numai un bun început — 
ci să continuăm cu și mai mult elan, 
cu și mai mult spor. în interesul fie
căruia dintre noi și al frumosului 
nostru municipiu in ansamblu 1".

Există temeiuri că se va ieși din 
„lincezeala de vară", iar cunoscutul 
simț gospodăresc al severinenilor va 
trece cu succes și in continuare in
dispensabila și concludenta probă a 
faptelor. Bineințeles că, in acest .efort 
necesar, un mare rol il vor avea — 
pentru mobilizarea cetățenilor și or
ganizarea acțiunilor —deputății, pre
ședinții comitetelor cetățenești și ai 
asociațiilor de locatari, împuterniciții 
din fiecare zonă.

în ceea ce ne privește, vom fi 
bucuroși să scriem despre spiritul 

* gospodăresc din Drobeta-Turnu Se
verin aceleași frumoase cuvirite de 
laudă (prezente in prima parte a ar
ticolului de față) și la iarnă, și in 
primăvara 1987, și in fiecare sezon 
viitor.

O gamă variată 
de rechizite școlare

Noul an școlar bate la ușă și, 
cum e și firesc, procurarea re
chizitelor școlare este imperios 
necesară. Raioanele speciali
zate ale comerțului de stat, li
brăriile de profil s-au pregătit 
din timp să premtimpine orice 
solicitare : de la eticheta care 
se aplică pe cărți pină la caie
tele de diverse forme și dimen
siuni ; de la vocabularul clasic 
la blocurile de desen tehnic ; 
de la creioanele și pixurile co
lorate la cele mai pretențioase 
stilouri. Nu lipsesc. desigur, 
penarele meșteșugit lucrate din 
plastic sau lemn, rigiele și 
echerele, compasurile și rapor
toarele. De asemenea, o varie
tate de ghiozdane, serviete și 
genți își așteaptă cumpărătorii. 
Mai mult ca oricind, de astă- 
dată există o abundență de re
chizite școlare.

cititori și iubitori ai lui Xmi- 
nescu, Cantemir. Eîlaga. Că'.i- 
nescu dețin deopotrivă ceva 
din tainele atomului și ciber
neticii. calculul logaritmic si 
subtilitatea mecanismelor elec
tronice, cu aceeași siguranță și 
măiestrie de care vechii dascăli 
de retorică dădeau dovadă, 
c'.ndva. analizind mecanismul 
inefabil al metaforei.

Școala însăși înseamnă, me
taforic vorbind, cea mai elevată 
și consistentă formă de făurire 
și celebrare a personalității 
umane, spațiul in care viitorul 
cetățean și. patriot este format 
în spiritul unor valori care, 
deși nu sint predate ex-catedra„ 
sint impregnate cu bogăția de 
sensuri și mesaje ce străbat 
idei, opere, fapte de marcă, 
descoperiri decisive pentru des
tinul umanității. Iar aceste va
lori perene pe care copiii și ti
nerii noștri sint deprinși să le 
venereze de pe băncile școlii, 
cu temeinicia și seriozitatea cu 
care aprofundează postulatele 
științifice, sint adevărul, dem
nitatea, responsabilitatea, cin
stea, prietenia, sensibilitatea, 
„carate" ale sufletului apte 
totdeauna să ne justifice țre- 
cătoarea izbindă în lume.

Cu puțin timp in urmă, o re
marcabilă profesoară, dascăl de 
generoasă pătrundere pedago
gică, mi-a amintit acest gitld 
tulburător al lui Maxim Gorki : 
„Cind natura l-a lipsit pe o'h 
de posibilitatea de a merge tn 
patru picioare, i-a dat drept to
iag idealul". Iar școala, ne-adu- 
cem aminte emoționați toți cei 
care am pășit pragul verstelor 
„exigente", e tărimul nobil pe 
care se zămislesc idealurile 
prime ale cunoașterii, cu vibra
ția și intensitatea de care e in 
stare virsta labișiană a „pri
melor iubiri" și a superbei 
„lupte cu inerția"...

Dacă valorile minții și ale 
cugetului se reunesc într-un 
tot armonios, dacă idealul pro
fesional întrevăzut la „virsta 
de bronz" dinaintea pupitrului 
își asumă și frumusețea unui 
ideal uman, dacă cunoașterea 
de carte și deopotrivă cunoaș
terea de sine si de semeni au 
rodit intr-un cuget fertil, și, 
vorba marelui poet și adoles
cent perpetuu. „Dacă toate- 
acestea fi-vor învățate / Restul 
o să vină de la sine-apoi..." 
Versuri pe care le reproduc, 
cu regăsită emoție școlărească, 
pe imensa foaie de dictando a 
toamnei, cugetind in secret la 
harul și lumina dascălului de 
română, a cărui amintire mă 
urmărește ca o nobilă si discre
tă îndatorire.

Căci toamna rămine. trebuie 
să 'rămână în memoria fiecă
ruia și primul anotimp al lim
bii 'române, al consacrării ei, 
cu litere copilărești, pe această 
simbolică, încăpătoare filă...

Ca un prim rod cules din po
mul generos al cunoașterii, cu 
gust de recreație și suris, feri
cit de revelația alfabetului ;

Ca un început a ceea ce tre
buie continuat mereu. intru 
luminoasa noastră eternitate ;

Ca o firească emoție de sep
tembrie in care substantivul 
școală vibrează ca un sentiment 
și o sărbătoare continuă.

Smaranda COSMIN

Pentru că — după cum se vede, și după cum se știe prea bine — 
pentru ca localitatea in care trăim, să fie în permanentă curată si fru
moasă, astfel incit să ne simțim cit mai bine în ea. iar vizitatorii s-o 
caute cu drag, nu e de-ajuns să fim fruntași numai primăvara la ame
najarea spațiilor verzi, numai toamna la strinsul frunzelor uscate sau 
numai iarna la deszăpezit. Este cit se poate de firesc, este necesar să 
punem umărul in toate sezoanele. aiutind la lucrările edilitare specifice, 
făcind astfel din participarea noastră gospodărească o permanentă. în 
interesul localității noastre și al fiecărui cetățean in parte.

Gheorqhe MITROl Oradea 1986
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TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România 

de participantele Ia Plenara Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socialistă România

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Plenara Consiliului National al Femeilor, desfășurată intr-o atmosferă 

de inaltă responsabilitate politică și angajare revoluționară, a dezbătut și 
analizat, in spiritul orientărilor, indicațiilor și exigentelor formulate de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. contribuția pe 
caie au adus-o milioanele de femei din tara noastră la realizarea sarcinilor 
economice pe perioada care a trecut din acest an și a stabilit măsuri menite 
să determine sporirea aportului femeilor Ia indeplinirea exemplară a indi
catorilor de plan pe 1986 și a obiectivelor celui de-al 8-lea cincinal.

Participantele la plenară au dat glas sentimentelor de profundă vibrație 
patriotică ale milioanelor de femei de pe intreg cuprinsul tării pentru re
alegerea dumneavoastră in inalta funcție de președinte al Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii, garanție a înaintării ferme a patriei pe drumul 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului, al 
asigurării independentei și suveranității naționale.

Magistrala cuvîntare pe care ati rostit-o in cadrul marelui forum al 
oamenilor muncii, document de inestimabilă valoare teoretică si practică, 
strălucit program revoluționar de muncă și acțiune al întregii națiuni pen
tru înfăptuirea obiectivului fundamental al actualului cincinal — trecerea 
României într-un stadiu nou, superior, de dezvoltare — a stat la baza lucră
rilor plenarei noastre.

Participantele la plenară au adus un fierbinte si respectuos omagiu 
Ilustrei dumneavoastră personalități, exprimindu-vâ — in numele tuturor 
femeilor de Ia orașe și sate — sentimentele lor de profundă 
recunoștință pentru mărețele realizări obținute In cei 21 de ani 
care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al partidului, de cind 
prin voința întregii națiuni conduceți cu strălucire destinele tării.

Din adincul inimilor, vă rugăm să primiți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, expresia profundei gratitudini a femeilor de pe tot 
cuprinsul patriei pentru noul statut și demnitatea de care se bucură femeia 
în România socialistă, pentru posibilitățile sale de afirmare multilaterală în 
întreaga viată economică, politică și socială, în conducerea societății.

Dind glas sentimentelor de dragoste și inaltă prețuire ale tuturor femeilor 
din tara noastră, participantele la plenară au adus un cald și respectuos 
omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de 
seamă al partidului și statului, om de știință de largă reputație internațio
nală, care, în funcțiile de mare răspundere încredințate de partid și popor, 
aduce o contribuție de o deosebită însemnătate la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și internaționale a partidului și statului, a amplelor pro
grame de dezvoltare economico-socială a tării, la înflorirea științei, invăță- 
mintului și culturii românești.

Consiliul National, comitetele și comisiile femeilor exprimă, totodată, 
fată de tovarășa Elena Ceaușescu cele mai călduroase mulțumiri și întreaga 
recunoștință pentru preocuparea și sprijinul acordat permanent creșterii ro
lului femeilor in viata societății, pentru atenția și grija statornică manifes
tate fată de întărirea familiei, față de asigurarea vigorii și tinereții națiunii, 
pentru prețioasele indicații ce ni Ie dă in scopul perfecționării continue 
a activității mișcării de femei.

Puternic mobilizate și însuflețite de sarcinile, îndemnurile și chemările 
formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
participantele la plenară au exprimat în unanimitate hotărîrea fermă a Con
siliului Național, a comitetelor și comisiilor femeilor de a acționa cu înalt 
spirit de angajare si răspundere, sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, pentru realizarea exemplară a planului pe 1986 și pe întregul 
cincinal, pentru transpunerea în viată a minunatelor obiective de dezvoltare 
economico-socială a patriei noastre, pentru înfăptuirea politicii demografice 
a partidului și statului.

Participantele la plenară au dat cea mai inaltă apreciere inițiativelor 
șl demersurilor dumneavoastră pentru securitate și dezarmare, în primul 
rind dezarmare nucleară, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, 
al popoarelor la pace, la viață, la existentă liberă și demnă.

Plenara a aprobat cu deplină satisfacție inițiativa dumneavoastră ca 
România să treacă pină la sfirșitul acestui an la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, avind convingerea că 
aceasta se înscrie ca o acțiune cu amplă rezonanță, in deplin consens cu 
nobilele obiective ale Anului International al Păcii, cu aspirațiile de secu
ritate și pace ale tuturor națiunilor. Exprimihd adeziunea deplină a tuturor 
femeilor din România socialistă la inițiativele, propunerile și demersurile 
dumneavoastră, plenara Consiliului Național al Femeilor a adoptat o chema
re către toate organizațiile de femei din țările europene și de pe alte con
tinente de a-și intensifica acțiunile in sprijinul păcii și dezarmării, al apă
rării vieții pe planeta noastră, pentru asigurarea unui viitor pașnic tuturor 
copiilor lumii, «

Urmînd strălucitul dumneavoastră exemplu de viată și luptă revoluțio
nară, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, exemplul tovarășei Elena 
Ceaușescu, in numele milioanelor de femei de la orașe și sate, ne angajăm 
solemn să acționăm cu hotărîre, cu spirit revoluționar, împreună cu între
gul popor, pentru transpunerea exemplară in viață a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIH-lea al Partidului Comunist Român, pentru înflorirea 
necontenită a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

Primire la primul ministru al guvernului

★

Marți a avut loc, în Capitală, Ple
nara Consiliului Național al Femei
lor, care a analizat sarcinile ce re
vin organelor și organizațiilor de 
femei pentru înfăptuirea prevederi
lor planului pe anul 1986 și pe în
tregul cincinal, a tezelor și orientă
rilor cuprinse în cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Congre
sul al IlI-lea al oamenilor muncii.

Plenara a dezbătut, totodată, acti
vitatea și sarcinile Consiliului Na
țional al Femeilor, comitetelor și 
cdmisiilor femeilor pentru înfăptui
rea politicii demografice a partidu
lui și statului. pentru, menținerea 
tinereții și vigorii națiunii.

A fost prezentat un raport cu 
privire la activitatea desfășurată de 
Consiliul Național al Femeilor pen
tru promovarea politicii externe a 
partidului și statului nostru, a ini-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 septembrie, ora 21 — 13 
septembrie, ora 21. în tară : Vremea 
va fi schimbătoare, iar cerul variabil, 
cu înnorări mai accentuate în vestul, 
centrul și nordul teritoriului, unde, 
local, va ploua. în celelalte regiuni, 
ploile vor avea un caracter izolat. Vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat, cu

★

țiativelor și demersurilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate cauzei 
păcii, opririi cursei înarmărilor. în
făptuirii dezarmării, dezvoltării co
laborării internaționale.

în cadrul plenarei a fost lansată 
Chemarea adresată organizațiilor de 
femei din țările europene, precum 
și din țări de pe alte continente, 
pentru a-și intensifica acțiunile in 
sprijinul păcii și dezarmării, al apă
rării vieții pe planeta noastră.

într-o atmosferă de puterni
că angajare patriotică. partici
pantele la plenară au adoptat 
o telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

intensificări de scurtă durată în zona 
montană. Temperaturile minime, noc
turne, vor fi cuprinse, în general, în
tre 5 și 15 grade, cele maxime, diur
ne, in ușoară scădere, vor oscila între 
18 și 28 de grade, izolat mai ridicate 
în sud. Dimineața, local, se va sem
nala ceață. în București : Vremea va 
deveni schimbătoare. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii slabe. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime, nocturne, vor fi cuprin
se între 12 și 15 grade, cele maxime, 
diurne, între 25 și 28 de grade. Dimi
neața vor fi condiții pentru ceață slabă.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit, marți, pe V. V. Sîciov, secre
tarul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, aflat în țara noastră la 
invitația guvernului român. Cu acest 
prilej au fost abordate probleme 
ale colaborării României cu țările 
membre ale C.A.E.R.

V. V. Sîciov a mulțumit pentru

Adunare festivă consacrată aniversării 
victoriei revoluției socialiste din Bulgaria

Marți a avut loc, la Călărași, o 
adunare festivă consacrată celei de-a 
42-a aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii din. întreprinde
rile și instituțiile municipiului reșe
dință de județ.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P. Bulgaria la București.

Despre semnificația revoluției so
cialiste în Bulgaria au vorbit Maria 
Badea, secretar al Comitetului jude
țean Călărași al P.C.R., vicepreședin
te al Comitetului executiv al Consi
liului popular județean, și Hristo 
Pavlov, consilier al Ambasadei R.P. 
Bulgaria la București.

Vorbitorii au înfățișat pe larg 
succesele obținute de poporul bulgar 
în dezvoltarea economico-socială a

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federative a Braziliei, marți 
a avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi

Noutăți turistice 
din județul Caraș-Severin

Celor care doresc să-și petreacă 
vacanta sau o parte din concediu 
și. totodată, să cunoască frumoa
sele meleaguri ale județului Caraș- 
Severin le stau la dispoziție cîteva. 
unități turistice, gazde ospitaliere 
în orice sezon. Printre acestea se 
numără hanul Tibiscum, situat la 
intrarea în orașul Caransebeș, pe 
malul Timișului. El dispune de 
72 locuri de cazare în camere și de 
căsuțe camping. O unitate apre
ciată este și hanul Bocșa-Izvor, 
amplasat pe malul rîului Bîrzava. 
în zona turistică a orașului Bocșa, 
pe șoseaua ce leagă Reșița de Ti

cinema 

ospitalitatea de care s-a bucurat, 
precum și pentru posibilitatea de a 
vizita obiective industriale și social- 
culturaie din țara, noastră.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Pacoste, viceprim-ministru al 
guvernului, reprezentantul perma
nent al României la C.A.E.R.

A fost prezent E. M. Tiaj.elnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

patriei. în ridicarea permanentă a 
nivelului de trai material și spiritual 
în construcția socialistă.

S-a'u evocat relațiile tradiționale, 
de strînsă prietenie și colaborare, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
România și Bulgaria, dintre po
poarele român și bulgar. A fost sub
liniat rolul hotărîtor al întilnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgâr. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul
garia, în extinderea și întărirea con
tinuă a conlucrării multilaterale din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

(Agerpres)

nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți George Ney de 
Souza Fernandes, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Braziliei la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

mișoara. La un kilometru de Bocșa 
se află cabana Stejarul, amplasată 
într-o pădure aproape de lacul 
Metres, unde se poate pescui și sa 
pot face plimbări de agrement cu 
bărcile. Hanul Caraș, din Oravița, 
pune la dispoziția turiștilor 60 
locuri de cazare și restaurant, iar 
la o altitudine de 1 000 metri, pe 
muntele Semenic, în localitatea 
Gărîna, hanul Gărîna oferă în 
orice sezon locuri de cazare, iar 
masa se poate servi la restauran
tul unității.

în fotografie : hanul „Tibiscum" 
din județul Caraș-Severin.
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Ide! si orientări lunilaiiientale siiiiliniate ile tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Coairesal oamenilor muncii

BUNĂ ORGANIZARE, RĂSPUNDERE, 
COMPETENȚĂ, ORDINE ȘI DISCIPLINĂ

în întreaga
(Urmare din pag. I)

literă din alfabetul pe care trebuie 
să-l învețe fiecare.colectiv de pro
prietari, producători și beneficiari 
pentru a ști cum să gospodărească 
tot mai eficient partea din avuția 
națională incredințată de societa
te spre administrare și dezvoltare. 
Ampla acțiune de modernizare a 
producției, declanșată în acest 
an din inițiativa și sub direc
ta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cuprinde, după 
cum se cunoaște, un capitol dis
tinct cu privire la perfecționarea 
organizării muncii. Și aceasta de
oarece baza tehnico-materială tot 
mai puternică, mai modernă crea
tă in anii socialismului nu poate 
fi folosită deplin, intensiv fără o 
organizare temeinică, științifică a 
muncii în toate compartimentele 
activității productive. Există chiar 
un raport direct proporțional care 
trebuie asigurat între dimensiuni
le și complexitatea producției și 
cerințele organizării tot mai rigu
roase a muncii. Unele erau pro
blemele care se puneau în dome
niul organizării în primii ani de 
construcție socialistă, cind fiecare 
colectiv dispunea de puține fon
duri fixe și de tehnicitate redusă, 
și altele sint exigențele actuale, 
cind avuția națională a ajuns la 
circa 4 000 miliarde lei. din care 
fondurile fixe reprezintă aproape 
3 000 miliarde lei.

Organizarea muncii nu repre
zintă însă o noțiune abstractă, 
care poate fi făcută liniștit cu 
creionul pe hîrtie de niște func
ționari, fie ei chiar și conștiincioși. 
Buna organizare a muncii repre
zintă o activitate concretă, tot 
mai complexă, care cuprinde toate 
sferele producției, începînd de la 
recepția materiilor prime și mate
rialelor. aprovizionarea ritmică, la 
nivelul cerințelor a secțiilor și 
atelierelor de fabricație, optimiza
rea fluxurilor tehnologice și pînă 
la livrarea produselor finite și în
casarea contravalorii lor. După 
cum se știe, prin plan s-au asigu
rat toate condițiile necesare pen
tru desfășurarea normală a pro
ducției în toate sectoarele de ac
tivitate. Iată de ce dacă unele con
tracte de aprovizionare sau de coo
perare interuzinală nu sint onorate 
la termenele prevăzute și Ia ni
velul calitativ prevăzut înseamnă 
că undeva. într-o unitate ori în
tr-un compartiment funcțional, 
munca nu este bine organizată. 
Chiar și întîrzierile care se Înre
gistrează în expedierea unor fac
turi sau a altor documente conta
bile. întîrzieri care la nivelul eco
nomiei naționale pot determina în
cetinirea ciclului producție^marfă- 
bani. se datorează tot unor nea

BISTRIȚA : O nouă 
capacitate de producție
Pe marea platformă industrială 

a municipiului Bistrița a intrat în 
funcțiune primul modul al noii 
fabrici de oxigen. Dirijat printr-un 
sistem de conducte, oxigenul 
ajunge la fabrica de piese turnate 
și forjate din oțel, precum și la 
celelalte secții de producție ale 
întreprinderii de utilaj tehnologic. 
Cel de-al doilea modul de produc
ție al fabricii de oxigen de la Bis
trița șe află în fază avansată de 
execuție. (Gheorghe Crișan).

FOTBAL. Pe stadionul Petrolul din 
Ploiești. în prezența a circa 12 000 de 
spectatori, s-a disputat, marți, me
ciul international de fotbal dintre 
echipele de tineret ale României și 
Austriei contînd pentru prelimina
riile campionatului european. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(1—0) în favoarea tinerilor fotba
liști români, unicul gol fiind marcat 
de Mihali • Pe stadionul „Steaua" 
din Capitală se va disputa miercuri, 
10 septembrie, meciul dintre selec
ționatele României și Austriei, con- 
tind pentru preliminariile noii ediții 
a campionatului european de fot
bal (grupa I). Din lotul tării noas
tre fac parte următorii jucători : 
Lung, Moraru, Iovan, Bumbescu, 
Belodedici, Ungureanu, Movilă, Al. 
Nicolae, Rednic, Mateuț, Boloni, 
Klein. Hagi, Andone, Bălăci, Lăcă
tuș, Cămătaru, Pițurcă. Lotul oas
peților cuprinde, printre alții, pe 
Lindenberger, Weber, Messlender, 
Turmer. Kienast, Wilfurth, Baumeis- 
ter, Schanacher și Polster. Partida 
va începe la ora 17,30 și va fi con
dusă de arbitrul francez Gerard Bi- 
quet. Tot astăzi, în cadrul aceleiași

activitate economico-socială
junsuri organizatorice, muncii ne
corespunzătoare a unor oameni, 
faptului ' că unii specialiști sau 
cadre nu își fac așa cum trebuie 
datoria.

Aprecierile făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentul 
forum al democrației noastre 
muncitorești revoluționare cu pri
vire la necesitatea ca marile trans
formări petrecute în dezvoltarea 
forțelor de producție să fie însoți
te de creșterea răspunderii, de rea
lizarea unei adevărate revoluții în 
gîndirea și acțiunea oamenilor au 
prin urmare o valoare principială, 
fiind pe deplin valabile și în do
meniul organizării muncii.

ÎNTĂRIREA RĂSPUNDERII ÎN 
ÎNDEPLINIREA TUTUROR PRO
GRAMELOR ȘI HOTĂRÎRILOR 
STABILITE constituie în mod logic 
o altă componentă esențială a ac
tivității productive. Așa cum sub
linia secretarul general al parti
dului la încheierea lucrărilor celui 
de-al IlI-lea Congres al oamenilor 
muncii, în concordanță cu noua 
etapă a procesului revoluționar, se 
impun creșterea mai puternică a 
răspunderii, a ordinii și disciplinei, 
lichidarea cu hotărîre a birocratis
mului, a formalismului, a spiritu
lui de automulțumire. În fond, 
cum altfel se pot concepe refera
tele. notele explicative înșiruite 
pe pagini întregi prin care spe
cialiștii. cadrele de conducere din 
unele întreprinderi. centrale și 
chiar ministere încearcă să justi
fice o serie de nerealizări decît 
prin manifestarea unui slab simț 
de răspundere în activitatea pe 
care o desfășoară ? Dacă aceeași 
energie s-ar consuma pentru con
sultarea oamenilor muncii din pro
ducție. pentru mobilizarea lor și 
stimularea inițiativelor creatoare, 
pentru a se căuta soluții și nu jus
tificări, în mod sigur că notele 
explicative s-ar împuțina și, în 
schimb, ar crește nivelul rezultate
lor obținute.

în mod deliberat nu ne referim 
la situații și exemple concretă din- 
tr-un sector sau altul al economiei 
naționale deoarece, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să înlăturăm din practica 
întregii noastre activități tot ceea 
ce este depășit și nu mai cores
punde noii etape de dezvoltare, 
să înlăturăm chiar din vocabularul 
nostru verbul „wu se poate" și să 
folosim numai verbul „totul se 
poate". Iar aceste cerințe se pot 
realiza numai și numai prin întă
rirea răspunderii în îndeplinirea 
sarcinilor ce revin fiecărui om xal 
muncii, de la ministru la munci
tor, de Ia proiectant la constructor.

RÎMNICU SĂRAT :

Recuperarea de materiale refolosibile
De la tovarășul Ion Bărăscu, șeful 

centrului de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile, 
aflăm că, în perioada care a tre
cut din acest an, au fost preluate 
de la populație și de la unitățile 
economice circa 3 000 tone da 
otel, 400 tone de fontă, 55 tone 
de materiale cuproase, 105 tone de 
alamă, cantități superioare celor 
realizate în anul 1985. De aseme
nea, cu sprijinul cetățenilor și al 

INFORMAȚII II RORTIIVE
competiții, se vor desfășura alte 
patru jocuri : -Islanda — Franța 
(grupa a IlI-a) ; Finlanda — Țara 
Galilor (grupa a Vl-a) ; Scoția —• 
Bulgaria și Belgia — Irlanda (grupa 
a Vil-a).

ȘAH. În prima rundă a turneului 
internațional de șah de Ia Szirak 
(Ungaria), marele maestru român 
Mihai Șubă, jucînd cu piesele negre, 
a remizat cu Hazai, egalitatea fiind 
consemnată și în partidele Ador- 
jan—Csom și Smejkal—Ftachnik. 
Australianul Rogers a cîștigat la 
englezul Fleer, Nogueiras (Cuba) a 
pierdut Ia canadianul Spraggett, iar 
maestrul ungur Pinter l-a învins pe 
argentinianul Palermo. • Cea de-a 
14-a partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah, ce se dispută la 
Leningrad între marii maeștri so
vietici Gări Kasparov și Anatoli 
Karpov, s-a încheiat cu victoria lui 
Kasparov, care conduce cu scorul de 
8—6 puncte.

VOLEI. începînd de astăzi și pînă 
duminică, 14 septembrie. Sala spor
turilor din Brașov va găzdui între
cerile turneului internațional mas

COMPETENȚA — iată un alt 
termen al ecuației dezvoltării, de 
care depinde progresul necontenit 
în toate domeniile de activitate. 
-Se spune, pe bună dreptate, că 
pentru a putea trebuie in primul 
rind să știi. Fiecare muncitor, fie
care specialist și cadru de condu
cere au decj datoria să învețe per
manent. să cunoască tot ce apare 
nou în domeniul lor de activitate, 
atît în țară, cit și pe plan mon
dial. Fluxul informațional este 
acum, în perioada revoluției știin- 
țifico-tehnice. mai intens ca ori- 
cînd. Cunoștințele acumulate la un 
moment dat — în facultate, la 
cursurile de perfecționare a pregă
tirii profesionale — trebuie mereu 
reîmprospătate. aduse necontenit 
„Ia zi". Iată de ce se impun mă
suri hotărîte, în toate sectoarele, 
pentru perfecționarea activității 
de formare â cadrelor, de reciclare 
și ridicare continuă a nivelului de 
cunoștințe profesionale și tehnice. 
„Trebuie să nu uităm nici un mo
ment — sublinia sbcretarul gene
ral al partidului — că dezvoltarea 
intensivă, o nouă calitate, o nouă 
eficiență, o inaltă productivitate 
nu se pot realiza decît cu oameni 
ai muncii de inaltă calificare, cu 
înaltă răspundere".

În întreaga perioadă de construc
ție socialistă, conducerea partidu
lui și statului nostru a luat perma
nent măsuri pentru ridicarea ni
velului de pregătire profesională 
al oamenilor munc'ii o dată cu dez
voltarea forțelor de producție. Așa 
se explică faptul că, în prezent, in 
toate unitățile economice lucrează 
muncitori și specialiști cu o înaltă 
pregătire profesională. Nu trebuie 
pierdut însă din vedere că. în ulti
mii ani, s-au construit și pus în 
funcțiune noi și noi întreprinderi 
dotate cu mașini, utilaje si insta
lații dintre cele mai moderne, de 
mare tehnicitate și randament. 
Procesele tehnologice se perfecțio
nează necontenit, devin tot mai 
complexe. Pentru a răspunde deci 
cerințelor actuale ale producției, 
pentru a face față obiectivelor • 
stabilite în perspectivă este nece
sar, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să se învețe și 
să se învețe continuu, să se însu
șească tot ce este mai nou în ști
ință și tehnică, în toate domeniile 
de activitate.

Ordine, răspundere, competență 
— iată, așadar, trei din trăsătu
rile distinctive care trebuie să do
mine în această perioadă întreaga 
activitate economico-socială ; trei 
din cărămizile de temelie ale dez
voltării jnterțsive. la un nivel cali
tativ nou. 'superior al economiei 
noastre naționale — cale sigură de 
înaintare a patriei pe culmi tot 
mai înalte de progres și civilizație.

elevilor, au fost atrase în circuitul 
economic 25 de tone de hîrtie și 
cartoane și 140 tone de cioburi din 
sticlă. Numai în penultima dumi
nică din luna august, declarată zi- 
record în acțiunea de colectare a 
materialelor refolosibile, au fost 
predate centruluf 90 000 kg otel, 
5 290 kg de hîrtie și cartoane, 
3 456 kg materiale textile și aproa
pe 10 000 kg cioburi din sticlă. 
(Stelian Chiper).

culin de volei al României. La com
petiție participă selecționatele Bul
gariei, Cubei, R. D. Germane. Un
gariei, Spaniei și României. • în 
grupele semifinale ale campiona
tului mondial feminin de volei, ce 
se desfășoară in Cehoslovacia, se
lecționata U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—0, 15—8, 15—8) 
echipa Japoniei, iar reprezentativa 
R. D. Germane a dispus cu 3—2 
(15—12, 9—15, 15—10, 13—15. 15—13) 
de formația S.U.A. Alte rezul
tate : R. P. Chineză — Italia 3—0 
(15—4, 15—4, 15—3) ; Cuba — Bul
garia 3—0 (15—7, 15—8, 16—14) ;
Brazilia — Cehoslovacia 3—0 (15—13, 
16—14, 16—14) • La Congresul 
Federației internaționale de volei, 
ale cărui lucrări au avut loc la 
Praga cu prilejul campionatului 
mondial feminin, s-a hotărit ca la 
J.O. de vară din 1988 să parti
cipe 12 echipe masculine și 8 femi
nine. De asemenea, s-a hotărit ca 
viitoarea ediție a competiției supre
me masculine să aibă Ioc în Brazi
lia. în perioada 17—27 octombrie 
1990, iar turneul similar feminin din 
același an să fie găzduit de 
R.P. Chineză.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• CASĂ SOLARĂ PENTRU 

IERNI CU PUTIN SOARE. In ora’ 
șul japonez Nagaoka. situat într-o regiune 
cu veri foarte călduroase și ierni as
pre, cu puține zile însorite, firma „Yazaki" 
a construit, după o îndelungată activitate 
de cercetare științifică, o promițătoare 
casă solară experimentală. Locuința, com
pusă dintr-un parter construit din beton 
armat și un etaj din lemn, cu o suprafață 
totală de 190 metri pătrați, cuprinde un 
sistem subteran de stocare pe termen lung 
a căldurii și un sistem‘solar pentru produ
cerea de aer condiționat.

Casa dispune de 48 de colectoare plate 
de înalt randament, amplasate pe partea 
sudică a acoperișului, fiecare cu o supra
față efectivă de colectare a căldurii de 
56 mp, și un strat izolator pentru reduce
rea pierderilor de căldură ; panouri pen
tru topirea zăpezii, mai precis, 14 folii am
plasate pe partea nordică a acoperișului ; 
un rezervor subteran de stocare a căldurii, 
cu ajutorul unor schimbătoare de căldură,

preparării 
de căldură 
zăpezii in 
pompă de 
cu absorb- 
unei tem-

destinat condiționării aerului, 
apei calde și, partial, ca sursă 
pentru panourile-de topire a 
cursul iernii ; un sistem cu 
căldură, utilizînd un congelator 
tie, pentru asigurarea, vara, a
peraturi mai scăzute (capacitate de răcire 
— 3 tone) și, iarna, pentru încălzirea lo
cuinței ; un cazan pentru apa caldă și altul 
suplimentar, cu arzător de gaze din re
țeaua publică. Condiționarea aerului și în
călzirea apei se realizează printr-un âșa- 
numit sistem „hibrid", constind dintr-un 
sistem activ de absorbție a energiei solare, 
pe bază de colectoare adecvate, și un sis
tem pasiv, utilizînd streșinile pentru orien
tarea optimă a razelor solare, precum și 
un „spațiu solar", prevăzut cu scări, pe 
fațada sudică, pentru încălzirea, în timpul 
zilei, a parterului din beton, care, la rîndul 
său, încălzește camerele noaptea, prin ira
dierea căldurii acumulate, precum șl fe
restre speciale.

• RECONDITIONARE CU UL
TRASUNETE. O originală metodă de 
recondiționare, prin regenerare, a bujiilor 
uzate ce provin de la motoarele cu ardere 
internă a fost pusă la punct de specialiști 
al Laboratorului de chimie anorganică 
din cadrul Academiei de medicină din Lu
blin, Polonia. Din experimentările efectua
te, initial, pe ambulanțe, din cadrul trans
portului sanitar urban, a rezultat că bu- 
jiiie astfel recondiționate sint din punct 
de vedere calitativ la -fel de bune ca bu- 
jiile nou-nouțe. Curind, la o mare unitate 
de reparații pentru tractoare și alte ma
șini agricole va fi dată în exploatare o*  li
nie tehnologică de regenerare a bujiilor 
cu ajutorul ultrasunetelor. încă din cursul 
acestui an, noua linie va asigura recon- 
ditionarea citorva zeci de mii de bujii, 
urmind ca, pe viitor, capacitatea ei să fie 
considerabil extinsă. De reținut că și într-o 
serie de alte întreprinderi de reparații 
auto din Polonia se are în vedere apli
carea noii metode.

• „BARIERELE" REZISTENȚEI 
PLANTELOR condițiile dezvoltării 
accelerate a industriei, nu poate fi com
plet evitată poluarea, in ciuda măsurilor 
de protectie a mediului înconjurător. De 
aceea, este important să se cunoască nive
lul rezistentei plantelor agricole la , factorii 
poluanți. în acest scop, cercetători sovie
tici au efectuat o serie de experimente vi- 
zînd studierea acțiunii unor doze mari de 
compuși ai zincului, cuprului, seleniului. 
arseniului etc. asupra ierburilor perene si 
a culturilor consecutive de ovăz și mazăre. 
S-a constatat că plantele dispun de „ba
riere" biologice care împiedică pătrunde
rea substanțelor toxice in organele de re
producere. Pe de altă parte, s-a putut sta
bili că, deși cuprul constituie 
element necesar din punct 
ziologic, pînă și o depășire 
optime, în mediul nutritiv, 
pentru plante. Cit privește 
relevat acțiunea biologică 
tuia : în anumite concentrații, el este deo-

un micro- 
de vedere fi- 
infimă a dozei 
devine nocivă 
seleniul, s-a 

dublă a aces-

sebit de nociv, dar atunci cind solul este 
tratat cu compuși ai acestuia, in doze de 
5—10 kilograme la hectar, producțiile cul
turilor consecutive de mazăre și ovăz cresc 
cu 30—40 la sută. Totodată, s-a relevat că 
orice exces de arseniu în mediul nutritiv 
al plantelor este deosebit de nociv ; în 
schimb, animalele cărora li se adaugă în 
hrană compuși ai acestui element devin 
mai rezistente la boli.

Pe baza cercetărilor 
tocmit tabele în care 
plantelor la poluarea 
care conțin cadmiu, 
diu, cobalt, crom, 
seleniu, arseniu și plumb.

• ZBOR SIMULAT. In curind, în 
dotarea noului Muzeu al științelor și teh
nicilor din La Villette, Franța, va intra și 
un simulator de zbor realizat de specialiști 
francezi. Pe un ecran de mari dimensiuni, 
imagini sintetizate tridimensionale color 
redau priveliștile care se oferă, fri mod 
obișnuit, privirii piloților de la bordul

întreprinse s-au în- 
se indică rezistenta 
solului cu depuneri 

mercur, stibiu, vanâ- 
aluminiu. zinc, cupru,

unor avioane monomotor. Pentru comple
tarea senzației de autentic a celor care do
resc să învețe, comod instalați într-un fo
toliu, la sol, pilotarea unui avion, con
structorii simulatorului au prevăzut insta
lația și cu un sintetizator de zgomote spe
cifice aparatelor de zbor.

• ROBOTI PENTRU STU- 
DENȚI STOMATOLOGI. Studenții 
facultății de chirurgie maxilo-faciaiă din' i 
Atlanta, S.U.A., își vor putea, dezvolta în- • 
demînarea exersîndu-se pe niște inediți 
„pacienți", niște roboți din material plas
tic și cauciuc. Capul acestor „cobai" este, 
ca dimensiuni, identic cu cel al unei per
soane adulte, gura le este larg deschisă. 
Mai mult, atunci cind studenții lucrează 
neîndemînatic sau nedelicat, gratie calcu
latorului cu care este dotat, robotul-pa- 
cient se poate plînge. Medicii stomatologi 
se pling și ei, dar de costul „piperat" 
(12 000 dolari) al acestor roboți care le-ar 
fi deosebit de utili în experimentarea a 
noi tehnici dentare ! I

UIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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în Anul Internațional al Păcii, o nouă 

inițiativă constructivă a României socialiste

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-austriac

UN ÎNCEPUT CONCRET, MOBILIZATOR: 
5 LA SUTĂ PE LINIA DEZARMĂRII!

„România consideră că ar avea o mare însemnătate dacă o se
rie de state, inclusiv socialiste, ar trece la o reducere unilaterală 
a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare. In acest sens 
ne adresăm tuturor statelor din Europa cu chemarea de a trece fie
care la o reducere cu cel puțin 5 la sută a înarmărilor, chiar înain
tea realizării unui acord corespunzător”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prin glasul de înaltă auto

ritate al președintelui tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, Roma
nia socialistă și-a afirmat din 
nou, cu prilejul Congresului oame
nilor muncii, atașamentul ferm fată 
de cauza dezarmării și păcii, a fău
ririi unei lumi fără arme și războaie, 
în care toate popoarele să se poată 
dezvolta liber și independent. Docu
ment de excepțională însemnătate 
teoretică și practică, cuvintarea ros
tită de secretarul general al partidu
lui la deschiderea lucrărilor Congre
sului al III-lea al oamenilor muncii 
se detașează prin bogăția de idei pe 
care le cuprinde, prin analiza mul
tilaterală. profundă a principalelor 
evoluții și tendințe de pe arena mon
dială, prin direcțiile de acțiune rea
liste Și constructive pe care le pro
pune; Evidențiind că actuala situa
ție internațională se caracterizează 
printr-o încordare deosebit de gra
vă, ca urmare îndeosebi a cursei 
înarmărilor, in primul rind a celor 
nucleare, cuvintarea subliniază o 
dată mai mult convingerea partidului 
nostru potrivit căței a problema fun
damentală a epocii actuale o repre
zintă schimbarea cursului atit de pe
riculos al evenimentelor în direc
ția unei politici noi, de dezarmare 
și destindere, de pace și colaborare 
internațională.

Noua inițiativă — expre
sia răspunderii față de des
tinele umanității. Așa cum 
este știut, tara noastră, președin
tele ei au inscris oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii ca unul din obiectivele pri
mordiale ale întregii activități in
ternaționale a partidului și statu
lui, au militat și militează cu con
secvență neabătută 'pentru realizarea 
unui program complex de dezarma
re avînd in centrul său dezarmarea 
nucleară, de natură să conducă la 
reducerea concretă a armamentelor, 
trupelor și cheltuielilor militare.

In acest context, cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu reafirmă 
sprijinul deplin al României fată de 
programul de dezarmare, in trei eta
pe, pină in anul 2000, propus de 
Uniunea Sovietică, fată de încetarea 
imediată a experiențelor nucleare și 
oprirea militarizării Cosmosului. In 
același timp, țara noastră apreciază 
că programul de dezarmare conven
țională. care prevede reducerea cu 
25 la Sută, pină în anul 1990, a ar
mamentelor conventionale, efective
lor și cheltuielilor militare consti
tuie o parte integrantă a dezarmării 
nucleare și generale și se pronunță 
pentru continuarea reducerii acestor 
arme, pină la sfîrșitul secolului, cu 
cel puțin 50 la sută. In viziunea 
României, este necesar ca în cel m ii 
scurt timp să se treacă la organiza
rea tratativelor intre cele două părți, 
cu participarea tuturor statelor euro
pene, la realizarea acestui program și 
a acordurilor necesare privind arma
mentele nucleare.

După cum bine se cunoaște, tra^ 
tativele și negocierile de dezarmare', 
atit in cadru multilateral, cit și bila
teral, au o lungă istorie. O istorie 
care, din păcate. în pofida impor
tanței și necesității de netăgăduit a 
acestor tratative, nu s-a materiali
zat pină acum in acorduri de sub
stanță. de natură a stopa sau măcar 
încetini ori reduce cursa înarmări
lor, care să se concretizeze prin mă
suri sau acte de micșorare efectivă 
a înarmărilor. Și tocmai avînd în 
vedere că nu ,se poate vorbi de un 
început real de destindere decit o 
dată cu oprirea experiențelor nuclea
re, cu încetarea cursei Înarmărilor 
nucleare și conventionale, cu trece
rea la reducerea reală a efectivelor 
militare, a armamentelor și cheltuie
lilor militare, președintele României 
a lansat acum o inițiativă de 
excepțională însemnătate, bucurîn- 
du-se de un larg răsunet interna

țional. Practic, tara noastră a adre
sat tuturor statelor din Europa che
marea de a trece fiecare la o 
reducere cu cel puțin 5 la sută a 
înarmărilor, chiar ÎNAINTEA reali
zării unui acord corespunzător. In 
ce o privește. România, așa cum a 
subliniat președintele tării, este 
gata să treacă, pină la sfîrșitul aces
tui an. la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare. Dacă nu va fi po
sibilă realizarea unei înțelegeri con
venite cu alte state, pentru a se 
trece împreună la o asemenea re
ducere, partidul și guvernul tării 
noastre vor supune, prin interme
diul unui referendum, voinței între
gului popor, propunerea privind tre
cerea la reducerea unilaterală, cu 
5 la sută, a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare.

Un prim pas in direcția 
opririi înarmărilor. Noua pr0_ 
punere a României, pornind de la 
concepția că reducerea armamen
telor. efectivelor și cheltuielilor 
militare reprezintă cea mai strin
gentă necesitate, vine să se a- 
dauge numeroaselor demersuri în
treprinse de-a lungul anilor de țara 
noastră, de președintele țării pentru 
încetarea escaladării aberante a 
cursei ce amenință întreaga umani
tate cu sinuciderea, pentru oprirea 
uriașei risipe de resurse și mijloace 
materiale și financiare irosite prin 
înarmări. Inițiativele și propunerile 
țării noastre pentru reducerea chel
tuielilor militare aU fost însoțite in 
toți acești ani, așa cum se știe, de 
acțiuni practice, confirmind concor
danța deplină dintre vorbă și faptă, 
care este o trăsătură definitorie a 
politicii partidului și statului nostru. 
Să reamintim în acest sens că, încă 
în urmă cu citiva ani. România a 
adoptat hotărirea de a reduce și 
apoi îngheța cheltuielile sale mili
tare.

Propunerea lansată în prezent de 
președintele țării are marele merit 
că, pe lingă calea tratativelor, des
chide o nouă cale, și anume cea a 
inițiativelor proprii, a acțiunilor 
unilaterale, a trecerii la măsuri de 
dezarmare chiar înainte de reali
zarea unor acorduri specifice. Fi
rește, aceasta nu exclude sau nil 
reduce rolul tratativelor, dar este 
o măsură de natură să stimuleze 
puternic negocierile de dezarmare, 
să le deblocheze din unele contro
verse sterile, să le insufle dinamism 
și eficiență. De altfel, în zilele 
noastre, nici un stat, nici un condu
cător politic nu respinge ideea 
dezarmării, nu se pronunță împo
triva importantei acesteia : ori. în 
asemenea condiții, cînd, în ciuda 
declarațiilor de intenții nu se gă
sește calea ajungerii la înțelegeri, 
trecerea la reduceri concrete, fie 
convenite cu alții, fie unilaterale, pe 
baza consultării și voinței suverane 
a propriului popor, reprezintă un 
mijloc eficient aflat la indemina 
fiecărui stat.

Nu poate fi trecută, desigur, cu 
vederea importanța și valoarea pe 
care exemplul personal, modul de 
comportament al fiecărui stat o are 
pe planul vieții internaționale. In 
definitiv, dacă, din păcate, există 
„protagoniști" ai cursei înarmărilor, 
ale căror acțiuni unilaterale antre
nează, din păcate, și alte state pe 
panta cursei înarmărilor, tot-la fel 
măsurile proprii pozitive, acțiu
nile pozitive individuale ale unor 
state, prin ecoul lor și forța exem
plului lor în cadrul comunității 
mondiale de state, ar putea deter
mina și alte state să acționeze pe 
calea reducerii înarmărilor. $i. în 
mod legitim, popoarele iși îndreaptă 
privirile spre țările socialiste — ca 
militante dîrze și neobosite pentru 
dezarmare. Lansînd tuturor statelor 
europene apelul de a reduce cu cel 
puțin 5 la sută înarmările. România,

ca țară socialistă, a pornit și por
nește de la principiul că socialis
mul și pacea sint indisolubil legate, 
că este menirea istorică a socialis
mului să aducă omenirii nu numai 
eliberarea de exploatare, ci și de 
coșmarul războaielor, îndepărtarea 
pericolului mijloacelor de distrugere 
în masă.și a poverii înarmărilor.

VIENA 9 (Agerpres) — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au fost transmise pre
ședintelui federal al Republicii 
Austria. Kurt. Waldheim, și doamnei 
Elisabeth Waldheim un salut căldu
ros, urări de fericire personală, de 
pace și prosperitate pentru poporul 
austriac prieten.

Mulțumind, președintele federal 
Kurt Waldheirți a rugat să se 
transmită din partea sa și a doamnei 
Elisabeth Waldheim președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cordial, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de progres și 
bunăstare poporului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către pre
ședintele federal al Republicii 
Austria, Kurt Waldheim, a to
varășului Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, care a 
făcut o vizită la Viena.

Un schimb similar de mesaje a 
avut loc cu prilejul primirii prim 
viveprim-ministruiui român de*  către 
cancelarul federal .al Republicii 
Austria, Franz Vrânitzky.

In cadrul întrevederilor, . s-a evi
dențiat cu satisfacție cursul ascen

dent al raporturilor de colaborare, 
pe multiple planuri, dintre România 
și Austria și a fost exprimată do
rința comună de dezvoltare, în con
tinuare. a conlucrării româno-aus- 
triece. in. toate domeniile, in spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor conve
nite la nivelul cel mai inalt.

A fost reafirmată hotărirea de a se 
acționa pentru extinderea si diversi
ficarea acestor raporturi, a dialo
gului poliție,' pentru extinderea coo
perării economice și a schimburilor 
comerciale, pe baze reciproc avanta
joase, pe termen lung. în folosul 
ambelor popoare, al cauzei înțele
gerii și păcii în Europa și în întrea
ga lume.

In timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, unele aspecte ale 
vieții internaționale actuale.

Cu prilejul vizitei în Austria, prim 
viceprim-ministrul guvernului român 
a avut convorbiri cu Norbert Steger, 
vicecancelar și ministru federal pen
tru comerț, meșteșuguri și industrie, 
Erich Schmidt, ministru federal, pre
ședintele părții austriece în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică, Rudolph Sallinger, pre
ședintele Camerei de comerț, cu re
prezentanți ai firmei Voith A. G din 
St. Poelten și ai cercurilor econo
mice din Austria.

Festivitățile
SOFIA 9 (Agerpres) — La 9 sep

tembrie. la Sofia a avut loc de
monstrația oămenilor muncii de
dicată marcării a 42 de ani de la 
victoria revoluției socialiste din 
Bulgaria. De la tribuna Mausoleu
lui „Gheorghi Dimitrov", reprezen
tanții clasei muncitoare din capi
tala bulgară, oameni de știință și

de la Sofia
cultură, elevi și studențl au fost 
salutați de Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, de alți conducători de partid 
și de stat bulgari.

Manifestații similare au fost or
ganizate și în celelalte orașe bulga
re — menționează agenția B.T.A.
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Apel al premierului Greciei 
Ia reducerea cheltuielilor militare

CONVORBIRI ROMÂNO-FINLANDEZE

I _______
l Comisiei economice a O.N.U. pen- 

tru Europa — informează agenția 
ț France Presse. Participă 
■ zentanți din 30 J- i--‘ 

și România.
In cuvintul 

ministru 
a lansat 
drastică"

ATENA. — La 
chis lucrările

Salonic s-au des- 
unui simpozion al

. i renre-
de țări, între care

inaugural, primul 
elen. Andreas Papandreu, 
un apel la 
a cheltuielilor militare pe

„reducerea

plan mondial. Un pas pozitiv 
această direcție — a menționat 
— l-ar constitui acceptarea, de că
tre cele două'mari puteri, a unui 
„moratoriu bilateral" 
riențelor cu 
perioadă de

Totodată, 
pronunțat 
raporturilor 
mică Est-Vest.

în 
el

asupra expe- 
arme nucleare pe o 
un an.
premierul elen s-a 

pentru intensificarea 
de cooperare econo-

Multiple efecte pozitive.
Este cum 'nu se poate mai clar că 
transpunerea in fapt a inițiativei 
românești ar avea nenumărate 
efecte benefice pe multiple planuri. 
Reducerea cu 5 la sută a efective
lor militare de pe continent ar con
tribui la reducerea acestor instru
mente de forță care au accentuat in 
ultimul timp militarizarea Europei 
și a întregii lumi, permițînd. totoda
tă, eliberarea a numeroase forte 
umane și îndreptarea acestora spre 
producția civilă, spre eforturile des
tinate progresului și propășirii fie- 

. cărui popor. După cum, diminuarea 
nivelului actual al tuturor arma
mentelor din Europa, cunoscută ca 
deținind tristul record al capacității 
de distrugere din întreaga lume, ar 
duce la reducerea riscurilor de con
fruntare și război, ar însemna 
oprirea spiralei iraționale a cursei 
înarmărilor. în sfirșit. reducerea 
bugetelor militare, chiar și numai 
într-un procent de 5 la sută, ar în
semna încetarea escaladei cheltuie
lilor destinate inarmărilor. eliberind 
sume considerabile pentru rezol
varea multiplelor probleme econo
mice și sociale cu care sint con
fruntate marea majoritate a țărilor 
lumii.

Nu este vorba deci cîtuși de 
puțin de o măsură „simbolică", ci 
efectiv de o primă măsură concretă 
și reală de reducere a inarmărilor. 
Procentul de 5 la sută preconizat 
este de natură să nu afecteze echi
librul general existent, să nu pună 
în pericol securitatea cuiva, dar, ■ în 
același timp. să „deschidă un 
început", să provoace o cotitură, să 
fie urmat apoi de alte măsuri și 
acțiuni pe această linie.

Dar o asemenea măsură ar avea 
însemnate urmări pozitive și pe 
planul relațiilor internaționale. 
Adoptarea sa nu numai că nu ar 
diminua cu nimic securitatea state
lor respective, dar ar reprezenta un 
pas spre întărirea încrederii între 
state, ar contribui la reducerea ten
siunii internaționale, dcschizind calea 
și altor măsuri în direcția destin
derii și securității pe continentul 
nostru și în întreaga lume. în ac
tualele condiții, acceptarea propu
nerii avansate ar constitui o contri
buție certă la înseninarea atmosferei 
politice generale, la reluarea și dez
voltarea dialogului internațional, ar 
putea Stimula negocierile de dezar
mare ce se desfășoară în prezent 
in diferite foruri.

Prin caracterul său realist și con
structiv, puternic mobilizator, propu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se bucură, așa cum s-a subliniat, 
de un larg ecou pe plan interna
țional. Adoptarea unor măsuri efec
tive in direcția reducerii efective
lor, armamentelor și cheltuielildr 
militare, a trecerii la dezarmare, 
canalizarea disponibilităților create 
în scopul dezvoltării economico- 
soqjale corespund intereselor tu
turor popoarelor, ale întregii uma
nități -r aceasta . impunîndu-se cu*'  
atit mai mult ca o obligație pri
mordială a tuturor statelor, mai ales 
în Anul Internațional al Păcii. De 
aci și hotărirea fermă a României 
socialiste de a depune in continuare 
toate eforturile pentru materiali
zarea sa, ca un prim și important 
pas, deschizător de drumuri, pe 
Calea înfăptuirii dezideratului vital 
al întregii omeniri — dezarmarea 
generală și totală, sub un control 
strict și eficace.

Radu BOGDAN

HELSINKI 9 (Agerpres). — Aflat 
la Helsinki, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu. vicepreședinte al Consi-/ 
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a avut o întrevedere 
cu Kalevi Sorsa. primul ministru al 
Republicii Finlanda.

In cursul convorbirii, primul mi
nistru Kalevi Sorsa a apreciat in 
mod deosebit voința politică și ho
tărirea manifestate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, pentru 
dezvoltarea continuă, susținută a 
relațiilor dintre România și Finlan
da, în interes- reciproc, in spiritul în
țelegerilor deja convenite. S-a subli
niat, de asemenea, interesul celor 
două țări de a identifica noi căi și 
mijloace de intensificare a relațiilor 
d.e cooperare.

De ambele părți s-a evidențiat im
portanta continuării contactelor po
litice dintre țările noastre, ca un

mijloc important de apropiere și cu
noaștere. de aprofundare a conlucră
rii bilaterale, de sporire a contribu
ției la rezolvarea marilor probleme 
internaționale. In acest context, s-a 
relevat importanța recentei inițiati
ve a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind reducerea armamentelor, 
efectivelor și a cheltuielilor militare, 
a activității susținute a președintelui 
României pentru crearea unei at
mosfere de încredere, securitate și 
colaborare pe continentul european 
și in lume.

★
A avut loc, de asemenea, o Intîl- 

nire cu Seppo Lindblom, ministrul 
comerțului și industriei, în cadrul 
căreia au fost abordate aspecte pri
vind căi și mijloace de dezvoltare 
a schimburilor economice și a coo
perării în producție dintre România 
și Finlanda.

Pregătiri în vederea Congresului mondial 
consacrat marcării Anului Internațional al Păcii

e scurt
GEIUTIILE DE PRESA
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CONSFĂTUIRE. La Varșovia a 
avut loc, sub președinția primului 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Woj
ciech Jaruzelski, o consfătuire a 
primilor secretari ai comitetelor 
voievodale ale P.M.U.P. — i 
agenția P.A.P. A 
stadiul realizării hotărîrilor 
greșului al X-lea al P.M.U.P. și 
pregătirilor pentru conferințele 
adunările de dare de seamă 
alegeri de după congres.

anunță 
fost examinat 

Con- 
al 
■și 
Și

Constituției țării, sub conducerea 
secretarului general al C.C. al 
Partidului Muncitorilor din Etiopia, 
președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu, Mengistu 
Haile Mariam. Au fost examinate, 
potrivit agenției T.A.S.S., propu
nerile și modificările la proiectul 
legii fundamentale, făcute în ca
drul dezbaterii publice la care a 
fost supus acest proiect, care ur
mează să fie înaintat aprobării 
C.C. al P.M.E.

se desfășoară sub semnul campa
niei în vederea alegerilor de la 4 
noiembrie, cind vor fi reinnoite în
treaga componență a Camerei Re
prezentanților și o treime din man
datele de senatori.

i
i

CONVORBIRI CHINO-PORTU- 
GHEZE. La Beijing a inceput, 
marți, cea de-a doua rundă a con
vorbirilor dintre China și Portuga
lia asupra reglementării problemei 

- informează 
Convorbirile 

dureze două

teritoriului Macao 
agenția China Nouă, 
sint prevăzute să 
zile.

Addis AbebaCONSTITUȚIE. La

La avut loc ședința Comitetului exe
cutiv al comisiei pentru elaborarea

RELUAREA LUCRĂRILOR CON
GRESULUI S.U.A. Bugetul unor 
ministere, inclusiv al Departamen
tului Apărării, deficitul bugetului 
federal, legislația comercială, re
forma fiscală, politica americană 
față de R.S.A. și lupta împotriva 
consumului de stupefiante se în
scriu printre principalele probleme 
aflate pe agenda lucrărilor Con
gresului S.U.A., care și-a reluat 
lucrările la Washington. Sesiunea

REUNIUNEA DE LA BANGKOK. 
Problema datoriei externe a deve
nit una dintre cele măi serioase 
amenințări la adresa stabilității 
economiei mondiale — a declarat 
ministrul filipinez al planificării 
economice, in cadrul reuniunii in
ternaționale asupra perspectivelor 
economice globale, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Bangkok. El s-a 
pronunțat pentru soluționarea grab
nică și echitabilă a datoriei externe 
a țărilor in curs de dezvoltare, care 
la sfirșitul acestui an va depăși 
1 000 miliarde dolari. De asemenea, 
vorbitorul a subliniat necesitatea 
reducerii dobinzilor. a asigurării |
unui flux de capital financiar pe 
termen lung spre statele în curs de- 
dezvoltare.

I
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Pentru adoptarea de măsuri urgente în vederea soluționării 
problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare 

Intervenția reprezentantului României în cadrul sesiunii 
Consiliului U.N.C.T.A.D.

GENEVA 9 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cursul dezbaterilor ge
nerale din cadrul sesiunii a XXXIII-a 
a Consiliului U.N.C.T.A.D., reprezen
tantul României a arătat că această 
sesiune are log in condițiile persis
tentei fenomenelor de criză în eco
nomia mondială, ale înrăutățirii per
manente a situației țărilor în curs 
de dezvoltare. Povara uriașă a dato
riei externe, dobinzile ridicate, in
stabilitatea cursurilor de schimb, 
intensificarea protecționismului, scă
derea preturilor produselor de bază, 
transferul masiv de resurse finan

ciare din țările in curs de dezvoltare 
în statele dezvoltate — toți acești 
factori prejudiciază grav eforturile 
țărilor în curs de dezvoltare vizînd 
asigurarea progresului lor economi- 
co-social. Vorbitorul a subliniat că, 
în aceste condiții, ar avea o mare 
insemnătate organizarea, în cadrul 
O.N.U., a unei conferințe internațio
nale. cu participarea țărilor în curs 
de dezvoltare și a celor dezvoltate, 
în vederea soluționării globale a 
problemelor subdezvoltării și instau
rării noii ordini economice mondia
le. a realizării unor relații de cola
borare, bazate pe deplină egalitate 
și echitate.

Reprezentantul român a reliefat 
faptul că datoria externă constituie 
cea mai gravă problemă a țărilor îp 
curs de dezvoltare, o problemă fun
damentală, economică și politică, 
care, dacă nu este soluționa
tă, poate duce la o situație explo
zivă. la periclitarea stabilității eco
nomice și a păcii mondiale.

Evidențiind ansamblul de măsuri

concrete propus de România, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
soluționarea globală a problemei da
toriei externe, delegatul român a 
prezențat propunerea țării noastre 
privind crearea, în cadrul O.N.U., a 
unui organism special, însărcinat cu 
examinarea aprofundată a acestei 
probleme și convenirea de măsuri 
adecvate pentru rezolvarea ei.

S-au reliefat importanța creșterii 
sprijinului financiar in favoarea ță
rilor in curs de dezvoltare, in spe
cial pe calea reducerii cheltuielilor 
militare, precum și valoarea și ac
tualitatea propunerilor prezentate de 
România în acest sens.

în ceea ce privește noua rundă de 
negocieri comerciale multilaterale, 
care ar urma să l'ie lansată la apro
piata reuniune ministerială a 
G.A.T.T., de la Punta del Este, re
prezentantul român a subliniat că 
aceasta ar trebui să contribuie efec
tiv la întărirea sistemului comercial 
internațional, la eliminarea măsuri
lor comerciale restrictive, la facili
tarea exporturilor țărilor în curs de 
dezvoltare pe piețele statelor dez
voltate, prin aplicarea unui trata
ment mai favorabil față de aceste 
exporturi.

Sesiunea a Vil-a a U.N.C.T.A.D. 
de anul viitor — a arătat vorbitorul 
— ar trebui folosită pentru anga
jarea de negocieri reale între țările 
dezvoltate și țările in curs de dez
voltare, intr-un spirit constructiv, in 
scopul adoptării de măsuri concrete 
vizînd depășirea crizei economice 
mondiale și instaurarea noii ordini 
economice internaționale.

BEIJING: Convorbiri chino-sovietice
BEIJING 9 (Agerpres). — Yao 

Yilin, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, vorbind la o 
recepție oferită in onoarea lui 
Nikolai Talizin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a relevat amplificarea contactelor 
bilaterale în ultimii doi ani și. in 
special, creșterea rapidă a cooperării 
în domeniile economic și comercial, 
relevă agenția China Nouă. El a 
adăugat că ceea ce s-a făcut nu este 
incă pe măsura potențialului celor 
două țări. Vorbitorul a arătat că sta
bilirea. menținerea și dezvoltarea de 
relații bune cu toate țările, inclusiv 
cu Uniunea Sovietică, pe baza celor

cinci principii ale coexistentei paș
nice, constituie o politică de bază a 
Chinei.

La rîndul său, Nikolai Talizin s-a 
referit la schimbările pozitive inter
venite in ultimii ani in relațiile so- 
vieto-chineze, la dezvoltarea legătu
rilor și contactelor reciproc avan
tajoase dintre cele două țări- în dife
rite domenii. Poporul sovietic doreș
te sincer să trăiască în pace si prie
tenie cu poporul Chinei socialiste — 
a arătat vorbitorul, citat de agenția 
T.A.S.S. Sintem convinși că , avem 
premise obiective pentru extinderea 
sferei înțelegerii și cooperării, a 
adăugat el.

R.S.A.:

Continuă represiunile împotriva populației
Nesocotind demersul Consiliului de Securitate, trei patrioți africani 

au fost executați de autoritățile rasiste
PRETORIA 9 (Agerpres). — Au

toritățile rasiste de Ia Pretoria iși 
continuă politica de reprimare bru
tală a mișcării populației de culoare 
impotriva apartheidului. Maiți, trei 
africani, care in opinia’ organelor 
judiciare rasiste ar fi comis acte te
roriste^ au fost spinzurati in închi
soarea din Pretoria.

Opoziția a făcut zadarnic demer
suri pe lingă șeful regimului, Pieter 
Botha, de a le comuta pedeapsa.. La 
rîndul său. Consiliul de Securitate 
al O.N.U.. întrunit la cererea țărilor 
africane membre ale organizației 
mondiale, a adoptat un document 
prin care cerea autorităților R.S.A. 
să nu aplice pedeapsa capitală for- 
țnulată impotriva patrioților afri
cani. Intr-o declarație -’publică, Fron
tul Democratic Unit (U.D.F.), orga
nizație antiapartheid, a calificat 
sentința de condamnare Ia moar
te impotriva celor trei negri drept 
„imorală și nedreaptă". U.D.F. a 
relevat faptul că același Botha 
a intervenit pentru a se sista 
judecarea a patru soldați sud- 
africani, care inițial fuseseră puși 
sub acuzare de omor in Nami

bia. unde un negru a fost maltratat 
pină a decedat. Cercurile politice 
din opoziție' au arătat că cei trei 
negri condamnați de autorități sînt, 
de fapt, deținuți politici, pentru 
care ar trebui să existe un alt tra
tament.

ADDIS ABEBA 9 (Agerpres) — 
Organizația Unității Africane 
(O.U.A.) a condamnat în mod vehe
ment executarea de către autorită
țile rasiste sud-africane a celor trei 
militanți de culoare, membri ai 
Congresului Național African. în
tr-un comunicat dat publicității la 
Addis Abeba, • secretariatul O.U.A. 
și-a exprimat „consternarea" și 
„emoția profundă" față de măsura 
arbitrară adoptată de autoritățile 
rasiste de la Pretoria, subliniind că 
asemenea metode sint departe de a 
stăvili lupta poporului împotriva 
apartheidului, dimpotrivă, ele au 
menirea să intensifice acțiunile în
dreptate spre lichidarea definitivă a 
politicii de discriminare rasială și 
apartheid promovată de guvernul 
minoritar sud-african.

(
I
I
I
I 
I

*

h r

VIENA. — La Viena s-au înche
iat lucrările ședinței grupului de 
pregătire a Congresului mondial 
consacrat Anului Internațional al 
Păcii, forum ce va avea loc in 
perioada 15—19 octombrie în capi
tala Danemarcei — Copenhaga.

Propunerile adoptate în cadrul 
reuniunii- de la Viena preconizează

i
desfășurarea unui amplu dialog 
între mișcările antirăzboinice și 1 
organizații cu diferite orientări / 
politice, dialog care să contribuie 1 
la adoptarea unor măsuri efective 
de reducere și lichidare a perico
lului unui război nuclear, la con
solidarea încrederii reciproce.

încheierea Conferinței internaționale 
pentru denuclearizare și pace în Peninsula Coreeană

PHENIAN. — La Phenian s-au 
încheiat lucrările Conferinței in
ternaționale pentru denuclearizare 
și pace în Peninsula Coreeană, la 
care au luat parte 123 de delegații 
din 78 de țări de pe toate conti
nentele, intre care și România. Re- 
levind importanța acestui forum, 
agenția A.C.T.C. subliniază că reu
niunea^ a marcat un nou moment 
in întărirea luptei împotriva ar
melor nucleare, pentru pace și so
lidaritatea forțelor care se pro
nunță împotriva războiului, pentru 
realizarea dezarmării.

Participanții au adoptat o decla
rație în care se exprimă sprijinul 
față de cererea poporului coreean 
de retragere imediată a trupelor 
străine și de lichidare a bazelor

militare și a armelor nucleare 
aflate pe teritoriul Coreei de Sud. 
Documentul subliniază necesitatea 
interzicerii totale a armelor nu
cleare in Peninsula Coreea, a în
cetării manevrelor militare și a 
creșterii efectivelor de trupe — 
factor de sporire a tensiunii și de 
izbucnire a unui conflict militar. 
— a trecerii la măsuri, de reduce
re a trupelor și armamentelor în 
Coreea. Se relevă, de asemenea, 
necesitatea inițierii imediate de 
negocieri tripartite, de convorbiri 
între factorii cu cea mai înaltă 
răspundere militară ai R.P.D. Co
reene, S.U.A. și Coreei de Sud, în 
scopul soluționării problemelor le
gate de instaurarea păcii în aceas
tă parte a lumii.

Importanța unor măsuri efective de dezarmare, 
relevată într-un mesaj al secretarului general al 0.N.U,

GENEVA. — Cursa înarmărilor va 
amenința în continuare pacea mon
dială atit timp cit nu se va ajun
ge la acorduri care să prevadă li
mitări autentice ale inarmărilor și 
măsuri de dezarmare — se arată în 
mesajul adresat de secretarul ge- 

'ț neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, participanților la lucrările 
celei de-a H-a Conferințe pentru 
evaluarea rezultatelor Convenției 
asupra interzicerii perfecționării, 
producerii și stocării armelor bac
teriologice (biologice) și a toxinelor 
și distrugerea lor, care s-a deschis 
luni la Geneva.

La reuniune, care va dura trei, 
săptămini, participă delegații din 1 
cele 103 state care au semnat tra- i 
tatul, aprobat de Adunarea Gene- ’
rală a O.N.U. în 1971. Scopul con- i 
ferinței este de a evalua dacă pre- < 
vederile convenției sint suficient t 
de ample pentru a acoperi evolu- i 
țiile tehnologice care permit crea- 
rea unor arme biologice mai per- ț 
fecționate și mai nimicitoare decît 1 
cele din momentul elaborării docu- ' 
mentului, în urmă cu 15 ani. De i 
asemenea', este analizată posibilita- ■' 
tea de verificare a modului în 
statele-părți se conformează 
vederilor convenției.

Schimb de păreri în 
și cooperării

BERLIN. — Cea de-a zecea con
ferință regională europeană a Fe
derației Mondiale a Asociațiilor 
pentru O.N.U. (FMANU) și-a în
ceput lucrările la Berlin. Participă 
delegați din 22 țări europene, între 
care și România.

problemele securității 
în Europa
Conferința, ale cărei lucrări 

dura patru zile, va prilejui 
schimb de vederi asupra
securității și cooperării în Europa", 
transmite agenția A.D.N.
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In pofida opoziției opiniei publice nipone

Guvernul japonez a hotărît să sprijine programul 
american de militarizare a Cosmosului

TOKIO 9 (Agerpres). — In pofida 
opoziției unor largi cercuri ale 
populației nipone. Japonia a anun
țat, marți, oficial că a aprobat par
ticiparea firmelor nipone la progra
mul american de cercetări militare 
„Inițiativa de Apărare Strategică" 
(S.D.I.), cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor" — transmite 
agenția Reuter.

Observatorii de la Tokio remarcă 
faptul că această decizie a fost'lua
tă in condițiile în care în Japonia 
există o puternică mișcare de masă' 
împotriva armelor nucleare, inclusiv 
impotriva extinderii cursei înarmă
rilor în spațiul cosmic. Numeroși 
savanți și alți oameni de știință ja
ponezi au atras atenția asupra riscu
rilor pe care le presupune noua ini
țiativă militară americană, cerind să 
se refuze orice sprijin din partea 
Japoniei.

Partidul Socialist din Japonia 
(P.S.J.) — principala formațiune
politică de opoziție niponă —,a dat

marți publicității o declarație prin 
care critică hotărirea guvernului de 
a sprijini programul american de 
cercetări militare S.D.I. și se cere 
să se revină asupra deciziei. „Parti
dul nostru se opune totalmente pro
gramului S.D.I. și cere retragerea 
imediată a hotăririi" — subliniază 
declarația P.S.J. Se atrage atenția 
că o asemenea participare ar echi
vala cu o încălcare fățișă a unei re
zoluții a Dietei care se opune pla
sării de arme in spațiul cosmic, ac
țiune inevitabilă în cazul realizării 
programului S.D.I.

In același timp, primarul orașului 
Hiroshima. Takeshi Araki, a decla
rat în legătură cu decizia guvernu
lui nipon : „Sintem îngrijorați de 
faptul că, în numele dezvoltării cer
cetării științifice, asistăm la o extin
dere în spațiul cosmic a strategiei 
nucleare" — relatează agenția 
Associated Press.

Pină in prezent, programul S.D.I. 
este sprijinit doar de Marea Bri- 
tanie. R. F. Germania și Israel.

Condamnare a practicilor terorismului 
internațional

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a dat publi
cității o declarație prin ' care con
damnă atentatele împotriva unui 
avion american de pasageri pe ae
roportul din Karachi (Pakistan) și 
împotriva unei sinagogi din Istanbul 
(Turcia), ambele soldate cu victime 
în rîndul unor, persoane civile nevi
novate. El a reamintit că atit Adu

narea Generală, cit si Consiliul de 
Securitate ale O.N.U. au condamnat 
practicile terorismului internațio
nal și ale luării de ostatici. Perez de 
Cuellar a lansat apelul ca întreaga 
comunitate internațională si fiecare 
stat în parte să pună în aplicare re
zoluțiile O.N.U. privind terorismul 
și să contribuia la abolirea unor ast
fel de practici — relatează agenția 
Reuter.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scânteii nr. 1, Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea GrivRel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SClNTEIX 40 360


