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Prilejuind un nou și fructuos dialog de lucru al 
secretarului general al partidului cu oamenii muncii, 
măsuri eficiente pentru perfecționarea activității 
economice, pentru îndeplinirea exemplară a planului 
în acest an și pe întregul cincinal, ieri s-a încheiat

Hffl DE iA

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea și Petru 
Enache, precum și de 
Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al 
P.C.R., a continuat, marți 
dimineața, vizita de lucru 
in municipiul Brașov.

Populația orașului a făcut 
secretarului general al partidu
lui o primire entuziastă, plină 
de căldură, dind, și in acest fel, 
expresie profundelor sentimen
te de dragoste și respect pentru 
conducătorul partidului și statu
lui, care nu cunoaște crez 
mai inălțător decît slujirea 
cu devotament a patriei, a 
poporului. Bulevardele „Brașo
vului nou“, străjuite de blocuri 
durabile și moderne, au devenit, 
din primele ore ale dimineții, 
adevărate culoare vii. în întîm- 
pinarea oaspeților dragi au ieșit 
bărbați și femei, tineri și 
virstnici, cu portretele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cu 
urări în cinstea partidului nos
tru comunist și a patriei socia
liste, cu flori ale acestei toamne 
bogate.

în cromatica mulțimii ieșite 
în întimpinare se disting forma
ții de dansatori in frumoase 
costume populare specifice Ță
rii Făgărașului și Țării Birsei, 
Ansambluri corale și orchestrale 
profesioniste și de amatori, 
sportivi, pionieri și șoimi ai pa
triei. Totul creează imaginea 
unei adevărate sărbători, a unei 
atmosfere tonice caracteristice 
fiecărei intîlniri a conducătoru
lui partidului și statului nostru 
cu populația acestui oraș cu 
vechi tradjții in mișcarea revo
luționară Și care, prin rezultatele 
muncii ei, se află astăzi in eșa
loanele fruntașe ale clasei noas
tre muncitoare.

Secretarul general al partidu
lui este întîmpinat cu puternice 
urale și insuflețite ovații. Se 
scandează indelung „Ceaușescu 
— P.C.R.! “, „Ceaușescu și po
porul", „Stima noastră și mîn- 
dria — Ceaușescu, România !“.

Dorința brașovenilor și, ală
turi de ei, a întregului nostru 
popor, de a munci într-o lume 
fără bombe și fără războaie, 
a fost scandată cu putere : 
„Ceaușescu, România — pacea 
și prietenia !“, „Ceaușescu — 
pace !“, „Vrem pace, nu război !“.

Ultima zi a vizitei de lucru 
în județul Brașov a fost consa
crată unei ample analize a fe
lului in care acționează Între
prinderile constructoare de ma
șini din municipiu pentru mo
dernizarea și diversificarea pro
ducției, introducerea unor teh
nologii perfecționate care să a- 
sigure produselor o inaltă cali
tate, precum și competitivita
te sporită pe piețele externe,
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE
Sa marea adunare populară din municipiul Brașov

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
județului și municipiului Brașov, 
în numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează indelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Ne aflăm în județul și munici
piul Brașov într-o vizită de lucru. 
Am vizitat mai multe întreprin
deri — din industria chimică și 
din construcțiile de mașini. în ge
neral, avem impresii bune despre 
munca și rezultatele obținute de 
oamenii muncii din întreprinderile 
■județului și municipiului Brașov. 
Doresc să adresez felicitări tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii 
pe care le-am vizitat, precum, și 
tuturor oamenilor muncii din Bra
șov, pentru rezultatele obținute 
pînă acum, și urarea de a realiza 
cu succes planul pe acest an și de 
a crea, în acest fel, o bază traini

în mijlocul făuritorilor autocamioanelor românești Fructuos dialog dp lucru la întreprinderea „Rulmentul"

că pentru înfăptuirea întregului 
cincinal. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează indelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Județul Brașov, se numără prin
tre județele cele mai' dezvoltate 
din punct de vedere industrial. 
Aici se produc tractoare, camioa
ne, o serie de alte utilaje și mașini 
de înalt nivel tehnic, produse chi
mice de înaltă tehnicitate. Ca ata
re, Brașovul are un rol important 
în dezvoltarea generală a țării, 
în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea de ridicare a 
patriei noastre pe noi trepte de 
dezvoltare,.de realizare a unei noi 
calități a muncii și vieții, de tre
cere la un nou stadiu de dezvoltare 
a României socialiste. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul I").

în întreaga țară, oamenii muncii 
■au obținut, pe primele opt luni ale 
celui de-al II-lea an al cincinalu
lui, rezultate importante în reali
zarea planului. Aș dori ca de 
aici, din acest mare centru mun

citoresc, să adresez felicitări tu
turor oamenilor muncii din in
dustria ‘ românească și să le urez 
succese tot mai mari în întrea
ga lor activitate viitoare. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).

Deși nu am vizitat unitățile a- 
gricole avute în vedere, totuși, la 
ultima consfătuire pe problemele 
agriculturii 4m analizat și situația 
agriculturii din Brașov. Este ade
vărat că, față de 1981, anul acesta 
recoltele sînt ma.i bune. Totuși, tre
buie să spunem că Brașovul poate 
realiza mai mult și în domeniul 
agriculturii, în înfăptuireă progra
mului de autoaprovizionare. Dar 
nu doresc acum să. formulez 
critici, nici în ce privește indus
tria, nici în legătură cu agricultu
ra. Sper că atît comitetul jude
țean, cît și colectivele de oameni 
ai muncii vor înțelege și vor in
terpreta faptul că nu am formu
lat critici față de unele lipsuri 
existente în județ ca o expresie a 
încrederii că, împreună cu comu
niștii, cu toți oamenii muncii, con

siliile de conducere vor acționa în 
așa fel îneît să realizeze planul 
în cele mai bune condiții și să de
monstreze că aceste lipsuri sînt 
trecătoare. Eu am încrederea că 
așa se va proceda ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Nu trebuie să uităm nici un 
moment că am investit mult pen
tru dezvoltarea industriei noastre 
socialiste, pentru făurirea unei 
agriculturi moderne — și că acum 
trebuie să punem pe primul plan 
folosirea la întreaga capacitate a 
mijloacelor pe care Ie avem în 
întreprinderile noastre, să asigu
răm o producție de înaltă calitate, 
de nivel tehnic competitiv cu cele 
mai bune produse similare exis
tente pe plan internațional. Să 
facem în așa fel îneît tractoarele, 
camioanele,, rulmenții și alte pro
duse ale industriei din Brașov, 
ale industriei românești în gene
ral, să poată reprezenta cu cinste 
poporul român, munca clasei 
noastre muncitoare, stăpînă pe 
destinele sale, care făurește 

societatea socialistă în ■ deplină 
libertate, în mod conștient, edifi- 
cînd cea mai nobilă și cea mai 
umană societate din lume. (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

în același timp este necesar să 
acordăm mai multă atenție re
ducerii consumurilor materiale, 
realizării de economii în toate do
meniile de activitate. Cu materia
lele actuale, dacă sînt bine gospo
dărite, putem realiza o creștere a 
producției de cel puțin 15—20 la 
sută. Aceasta demonstrează re
zervele mari pe care le avem încă 
în acest domeniu. Trebuie să ac
ționăm în așa fel îneît, pe această 
bază, să asigurăm mai buna apro
vizionare tehnico-materială și 
creșterea eficienței economice a 
întregii noastre activități.

Avem datoria, dragi tovarăși, să 
facem totul pentru a obține, cu 
mijloacele de care dispunem, creș
terea mai puternică a venitului 
național, a avuției generale a po
porului nostru — singura sursă 
pentru dezvoltarea României so

cialiste și creșterea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale 
a poporului. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Este, de asemenea, necesar să 
acordăm mai multă atenție creș
terii productivității muncii, ps 
baza mecanizării și automatizării 
proceselor de producție. Am con
statat multe lucruri bune în 
vizita din aceste două zile ; tre
buie generalizate și făcut totul 
pentru a ridică nivelul mecani
zării și automatizării producției, 
al productivității muncii, pentru a 
întrece astfel imperialismul, ca
pitalismul în acest domeniu, ho- 
tărîtor pentru dezvoltarea gene
rală a patriei noastre și pentru a 
demonstra superioritatea socialis
mului asupra societății capitaliste. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R."!).

Avînd în vedere întreprinderile 
moderne existente în Brașov, pre
cum și forța de cercetare, inclusiv 
învățămintul suoerior existent în
(Continuare în pag. a III-a)



(Urmare din pag. I)
dar care să se realizeze cu un consum 
mai redus de metal, măsurile lua
te pentru perfecționarea organi
zării și conducerii muncii, pentru 
ridicarea gradului de calificare 
a muncitorilor, cum sînt folosite ma
șinile din dotare și spațiile de pro
ducție, iar pe un plan mai larg — 
cum se preocupă conducerea ministe
rului și centralei de resort, a unită
ților vizitate, organele și organiza
țiile de partid pentru ridicarea la 
cote superioare a eficienței întregii 
activități economice.

Această aprofundată analiză a în
ceput Ia ÎNTREPRINDEREA DE 
AUTOCAMIOANE.

Numeroși oameni ai muncii de Ia 
această importantă unitate a indus
triei noastre constructoare de mașini 
au venit să salute cu bucurie și res
pect pe tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe cei
lalți tovarăși din conducerea partidu
lui și statului nostru. Este o atmosfe
ră sărbătorească. Se scandează neîn
trerupt „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul I“, „Ceaușescu 
— pace I". Tineri și tinere oferă 
oaspeților dragi, în semn de aleasă 
dragoste și profundă recunoștința, 
frumoase buchete de flori. Ei poar
tă cu mindrie portretele secretaru
lui general al partidului, lozinci pe 
care sînt înscrise urări de salut la 
adresa conducătorului iubit al parti
dului și statului.

In întîmpinarea 
Nicoiae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
Avram, ministrul

tovarășului 
și a tovarășei 
au venit loan 

....... ....... industriei con
strucțiilor de mașini, Ion Drăghici, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Brașov al P.C.R., primarul 
orașului, Ilarie Munteanu, adjunct 
al ministrului industriei construcți
ilor de mașini, Manole Sechi, direc
torul general al centralei industriale 
de resort. Constantin Rățoi, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de autoca
mioane Brașov. 1

Noua vizită a secretarului general 
al partidului la întreprinderea de 
autocamioane din Brașov a prilejuit 
o aprofundată discuție, la fața locu
lui, cu conducerea unității, a Cen
tralei industriale pentru autovehicu
le de transport și a ministerului de 
resort, referitoare la preocupările 
acestui puternic colectiv muncito
resc pe linia ridicării pe o treaptă 
superioară a calității producției de 
autovehicule de transport. A fost 
analizat modul în care se înfăptu
iește programul de asimilare a mo
toarelor diesel cu puteri sporite, cu 
care se vor echipa atît autovehicule 
de transport, cît și diverse mașini 
agricole, utilaje de construcții sau 
navale.

Conducătorul partidului șt statului 
este informat, de către directorul 
general al întreprinderii, Ion Stoica, 
despre felul în care a acționat con
siliul de conducere al uzinelor pen
tru transpunerea în practică a indi- 
cațiilor .date de secretarul general 
âl.'.Wrti'dului cu dcâzia. precedentei Szite de lucru aplicarea
tmor--rtehnologii perfecționate, caro 
să asigure sporirea în continuare a 
calității motoarelor.

Dialogul de lucru începe în secția 
motoare diesel, unde sint prezentate 
liniile de prelucrare a bucșelor de ci
lindri și a arborilor cotiți pentru mo
toare de 215, 256 și 280 CP, standurile 
de încercare și rodaj, o expoziție 
cuprinzînd gama largă de motoare 
din producția curentă, cît și tipurile 
ce urmează să fie executate înce- 
pind cu anul 1983. Reține atenția 
preocuparea specialiștilor de a ob
ține produse cu calități superioare, 
cu consumuri specifice reduse de 
combustibil și metal. Sînt examinate 
cu atenție piese reprezentative, cu 
un inalt grad de tehnicitate, ce intră în 
componența motoarelor, precum și o 
serie de scule speciale, proiectate și 
realizate in întreprindere. Rețin, tot
odată, atenția, marele număr de 
mașini-unelte concepute de specialiș
tii de la întreprinderea de autoca
mioane din Brașov pentru propria 
utilare și care au contribuit la reali
zarea unor importante economii va
lutare. Gazdele informează, în acest 
sens, că linia de prelucrare a bucșe
lor de cilindri, de exemplu, cu o 
capacitate de producție de 360 000 
piese pe an, încorporează utilaje de 
mare precizie, cu comandă-program, 
echipamentele utilizate fiind fabricate 
în exclusivitate în țara noastră. în 
componența acestei linii intră peste 
250 de scule, toate de producție 
românească.

în timpul vizitării principalelor 
eectoare de fabricație ale întreprin
derii, secretarului general al parti
dului ii sînt prezentate și alte reali
zări tehnice deosebite, aparținînd 
specialiștilor întreprinderii, care pînă 
nu de mult erau aduse din import. A 
fost exprimată hotărirea specialiști
lor, a muncitorilor de a continua 
acțiunea de autodotase tehnică. în 
«piritul indicațiilor date de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu.

Cu ocazia vizitei, secretarului ge
neral al partidului i-a fost prezen
tată o gamă reprezentativă de auto
camioane noi sau îmbunătățite. între 
acestea se remarcă autotrenul de 
transport mărfuri generale, dotat cu 
motor de 280 CP, basculanta de 16 
tone, destinată marilor șantiere ale 
economiei naționale și exportului. Au 
fost prezentate, de asemenea, alte 
autovehicule fabricate de întreprin
dere, dotate cu motoare de diferite 
puteri și destinate unor necesități ale 
economiei naționale, toate concepute 
la indicația secretarului general al 
partidului, dată cu prilejul vizitelor 
precedente în această importantă uni
tate constructoare de mașini din 
țara noastră.

Pe parcursul dialogului de lucru cu 
puternicul colectiv muncitoresc de la 
întreprinderea de autocamioane, ca și 
în discuția finală, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a indicat gazdelor să 
realizeze în 1983 un număr de 4 000 
de motoare de 360 CP, absolut ne
cesare economiei naționale, să con
tinue preocupările pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a calității 
autocamioanelor și motoarelor, acor- 
dînd o deosebită atenție transpunerii 
in viață a programului de asimilare 
a noilor tipuri de motoare diesel cu 
puteri sporite, reducerii consumuri
lor specifice de metal și carburanți, 
creșterii și diversificării producției de 
export. Apreciind realizările de pină 
acum, tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
i-a felicitat pe constructorii de auto
camioane 
succese în

brașoveni, urîndu-le noi 
activitatea lor viitoare.
oficială se îndreaptă spreColoana

ÎNTREPRINDEREA „trac 
TORUL", ale cărei produse 
faima constructorilor de mașini 
România. Aici se fabrică, la ora

fac
dln 
ac-

tuală, peste 30 de tipuri de tractoare 
in 80 de variante constructive, pe roți 
și șenile, în 11 grupe de puteri cu
prinse intre 35 și 360 C.P. In această 
întreprindere, gradul de integrare a 
producției a ajuns la peste 60 la sută. 
In turnătoriile de fontă și oțel, in cea 
de neferoase, la forjă, pe liniile auto
mate de uzinare, la presaj, se fabri
că cea mai mare parte a componen
telor de bază ale tractoarelor. în
treaga activitate de concepție se des
fășoară in șase compartimente de 
profil, care asigură înnoirea perma
nentă a producției în pas cu cele 
mai noi succese ale tehnicii mondia
le, cu cerințele beneficiarilor externi. 
Calitatea deosebită a tractoarelor 
românești produse la Brașov este 
confirmată de certificatele acordate 
de institute de studii și cercetări din 
străinătate, ale căror exigențe nu 
sint ușor de satisfăcut. Cea mai 
bună atestare a nivelului atins în 
producția de tractoare, a durabilită
ții și calității acestora o oferă con
tractele cu clienții străini. Din cele 
peste 820 000 de tractoare produse 
de la începuturile fabricației și pînă 
în prezent, aproape 500 000 au fost 
exportate în 92 de țări de pe toate 
continentele, printre care multe cu 
un nivel industrial ridicat și bogate 
tradiții în construcția de mașini. 
Experiență și competență sînt tră
sături definitorii care au stat la 
baza încheierii contractelor de pro
ducere sub licență sau a înființării 
de linii de montaj pentru tractoare 
in Iran, Egipt, S.U.A., Canada, Aus
tralia, Noua Zeelandă, Ghana, India, 
Franța. Tractoarele brașovene au 
fpst medaliate la diferite confruntări 
și concursuri internaționale de pres
tigiu.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt întîm
pinați cu urale și ovații de munci
torii aflați in curtea întreprinderii 
pentru acest moment sărbătoresc. Au 
loc calde manifestări de simpatie și 
dragoste pentru conducătorul parti
dului și statului nostru, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
șl poporul 1“

în secția ' turnătorie de fontă, se
cretarul general al partidului este in
format de ing. Vasile Sechel, director 
general al Centralei industriale de 
tractoare, că, în urma indicațiilor sale 
date cu prilejul vizitei din ianuarie 
1980, această secție a fost reorgani
zată, extinsă și modernizată. în ve
derea redistribuirii fluxurilor tehno
logice, creșterii gradului de mecani
zare și automatizare a operațiunilor 
cu consum mare de manoperă și e- 
fort fizic. Turnătoria a fost mărită cu 
1 500 mp, fiind dotată cu o instalație 
semiautomată de confecționat mie
zuri, cu transportoare și benzi pen
tru piesele și materialele necesare 
amestecului de turnare, o instalație 
de fabricare a componentelor ansam
blului de turnare, precum și cu agre
gatele necesare purificării aerului. 
Toate aceste utilaje au fost concepute 
și realizate în secția de autoutilări a 
întreprinderii, cu sprijinul Centralei 
industriale de elemente pentru auto
matizări din București. Se informea
ză că acum turnătoria de la „Trac
torul11 realizează clfca J62;tioo..tone „ - ----. ;■ piese turnate pe ! «Tovărășul dului. unitatea a, fost organizata ■; pe l
KicoiaeCeaușescu apreciază calitn- ■ ■ 1"^egranJ '

: tea piesetoi- și recom’ahdă ,ca;;'pentA:riSr-s.??îlna . *? d.cest :
oĂmnlofBrroW irwweAnlIni îni ipnrihdn- tie fonta, oțel Șl neferoase, ateii

de 
se 
cu 
a- 
de

se

completarea necesarului întreprinde
rii, o serie de repere să fie realizate 
prin cooperare interuzinală cu între
prinderea de autocamioane „Steagul 
roșu11 și cu cea de piese turnate de 
la Gheorgheni.

Secretarul general al partidului vi
zitează apoi secția unde se realizează 
prelucrările mecanice necesare pro
ducerii tractoarelor U 850 și U 1010 
de 85 și 100 CP, introduse in fabri
cație în acest an. Noua secție este 
echipată, conform orientărilor trasate 
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu in 
precedenta vizită, cu utilaje, mașini 
și instalații de prelucrare automată, 
realizate în secția de autodotări a 
întreprinderii. Pe modernele linii 
tehnologice ale secției, la un capăt 
intră semifabricatele, pentru ca, prin 
prelucrări succesive, la celălalt să 
iasă produsele finite. Secretarul ge
neral al partidului a apreciat gradul 
înalt de tehnicitate al acestor utilaje, 
randamentul lor ridicat in condițiile 
realizării unor piese complexe și 
calitate superioară și a cerut să 
impulsioneze acțiunea de dotare 
noi mașini și agregate în vederea 
tingerii în timp optim a indicilor 
productivitate planificați.

La secția montaj general, unde 
asamblează tractoare pe roți cu pu
teri cuprinse între 26 și 100 CP, to
varășul Nicoiae Ceaușescu este in
format că anul acesta, prin dublarea 
capacității secției, aici se produc 
65 000 tractoare anual și 11 000 de 
seturi pentru tractor necesare între
prinderilor de profil din țară. Secția 
este astfel concepută incit operațiu
nile de montaj, finisaj și rodaj să se 
efectueze pe bandă, la sfirșitul aces
teia ieșind tractoarele gata de expe
diere.

Secretarul general al partidului se 
întreține cu un grup de muncitori, 
interesîndu-se de mersul producției, 
de condițiile lor de muncă și viață. 
Maistrul Eugen Blănaru arată că 
munca merge bine și exprimă recu
noștința sa și a tovarășilor săi pen
tru condițiile bune create, pentru cîș- 
tigurile pe care le obțin.

La ieșirea din hala de montaj, pe 
un platou din incinta întreprinderii, 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului le sînt prezentate cele mai 
noi modele de tractoare, pe pneuri 
și pe șenile, de diferite puteri și cu 
destinații diverse. Un interes deo
sebit au stirnit tractorul A 5000 cu 
dotări multiple, capabil să execute 
un complex de lucrări industriale sau 
agricole, și tractoarele din gama 
850 și 1010 echipate cu cabine moder
ne, spațioase, dotate cu aparatură de 
aer condiționat, radio, cu o insono- 
rizare specială, asigurînd condiții de 
muncă și confort dintre cele mai 
bune.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a fe
licitat colectivul acestei cunoscute în
treprinderi pentru realizările de pinâ 
acum, exprimîndu-și convingerea că 
și în viitor specialiștii, inginerii și 
tehnicienii, toți oamenii muncii de 
aici vor face totul ca marca „U.T.B.1* 
să se bucure în țară și în străinătate 
de aceeași bună reputație.

A fost vizitată, in continuare, ÎN
TREPRINDEREA „HIDRO
MECANICA", una dintre cele mai 
vechi unități constructoare de mașini 
din țara noastră, care, in septembrie 
1980, a aniversat un secol de exis
tență, fiindu-i conferit atunci „Or
dinul Muncii11 clasa I pentru contri
buția adusă la progresul economiei 
naționale.

Dezvoltarea acestei întreprinderi — 
ca a atîtor altor obiective economice 
— este strîns legată de numele to

varășului Nicoiae Ceaușescu. Ea a 
cunoscut, în ultimii 17 ani, o aseme
nea extindere și modernizare incit 
poate fi considerată, cu justificat 
temei, o unitate nouă, ce ilustrează 
cu pregnanță nivelul înalt atins de 
industria noastră socialistă. Reprofi
lată în 1957—1958 potrivit noilor ce
rințe ale economiei naționale. „Hidro
mecanica'1 brașoveană și-a cîștigat, în 
scurt timp, un bun renume — de 
furnizor important de subansamble 
pentru motoarele, instalațiile și uti
lajele grele realizate de unități con
structoare de mașini din țară.

Mîndri de întreprinderea în care 
. lucrează, de roadele muncii lor libere, 
muncitorii de aici l-au intîmpinat pe 
secretarul general al partidului cu

Secretarul general al partidului este intîmpinat cu căldura de constructorii de tractoare

cele mai calde sentimente de dragos
te, stimă și recunoștință.

La sosire, inalții oaspeți au fost 
salutați de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
precum și de directorul întreprinde
rii, Viorel Metea.
■ In cadrul dialogului de lucru, gaz
dele au înfățișat evoluția tehnică a 
întreprinderii, Conform indicațiilor, 
date de secretarul general al parti-.

,„principiul integrării maxime;.--con-s
' -.l-.-L. __ 4.,... calorii ii

de fonta," oțel și neferoase." ateliere" 
pentru piese forjate și matrițate, pen
tru tratamente termice primare și se-

Marea adunare populară din municipiul Brașov

și ingineri. 
", elevi, 

vîrstnici, români, maghiari, 
și de alte naționalități — 
prezenți la această mare 

populară. Pe stadion dom- 
atmosferă sărbătorească, ca- 

intîlnirilor tovarășului

Vizita de lucru întreprinsă de to
varășul Nicoiae Ceaușescu pe me
leagurile brașovene s-a încheiat, 
marți, printr-o impresionantă adu
nare populară, care a avut loc pe 
stadionul „Tractorul11 din Brașov.

Zeci de mii de oameni ai muncii 
din orașul de la poalele Timpei și 
din localitățile invecinate — munci
tori, tehnicieni și ingineri, țărani 
cooperatori, intelectuali, elevi, ti
neri și 
germani 
au fost 
adunare 
nește o 
racteristică 
Nicoiae Ceaușescu cu oamenii mun
cii. Mulțimea purta stegulețe trico
lore și roșii, portrete ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu. pancarte, cu urări 
de viață lungă adresate partidului, 
secretarului său general. Pe mari 
pancarte se putea citi : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu !“, „Partidul — 
Ceaușescu — România !“. „Poporul
— Ceaușeșcu — România !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
— România !“, „Ceaușescu și po
porul „Trăiască Partidul Comu
nist Român — conducătorul încercat 
al poporului, inspiratorul și organi
zatorul victoriilor noastre in revo
luția și construcția socialistă !“, 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie Republica Socialistă 
România !“, „Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, a întregului nostru popor, în 
cadrul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste !“, „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — România !“, 
„Vom înfăptui neabătut hotărîrile 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român !“, „Ceaușescu — 
pace !“, „Pacea lumii — viitorul !“, 
„Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre toate popoarele lumii !“.,

La sosirea pe stadion, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați cu 
sentimente de adîncă bucurie de 
miile de oameni ai muncii brașo
veni, care au ovaționat îndelung 
pentru partid și secretarul său ge
neral. S-a dat glas bucuriei tuturor 
locuitorilor 
a-1 avea în 
rul general 
și prețuirii 
ducătorul partidului și statului nos
tru în rîndul întregului popor, pen
tru tot ceea ce a făcut și face pentru 
propășirea, bunăstarea și fericirea 
întregii noastre națiuni. Tineri, îm- 
brăcați în minunate costume locale, 
au oferit, cu dragoste și emoție, fru
moase buchete de flori tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, în timp ce formații 
corale profesioniste și de amatori in
tonau cunoscutele acorduri „Partidul
— Ceaușescu — România11.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de dragos
te și recunoștință ale brașovenilor.

Marea adunare populară a fost 
deschisă de tovarășul Gheorghe 
Dumitrache, prim-secretar al Comite- 

acestor meleaguri de 
mijlocul lor pe secreta- 
al partidului, dragostei 
de care se bucură con-

cundare, de prelucrări mecanice ' și 
montaj. Acest grad ridicat de inte
grare și-a dovedit pe deplin eficien
ța, asigurind realizarea ritmică a pro
ducției, eliminarea transporturilor, 
îmbunătățiri tehnologice pe tot fluxul 
de fabricație. „Hidromecanica11 dă 
astăzi produse de inaltă. valoare teh
nică, ce pînă acum se importau. 
Ele sînt competitive cu cele realizate 
pe plan mondial. Printre creațiile în
treprinderii, apreciate pentru perfor
manțele lor deosebite, se numără 
turbosuflantele pentru supraalimen- 
tarea motoarelor diesel, rapide, a că
ror utilizare conduce la creșterea pu
terii motoarelor respective ; conver- 
tizoarele hidraulice de cuplu, desti
nate instalațiilor de foraj ; transmi-

siile hidraulice pentru locomotivele 
diesel hidraulice de la 250 CP la 1250 
CP ; transmisiile hidromecanice pen
tru utilajele grele : autobasculante, 
autogredere și autoscrepere, tractoa
re pe roți și pe șenile. Se subliniază 
că in realizarea acestor produse de 
mare complexitate tehnică s-au folo
sit tehnologii de vîrf. Este prezentat, 
în acest sens, un procedeu ingenios, 
conceput de. specialiștii întreprinderii 

turnarea de precizie a rotorilor de 
- turbine-pent-ru 'tiirBosuflarite? cil’ aju- 
--t'61'UlLunidricjnbdelrf de polisi'K’eh. î

Vizitind mai multe secții și ateliere, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au urmărit

stimate și iubite tovarășe 
Ceaușescu,
stimată tovarășă Elena

în deplină libertate și 
frăție cu toate popoarele
în același timp deosebita 
marea bucurie de a expri-

tului județean Brașov a! P.C.R., care 
a spus :

Mult 
Nicoiae

Mult
Ceaușescu, ,

Stimați tovarăși,
în aceste momente emoționante 

prilejuite de vizita dumneavoastră în 
județul Brașov, comuniștii, toți locui
torii acestor străvechi meleaguri 
— români, maghiari, germani — cu 
cele mai alese sentimente de stimă 
și respect, vă adresează dumnea
voastră, tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
conducătorul înțelept al națiunii 
noastre, proeminentă personalitate a 
vieții politice contemporane, un oma
giu fierbinte și plin de recunoștință 
pentru prodigioasa dumneavoastră 
activitate desfășurată cu neasemuită 
dăruire și inaltă cutezanță revoluțio- 

.nară în fruntea partidului și statului, 
spre binele și fericirea tuturor celor 
ce muncesc și inălțarea continua a 
patriei pe noi trepte de progres și ci
vilizație, 
dreaptă 
lumii.

Avem 
cinste și 
ma mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, remar
cabil om de știință și savant de re
nume mondial, sentimentele noastre 
de aleasă prețuire și inaltă conside
rație pentru remarcabila contribuție 
adusă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne șl externe, Ia dezvol
tarea științei, învățămîntului și cul
turii, la asigurarea progresului mul
tilateral al României socialiste.

Alăturindu-ne urărilor sincere și 
pline de afecțiune cu care ați fost 
întîmpinați pretutindeni în timpul 
vizitei, vă adresăm din adincul ini
mii un călduros „Bun venit !“ în a- 
ceastă străveche vatră de civilizație 
și cultură, puternică citadelă a indus
triei românești, impunătoare întru
chipare a vitalității orînduirii noastre 
noi, mărturie de necontestat a 
uriașei forțe transformatoare și 
de progres generate de politica parti
dului de industrializare a țării, de 
concepția înnoitoare și strategia re
voluționară a dezvoltării multilate
rale a societății noastre socialiste, 
elaborată de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
confirmată in chip strălucit de ma
rile înfăptuiri dobîndite în cei 17 ani 
de cind conduceți cu înțelepciune și 
clarviziune destinele națiunii noastre.

Această nouă vizită de lucru are 
loc intr-o perioadă în care oamenii 
muncii din județul Brașov acționează 
cu toată hotărirea pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor ce ne re
vin din planul național unic de dez
voltare economico-socială a țării, 
pentru transpunerea în viață a orien
tărilor și indicațiilor date de dum
neavoastră privind realizarea unei 
noi calități în toate domeniile de ac
tivitate.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că in industrie pre
vederile planului pe primul semestru 
au fost îndeplinite și depășite la pro- 
du.cția-marfă vindută și încasată cu 
peste 760 milioane lei și la beneficii 
cu 378 milioane lei, iar pe 7 luni pro
ducția netă planificată a fost reali
zată cu o depășire de peste 75 mili
oane lei.

Așa cum ne-ați cerut, acordăm o 

cu atenție procesele moderne de fa
bricație, tehnologiile folosite, au cer
cetat îndeaproape produsele expuse 
în standuri și expoziții special ame
najate.

Pretutindeni au fost primiți cu in
tensă bucurie și satisfacție. Mai mulți 
muncitori s-au apropiat de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, urîndu-i, din 
inimă, ani mulți în fruntea partidu
lui și statului, pentru a conduce cu 
aceeași înțelepciune și strălucire des
tinele națiunii noastre pe calea lumi
noasă a socialismului și comunismu
lui. Ei l-au asigurat pe secretarul 
general al partidului că vor face 
totul pentru a-și îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce le revin în a- 
cest an, în actualul cincinal.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie aclamațiilor, manifestă
rilor pline de simpatie ale munci
torilor.

Secretarul general al partidului a 
felicitat colectivul întreprinderii „Hi
dromecanica11 pentru realizările obți
nute și i-a urat noi succese în acti
vitatea viitoare.
’ Ultimul 'obiectiv al vizitei1 "de 
lucru a fost jNȚREpR|NDEREA 
„ RULMENTUL". Această unitate 
realizează o gamă largă de rulmenți 

maximă atenție recuperării în acest 
trimestru a restanțelor înregistrate in 
prima parte a anului la unii indica
tori, îndeosebi la producția fizică și 
la export ; depunem eforturi stărui
toare pentru diversificarea și moder
nizarea producției, pentru realizarea 
de produse cu parametri tehnico- 
funcționali la nivelul celor mai bune 
performanțe mondiale.

Milităm cu fermitate pentru întă
rirea autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești, pentru creșterea conti
nuă a eficienței economice, prin pro
movarea tehnicii înaintate și ridi
carea productivității muncii, redu
cerea mai accentuată a consumurilor 
de materii prime, materiale, energie 
și combustibili, pentru întronarea 
unei ordini și discipline exemplare 
in fiecare întreprindere, secție și loc 
de muncă.

Trăgînd maximum de învățăminte 
din criticile aspre dar justificate pe 
care ni le-ați adresat la recenta con
sfătuire de lucru de la Comitetul 
Central al partidului, comitetul ju
dețean, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare desfășoa
ră o largă și intensă muncă politică 
de mobilizare a tuturor forțelor la 
strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltelor de cartofi, sfeclă de zahăr, 
legume, porumb, pentru mărirea 
producției de carne, lapte și alte 
produse animaliere, în vederea creș
terii contribuției județului Brașov 
la asigurarea fondului de stat, pre
cum și pentru înfăptuirea progra
mului de aiitoaprovizionare. Acor
dăm toată atenția executării în cele 
mai bune condiții a arăturilor și in- 
sămînțărilor de toamnă și vă încre
dințăm, mult stimate tovarășe secre
tar general, că vom face totul ca în 
1983 să obținem o recoltă de cereale 
la nivelul și chiar peste prevederile 
planului.

în același timp, acționăm cu fer
mitate pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă și înfăptuirea progra
mului de investiții prin mai buna 
organizare a activității pe șantiere, 
concentrarea forțelor și mijloacelor 
la obiectivele prevăzute a fi date in 
folosință in 
exigenței și 
rea la timp 
rilor.

însuflețiți 
entările programatice cuprinse în 
magistrala dumneavoastră expunere 
la Plenara Comitetului Central din 
iunie a.c.. desfășurăm o amplă acti
vitate politico-ideologică și cultural- 
educatlvă in scopul formării omului 
nou, cu o înaltă conștiință politică, 
patriotică și revoluționară, partici
pant activ la opera de înfăptuire a 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Urmînd neabătut luminosul dum
neavoastră exemplu de muncă 
neobosită, de înaltă exigență co
munistă și spirit revoluționar, 
ne vom mobiliza întreaga putere de 
muncă, vom face totul pentru tra
ducerea in viață a politicii interne 
șl externe a partidului și statului 
nostru, care exprimă in cel mai înalt 
grad voința și aspirațiile întregului 
popor, hotărirea sa neclintită de a-și 
apăra cuceririle revoluționare, inde
pendența și suveranitatea patriei, de 
a milita pentru triumful cauzei păcii 
și colaborării în întreaga lume.

Puternic impresionați de extraor
dinara dumneavoastră capacitate de 
aprofundare a schimbărilor și feno- 

acest an, prin creșterea 
răspunderii în executa
și de calitate a lucră-

de ideile, tezele și ori-

cu bile, ace și role, precum și cuzineți 
necesari diferitelor ramuri ale econo
miei naționale și pentru export.

Oamenii muncii de aici — români, 
maghiari, germani și ■ de alte națio
nalități — realizatorii rulmenților 
bine cunoscuți in țară, cit și in peste 
70 de țări de pe toate continentele, 
au făcut o primire entuziastă tovară
șului Nicoiae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, exprimîndu-și 
bucuria de a-i avea oaspeți în între
prinderea lor.

La sosire, . tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost salutați de 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Gheorghe Ba
dea, directorul general al Centralei 
de. rtilmenți și organe de asamblare, 
Petru Racoviță, directorul întreprin
derii, de membri ai consiliului de 
conducere al unității, care le-au urat 
un călduros bun venit. Tineri și ti
nere au oferit oaspeților dragi buche
te de flori.

Prin intermediul unor ilustrative 
grafice, directorul general al centra
lei de profil înfățișează dinamica 
producției de rulmenți realizați de 
întreprinderea brașoveană. volumul 
exportului, evoluția productivității 
muncii, realizările obținute pe linia 
reducerii consumurilor de metal, 
energie și combustibili. . Se mențio
nează că, în ultimii ani, unitatea a 
cunoscut - un amplu proces de mo
dernizare, diversificare, înnoire și 
dezvoltare pentru a putea răspunde 
noilor cerințe și exigențelor indus
triei noastre, cit și partenerilor ex
terni. Ca urmare a vastului proces 
de perfecționare a producției și mun
cii, producția a marcat un evident 
salt, urmînd să ajungă în acest an- 
la 42 milioane rulmenți. Tot în acest 
an, producția-marfă va crește cu 10,2 
la sută față de 1981, iar cea fizică cu 
15,5 la sută. în primele șapte luni 
din acest an au fost livrați peste plan 
mai mult de 300 000 rulmenți de di
ferite tipuri. Se informează că 40 la 
sută din producția de rulmenți este 
asimilată în acest an.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
citeva secții de producție de bază, 
unde au avut prilejul să cunoască re
zultatele introducerii unor procese 
moderne de fabricație, precum și e- 
forturile depuse in direcția autouti- 
lării cu utilaje de înaltă productivi
tate. Dialogul de lucru al secretarului 
general ăl partidului cu gazdele s-a 
axat pe problema creșterii și diver
sificării producției, sporirea compe
titivității rulmenților și mai buna a- 
daptabilitate a producției la cerințe
le economiei naționale și ale benefi
ciarilor externi.

Primul popas îl constituie fabrica de 
bile. în cadrul acestei unități de bază 
a întreprinderii se realizează întreaga 
gamă de tipodimensiuni de bile nece
sare fabricării rulmenților în țara 
noastră, iar anual se exportă alte 700 
tone în numeroase țări. De-a lungul 
întregului flux tehnologic, precum și 
în cadrul unor microexpozitii sînt 
prezentate multitudinea modelelor și 
dimensiunilor de bile ce variază de 
la 2 la 180 de milimetri și care intră 

-în componența rulmenților pentru 
nevoile economiei: .naționale, cit și 

,per»țru, expp.r,ț,ii;Secret;.arul general-.-ftl 
partidului este informat că tot in 
cadrul acestei fabrici se realizează și 
discurile din fontă specială folosite

preget pentru a spori 
noastră la dezvoltarea 
și socială a țării, de a 
fapte de muncă efortu-

menelor atît de complexe din viața 
internațională actuală, de fermitatea 
și curajul cu care susțineți și pro
movați interesele supreme ale na
țiunii noastre, principiile indepen
denței și deplinei egalități între toa
te statele, indiferent de mărimea și 
orînduirea lor socială, dorim să vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, de hotărirea tu
turor locuitorilor acestui județ de a 
munci fără 
contribuția 
economică 
susține prin __ ...
rile și inițiativele dumneavoastră pe 
plan extern consacrate soluționării 
marilor probleme ale lumii contem
porane, creșterea continuă a presti
giului României socialiste pe arena 
internațională.

Reinnoind angajamentul comuniș
tilor, al puternicului detașament 
muncitoresc brașovean, al tuturor 
oamenilor muncii din acest județ — 
români, maghiari, germani — de a 
întări și mai mult unitatea lor în 
jurul Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, vă rugăm, 
mult iubite tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, să primiți expresia 
profundului respect și nemărginitei 
noastre considerații, împreună cu 
cele mai calde urări, pornite din 
adîncul inimii, de multă sănătate și 
putere de muncă pentru înfăptuirea 
marilor idealuri ale socialismului și 
comunismului pe pămintul scumpei 
boaștre patrii, spre binele și feri
cirea întregului popor.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Vasile Sechel, director general al 
Centralei industriale de tractoare 
Brașov, care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Am mandatul consiliilor oamenilor 

muncii de la centrala industrială și 
marea întreprindere brașoveană de 
tractoare de a vă exprima, mult sti
mate tovarășe secretar general, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
cele mai vii mulțumiri pentru vizita 
de lucru efectuată astăzi in între
prinderea noastră, care se înscrie ca 
o nouă și grăitoare dovadă a preocu
pării dumneavoastră permanente pen
tru angajarea acestei unități pe coor
donatele progresului tehnic și ale ri
dicării competitivității tractorului 
românesc pe piețele internaționale.

Vă raportăm, mult stimate- tovarășe 
Nicoiae 
spiritul 
date de 
analizei 
Executiv 
partidului, au fost luate o serie de 
măsuri politice șl tehnico-organizato- 
rice pentru înlăturarea îipsurilor 
semnalate, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în toate secțiile și locurile 
de mutică, pentru creșterea exigenței 
și întărirea controlului de calitate în 
toate fazele procesului de producție, 
pentru creșterea răspunderii cadrelor 
de conducere, incepind cu maiștrii și 
pinâ la directorul general.

Experiența ne-a dovedit intru totul 
justețea orientărilor date de dumnea
voastră în legătură cu diversificarea 
gamei de tractoare și modernizarea 
celor din fabricația curentă, factor de 
care depind în mare măsură menți
nerea și consolidarea pozițiilor do- 
bindite de tractoarele noastre pe 

Ceaușescu. că, actionînd în 
orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră cu prilejul 
făcute în Comitetul Politic 

al Comitetului Central al

la fabricarea bilelor, precum și o 
serie de mașini-unelte specializate 
necesare procesului de producție, 
proiectate și realizate în cadrul între
prinderii.

Secretarul general al partidului se 
interesează îndeaproape de modul de 
organizare a producției, de acțiunile 
întreprinse in direcția asigurării uti
lajelor șl mașinilor-unelte necesare 
procesului de producție al întreprin
derii. Gazdele informează că, pină in 
prezent, au fost realizate, cu forțe 
proprii, aproape 900 de astfel de ma
șini-unelte, ajungindu-se acum la a 
cincea generație, fapt ce asigură o 
productivitate a muncii de patru ori 
mai mare decît generația inițială.

Se vizitează apoi secția de rul
menți speciali. Aici, în cadrul unei 
expoziții sint prezentați rulmenți in 
peste 230 tipodimensiuni, care pînă 
nu de mult erau procurați din import. 
Rețin atenția rulmenții cu role și ace 
folosiți la fabricarea tractoarelor și 
a mașinilor-unelte, cei pentru broșe 
și cei cardanici utilizați in industria 
ușoară. Gazdele informează că in 
această secție se realizează, în pre
mieră națională, rulmenți de înaltă 
precizie și de mari turații pentru in
dustriile siderurgică, de mașini-unel
te și ușoară, inlocuindu-se pe aceas
tă cale importurile.

Pe parcursul vizitării secției, 
secretarului general al partidului ii 
sint prezentate o serie de utilaje de 
inaltă complexitate, rezultat al efor
tului de autoutilare. Gazdele rapor
tează că, pînă în prezent, au fost 
realizate aproape 300 utilaje spe
cifice, fabricației de rulmenți și cuzi
neți în valoare de 400 milioane Iei, 
iar ca urmare a introducerii in pro
ducție a unor procedee tehnologice 
noi și moderne se asigură, pe lingă 
creșterea productivității muncii, în
semnate economii de metal, energie 
și combustibil. Semnificativă în acest 
sens este acțiunea de înlocuire a 
oțelului cu mase plastice și rășini 
sintetice, precum și cea de realizare 
a unor tipuri de rulmenți din tablă 
tratată termic.

Felicitind colectivul întreprinderii 
pentru rezultatele obținute, secreta
rul general al partidului a cerut să 
se acționeze în continuare pentru 
îndeplinirea în bune condiții a pla
nului pe anul în curs, creșterea și 
diversificarea producției de rulmenți 
speciali necesari economiei națio
nale. De asemenea, apreciind expe
riența dobindită de întreprindere pe 
linia producerii cu forțe proprii de 
mașini-unelte necesare fabricării 
rulmenților, s-a indicat să se extindă 
realizarea acestor utilaje aici, în ve
derea dotării altor unități din țară 
care iși vor extinde' capacitățile de 
producție. S-a cerut conducerilor Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerului Metalurgiei sâ 
întocmească un program pentru asi
gurarea in întregime in țară a oțelu
rilor speciale destinate fabricării 
rulmenților in vederea eliminării 
importurilor.

Mulțumind pentru aprecierile fă
cute, gazdele l-au asigurat pe to
varășul Nicoiae Ceaușescu că oame
nii muncii de la întreprinderea de 
rulmenți Brașov vot acționa cu toată 
hotărirea pentru-transpunerea in viață 

■a ■ indicațiilor ■ primite ■ cu prilejul vi
zitei privind îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan ce le revin 
pe acest an, pe întregul cincinal.

piața mondială, unde întreprinderea 
brașoveană se situează printre pri
mele cinci firme de profil din lume.

Tractoarele grele de 85 și 100 CP, 
precum și componentele pentru trac
toarele industriale pe șenile de 62 și 
78 CP, asimilate și introduse in fa
bricația de serie, sînt livrate în pre
zent in exclusivitate la export.

Așa cum ne-ați indicat, organiza
ția de partid și consiliul oamenilor 
muncii au acordat o atenție sporită 
acțiunii de autoutilare, realizind prin 
forțe proprii linii automate și mașini 
agregat de înaltă tehnicitate, tehno
logii de fabricație perfecționate, cu 
consumuri reduse de metal, energie 
și combustibil.

Cu toate acestea, apreciem în mod 
autocritic că rezultatele obținute nu 
sint pe măsura bazei tehnico-mate- 
riale de care dispunem, a nivelului 
de calificare profesională și potenția
lului de creație tehnico-științifică ale 
colectivului nostru.

Recomandările și indicațiile pe care 
ni le-ați dat, mult stimate tovarășe 
secretar general, cu prilejul vizitei de 
azi, vor călăuzi eforturile noastre 
pentru îmbunătățirea activității, re
cuperarea restantelor în realizarea 
indicatorilor de plan și sporirea con
tribuției colectivului la dezvoltarea 
echilibrată a economiei naționale, la 
creșterea mai accentuată a exportu
lui.

Pornind de la legătura indisolubilă 
existentă între politica internă și po
litica externă a partidului și statului 
nostru, doresc să dau o înaltă apre
ciere strălucitelor dumneavoastră ini
țiative și acțiuni pentru pace, pentru 
reglementarea pe cale pașnică a con
flictelor, pentru respectarea princi
piilor dreptului internațional in toate 
împrejurările de către toate statele.

Sintem alături de dumneavoastră 
și susținem cu toată tăria acțiunile 
pe care le inițiați pentru oprirea 
cursei înarmărilor, înfăptuirea dezar
mării. pentru promovarea dreptului 
tuturor popoarelor la dezvoltare in 
deplină libertate și neatîrnare.

Urmînd minunatul dumneavoastră 
exemplu de muncă eroică pusă în 
slujba intereselor fundamentale ale 
poporului nostru, ne angajăm să 
muncim cu toată abnegația pentru 
continua înflorire a scumpei noastre 
patrii.

în continuare, a luat cuvintul to
varășul loan Ciocan, secretar al co
mitetului de partid de la Combi
natul chimic din orașul Victoria, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii, care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
De la tribuna acestei adunări, ex

prim bucuria chimiștilor din orașul 
Victoria — primul oraș construit din 
temelie in anii luminoși ai socialis
mului — de a-1 avea in mijlocul 
nostru pe cel mai iubit fiu al dlăsei 
muncitoare, ai poporului nostru, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

într-o asemenea zi de măreață 
sărbătoare pentru noi. vă raportăm, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. că in anul .1981 colectivul nos
tru a obținut rezultate ce l-au situat 
printre colectivele fruntașe ale in
dustriei chimice românești Pe șapte 
luni ale acestui an, toți indicatorii 
de plan au fost realizați șl depășiți,
(Continuare în pag. a IH-a)
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(Urmare din pag. I)
Brașov, este necesar să acordăm 
mai multă atenție perfecționării și 
creării de noi produse de înaltă 
productivitate și tehnicitate. Este 
necesar să unim toate forțele pen
tru rezolvarea mai rapidă a intro
ducerii în producție a unor motoare, 
a unor mașini noi — a căror asi
milare în fabricație este întîrziată. 
Dar am spus că nu vorbesc de 
critică ; trebuie însă neapărat să 
facem totul pentru ca, anul viitor, 
să avem cel puțin 4 000 de motoare 
de 360 CP, Este necesar să se facă 
totul pentru ca „Steagul roșu" 
să-și îndeplinească această sarcină 
de onoare, realizînd, în același 
timp, întregul plan pe care-1 are. 
Același lucru e valabil și pentru 
„Tractorul" și „Rulmentul", precum 
și pentru celelalte întreprinderi din 
Brașov. Toate au sarcini foarte 
mari în asimilarea de noi produse, 
în introducerea mai rapidă a cerce
tării în producție. Aceasta consti
tuie, dealtfel, una din problemele 
esențiale atît pentru ridicarea pro
ductivității muncii și a eficienței 
economice, cît și pentru creșterea 
competitivității produselor româ
nești pe plan internațional. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Odată cu aceasta este necesar să 
se acorde mai multă atenție și 
problemelor agriculturii. în Brașov 
sîftt condiții pentru o producție 
bună la o serie de culturi vegetale 
— la cartofi, la sfeclă, chiar și la 
grîu și alte produse. De asemenea, 
sînt posibilități deosebite pentru 
creșterea producției în zootehnie. 
Trebuie să obținem o folosire mai 
bună a pășunilor și fînețelor exis
tente în județ, pentru dezvoltarea 
puternică a zootehniei, pentru creș
terea producției de lapte, de carne, 
spre a asigura înfăptuirea în con
diții bune a programului de auto- 
aprovizionare, astfel ca județul 
Brașov, cel puțin la aceste pro
duse, să-și poată asigura în între
gime consumul propriu. Știți bine 
că pentru asigurarea necesarului 
de pîine trebuie să aducem aici, 
din alte județe, peste 100 mii de 
tone de grîu, plus alte cereale. 
Deci este necesar ca oamenii 
muncii din agricultură,' consiliile 
populare, organele agricole, comi
tetul județean de partid să acțio
neze și în acest domeniu cu toată 
energia pentru realizarea hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea al parti
dului.

La consfătuirea de la București 
am discutat pe larg problemele 
pentru întreaga țară și pentru ju
dețul Brașov. în general, anul aces
ta avem o recoltă agricolă bună. 
Brașovul nu a dat încă tot ce putea 
da; sperăm însă că anul viitor Bra
șovul va ocupa un loc mai impor
tant și în agricultură, că va da o 
producție agricolă mai bună. Să 
facem deci ca și agricultura, atît 
cea din județul Brașov, cît și în
treaga agricultură românească, să 
aducă o contribuție tot mai însem
nată la dezvoltarea generală a ță
rii, la buna aprovizionare a popu
lației, la ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului 
nostru — țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socia
liste pe care o edificăm în Româ
nia. (Urale și aplauze prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!").

Sarcinile mari pe care le avem 
de soluționat în toate domeniile — 
atît în industrie, cît și în agricul
tură — impun măsuri hotărîte pen
tru mai buna pregătire a cadrelor, 
a oamenilor muncii, și din indus
trie, și din agricultură. Este nece- 
oar să ridicăm nivelul calificării la 
nivelul tehnicii moderne de care 
dispun întreprinderile noastre. Tre
buie să ridicăm gradul de califi
care profesională pentru a putea 
produce utilaje, mașini de înaltă 
tehnicitate și productivitate. Aceste 
mașini și utilaje nu pot fi realizate 
decît de muncitori cu o înaltă pre
gătire tehnică, de maiștri, de ingi
neri, de oameni care — acționînd 
în mod conștient ca proprietari, 
producători, beneficiari — fac totul 
pentru a-și ridica continuu pregă
tirea profesională, tehnică și știin
țifică, precum și pregătirea politi
că, pentru a acționa ca adevărați 
stăpîni a tot ceea ce există în 
România. (Urale și aplauze pu
ternice; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!"). 

în același timp, este nevoie de 
creșterea spiritului de răspundere, 
de disciplină, de ordine. Mașinile 
moderne pe care le avem în dotare 
trebuie întreținute, supravegheate; 
cînd sînt lăsate la voia întîmplării 
ne produc pagube uriașe. De aceea, 
pe lîngă nivelul tehnic și califica
rea necesară, introducerea ordinii 
și disciplinei în toate domeniile 
este esențială pentru realizarea 
sarcinilor de mare răspundere ce 
revin tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii.

Acum, la începutul lunii septem
brie, cînd se deschide anul de în- 
vățămînt, trebuie să acordați o 
atenție deosebită problemei pregă
tirii cadrelor, reciclării și ridicării 
nivelului de cunoștințe al tuturor 
oamenilor muncii, din toate sectoa
rele de activitate. Insist asupra a- 
cestei probleme pentru că ea con
stituie una din cele mai impor
tante sarcini în momentul de față, 
în vederea realizării unei noi cali
tăți a vieții și muncii. O nouă cali
tate presupune un om nou, cu o 
înaltă conștiință revoluționară, cu 

ridicat nivel tehnic și de cunoștințe 
profesionale — un om al societății 
socialiste, viitor constructor al co
munismului. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!").

Județul și municipiul Brașov 
dispun de tot ce este necesar pen
tru a îndeplini cu succes planul pe 
acest an, pentru realizarea și chiar 
producerea peste plan, în acest 
cincinal, a unor mașini și utilaje. 
Trebuie să facem în așa fel încît 
această forță uriașă de oameni ai 
muncii, care reprezintă aproape 
50 la sută din populația județului, 
să acționeze într-o deplină unita
te, într-un spirit revoluționar, 
pentru a face ca Brașovul să fie 
primul nu numai din punctul de 
vedere al industrializării, dar și al 
nivelului tehnic, al eficienței, al 
productivității, să ocupe tot timpul 
un loc fruntaș intre județele Româ
niei socialiste ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Punînd pe primul plan înfăp

tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, noi ne înde
plinim înalta îndatorire față de 
poporul nostru, dar și față de cau
za socialismului, a independenței 
popoarelor, a păcii întregii ome
niri. Pornind de la aceasta, facem 
totul pentru a contribui la soluțio
narea marilor probleme interna
ționale, în așa fel încît să se asi
gure pacea și independența popoa
relor, deoarece numai în aceste 
împrejurări România își va putea 
realiza programele sale de dezvol
tare socialistă, numai astfel fieca
re popor își va putea înfăptui aspi
rațiile sale de bunăstare și ferici
re. (Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

După cum este bine cunoscut, în 
viața internațională se confrunta 
două tendințe diametral opuse. Ac
ționează încă politica imperialistă 
de forță și dictat, de reîmpărțire 
a zonelor de influență ; dar, în ace
lași timp, acționează puternic voin
ța popoarelor, de a lichida, cu desă- 
■vîrșire colonialismul, dominația 
imperialistă,asigura deplina 
independență, dreptul fiecărei na
țiuni de dezvoltare liberă, fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

Ln confruntarea dintre aceste 
două tendințe se afirmă tot mai 
puternic superioritatea popoarelor
— marea majoritate a lumii, care 
luptă cu hotărîre pentru a-și asi
gura un viitor liber. Și noi avem 
ferma convingere că viitorul apar
ține omenirii libere și independen
te, că politica colonialistă și impe
rialistă va fi lichidată prin lupta 
unită a popoarelor ! (Urale și a- 
plauze prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Sînt încă o serie de conflicte în 
diferite părți ale lumii. Considerăm 
că este necesar sâ se facă totul 
pentru a se renunța cu desăvîrșire 
la calea militară in soluționarea 
diferitelor probleme dintre state și 
pentru a se acționa numai și nu
mai pe calea tratativelor în rezol
varea oricăror probleme divergen
te. Oricît de lungi și grele ar fi tra
tativele, ele sînt incomparabil mai 
bune, mai ușoare decît conflictele 
militare. De aceea, trebuie să fa
cem totul pentru a se pune capăt 
actelor de agresiune militară, con
flictelor armate, pentru soluționa
rea problemelor pe calea tratati
velor, spre a se asigura pacea în
tregii lumi. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— pace!").

România, după cum este bine 
cunoscut, s-a pronunțat întotdeau
na pentru soluționarea probleme
lor din Orientul Mijlociu pe calea 
tratativelor. Acum, după eveni
mentele și actele agresive militare 
ale Israelului în Liban, în Beirut, 
după soluția care s-a realizat în 
Beirut, pe calea negocierilor, con
siderăm că este necesar sâ se tragă 
toate învățămintele și să se pună 
capăt oricăror acțiuni militare din 
partea Israelului, să se treacă la 
retragerea tuturor trupelor Israe
lului din Liban, să se asigure in
dependența și integritatea Libanu
lui și, totodată, să se treacă la so
luționarea problemei poporului 
palestinian, pe baza dreptului său 
la autodeterminare, la constitui
rea unui stat palestinian indepen
dent. (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate).

Evenimentele militare din Li
ban și din Beirut au demonstrat 
încă o dată că problemele Orien
tului Mijlociu nu pot fi soluțio
nate pe cale militară, că trebuie 
să se acționeze pe calea negocie
rilor. Și, acum este timpul să se 
acționeze pentru a se ajunge la o 
soluție deplină și la o pace trai
nică în Orientul Mijlociu ! Po
porul palestinian are dreptul la un 
stat propriu ! în Orientul Mijlo
ciu este loc pentru un stat 
palestinian, așa cum este loc — 
și trebuie să existe și statul israe- 
lian independent — și să se asigure 
conviețuirea pașnică a acestor două 
state, a tuturor statelor din aceas
tă zonă. (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

în același spirit, al tratativelor, 
trebuie soluționate și celelalte 
conflicte militare, inclusiv conflic
tul dintre Irak și Iran.

Dragi tovarăși și prieteni,
Una din problemele fundamen

tale ale epocii noastre este aceea 
a războiului sau a păcii. Cursa 
înarmărilor a luat proporții uria
șe, s-au acumulat stocuri de 
armamente, inclusiv de arma
mente nucleare, care pot distruge 
de multe, de foarte multe ori în
treaga omenire. Este timpul să se 
pună capăt cursei înarmărilor ! 
Este timpul să se renunțe la po
litica de înarmare și supraînarma- 
re, care împovărează grav viața 
tuturor popoarelor și duce la creș
terea pericolului de război ! Tre
buie să se acționeze în spiritul 
responsabilității pentru trecerea 
Ia dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmarea nucleară 1 Trebuie 
să realizăm un echilibru al forțe
lor, dar nu prin ridicarea nivelu
lui înarmărilor, ci prin reducerea 
continuă, sub un control interna
țional, a tuturor armamentelor, 
prin trecerea la dezarmarea nu
cleară ! (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace !“).

în acest cadru, considerăm că 
trebuie să facem totul pentru a 
opri amplasarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Europa, pen
tru retragerea și distrugerea celor 
existente, pentru o Europă fără 
nici un fel de rachete nucleare — 
nici cu rază medie, nici cu rază 
mai mică de acțiune — pentru o 
Europă fără armament nuclear ! 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Să acționăm în deplină unitate 
cu toate forțele care se pronunță 
pentru pace ! — așa cum a acțio
nat poporul nostru în toamna anu
lui trecut și în primăvara anului 
acesta. Este bine cunoscut că ma
rile manifestații de pace din Eu
ropa și de pe alte continente — la 
care poporul nostru s-a alăturat cu 
întreaga forță — au demonstrat 
voința națiunilor lumii de a face 
totul pentru a pune capăt cursei 
înarmărilor, pentru pace. Trebuie 
să spunem că aceste mari manifes
tații ale popoarelor au avut deja o 
anumită influență și au determinat 
multe guverne,-mulți.-șefi de state 
«£ jgîndească ntai _ bine, ;să devină 
'mâi’'realiști, sa țină’seama de vo
ința popoarelor. Stă deci în puterea 
popoarelor ca, acționînd unite, să 
impună pacea, să impună dezar
marea generală, și în primul rînd 
dezarmarea nucleară. în numele 
vieții, al independenței popoarelor, 
trebuie să facem totul pentru a a- 
sigura dreptul suprem al oameni
lor și al națiunilor Ia viață, la 
existență liberă și demnă, la inde
pendență ! (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).

România acordă o mare însem
nătate reuniunii de la Madrid, care 
urmează să-și reînceapă activitatea 
în noiembrie în acest an. Dorim 
ca această reuniune să se încheie 
cu rezultate cît mai bune, să dea 
un nou imbold dezvoltării coope
rării și securității în Europa. Ne 
pronunțăm pentru o conferință eu
ropeană consacrată încrederii și 
dezarmării, pentru continuarea re
uniunilor începute la Helsinki, de
oarece ele asigură un cadru orga
nizat de discutare a problemelor 
dintre țările europene, pentru a 
găsi calea dezvoltării colaborării, 
a realizării unității lor, bazate pe 
respectul orînduirii sociale din 
fiecare țară și al independenței 
fiecărei națiuni, dar și pe o co
laborare activă pentru dezvoltarea 
lor economico-socială și sporirea 
contribuției lor la progresul gene
ral al științei și culturii, la reali
zarea unei vieți mai bune a tutu
ror oamenilor. (Aplauze și ura
le puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

în cadrul securității europene, 
acordăm o mare însemnătate pro
blemelor din Balcani. Dorim ca 
Balcanii să înceteze de a mai fi 
vreodată un butoi de pulbere — 
cum era denumit în trecut — să 
înceteze de a mai fi un instru
ment în mîinile marilor puteri im
perialiste. Dorim ca popoarele din 
această regiune să colaboreze tot 
mai strîns pentru dezvoltarea lor 
economico-socială independentă, 
pentru a realiza în Balcani o zonă 
a prieteniei și a colaborării pașni
ce, fără arme nucleare. Doresc să 
afirm aici că România întreține re
lații bune cu toate statele din Bal
cani și are convingerea că popoare
le din această regiune pot să reali
zeze în Balcani o zonă care să de
monstreze posibilitatea colaborării 
pașnice, fără arme nucleare ! (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

O altă problemă deosebit de 
gravă în viața mondială este aceea 
a decalajelor mari dintre țările 
bogate și sărace. Este bine cunos
cut că aproape 2/3 din omenire 
trăiește în țările în curs de dez
voltare. Starea în care se găsesc 
astăzi aceste state este un rezul
tat direct al politicii colonialiste 
și imperialiste, al faptului că timp 
de sute de ani aceste popoare au 
fost jefuite și asuprite, că pe sea
ma lor s-au realizat bogățiile și 
dezvoltarea uriașă în țările dez
voltate, bogate de astăzi. Este bine 
cunoscut că și poporul român a 
plătit zeci și zeci de miliarde de 
dolari pentru dezvoltarea țărilor 
bogate de astăzi. Acei care vor
besc acum de superioritatea sau 
de viața mai bună din țările capi
taliste n-ar trebui să uite aceasta 
niciodată ! Trebuie să spunem 

clasei muncitoare din aceste țări 
că situația lor mai bună de astăzi 
este rezultatul vieții grele, înapo
iate a peste 2/3 din omenire, că 
trebuie să lichidăm subdezvolta
rea odată cu lichidarea dominației 
coloniale și imperialiste, să asi
gurăm ridicarea popoarelor ră
mase în urmă la o viață nouă, li
beră, la o viață economică înflo
ritoare. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !").

România se pronunță ferm pen
tru realizarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
bazată pe egalitate, respect al in
dependenței și suveranității, pe 
neamestec în treburile interne, pe 
o cooperare în spiritul echității și 
avantajului reciproc. Trebuie să se 
facă totul .pentru a se ajuta țările 
rămase în urmă în eforturile pen
tru dezvoltarea lor economică și 
socială. De aceasta depinde și sta
bilitatea economiei mondiale, in
clusiv păstrarea actualului nivel în 
țările dezvoltate. Fără realizarea 
noii ordini economice, fără lichi
darea subdezvoltării nu se va pu
tea asigura nici stabilitatea econo
mică, dar nici pacea internaționa
lă. Pacea și noua ordine economică 
internațională reprezintă o unitate 
și o necesitate obiectivă — și tre
buie să facem totul pentru reali
zarea acestor două cerințe vitale 
pentru întreaga omenire ! (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Este necesar să facem totul pen
tru a asigura participarea la solu
ționarea marilor probleme interna
ționale a tuturor statelor, fără deo
sebire de mărime sau de orînduire 
socială. în mod deosebit trebuie să 
asigurăm participarea activă a ță
rilor mici și mijlocii, a țărilor ne
aliniate, a țărilor în curs de dez
voltare, care sînt vital interesate 
în soluționarea problemelor în in
teresul întregii omeniri, într-o po
litică democratică, de pace și inde
pendență. Este necesar să facem 
totul pentru creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, al al
tor organisme internaționale în 
soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane. Să facem ast
fel îneît hotărîrile adoptate de Or
ganizația Națiunilor Unite să fie 
îndeplinite și respectate de toate 
statele ! Numai așa vom reuși să 
asigurăm realizarea unor noi rela
ții în viața internațională, să creăm 
condițiile pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XII-lea privind politi
ca internațională, vom acționa cu 
toată fermitatea pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate țările so
cialiste, acordînd, desigur, o aten
ție deosebită relațiilor cu vecinii 
noștri. Vom întări, în continuare, 
relațiile cu țările în curs de dez
voltare, precum și cu țările capi
taliste dezvoltate, punînd întot
deauna la baza raporturilor noas
tre cu toate statele principiile ega
lității, respectului independenței 
și suveranității, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, dreptului 
fiecărui popor, al fiecărei națiuni 
de a fi pe deplin stăpîne pe des
tinele sale, de a-și organiza viața 
așa cum doresc, fără nici un 
amestec din afară ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
— pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc să exprim, 

încă o dată, satisfacția pentru ceea 
ce am constatat în activitatea oa
menilor muncii din Brașov, a or
ganizațiilor de partid, a consiliilor 
oamenilor muncii, a sindicatului, a 
tineretului, în activitatea clasei 
muncitoare, a inginerilor, a tehni
cienilor, a țărănimii. îmi exprim 
convingerea că această uriașă for
ță pe care o reprezintă oamenii 
muncii din cel mai industrializat 
județ al patriei noastre va ști să 
lucreze în așa fel încît să lichide
ze rapid lipsurile care mai există 
în diferite domenii, pentru ca Bra
șovul să se prezinte la sfîrșitul 
anului și al cincinalului cu rezul
tate deosebite în toate domeniile 
de activitate ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Așa cum am menționat mai îna
inte, ar fi bine dacă v-ați propu
ne, dragi tovarăși, să ocupați, în 
acest cincinal, cel puțin o dată lo
cul I în întrecerea dintre județe. 
Aveți posibilitatea — și trebuie 
să faceți acest lucru ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Vă adresez, dumneavoastră, tu
turor oamenilor muncii din jude
țul și municipiul Brașov urarea 
de succese tot mai mari în întrea
ga activitate, multă sănătate și 
multă fericire! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate; se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !", 
„Ceaușescu — pace!“. Toți cei 
prezenți Ia marea adunare popu
lară ovaționează minute în șir, 
într-o atmosferă de puternică uni
tate, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul ge
neral al partidului și președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

moderna întreprindere „HidromecanicaMarea adunare
(Urmare din pag. a U-a)
am obținut importante economii la 
consumurile specifice, reușind să 
înregistrăm o reducere a cheltuieli
lor materiale cu 10,1 lei la 1 000 lei 
producție-marfâ și depășirea indica
torului de producție netă cu 27,1 mi
lioane lei.

Cu acest prilej, vă rog să-mi per
miteți sâ exprim cele mai calde 
mulțumiri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
care ne-a acordat un sprijin generos 
in asimilarea și introducerea unor 
noi tehnologii, în desfășurarea unei 
bogate activități de cercetare științi
fică in combinatul nostru.

Prețioasele indicații" de care am 
beneficiat cu prilejul vizitei de lu
cru efectuate la combinatul nostru 
de către dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, con
stituie pentru noi un program mobi
lizator de a acționa cu și mai multă 
fermitate pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime, creșterea 
randamentelor de transformar’e, în
locuirea tehnologiilor mari consu
matoare de energie, folosirea inte
grală a capacităților de producție, 
asigurarea unei bune întrețineri și 
exploatări a instalațiilor și utilaje
lor, perfecționarea pregătirii profe
sionale a întregului personal, întări
rea ordinii și disciplinei în toate 
secțiile și locurile de muncă. Tot
odată. organele și organizațiile de 
partid. de masă și obștești, consi
liul oamenilor muncii vor intensifi
ca eforturile pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c., a idei
lor și tezelor ce se desprind din cu- 
vîntările dumneavoastră cu privire 
la ridicarea nivelului ideologic, po
litic și cultural al tuturor oamenilor 
muncii, pentru educarea lor in spiri
tul înaltelor principii ale socialis
mului și comunismului.

In numele muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor din Combinatul 
chimic Victoria, doresc să vă adre
sez din inimă, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, multă 
sănătate, putere de muncă și de 
creație pentru prosperitatea poporu
lui român, pentru înflorirea și mă
reția României socialiste și ridicarea 
ei tot mai sus în constelația po
poarelor lumii.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, exprimînd dorința 
participanților la adunare, a tuturor 
locuitorilor Brașovului, a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîntul.

Primit cu vii și îndelungi aplau
ze, cu puternice urale și ovații, a 

luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deo
sebit interes, cu deplină aprobare 
de toți participanta la adunare, fiind 
subliniată în repetate rînduri de 
îndelungi aplauze, urale și ovații ; s-a 
scandat cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“.

în încheierea adunării, făcîndu-se 
ecoul sentimentelor și gîndurilor co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, din județul Brașov, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, luînd cuvîntul, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
în numele organizației județene de 

partid, al tuturor locuitorilor județu
lui, vă adresăm cele mai vii mulțu
miri pentru strălucita cuvîntare cu 
care ați onorat adunarea noastră, 
pentru vizita de lucru efectuată în 
județul nostru.

Aprecierile și indicațiile referitoare 
la județul nostru, tezele și ideile de 
mare însemnătate privind politica 
internă și externă a partidului și 
statului pun încă o dată în lumină, 
cu deosebită putere, preocuparea 
dumneavoastră neobosită pentru 
bunul mers al întregii vieți eco
nom ico-sociale, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor și năzuințelor fundamen
tale ale poporului român.

Am reținut cu toată atenția obser
vațiile și cerințele formulate de 
dumneavoastră în cadrul acestei adu
nări privind neajunsurile care se 
manifestă încă în județul nostru, cît 
și recomandările concrete făcute la 
fiecare unitate vizitată și ne angajăm 
să acționăm energic, cu răspundere 
comunistă, pentru înlăturarea lor și 
îmbunătățirea întregii activități.

Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru sprijinul permanent și îndrumă
rile deosebit de prețioase pe care ni 
le acordați, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom munci cu dăruire și abnegație 
revoluționară pentru înfăptuirea di
rectivelor dumneavoastră, pentru a 
vă putea raporta că organizația 
noastră de partid, județul nostru 
și-au îndeplinit cu cinste datoria de 
onoare de a fi în primele rînduri 
ale luptei pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului.

în încheiere. în numele comuniști
lor, al tuturor locuitorilor județului 
Brașov, vă adresăm dumneavoastră. 

mult iubite tovarășe secretar gene
ral, tovarășei Elena Ceaușescu cele 
mai calde urări de sănătate, ani 
mulți și bogați în înfăptuiri, spre 
continua propășire a României so
cialiste și prosperitatea poporului 
român.

Să ne trăiți întru mulți ani pentru 
a ne călăuzi spre -culmile luminoase 
ale civilizației comuniste !

Adunarea s-a încheiat în aceeași 
atmosferă vibrantă, însuflețită, de 
înălțător patriotism, cei prezenți 
reafirmîndu-’și hotărirea de nestră
mutat de a da viață îndemnurilor și 
orientărilor formulate de secretarul 
general al partidului, de a-și aduce 
contribuția la înfăptuirea marilor 
sarcini ce revin județului din mobi
lizatoarele obiective înscrise în am
plul program de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

La plecare, zecile de mii de parti
cipant la marea adunare populară 
aclamă din nou cu însuflețire, ova
ționează îndelung pentru partid și 
secretarul său general, pentru conti
nua înflorire a patriei noastre socia
liste.

O gardă alcătuită din militari ai 
forțelor noastre armate, din membri 
ai gărzilor patriotice și ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Au răsunat solemn acordurile 
Imnului de Stat al Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu s-au îndrep
tat apoi spre Predeal.

Pe întregul traseu ce a străbătut 
cîteva din arterele principale ale 
Brașovului, străjuit de moderne con
strucții ridicate în ultimii ani, nu
meroși locuitori ai orașului și-au 
manifestat cu deosebită căldură dra
gostea și stima față de secretarul ge
neral al partidului, recunoștința față 
de grija sa statornică pentru dez
voltarea necontenită a județului lor, 
ca dealtfel a tuturor zonelor țării, 
pentru ridicarea permanentă a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Bra
șov s-a încheiat. Noul dialog de 
lucru al conducătorului partidului și 
statului nostru cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale brașoveni 
are. asemeni tuturor întîlnirilor pre
cedente, o importanță deosebită pen
tru mersul înainte al județului. 
Aprecierile și îndemnurile adresate 
cu acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au însuflețit și vor călăuzi 
eforturile creatoare, întreaga muncă 
pe care oamenii muncii din această 
parte a țării o consacră progresului 

•și prosperității județului lor, propă
șirii patriei noastre socialiste.
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La zi in AGRICiJKulA i O RECOLTĂ SE STRlNGE, ALTA SE PREGĂTEȘTE
CONSTANȚA: VESTI DE PE OGOARE

Ritmul de lucru trebuie intensificat
la recoltarea florii-soarelui /

în județul Constanta, cultura flo
rii-soarelui, care ocupă 46 000 de 
hectare, a ajuns la maturitate și in 
majoritatea unităților agricole a în
ceput recoltarea ei. „în perioada 
premergătoare recoltării — ne spune 
tovarășul Gheorghe Anghelina, di
rectorul direcției agricole județene — 
s-a organizat un instructaj la S.M.A. 
Sibioara cu directorii stațiunilor de 
mecanizare a agriculturii și între
prinderilor agricole de stat, cu ingi
nerii șefi și șefii formațiunilor de 
mecanizare, in cadrul căruia au fost 
prezentate modalitățile de stringere 
a acestei culturi, viteza de lucru 
planificată pe fiecare consiliu agro
industrial și pe fiecare unitate, cal
culată pe baza mijloacelor aflate în 
dotare. S-a stabilit ca cele 151 de 
formații de mecanizare, care dispun 
de 855 de combine echipate cu dis
pozitive pentru recoltarea florii- 
soarelui, să încheie lucrarea în opt 
zile bune de lucru. Avîndu-se in 
vedere că această cultură pre- 
rnerge griului, s-a stabilit ca supra
fețele recoltate să fie eliberate ime
diat de resturile vegetale, arate și 
pregătite pentru semănat. Capitulele 
și pleava, care constituie un foarte 
bun furaj pentru oi, șe adună in 
dispozitive speciale, iar bețele se 
string pentru a fi folosite drept com
bustibil in crescătoriile de pui sau 
pentru nevoile cooperatorilor. Am 
stabilit, de asemenea, ca recolta 
strînsă de pe solele unde sămînța 
are o umiditate mai mare de 18 la 
sută să fie întinsă pe platforme și 
solarizată înainte de a fi livrată ba
zelor".

Pe ogoarele cooperativei agricole 
Tîrgușor ne convingem că modalită
țile de lucru indicate se aplică în
tocmai, consiliul de conducere stabi
lind chiar măsuri suplimentare pen
tru intensificarea ritmului recoltării 
și înlăturarea oricărei pierderi. Con- 
statindu-se că în zona neirigată 
plantele au ajuns înai repede la ma
turitate, conducerea cooperativei n-a 
așteptat indicații speciale de la județ 
pentru a începe recoltarea, ci a dis
pus intrarea în brazdă a combinelor 
aflate in dotarea secției de mecani
zare. întrucit la vecini culturile erau 
mai întîrziate, conducerea cooperati
vei a cerut consiliului agroindustrial 
să suplimenteze forțele mecanice cu 
patru combine, în afara celor trei 
aflate în brazdă. „Ca urmare — ne 
spune tovarășa Ana Vornicu, pre
ședinta cooperativei — pînă în di
mineața zilei de 31 august recolta a 
fost strînsă de pe 105 hectare din cele 
150 cultivate. E adevărat, acum am 
restituit vecinilor combinele, pentru 
că au început și ei recoltarea, dar 
in următoarele două zile încheiem 
lucrarea",

Munca este organizată în flux con-
tinuu și, ca atare, în a^eșșțrț .unitate,, , 
24 de hectare au și fost eliberate de 
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în vederea pregătirii pentru semă
nat, „Cu resturile vegetale ce fa
ceți ?" — o întrebăm pe președinta 
cooperativei. „Le strîngem pentru 
furajarea oilor. în momentul de față 
mijloacele mecanice sînt însă ocupa
te la adunatul altor furaje, dar in 
zilele următoare vom trece masiv la 
stringerea resturilor vegetale de la 
această cultură și vom continua ară
turile".

La I.A.S. Tîrgușor, unde recoltarea 
florii-soarelui a fost declanșată mai 
din timp, s-a adunat pină acum re
colta de pe 110 hectare din cele 360 
cultivate. Pe ansamblul consiliului 
agroindustrial Dorobanțu, diiy care 
fac parte și cele două unități agricole 
amintite, recoltarea florii-soarelui s-a 
făcut pe 14 la sută din suprafața cul
tivată. Dealtfel, această lucrare se 
desfășoară acum în toate unitățile 
consiliului, cu toate forțele, iar prin 
redistribuirea combinelor de la cele 
care vor încheia recoltarea, există 
«tondiții ca strînsul culturii să se în
cadreze în termenele stabilite.

Bine se lucrează la recoltarea flo
rii-soarelui și în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial vecin — Ho- 
ria, unde, de asemenea, cultura a a- 
juns la maturitate. Dar rezultatele 
puteau fi și mai bune dacă săptămîna 
trecută la I.A.S. Stupina — care de
ține 500 de hectare cu floarea-sdare- 
lui — ai- fi funcționat toate cele zece 
combine prevăzute pentru recoltare. 
Au funcționat însă numai patru, plus 
două trimise în ajutor de la Băltă- 
gești. De ce ? „Pentru că n-au fost 
montate la timp dispozitivele la com
binele C 12 — a căutat să motiveze 
inginerul-șef al unității, Nicoiae 
Măndoiu. Dar se lucrează la monta
rea lor, iar în zilele următoare com
binele vor intra in lanuri". în ce pri
vește stringerea capitulelor rămase 
pe cîmp, inginerul-șef invocă atît 
lipsa mijloacelor de tocat, cit și a 
remorcilor pentru transport. Se pare 
însă că ii este greu să recunoască de
ficiențele de ordin organizatoric care 
au dus la intîrzierea pregătirii com
binelor și a celorlalte mijloace ce 
trebuie să asigure executarea în flux 
continuu a recoltării, eliberării tere
nului și arăturilor pentru însămin- 
țări.

Pe ansamblul județului, recolta de 
floarea-soarelui a fost strînsă, pînă 
în dimineața zilei de 31 august, de 
pe 3 025 hectare. Se cuvine menționat 
ritmul bun de lucru din unitățile con
siliilor agroindustriale Remus Oprea- 
nu, Sibioara și Adamclisi, unde vi
teza zilnică se apropie de cea prevă
zută în plan. în schimb, în consiliile 
agroindustriale Cogealac și Negru 
Vodă lucrarea nici n-a început. Mul
te lanuri sint însă coapte și, de a- 

. ceea, ritmul de lucru trebuie mult in
tensificat in toate unitățile.

George M1HĂESCU 
corespondențțfj...^Șcinteli" ■

BRAILA: Asigurarea semințelor ifi 
cantitățile prevăzute și de calitate 
necesară preocupă în mod deosebit 
organele agricole din județ. Sămința 
de griu este depozitată bine, excep
ție făcind doar cele 940 tone care in- 
tirzie să sosească aici din județele 
Călărași, Teleorman, Dolj, Arad, 
Neamț, Iași, Olt și Bihor.- Pentru a- 
ceastă cultură, harnicii agricultori 
brăileni și-au creat chiar un surplus 
de sămînță, la unele soiuri, din care 
3 354 tone au și fost repartizate altor 
județe. Sămînța de orz și orzoaică 
este asigurată (8 466 tone), surplusul 
de peste 3 700 tone urmând a fi tri
mis altor județe. După cum apre
ciază specialiștii ■ direcției agricole 
județene, calitatea semințelor care 
vor fi introduse in spl in această 
toamnă este pe măsura exigentelor 
prevăzute in normativele in vigoare. 
Acum, deci, agricultorilo'r de aici nu 
le mai rămâne decit să „prindă" 
timpul optim, căci proba hărniciei o

vor face neîndoielnic. (Corneliu Ifrim, 
corespondentul „Scinteii").

TULCEA : Pînă marți, 31 august, 
in județ au fost recoltate peste 27 000 
tone de legume. Primele semne ale 
toamnei îndeamnă insă la muncă 
mai grabnică: în ultimele cinci zrle, 
oamenii satelor au strins legume 
peste cantitățile înscrise in grafice. 
Intr-o singură zi — luni, 30 august — 
ei au cules și transportat 800 tone 
de legume, din care 600 tone de to
mate. Producția de roșii e bună, in 
multe locuri se recoltează de zor, dar 
in cimp se mai află peste 5 000 tone 
de tomate ajunse la maturitate. Pen
tru preîntâmpinarea pierderilor dato
rate supracoacerli roșiilor, organele 
agricole au stabilit ca zilnic să fie 
valorificate cel puțin 1 000 tone de 
tomate. Ritmul recoltării ardeiului 
este insă foarte lent. Față de 100 de 
tone cit este prevăzut să se recolteze 
zilnic, in ultimele zile s-au strins

doar 20—25 de tone. Forță de munci 
pentru recoltarea legumelor la timp 
există, mijloace de transport de ase
menea. Dar Fabrica de conserve din 
Tulcea a început să fie asaltată de 
telefoane, de delegați ai unor unități 
agricole. Acum, in plin sezon, ea nu 
poată să prelucreze toate legumele 
fiindcă nu are... capace pentru bor
cane ; iar trustul horticulturii tot 
caută alțl beneficiari pentru a pre
lua și valorifica producția. Fiind 
vorba de recolte care se pot deprecia 
de la o zi la alta, ar fi salutară o in
tervenție operativă a forurilor de 
resort. (Neculai Amihulesei, cores
pondentul „Scinteii").

SUCEAVA : în unitățile agricole 
din județul Suceava au fost arate 
doar 11 000 hectare din cele 48 770 
hectare prevăzute, întârzierea se da
torează mai cu seamă faptului că o 
bună parte din suprafața respectivă 
este ocupată de plante premergătoa-

re, care abia au început șă fie recol
tate. Sint totuși terenuri ce pot fi 
arate, dar această lucrare întârzie din 
cauza lipsei carburanților și, mai 
ales, a deficiențelor in organizarea 
muncii. Toate acestea au determinat 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură să ia măsuri in vederea 
intensificării recoltării inului — cul
tură premergătoare griului — și eli
berării terenurilor, mai ales in con
siliile agroindustriale Rădăuți, Todi- 
reșți și Ciprian Porumbescu, unde 
rezultatele se situează intre 12—52 la 
sută. în pofida ploii care a început 
să cadă marți dimineața, numeroase 
mijloace mecanice au fost concen
trate la arat. Intr-adevăr, experiența 
din toamna anului trecut nu putea 
fi dată uitării afit de repede : recolte 
și mai bune pot fi obținute in 1983 
numai făcind insămințărlle in epoca 
optimă! (Sava Bejinariu, corespon
dentul „Scinteii").

PRODUCȚIILE AGRICOLE ÎNALTE- măsura puterii de înriurire a muncii politico-educative
Dintotdeauna satul românesc a cin

stit cum se cuvine pe cei mai vred
nici fii ai săi : pe cei care așezau 
cei dinții sămința sub brazdă, pe cei 
care încheiau primii strînsul recol
tei. Reinnodipd firul acestei tradiții, 
Comitetul județean Teleorman al 
P.C.R. a transformat-o intr-o con
vingătoare acțiune politico-educativă, 
în cadrul căreia se pun in lumină 
experiențe valoroase, înaintate, re- 
liefindu-se adevărul că la temelia 
recoltelor bogate stă munca harnică, 
plină de dăruire, spiritul gospodă
resc. Genericul acestei manifestări ; 
„Șă învățăm de Ia fruntași". Prezenți 
la două asemenea acțiuni, am con
semnat în rindurile de mai jos des
fășurarea acestor activități educative.

...Dar mai întîi citeva date. Așa 
cum ne spunea tovarășul Gheorghe 
Olteanu, secretar al comitetului ju
dețean de partid, pentru multe uni
tăți agricole teleormănene recolta de 
orz și de griu din acest an a Înre
gistrat creșteri importante. Astfel, o 
serie de unități agricole au realizat 
producții între 4 000 și 5 000 kg la 
hectar, iar 4 unități au depășit hotarul 
celor 5 000 de kilograme la hectar. 
Drept urmare, unitățile agricole coo
peratiste din județ au livrat supli
mentar , la fondul centralizat al sta
tului 11 000 tone grîu. Aceste rezul
tate reflectă preocupările stator
nice ale mecanizatorilor, coope
ratorilor și specialiștilor pentru rea
lizarea unor lucrări agricole de cali
tate, pentru executarea lor la timpul 
optim etc. S-a acumulat, așadar, un 
bogat tezaur de experiență, care in 
mod firesc trebuia făcut cît mai larg 
cunoscut și însușit. S-au elaborat in 
acțestcO'Scop foi volante intitulate

„Tribuna experienței avansate", în 
care sint înfățișate metodele folosite 
pentru realizarea recoltelor bogate. 
S-a dat cuvintui jn aceste foi celor 
mai pricepuți specialiști, mecanizatori 
și cooperatori care au făcut cunoscu
tă „cheia"' succesului ior. Același 
lucru s-a urmărit și prin suita de 
acțiuni „Să învățăm de la fruntași". 
Și, deopotrivă, s-a urmărit mobiliza
rea lucrătorilor ogoarelor la realiza
rea exemplară a sarcinilor acestui

Smirdloasa — din care fac parte 
cooperativele amintite — sublinia că 
era posibil ca încă din această vară 
să șe depășească limita celor 
5 000 kg de grîu la hectar, dacă nu 
ar fi fost întîrzieri în stringerea re
coltei, ceea ce a făcut ca durata 
campaniei de vară să atingă 20 de 
zile. Cu forțele existente, recoltarea 
s-ar fi putut încheia în 10—12 zile 
bune de lucru. Aceasta a fost 
dealtfel și ideea evidențiată de to

însemnări din județul Teleorman

moment — stringerea legumelor și 
fructelor, recoltarea și- însilozarea fu
rajelor, executarea arăturilor și fer
tilizarea terenurilor, pregătirea se
minței etc.

...La Ștorobăneasa, cele două coo
perative agricole de producție (Beiu 
și Ștorobăneasa) au obținut produc
ții ce depășesc cu multe sute 
de kilograme recoltele planifica
te. în dezbaterea la care am asis
tat s-au amintit zeci de nume de 
mecanizatori, cooperatori, șefi de fer
mă a căror contribuție la obținerea 
acestor rezultate a fost precumpă
nitoare. Firesc, s-au spus și pentru 
aceștia multe cuvinte de laudă. Ceea 
ce ni se pare însă că trebuie re
marcat este faptul că nu laudele au 
primat, ci analiza atentă, făcută cu 
spirit de responsabilitate, a tuturor 
învățămintelor campaniei agricole 
trecute. Astfel, tovarășul Ion; Cîr- 
stea, inginer șef -al consiliului' unic 
agroindustrial'' dd'1 stat și cdâjietătisț

varășul Liviu Catricică, inginer-șef 
Ia C.A.P. Beiu. Faptul că nu toate 
combinele au fost bine reparate, 
preciza el, a făcut să se piardă timp 
prețios ; astfel, dacă pe primele sole 
de pe care s-a strins recolta, pro
ducțiile s-au ridicat la 5 300 kg grîu 
la hectar, de pe solele pe care s-a 
strins griul mai tîrziu producțiile au 
fost mai mici cu cîteva sute de 
kilograme la hectar ; numai prin 
scăderea greutății hectolitrice a boa
belor s-au pierdut circa 800 kg ia 
hectar. înmulțiți această cantitate 
cu cele peste 400 de hectare pe care 
am cultivat grîu și fiecare va înțe
lege cît am pierdut cu toții.

...Și în comuna Bogdana sînt două 
cooperative agricole de producție ; 
la Urluiu și Ulmeni. Dar deși sînt 
vecine, deși condițiile de sol șl cli
matice au fost în bună măsură 
asemănătoare, cooperatorii de aici 
au obținut producții mult diferite. , 

' fo vreme ■'c!^‘. lăi''Uriuiu s-au realizat'

5 222 kg de griu la hectar (cu 
1 322 kg peste plan), la Ulmeni s-au 
obținut doar 4 200 kg. Tocmai de 
aceea, dezbaterea organizată de co
mitetul județean de partid a avut 
drept ax central analiza cauzelor 
care au dus la aceste mari discre
panțe. Astfel, cooperatorii din Ulmeni 
au putut afla — din cuvîntul rostit 
de Ion Dragomir, președintele C.A.P. 
Urluiu, Alexandru Nițu, șef de fermă, 
Constantin Raicu și Stelea Stafie, 
mecanizatori, George Neacșu, secre
tarul comitetului comunal U.T.C., 
Nicu Motea, șeful secției de me
canizare — că vecinii lor din 
Urluiu au semănat griul după 
cele mai potrivite culturi premergă
toare, că fertilizarea a fost exe
cutată la timp și potrivit tehnolo
giilor de lucru, că s-a realizat o 
densitate optimă a plantelor, că 
erbicidarea s-a făcut in bune con
diții, astfel îneît pe toate cele 400 de 
hectare însămînțate cu grîu, cultură 
a fost curată și viguroasă. Prin 
glasul președintelui lor, Ion M. So- 
reață, cooperatorii din Ulmeni s-au 
angajat ca în anul viitor să-i în
treacă pe cei din Urluiu.

...Celor mai harnici, celor mai gos
podari săteni li s-au înmînat diplome 
și le-au fost dedicate frumoase pro
grame cultural-artistice, manifestă
rile „Să învățăm de la fruntași" 
dovedindu-se astfel prilejuri de 
omagiere a muncii făcute cu pasiune, 
cu răspundere, a spiritului gospodă
resc. și, deopotrivă, de reliefare a 
unor utile învățăminte.

Silviu ACHIM 
Stan ȘTEFAN 
corespbhdentul „Scinteii"- j
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Sondori 
la înălțime

La Asău, intr-un nou zăcă
mânt petrolier din județul Ba
cău, a fost pusă in funcțiune o 
sondă neobișnuită pentru a- 
ceste locuri. Recordul pe care 
îl deține constă in faptul că ea 
„scoate" țiței de la o adincime 
de peste 5 300 metri, fiind con
siderată cea mai adincă de a- 
cest fel din tară. Realizatorii a- 
cesteia sint petroliștii din bri
gada condusă de maistrul Au
rel Mlhătleanu din cadrul Sche
lei de foraj Tirgu Ocna. Re 
lingă recordul de a scoale ți
ței de la cea mai mare adinci
me, petroliștii din brigada lui 
Mihălleanu au înregistrat aici 
încă un succes de prestigiu : ei 
au forat sonda respectivi in
tr-un timp de două ori mai scurt 
față de cel prevăzut pentru a- 
semenea obiectiv. Deși recordu
rile s-au înregistrat in adincurt, 
faptele petroliștilor de aici sint 
la... înălțime !

Un semnal 
in noapte

Corespondentul nostru volun
tar Teodor Balmos ne scrie că, 
prin întunericul nopții, mecani
cul trenului rapid 32 a obser
vat, in apropiere de stația Va
dul Crișului, o mogildeață sus
pectă. L-a anunțat prin radio 
pe impiegatul de serviciu din 
stația respectivă, iar acesta pe 
mecanicul Kiss Traian de pe 
mărfarul care tocmai urma să 
treacă, rugindu-l să încetineas
că sau să oprească la punctul 
cu pricina, să vadă despre C& 
e vorba. Acesta a oprit și a ză
rit un om grav accidentat. L-a 
urcat in tren, dar cind să por
nească a auzit, dintr-un șanț, 
incă un strigăt de ajutor : „Sal- 
vați-mă și pe mine, fraților, nu 
mă lăsați !“ A fost adus și al 
doilea accidentat. Amindoi au 
fost grabnic internați la spitalul 
din Aleșd.

Un semnal de alarmă pentru 
cei care se încumetă să circule 
pe liniile de cale ferată, mai ales 
noaptea, pe întuneric.
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BÎRLAD :

O nouă capacitate 
productivă

La secția mașini-unelte speciale 
pentru prelucrarea metalelor prin 
așchiere a cunoscutei întreprinderi 
de rulmenți din municipiul Bîrlad 
a intrat in funcțiune o nouă capa
citate de producție. Aici se produc 
strunguri automate cu două axe, 
mașini de rectificat, frezat, de de
bitat automat rapid și altele, cele 
mai multe dintre ele necesare fa
bricării de rulmenți. Este de sub
liniat că destoinicul colectiv al în
treprinderii bîrlădene nu numai 
că-și asigură prim autoutilare ceâ 
mai mare parte din necesarul de 
mașini-unelte, ci livrează și altor 
unități din țară mașini pe care 
acestea și le procurau pînă acum 
din import. (Petru Necula, corespon
dentul. „Scinteii").

CRISTURU SECUIESC :

A intrat în funcțiune o modernă fabrică de nutrețuri combinate
în orașul Cristuru Secuiesc a in

trat în funcțiune fabrica de nutre
țuri combinate. Noul obiectiv are o 
însemnătate deosebită nu numai 
pentru sporirea puterii productive a 
orașului Cristuru Secuiesc, ci și 
pentru întregul județ. Prima uni
tate de acest tel pe meleagurile 
harghitene, fabrica de nutrețuri 
combinate dispune de personal 
muncitor temeinic pregătit profe
sional, de hale de producție și la
boratoare special amenajate și în
zestrate cu utilaje de -inaltă teh
nicitate, produse in exclusivitate în 
țară. Realizind anual peste 60 000 
tone nutrețuri combinate, noua fa
brică își aduce contribuția la dez
voltarea sectorului zootehnic din 
județul Harghita — la nivelul posi
bilităților și cerințelor actuale. (I. D. 
Kiss, corespondentul „Scinteii").
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Cum poate fi scurtat drumul 
lemnului de fag spre celuloză ?

I Gestionarul 
I „mărinimos"
8 Ce credeți că făcea gestiona

rul de la bufetul din satul Ada- 
~ j> pe numele 

___. A făcut exact 
<)eia ce nu trebuia sâ facă! A- 
dică, în loc să-și vadă de trea
bă, să vindă marfa, să încaseze 
banii de la clienți și să-i de
pună unde trebuie, el și-a fă
cut rost de un caiet și a înce
put să treacă in el numele 
clienților care consumau cit 
puteau, dar de plătit nu plă
teau. Iliuță le dădea pe credit. 
Cu alte cuvinte, voia unul un vin 
sau o țuică, se ducea la Iliuță, 
Iliuță il servea, ii trecea nume
le și suma in caiet și... hai no
roc ! Dar gestionarul „mărini
mos" s-a văzut in fața instanței 
de judecată. Nu i se mai putea 
acorda nici un... credit.

Irul ae ta oujetut r 
lin, județul Sălaj, 
șău Ilîe. Coste ? A
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Delta Dunării, paradisul păsărilor, poate deveni și 
UN PARADIS AL ALBINELOR

In județul Tulcea albinăritul este 
o activitate cu caracter tradițional. 
Pădurile de tei, flora spontană din 
Delta Dunării, suprafețele mari cul
tivate cu floarea-soarelui oferă po
sibilități bune pentru practicarea al- 
binăritului. Folosind această bază 
meliferă, apicultorii tulceni se situ
ează, de mai mulți ani, printre prin
cipalii producători de miere din țară. 
Ei livrează, anual, la fondul de stat 
aproximativ 450 tone de miere ; alte 
sute de tone se valorifică pe piață 
ori se consumă pe plan local.

în ultimul timp, această activitate 
tradițională tinde să capete un ca
racter intensiv. în urmă cu cîțiva 
ani, la I.A.S. „9 Mai" din Tulcea s-a 
înființat o fermă apicolă care are 
acum 4 300 de familii de albine, api
cultorii de aici livrînd in medie, a- 
nual, la fondul de stat peste 50 de 
tone de miere, în 1982 existind per
spectiva livrării a 60 tone miere. 
Pentru aceasta, ferma și-a propus 
sporirea numărului de stupi. „Am 
înființat la Maliuc un centru pentru 
producerea materialului biologic și 
creșterea măteilor selecționate — ne 
spunea Gheorghe Pușcașu, șeful fer
mei și, in același timp, președintele 
filialei județene a asociației crescă
torilor de albine. Acolo realizăm și 
producție apicolă : miere, lăptișor de 
matcă, polen, venin de albine și api- 
larnin. Folosim, totodată, baza mate
rială de care dispunem pentru in
struirea apicultorilor din județ, din 
țară și uneori chiar a celor de peste 
hotare. La Maliuc, anual, mii de a- 
picultori învață din experiența stu- 
parilor din Delta Dunării, se docu
mentează asupra noutăților din api
cultura".

O experiență veche în ceea ce pri
vește albinăritul există și in gospo
dăriile individuale ale populației. In 
ultimii zece ani numărul stupilor în
grijiți de apicultorii înscriși în aso
ciația crescătorilor de albine s-a du
blat, ajungindu-se anul acesta la 
31 000 de familii de albine.

Dar incheind acest bilanț succint, 
se poate pune totuși întrebarea : re

flectă reușitele apicultorilor tulceni 
condițiile naturale de care dispune 
județul ? Se situează ele la un nivel 
cu adevărat mulțumitor ori sint me
ritorii numai în raport eu realizările, 
mai slabe, din alte județe ?

Este adevărat că numărul famili
ilor de albine a crescut an de an. în 
ultimii 20 de ani, de pildă, numărul 
stupilor în județul Tulcea a sporit cu 
80 Ia șută, ajungind în 1982 la 37 730 
de familii. După cum menționam, 
cea mai mare parte — 31 000 de stupi 
— aparțin apicultorilor membri ai 
asociației crescătorilor de albine.

— ne spunea președintele filialei a- 
sociației — dar nu avem nici o po
sibilitate de control asupra produc
ției. Controlul este exercitat, teore
tic vorbind, de unitățile cooperației 
de producție și achiziții, care preiau 
producția apicolă. Dar aceste unități 
nu au plan decit pentru miere. Or, 
economia, cetățenii, industria au ne
voie și de ceară, și de lăptișor de 
matcă, și de polen — produse care, 
uneori, ajungeau să se procure din 
import".

Dacă în ceea ce privește albinăritul 
practicat în gospodăriile populației

Județul Tulcea dispune de mari posibilități 
pentru dezvoltarea apiculturii

Avînd în vedere că există 5 000 de 
membri locali ai asociației, rezultă 
o medie de 5—6 stupi la un apicul
tor. Dar faptul că într-o comună ca 
Izvoarele există 10 apicultori cu a- 
proape 100 de stupi fiecare, adică de 
circa 20 de ori peste medie, denotă 
că posibilitățile existente — și încă 
nevalorificate — sint mult mai mari 
decit media arătată. Faptul că fie
care din acești apicultori individuali 
livrează la fondul de stat, anual, 
cite 15—20 tone de miere, adică 
doi-țrei crescători de albine egalea
ză livrările fermei I.A.Ș., întărește 
concluzia enunțată.

în timpul anchetei ne-a fast sem
nalată și o anomalie organizatorică 
ce depășește limitele județului. Ne 
referim la faptul, ciudat, că asociația 
crescătorilor do albine are îndatoriri, 
dar... nu are și drepturi în ce priveș
te activitatea apicultorilor individu
ali — ceea ce are consecințe nega
tive asupra productivității, în speci
al la derivatele apicole. Despre ce 
este vorba ? „Noi asigurăm apicul
torilor medicamente, biostimulatori, 
mătei selecționate, asistență tehnică

problema este de a generaliza expe
riențele de vîrf și, eventual, de a 
perfecționa cadrul organizatoric al 
activităților, în cazul stupinelor din 
cooperativele agricole e necesară o 
redresare radicală a activității. Cu 
ani in urmă, albinăritul in coopera
tivele agricole de producție din ju
dețul Tulcea era foarte răspîndit. 
Astfel, acum zece ani existau în aces
te unități pește 6 000 de familii de al
bine și se livrau la fondul de stat a- 
proximativ 100 tone de miere. Acum, 
numărul familiilor a scăzut la 300, 
adică au rămas doar... 5 la sută 
(I) din efectivul, inițial. Chiar din 
acest număr redus de stupi, tre
buie reținut că două treimi sînt ai 
C.A.P. Luncavița, ceea ce înseamnă 
că în celelalte cooperative apicultura 
este, practic, inexistentă. Și nu pen
tru că această ocupație ar fi neavan- 
tajoasă. „Din valorificarea produse
lor sectorului apicol — ne spunea 
Ștefan Burghelea, președintele coo
perativei — obținem venituri în va
loare de 140 000 lei pe an“. Pentru 
că există încă în cooperativele agri
cole foarte mulți apicultori care se

ocupă cu altceva. Folosind pretextul 
unor accidente provocate prin admi
nistrarea neatentă a insecticidelor, 
și-au făcut loc comoditatea, dezinte
resul.

Avînd în vedere și restanțele, și 
experiența bună, și condițiile natu
rale, și greșelile comise, organele ju
dețene au elaborat și aprobat un 
larg program de dezvoltare a apicul
turii. Consemnăm din măsurile a- 
doptate, din metodele alese, din re
zultatele finale preconizate :

O Uniunea județeană a C.A.P. va 
reînființa, în următorii trei ani, stu
pinele din majoritatea cooperativelor 
agricole.
• Apicultorii de la Maliuc vor în

ființa o pepinieră pentru producerea 
familiilor de albine.

® Se va încuraja cp insistență ac
tivitatea micilor apicultori. Consiliul 
județean al pionierilor va generaliza 
experiența școlilor din Maliuc, Mah- 
mudia și Ceamurlia de Jos, care au 
înființat stupine și au livrat statului 
anul trecut primele cantități de mie
re. Pină la sfirșitul acestui cincinal 
vor lua ființă in județ peste 100 de 
stupine pionierești.

® Ca urmare a măsurilor de mai 
bună organizare a apiculturii în gos
podăriile populației se va urmări ca, 
pînă la sfirșitul cincinalului, numă
rul familiilor de albine din acest 
sector să ajungă la minimum 50 000.

® Producția de miere livrată la 
fondul de stat se va dubla in acest 
an față de anul trecut, iar pină in 
1985 va crește Ia 1 000 tone anual.

Sint doar cîteva dintre măsurile 
întreprinse și rezultatele scontate în 
județul Tulcea pentru dezvoltarea 
apiculturii. Ele demonstrează că 
acest sector cu vechi tradiții poate 
să dea producții mult mai mari, în 
avantajul consumatorilor, al econo
miei naționale și al producătorilor 
înșiși.

Neculai AMIHULESEI 
corespondentul „Scinteii"

„Doar strădania beneficiarului de a 
grăbi punerea in funcțiune a unei 
instalații industriale complexe nu este 
suficient". în sprijinul acestei afir
mații, ce exemplu mai bun decit cel 
oferit de marile întîrzieri in pornirea 
noii instalații de celuloză chimică din 
lemn de fag, cu o capacitate de 60 000 
de tone pe an, din cadrul Combina
tului de celuloză și hirție Brăila, cu 
termen inițial de punere in funcțiune 
septembrie 1979 ?

Ce reprezintă, de fapt, pentru eco
nomia noastră intîrzierea producerii 
celulozei chimice din lemn de fag ? 
Imense prejudicii. Mai intîi și întîi 
prin faptul că nu se valorifică supe
rior, pe baza unei tehnologii originale 
românești, puse la punct de Institutul 
de cercetări și proiectări pentru ce
luloză și hîrtie, lemnul de fag, esență 
disponibilă in mari cantități la noi 
in țară. Principalul prejudiciu ii con
stituie însă faptul că stau imobilizate 
fonduri de sute de milioane de lei, 
cu alte cuvinte peste 90 la sută din 
utilajele noii fabrici.

— Pină la intrarea în funcțiune — 
trimestrul IV a.c. — a noului obiec
tiv pentru producerea celofibrei 
HWM tip bumbac, de la vecinul nos
tru, combinatul de fibre artificiale, 
destinatarul principal al celulozei 
chimice, pe baza solicitărilor primite 
de la diverse firme străine, am fi 
avut asigurată o bună desfacere la 
cursul actual, de circa 700 dolari 
tona, ține să precizeze ing. Ion Pe
trescu, directorul combinatului, și, 
totodată, director general adjunct al 
Centralei industriale de celuloză și 
hîrtie.

Strădaniile și preocupările spe
cialiștilor combinatului de a re
duce din handicapul intîrzierii nu 
sint intru totul zadarnice. Faptul că 
au efectuat deja o serie de probe 
tehnologice la o parte din subansam- 
blele existente, folosind celuloza de 
la vechile instalații, va evita să se 
piardă, ulterior, luni de zile cu re
glaje și stabilirea parametrilor pen
tru noile instalații. în plus, folosind 
utilajele montate, pe baza unei 
scheme minimale de pornire a 
fabricii, specialiștii de aici au început 
să producă din luna iunie celuloză 
papetară, apreciind că se vor putea 
realiza, in total, 11 000 tone pînă la 
finele anului. Iar leșiile reziduale vor 
fi regenerate deocamdată pe instala
țiile existente la combinatul brăilean, 
și eventual la alte combinate din 
țară, ceea ce presupune, firește, chel
tuieli suplimentare cu transportul.

Ce obstacole mai stau încă în ca
lea trecerii la producerea de celuloză 
chimică, prin noul procedeu 7 Desi
gur că. de la apelul adresat furnizo
rilor restanțieri in ancheta publicată 
in urmă cu mai bine de un an in 
„Scînteia". o serie de comenzi au 
fost onorate.

Mai există inșă și la ora actuală o 
serie de utilaje lipsă. Iată doar cî
teva din livrările care întîrzie, deși 
termenele din contracte au expirat de 
mult. O turbină de 6 MW —• furni
zor I.M.G.B., cițiva condensatori tu- 
bulari de la I.U.C. Făgăraș, o serie 
de aparate de măsură și control de 
la întreprinderea de elemente pneu

matice pentru aparate de măsură 
Birlad.

— Cea mai importantă perturbare 
și întîrzlere cu efecte tehnologice, 
dar și economice ne-a provocat-o insă 
întreprinderea bucureșteană „Vul
can", subliniază directorul combina
tului.

Este vorba de un utilaj-cheie al 
fabricii, cazanul de regenerare a le- 
șiilor reziduale, o serie de repere ale 
acestuia, inclusiv instalațiile aferen
te, revenind întreprinderii amintite. 
Intîrzierea în livrări ? De peste doi 
ani, fată de termenele contractuale. 
Iar în prezent, fiind sosite, în sfîrșit, 
toate furniturile, se apreciază că 
lucrările vor mai dura încă două 
luni, pînă la intrarea in probe teh
nologice.

în calitate de factor de conducere 
al combinatului și Centralei de ce
luloză și hîrtie, ing. I. Petrescu pri
vește problema acestor utilaje-cheie 
prin prisma noului obiectiv, vizind 
modernizarea instalațiilor de celu
loză chimică existente la combinatul 
brăilean, cu sporirea producției de la 
57 000 la 80 000 tone pe an (investiție 
cu termen de punere in funcțiune în 
1983—1985).

Dealtfel, și specialiștii Institutului 
de cercetări pentru celuloză si hîrtie, 
autorii tehnologiei, țin să sublinieze 
însemnătatea preîntîmpinării. din 
timp. Ia noile obiective, a probleme
lor legate de cazanele de regenera
re. Semnal cu atit mai demn 
de luat in seamă, cu cît, în cazul 
noii investiții de la Brăila, cazanele, 
ea dealtfel toate utilajele, vor fi in 
întregime de fabricație românească. 
Cu alte cuvinte, dacă Ia fabrica nouă 
din Brăila „inima" cazanului, partea 
sa sub presiune, a fost adusă din im
port, cazanele pentru următoarea in
vestiție trebuie proiectate și execu
tate in. întregime la noi în țară.

Importanța încadrării în graficele 
de livrare pentru noile obiective este 
cu atit mai mare, cu cît lanțul defi
ciențelor de la fabricarea celuloze
lor chimice ar putea provoca goluri 
serioase în asigurarea cu materie pri
mă a noilor întreprinderi de fibre 
artificiale (din Brăila. Dej, Suceava), 
ce urmează să fie aprovizionate în 
exclusivitate cu celuloză superioară 
românească.

Răspunderea față de realizarea la 
timp a noilor obiective pentru celu
loze chimice rezultă și mai pregnant 
în contextul Legii investițiilor, care 
stabilește responsabilități precise 
pentru fiecare participant la reali
zarea obiectivelor : atit pentru 
furnizorii de utilaje, pentru con
structori, dar și pentru beneficiari. 
Iar de răspunderea cu care va fi 
tratată de acum înainte această pro
blemă depinde desfășurarea în bune 
condiții a programului de asimilare 
a celulozelor chimice superioare din 
lemn de fag, necesare dezvoltării 
producției naționale de fibre ar
tificiale. Depinde afirmarea tehno
logiilor originale, concepute si mate
rializate în importante proiecte de 
către specialiștii institutului de pro
fil din Brăila și ai Institutului cen
tral de chimie București.

Ioana DABU
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Trei, și toți trei...
Viji Alexandru, Tordan .loz- 

sef și Pap Jozsef (toți din Tirgu 
Mureș) n-au călcat in viața lor 
pragul unei facultăți. Cu mare 
trudă din partea părinților și 
dascălilor, abia învățaseră să 
scrie și să citească. In schimb, 
cei trei erau nelipsiți de la 
„Braseria universității" din Tirgu 
Mureș. Care braserie nu mai 
are nimic comun nici cu desti
nația inițială, nici cu denumirea 
înscrisă pe frontispiciu. Cum 
deunăzi cei trei,‘ care iși ziceau 
„universitari", au provocat un 
scandal de pomină, au ajuns din 
braserie direct la închisoare.

Pe banii altora
Trei indivizi fără nici o ocu

pație — Nicoiae Ene, Ion Pe
tre șl Nicoiae Nica — toți trei 
din județul Prahova — se pri
pășiseră prin Rimnicu Vilcea. 
De cum aflau că un cetă
țean sau altul are mai mulți 
bani prin buzunare, cei trei îl 
ademeneau la jocuri de noroc. 
Sistemul folosit de ei era des
tul de naiv, de primitiv, dar 
foarte eficient. Puneau rămășa
guri pe te miri ce și nu se lă
sau pină nu-l ușurați pe credul 
de bani. Escrocii l-au făcut pe 
un tinăr din Rimnicu Vilcea să 
piardă cîteva mii de lei. Dar au 
intervenit organele de miliție 
cei trei au fost arestați.

Aveți cuvintui!
„Mă numesc Dumitru Pop 

sint din Berlnța, locuiesc 
nr. 170, județul Maramureș. 
La începutul acestui an i-am 
cumpărat soției o pereche de 
cizme. Pe etichetele lor, în
scrisul era foarte promiță
tor : -Model 3 602, preț 414 
lei, mărimea 39, fețe box fin, 
culoarea 0406, talpă 7 030». Ciz
mele erau fabricate la întreprin
derea de încălțăminte din Huși. 
Dar bucuria soției nu a durat 
decit... 500 de metri, pentru că 
atit a apucat să umble cu ciz
mele înainte de a se dezlipi. 
Le-am trimis la fabrică pe data 
de 9 ianuarie, iar pe 15 martie 
am trimis și o scrisoare reco
mandată, dar tot n-am primit 
răspuns. Apoi, pe 24 mai 
expediat și o telegramă, 
nici pină azi n-am primit 
puns. M-aș duce personal 
la Huși, dar mă tem că nu 
găsi pe nimeni pe la fabrică, de 
vreme ce de 8 (opt) luni de 
zile toate încercările mele s-au 
izbit de o inexplicabilă tăcere, 
între noi fie vorba, soția are ne
voie de cizme, nu de explicații".

Să le dăm totuși cuvintui 
producătorilor respectivi să 
„explice".

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
eu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Intensificarea cooperării economice 
între țările în curs de dezvoltare

Importantă cerință a actualității relevată la sesiunea 
Comitetului interguvernamental de la Manila

MANILA 31 (Agerpres). — La Ma
nila au luat sfîrșit lucrările primei 
sesiuni a Comitetului interguverna
mental pentru cooperarea economică 
intre țările în curs de dezvoltare. La 
lucrări a participat o delegație ro
mână, condusă de Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Sesiunea comitetului a examinat 
modul de punere în aplicare a pro
gramului de acțiune adoptat, în mai 
1981, de reuniunea ministerială de la 
Caracas a „Grupului celor 77“. sub- 
liniindu-se importanța crescîndă a 
lărgirii cooperării' economice între 
țările în curs de dezvoltare în con
textul deteriorării situației economice 
mondiale și al impasului în care se 
află negocierile cu țările dezvoltate.

Comitetul a aprobat recomandările 
convenite la cele 10 reuniuni secto
riale organizate pînă acum de „Grupul 
celor 77“ pentru extinderea cooperă
rii între țările în curs de dezvoltare 
în domeniile comerțului, finanțării, 
dezvoltării, transferului de tehnolo
gie, industrializării și creșterii pro
ducției agricole.

Au fost, de asemenea, aprobate re
comandările reuniunii de la București

a „Grupului, celor 77“ (iunie 1982) 
privind formarea de cadre pentru in
dustrie, exprimindu-se mulțumiri ță
rii noastre pentru buna organizare și 
desfășurare a acestei reuniuni.

Comitetul a aprobat proiectul de 
declarație privind lansarea, la începu
tul anului 1983, a negocierilor vizînd 
crearea unui sistem mondial de pre
ferințe comerciale între țările în curs 
de dezvoltare. S-a recomandat, tot
odată, elaborarea de către experți ai 
„Grupului celor 77“ a unui studiu 
privind înființarea unei bănci mon
diale a țărilor în curs de dezvoltare.

Rezultatele sesiunii comitetului vor 
fi supuse spre adoptare reuniunii 
miniștrilor' de' externe ai țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“, care 
va avea loc, în septembrie a.c., la 
New York.

★
în timpul sesiunii, șeful delegației * 

române a fost primit de primul mi
nistru filipinez, Cesar Virata, de mi
nistrul afacerilor externe, Carlos 
Romulo, de alți membri ai guvernu
lui filipinez și a avut convorbiri cu 
numeroși șefi de delegații prezente 
la reuniune.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Unități ale armatei libaneze amplasate în sectorul de 
vest al Beirutului • Alte contingente de combatanți palesti
nieni evacuate din capitala Libanului au sosit în țările arabe 
care s-au oferit să le găzduiască • Egiptul și Franța au cerut 
Consiliului de Securitate să reia examinarea inițiativei lor 
în problema recunoașterii drepturilor legitime ale poporu

lui palestinian

în țările C.E.E., șomajul a atins o cifră record

Probleme economice în dezbaterea miniștrilor 
de finanțe ai „celor zece“

COPENHAGA 31 (Agerpres). — 
Miniștrii de finanțe ai celor zece țări 
membre ale Pieței comune, reuniți 
timp de două zile în stațiunea Horn- 
baek, de lingă Copenhaga, în cadrul 
unei întîlniri neoficiale, s-au decla
rat pesimiști în ce privește perspec
tivele economice ale C.E.E., apre
ciind că șomajul va continua să 
crească și că- o relansare economică 
nu poate fi așteptată inainte de anul 
viitor. După cum a declarat la înche
ierea reuniunii ministrul economiei 
al Danemarcei, Ivar Noețgaard, care

a prezidat lucrările, participanții au 
elaborat liniile directoare in vederea 
unei acțiuni concertate de combatere 
a șomajului în cadrul C.E.E., a cărui 
rată se ridică în prezent la o cifră 
record — 9,4 la sută din forța de
muncă.

Ministrul de finanțe al R. F. Ger
mania, Manfred Lahnstein, a apre
ciat, la rîndul său, că, avînd în ve
dere dificultățile cu care sînt con
fruntate economiile „celor zece", gu
vernele respective vor fi nevoite să 
ia măsuri lipsite de popularitate și 
decizii severe în lunile care urmează.

Programul noului guvern italian
ROMA 31 (Agerpres). — Primul 

ministru al Italiei, Giovanni Spado- 
lini, a prezentat, în Camera Deputa
ților, programul noului guvern, for
mat la 23 august a.c., după o criză 
ministerială de 17 zile. Primul capi
tol al programului consacrat refor
mei instituționale are în vedere pu
nerea în aplicare a unui anumit nu
măr de norme procedurale' vizînd. e- 
yitărea recurgerii sistematice la.,3.6- 
crete-lege sau' lă votui de încredere 
al Parlamentului și, prin aceasta, la 
înlăturarea crizei politice repetate. 
Alt capitol, consacrat politicii econo
mice, reia planul de austeritate al

Comentariile
ROMA 31 (Agerpres). — Ziarele 

italiene comentează pe larg progra
mul noului guvern, prezentat, luni, 
în parlament de către primul mi
nistru, Giovanni Spadolini.

Teza centrală care prevalează în 
aceste comentarii este, potrivit coti
dianului „Corriere della Sera", că 
prăpastia dintre democrat-creștini și 
socialiști — principalii parteneri ai 
coaliției guvernamentale — tinde să 
se adio ceașcă. Dealtfel, trebuie re
levat că precedentul cabinet, condus 
tot de Spadolini, a demisionat ca 
urrpare a divergențelor dintre aceste 
două partide.

guvernului anterior, acordînd priori
tate luptei împotriva inflației și șo
majului, relansării investițiilor, asa
nării deficitului public și politicii 
fiscale. în acest sens, premierul Spa- 
dolini a atras atenția că în Italia rata 
inflației cunoaște cel mai înalt indi
ce din rîndul țărilor industrializate, 

în Camera Deputaților a Italiei au 
început, marți dufjă-amîază, dezbate
rile iri legătură cii. programul .noului 
guvern. Dezbaterile în Camera De
putaților se vor încheia joi.

Se apreciază că votul de încredere 
va interveni miercuri în Cameră De
putaților și sîmbătă în Senat.

presei italiene
La rîndul său, „II Giorno", din 

Milano, scrie că obiectivul noului 
guvern constă în reducerea deficitu
lui public și combaterea inflației, 
„dar, conchide ziarul, realitatea ci
frelor demonstrează că această bătă
lie este dificilă...".

în sfîrșit, cotidianul „La Republi
ca" este de părere că „presa italiană 
a acordat prea puțin spațiu informa
țiilor cu adevărat fundamentale, in 
special datelor statistice, relevînd 
declinul economic al țării, problemă 
care a devenit din ce în ce mai preo
cupau tă“.

BEIRUT 31 (Agerpres). — Unități 
ale armatei libaneze au fost ampla
sate în sectorul de vest al Beirutu
lui — transmite agenția France 
Presse. Astfel, pentru prima oară din 
1976, armata libaneză a ocupat pozi
ții în interiorul și în jurul postului 
de radio național și al ministerelor 
informațiilor și turismului. De ase
menea, detașamente ale armatei li
baneze au fost postate în fața sediu
lui televiziunii, la sediul guvernului 
și în fața Băncii centrale. .

KHARTUM 31 (Agerpres). — Un 
contingent de 500 combatanți pales
tinieni evacuați din Beirut au sosit 
luni seara în portul Sudan, la bordul 
navei grecești „Nereus", anunță 
agenția sudaneză de presă Suna.

Un al doilea contingent de luptă
tori palestinieni va sosi în următoa
rele zile.

Sudanul s-a oferit să găzduiască 
1 000 de combatanți palestinieni, 
după evacuarea lor din Beirut.

ADEN 31 (Agerpres). — Un al doi
lea contingent de combatanți pales
tinieni, evacuați din Beirut a debar
cat luni seara în portul Aden din 
R. D. P. Yemen, fiind-întâmpinați de 
mii de locuitori ai capitalei Și ofi
cialități sud-yemenite, în frunte.cu 
prim viceprim-ministrul Aii Antar — 
relevă agențiile France Presse și 
Reuter.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Ager
pres). — Egiptul și Franța au cerut 
Consiliului de Securitate să reia 
examinarea inițiativei lor comune 
care cheamă la recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian și participarea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei lă ne
gocierile pentru soluționarea _ pro
blemei palestiniene, informează a- 
gențiile' Reuter și U.P.I. Reprezen
tantul egiptean la Națiunile Unite a 
dat publicității o scrisoare adresată 
secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, prin care 
solicită reluarea dezbaterilor Consi
liului de Securitate asupra proiectu
lui de rezoluție franco-egipteană 
propusă la 2 iulie.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
menționează că un purtător de cu- 
vînt al Misiunii franceze la O.N.U. 
ă confirmat că reprezentantul fran
cez a adresat, la 21 august, o cerere 
similară.

DAMASC 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez AI-Assad, l-a 
primit pe Suleiman Frangieh. fost 
președinte al Libanului, care s-a aflat 
in vizită la Damasc. Au fost discutate 
cu acest prilej ultimele evoluții din 
Liban, informează agenția siriană de

presă SANA, reluată de agenția 
U.P.I.

BAGDAD 31 (Agerpres). — Rege
le Hușsein al Iordaniei a făcut, 
marți, o vizită oficială la Bagdad, 
unde a avut convorbiri cu președin
tele Republicii Irak, Saddam Hus
sein, în legătură cu situația actuală 
din lumea arabă, relatează agenția 
I.N.A. Regele Hussein a plecat, in 
aceeași zi, în Arabia Saudită.

BEIRUT 31 (Agerpres). — La o 
conferință de presă organizată la 
Beirut, Abu Yiad, membru al Comi
tetului Central al mișcării palestinie
ne de eliberare națională „Al Fatah", 
a anunțat că sediul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei va fi la 
Damasc, transmite agenția W.A.F.A.

TEL AVIV 31 (Agerpres). — După 
cum informează agenția palestiniană 
de presă W.A.F.A., în sectorul de est 
al Ierusalimului a avut loc o confe
rință de presă organizată de Comite
tul de solidaritate cu Universitatea 
Bir Zeit, la care au participat repre
zentanți ai diferitelor organizații sin
dicale din teritoriul de pe malul de 
vest al Iordanului, ocupat de Israel.

într-un comunicat final, partici
panții au respins încercările autori
tăților israeliene de ocupație de a 
crea alternative la Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei. în comuni
cat se afirmă că O.E.P. este și va ră- 
mîne unicul reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

BEIRUT 31 (Agerpres). — Pagu
bele provocate Libanului în cele 
trei luni ale invaziei israeliene se 
ridică la 4. miliarde de dolari, ceea 
ce reprezintă, potrivit primelor es
timări ale oficialităților libaneze, 
bugetul anual al acestei țări, rela
tează agenția France Presse. Numai 
în sectorul industrial, pierderile se 
ridică, potrivit primelor indicații, la 
2 miliarde de lire libaneze (aproxi
mativ 400 milioane de dolari), adică 
aproape jumătate din exporturile 
libaneze pe anul 1930. Aceste cifre 
nu țin seama decit de pierderile în 
producția pentru export. Pierderile 
din sectorul comercial și al servi
ciilor sînt și ele foarte mari — peste 
un miliard și' jumătate de lire — și 
sînt datorate îndeosebi închiderii 
timp de aproape trei luni a portu
lui și aeroportului Beirut, continuă 
A.F.P. Pierderile lunare ale agri
cultorilor sirit estimate la aproxi
mativ 200 milioane de lire, arată 
sursa citată.

La toate acestea trebuie adăugate 
distrugerile provocate șoselelor și 
imobilelor.

In 
operațiuni

ruinat, după opt ani de război civil și îndeosebi ca urmare a 
militare israeliene, apar primele semne de normalizare. Locul 
este luat de mașini care îndepărtează molozul dărimăturilor

MIȘCAREA DE NEALINIERE -
forță importantă a contemporaneității in lupta pentru pace și progres

Opinia publică democratică mar
chează astăzi, pentru a doua oară, 
„ZIUA NEALINIERII", corespunză
tor hotăririi adoptate la Conferința 
ministerială, de la Delhi, a țărilor ne
aliniate, din februarie 1931, de a se 
evoca, an de an, data de 1 septembrie 
1961, cînd a avut loc, la Belgrad, reu
niunea care a pus bazele mișcării de 
nealiniere, ca importantă.forță social- 
politică a luptei anțiimperialiste, pen
tru independență și' suveranitate na
țională, pentru democratizarea relați
ilor internaționale și înaintarea ome
nirii pe calea progresului și păcii. 
Participantă, de mai mulți ani, Ia toate 
activitățile mișcării de nealiniere, țara 
noastră dă o înaltă apreciere rolului 
acestei mișcări in viața internațio
nală contemporană. „România — a 
arătat recent tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — acordă o însemnăta
te deosebită activității mișcării țări
lor nealiniate. în actualele împreju
rări internaționale, mișcarea țărilor 
nealiniate arc un rol important în a 
asigura participarea acestor țări la 
soluționarea problemelor internațio
nale intr-un mod democratic și, în 
primul rînd, în asigurarea indepen
denței naționale, în înfăptuirea dezar
mării și a noii ordini economice in
ternaționale".

Rezultat și expresie a profundelor 
transformări sociale și naționale in
tervenite pe arena politică mondială 
in perioada de după cel de-al doilea 
război mondial, al destrămării siste
mului colonial și afirmării de sine 
stătătoare a zeci de state noi, mișca
rea de nealiniere s-a cristalizat și 
și-a sorbit seva din aspirația funda
mentală a popoarelor de a-și men
ține și consolida independența na
țională, de a-și hotărî singure desti
nele, fără nici un amestec din afară, 
de a-și reuni energiile în eforturile 
pentru pace și progres economic și 
social. în condițiile persistenței po
liticii imperialiste de forță și dictat, 
de menținere și reîmpărțire a zonelor 
de influentă, de divizare a lumii in 
blocuri militare opuse, de continuare 
și accentuare a cursei înarmărilor, 
mișcarea de nealiniere s-a afirmat ca 
promotoare a unui spirit nou in viața 
internațională, de opoziție față de

politica blocurilor, de destindere și 
înțelegere între state, de colaborare 
pe temelia deplinei egalități în 
drepturi, a respectului și avantaju
lui reciproc.

în cele peste două decenii de exis
tență, mișcarea de nealiniere a cu
noscut o evoluție ascendentă. Dacă 
la prima Conferință la nivel înalt a 
țărilor nealiniate (Belgrad, septem
brie 1961) au participat 25 de țări, 
în prezent, aproape 100 de state sînt 
membre cu drepturi depline și un 
număr de state participă ca invitate, 
intre care și România ; alte țări în 
curs de dezvoltare, ca, de pildă, Ve-

tuații caracterizate prin recrudes
cența politicii de forță și confruntare, 
prin menținerea vechilor conflicte și 
apariția altora noi, prin intensificarea 
fără .precedent a cursei înarmărilor, și 
atragerea în viitoarea ei a multor 
state in curs de dezvoltare — toți 
acești factori de natură să sporească 
amenințările, la adresa păcii și inde
pendenței popoarelor — au pus cu 
acuitate în fața mișcării țărilor ne
aliniate sarcina luptei pentru apăra
rea păcii, oprirea agravării cursului 
spre război, stingerea focarelor de 
conflict, reluarea politicii de destin
dere, trecerea la măsuri de dezarma-

DE „ZIUA NEALINIERII"
nezuela, și-au manifestat intenția de 
a adera la mișcarea de nealiniere.

Nu este vorba însă doar de crește
rea numerică, ci, mai ales, de inten
sificarea activității țărilor nealiniate, 
de lărgirea problematicii aflate pe 
agenda reuniunilor mișcării de ne
aliniere, de prezența și aportul 
acesteia în dezbaterea celor mai ac
tuale și mai acute probleme ale vie
ții internaționale. Astfel, mișcarea de 
nealiniere, prin diferite poziții afir
mate de țările participante, prin do
cumente elaborate și hotărîri adop
tate în cadrul reuniunilor la nivel 
înalt, la nivel ministerial și în cadrul 
Biroului de coordonare, a adus con
tribuții substanțiale la eforturile în
dreptate spre lichidarea colonialismu
lui și rasismului, la conturarea și 
dezvoltarea conceptului de coexis
tență pașnică, la definirea și genera
lizarea principiilor noi, democratice, 
de relații interstatale. în anii din 
urmă, mișcarea țărilor nealiniate, 
care cuprinde majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare, a manifestat 
o preocupare crescîndă față de pro
blemele lichidării relațiilor economi
ce inechitabile, adîncirii decalajelor 
economice dintre state, edificării noii 
ordini economice internaționale.

Evoluțiile din ultima vreme din 
viața internațională, apariția unei si

re, în primul rînd de dezarmare nu
cleară.

Din păcate, aceste eforturi. în spe
cial cele îndreptate spre reglementa
rea conflictelor, spre lichidarea foca
relor de tensiune, nu au dat tot
deauna rezultatele așteptate, deoarece 
în asemenea conflicte au fost uneori 
implicate chiar țări nealiniate, așa 
cum e cazul, de pildă, cu conflictul 
dintre Iran și Irak. Asemenea evo
luții evidențiază cu pregnanță nece
sitatea — subliniată permanent de 
România — a soluționării neîntârzia
te pe cale pașnică, prin mijloace po
litice, a conflictelor și litigiilor dintre 
țările nealiniate, a creării condiții
lor pentru întărirea solidarității, co
laborării și unității de acțiune a ■ a- 
cestor țări, tocmai finind .seama de 
interesele comune fundamentale, le
gate de asigurarea păcii, de accelera
rea progresului economic și social. 
România a considerat și consideră că 
aceste interese trebuie1 să .prevaleze 
asupra oricăror neînțelegeri; esențial 
este ca problemele care . se ivesc 
să fie soluționate nu pe calea forței 
— cale care nu face decit să le 
complice — ci exclusiv prin tratati
ve, singura modalitate rațională, co
respunzătoare cu interesele țărilor 
respective, ale păcii generale.

în concordanță cu întreaga ei po
litică externă de pace și colaborare, 
țara noastră, a manifestat în perma
nență un atașament nedezmințit față 
de pozițiile de principiu care au ge
nerat și călăuzit mișcarea de neali
niere. Adîncind continuu legăturile 
cu țările socialiste, promovînd o po
litică de largă deschidere față de 
toate statele, indiferent de orinduire, 
România, ea însăși țară în curs de 
dezvoltare, ■ a extins considerabil re
lațiile de prietenie,. colaborare și so
lidaritate cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate. Militind 
activ pentru afirmarea și generaliza
rea principiilor democratice de rela
ții interstatale, pentru lichidarea po
liticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru o politică de 
independență națională, pentru re
nunțarea la forță in relațiile interna
ționale și desființarea concomitentă 
a blocurilor militare, pentru edifica
rea noii ordini economice și politice 
mondiale, România, președintele ei 
și-au cîștigat mari și profunde sim
patii în rîndul țărilor nealiniate. Par- 
ticipind permanent, în forme cores
punzătoare la activitățile acestei 
mișcări, România a adus contribuții 
majore la evoluțiile din 'cadrul ei. 
Documentul românesc prezentat la 
sesiunea de la Delhi a conferinței 
ministeriale a țărilor nealiniate, din 
1981, privind întărirea unității de ac
țiune a țărilor nealiniate constituie 
un exemplu al aportului construc
tiv al țării noastre Ia creșterea 
rolului și influenței mișcării de nea
liniere.

De „Ziua nealinierii" poporul 
român iși exprimă convingerea că 
mișcarea țărilor nealiniate, .lichidînd 
tot ceea ce frinează dezvoltarea ei, 
își va spori influența și prestigiul 
ca o forță de prim ordin a lumii con
temporane, care, împreună cu țările 
socialiste, cu toate celelalte forțe 
revoluționare, democratice și pro
gresiste, va aduce contribuții de va
loare la promovarea marilor idea
luri de independență, pace și progres 
ale omenirii contemporane.

Ion FÎNTÎNARU

PLENARA C.C. AL P.C. 
DIN DANEMARCA

COPENHAGA 31 (Agerpres). — La 
Copenhaga a avut Ioc o plenară a 
Comitetului Central ăl Partidului Co
munist din Danemarca. Participanții 
au adoptat o- declarație în care se 
arată că țara este confruntată în pre
zent cu o profundă criză economică, 
cu creșterea șomajului, a datoriei de 
stat și a deficitului bugetar. 'Relevîn- 
du-se că aceste dificultăți sînt. folo
site de patronat pentru o Ofensivă 
împotriva cuceririlor sociale ale oa
menilor muncii, în document se cere 
guvernului să adopte măsuri eficien
te de natură să pună capăt abuzuri
lor comise de monopoluri, să permi
tă o diminuare a ’ șomajului..

Pentru destindere, 
dezarmare, pace!

Declarația a peste 45 
de organizații politice și 

sindicale din Berlinul 
occidental

BERLINUL OCCIDENTAL . 31 
(Agerpres); —* Peste 45 de organiza
ții sindicale, politice, de tineret și 
de femei din Berlinul occidental, 
între . 'care și Partidul Socialist Unit 
din Berlinul occidental, au dat pu
blicității o declarație ce evidențiază 
importanța vitală a continuării po
liticii de destindere. Totodată, de
clarația , se pronunță pentru înce
tarea cursei înarmărilor și renunța
rea la crearea de noi sisteme de 
arme de distrugere în masă.

Sint necesare noi eforturi pentru realizarea 
unui acord final la reuniunea de la Madrid

Comunicatul reuniunii miniștrilor de externe din statele neutre 
și nealiniate

STOCKHOLM 31 (Agerpres). — 
La Stockholm au luat sfîrșit lucră
rile reuniunii miniștrilor de externe 
din cele nouă state neutre și neali
niate participante la Conferința pen
tru securitate și colaborare în Euro
pa. In comunicatul dat publicității 
se releyă că toate țările, trebuie să 
depună noi eforturi pentru ca des
tinderea să devină un proces cu a- 
devărat efectiv și universal, așa cum 
se stipulează in Actul final de la 
Helsinki.

Participanții — se arată în comu
nicatul difuzat de agenția Tanitig — 
au reafirmat atașamentul guverne
lor și popoarelor lor față de spiritul 
și litera Actului final și au exprimat 
hotărirca țărilor neutre și nealinia

te din Europa de a contribui la un 
acord final Ia reuniunea de la Ma
drid, pe baza proiectului de docu
ment final prezentat în decembrie 
anul trecut de țările neutre și neali
niate. Subliniind că un succes al 
reuniunii de la Madrid ar contribui 
in mare măsură la îmbunătățirea 
climatului internațional pentru ne
gocieri, miniștrii de externe întru
niți la Stockholm s-au pronunțat 
pentru convocarea unei conferințe 
privind creșterea încrederii și dezar
marea în Europa.

La reuniune au participat repre
zentanți din Austria, Cipru, Elveția, 
Finlanda, Iugoslavia, Liechtenstein, 
Malta, San Marino și Suedia.

Un pas pozitiv spre crearea unei zone 
denuciearizate în nordul Europei

HELSINKI 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Mauno Koivisto, 
s-a pronunțat pentru depunerea de 
noi eforturi în vederea creării unei 
zone denuciearizate in nordul Eu
ropei, într-un interviu acordat zia
rului norvegian „Dagbladet", el a 
precizat că proiectul unui Nord 
dcnuclcarizat pc bază de tratat se 
bucură de un sprijin tot mai larg și 
în alte țări nord-europene. în ce 
privește modalitățile practice de 
realizare a acestui proiect — a rele

vat Mauno Koivisto — mai există 
încă unele deosebiri de vederi, dar 
faptul că șefii de guvern din Dane
marca, Finlanda și Suedia, precum 
și ministrul de externe norvegian au 
evocat, la cea de-a doua sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, ideea 
unei zone denuciearizate in nordul 
Europei constituie — a apreciat șe
ful . statului finlandez — „un pas 
mic, dar categoric pozitiv înainte".

e scurt
AGENȚIILE DE PRESA

SPECTACOL ROMANESC IN ELVEȚIA. In cadrul festivalului folclo
ric internațional din orașul elvețian Freiburg a avut loc o manifestare de
dicată tradițiilor populare din România, în cadrul căreia a prezentat un 
spectacol de gală ansamblul de cintece și dansuri „Poienița" din Brașov. 
Primarul orașului, C. Schorderet, a apreciat in cuvîntul său bogăția și 
frumusețea tradițiilor populare românești. Ziarele „Der Bund", „Freiburger 
N achrichten" și alte coti'diane elvețiene au elogiat măiestria artiștilor 
amatori romani.

supravegherea pieței al Organiza
ției Țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.), s-a întrunit la Vicna in 
cadrul primei sale ședințe. După 
cum precizează agenția OPECNA, 
experții examinează aspecte legate 
de stabilirea prețului in funcție de 
calitatea țițeiului exportat și depăr
tarea de locul de desfacere. Con
cluziile desprinse de experții din 
cele 13 țări membre urmează să fie 
prezentate reuniunii Comitetului 
pentru supravegherea prețurilor al 
O.P.E.C., prevăzute să aibă loc la 
20 septembrie la Abu Dhabi.

I

A SECRETA- 
AL O.N.U. In 
la deschiderea

O DECLARAȚIE 
RULUI GENERAL 
cuvântarea rostită' 
celei de-a 60-a conferințe a Asocia
ției internaționale de drept inter
național, ale cărei lucrări se desfă
șoară la Montreal, secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, a pledat în favoarea întăririi 
rolului Națiunilor Unite in preve
nirea, conflictelor. între state, rela
tează agenția U.P.I. Admițînd că 
O.N.U. a reușit să soluționeze „cîte- 
va dispute. politice mari", Perez de 
Cuellar a subliniat că Națiunile U- 
nite pot juca un rol mai mare în 
prevenirea disputelor.

LA BEIJING, Hu Yaobang, pre
ședintele C.C. al P. C. Chinez, l-a 
primit, marți, pe Louis Mermaz, 
președintele Adunării Naționale a 
Franței, care se află într-o vizită 
în China, in fruntea unei delega
ții parlamentare. în cursul convor
birii a fost subliniată dorința ce
lor două țări de a dezvolta rela
țiile lor de prietenie și cooperare. 
S-a •' '
schimb 
bleme 
comun.

in- 
în- 
în-

ÎN CAPITALA R.A. YEMEN s-au 
încheiat lucrările Congresului na
țional general consacrat dezbaterii 
și adoptării Cartei naționale a țării, 
în ședința de încheiere a lucrărilor 
congresul a adoptat Carta națio-, 
nală.

realizat, de asemenea, un 
de păreri asupra unor pro- 
internaționale de interes

VEDEREA RECONVOCAR1I

relațiilor dintre țările membre ale 
Pactului Andin și Argentina — 
formează agenția Prensa Latina, 
tîlnirea face parte din acțiunile 
treprinse în vederea stringerii le
găturilor între Pactul Andin și 
Argentina, promovate după insti
tuirea sancțiunilor economice îm
potriva acesteia din urmă de către 
S.U.A. și Piața comună, ca urmare 
a conflictului asupra. Arhipelagului 
Malvinelor (Falkland).

La QUITO, în Ecuador, se va 
deschide la 15 octombrie primul 
tirg internațional al țărilor membre 
ale, Grupuluț Andin— informează 
ăgehțiâ ecuădoriahă de presă Eciiâ- 
preș. Scbpill manifestării este de a 
stimula tranzacțiile comerciale între 
participanți.

IN
REUNIUNII O.U.A. După cum trans
mite agenția algeriană de presă 
A.P.S., președinții Republicii Mali 
și Maurițaniei, Mussa Traore și, 
respectiv, Mohamed Khouna, au 
sosit la Alger într-o vizită de lucru. 
Agețiția adaugă că în capitala Al
geriei ar putea avea loc o confe
rință restrînsă la nivel înalt consa
crată examinării problemei recon- 
vocării reuniunii la nivfel înalt a 
Organizației Unității Africane.

IN SCOPUL EXTINDERII RELA
ȚIILOR CU ARGENTINA, 
brii Juntei Acordului de la

ai'. Institutului 
din America

MANEVRE MILITARE ALE 
N.A.T.O. în perioada 1 septembrie— 
5 octombrie, pe teritoriul danez și 
vest-german vor avea loc manevre 
tactice aie N.A.T.O., s-a anunțat la 
sediul Alianței atlantice din Bru
xelles, La aceste manevre — denu
mite „Bold Guard-82“ — vor parti
cipa 47 000 de militari aparținînd 
forțelor armate ale Danemarcei, 
R.F.G., ' -..............
Belgiei, 
Presse.

GUVERNUL DIN SRI LANKA a 
ridicat starea de urgență instituită 
pe teritoriul țării în urmă cu o 
lună, datorită ciocnirilor survenite 
între comunitățile religioase sin- 
ghaleză și musulmană. Președin
tele Junius Jayewardene a decla
rat că decizia a fost luată după 
dispariția actelor de violență care, 
la 30 iulie, au determinat decreta
rea stării de urgență.

i;
' ERUPȚIE VULCANICA. In pro
vincia Sulawesi de nord din Indo
nezia a fost anunțată o nouă și pu
ternică erupție a vulcanului Sopu- 
tan. Cenușa vulcanică a acoperit 
împrejurimile cu un strat gros de 
35 centimetri. Autoritățile au luat 
măsuri pentru ajutorarea populației 
sinistrate.

S.U.A.. Marii Britanii și 
anunță agenția France

ÎN LEGĂTURĂ CU PREȚUL 
PETROLULUI. Comisia de experți, 
constituită cu prilejul reuniunii de 
Ia 20 august a Comitetului pentru

INUNDAȚIILE PROVOCATE DE 
PLOILE MUSONICE care s-au a- 
bătut asupra statelor din nordul In
diei s-au făcut resimțite în ultimele\ 
ore și în regiunile din estul țării,! 
anunță agenția Press Trust of In-\ 
dia (P.T.I.). Unități ale armatei a- 
jută la evacuarea populației din lo
calitățile sinistrate aflate în statul 
Orissa, unde mii de case au fost, 
luate de ape. Numeroase poduri și 
șosele au devenit impracticabile.-

Mem- 
Carta- 
pentru 
Latină

gena și 
integrare
(INTAL) se vor reuni la Lima, 
in cursul acestei săptămțni, pentru 
a analiza problema intensificării

AGENDĂ ENERGETICĂ
VIENA. — Raportul Agenției In

ternaționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.) pe anul 1981 relevă că pon
derea electricității de origine nuclea
ră în producția mondială de electri
citate a: fost anul trecut de 9 la sută. 
Documentul consideră această ponde
re slabă, ca urmare a încetinirii rit
mului activității economice și, im
plicit, a. cerenii de energie electrică. 
La sfîrșitul anului trecut existau 272 
de reactoare nucleare în exploatare, în 
23 de țări.. cu o putere totală insta
lată de 152 603 MW. Capacitatea de 
producție se va dezvolta rapid în vii
torii ani, pe măsură ce vor intra în 
exploatare alte 236 centrale nucleare.

BEIJING — în primele șapte luni 
ale acestui an, producția energetică 
a R.P. Chineze a crescut cu 7,2 la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, ajungind la 337 milioane 
tone echivalent cărbune, relatează 
agenția China Nouă. In aceeași pe
rioadă, producția de cărbune, repre- 
zentind 70 la sută din ansamblul pro
ducției energetice a R.P. Chineze, a 
crescut cu 9 la sută. Oficiul național 
de statistică a raportat că în perioâ-. 
da 1979—1981, cit și în prima jumă
tate a anului 1982, peste 21 la sută 
din investițiile capitale ale R.P. Chi
neze au fost alocate dezvoltării sec
torului energetic.

LIMA 31 (Agerpres). — Compania 
petrolieră de stat . „Petro-Peru" va 
începe exploatarea a 159 surse noi 
de petrol, folosind credite în valoa
re de 81 milioane "dolari .contractate 
la Banca Mondială, a declarat re
cent președintele peruan, Belaunde 
Terry. în măsura. în care se vor asi
gura noi mijloace financiare, pro
ducția de petrol a Perului ar urma 
să sporească, anul viitor, cu circa .25 
la sută. ,

O sută zece zile în spațiul cosmic
Activitatea

MOSCOVA 31 (Ager
pres). — De 110 zile 
se află in spațiu cos- 
monauții sovietici A- 
natoli Berezovoi și 
Valentin Lebedev,
nunță agenția T.A.S.S: 
La bordul laboratoru
lui orbital „Saliut — 
7“ ei desfășoară în 
continuare prospec
țiuni geofizice, obser-

a-

laboratorului orbital
vații privind fenome
nele meteorologice, 
experiențe tehnice 
medico-biologice.

Programul zilei 
marți a cuprins, de 
temenea, executarea 
unor exerciții fizice și 
timp de odihnă. Agen
ția citată a anunțat că 
pentru scara a fost

și

dc
a-

„Saliut-7"
prevăzută o corectare 
a. traiectoriei pe care 
se deplasează comple
xul orbital „Saliut 7“ 
— „Soiuz T-7".

Starea sănătății ce
lor doi cosmonauți este 
bună. Zborul comple
xului orbital se desfă
șoară în condiții nor
male.

REMEDIU INFAILIBIL?
O mină părăsită din apropierea 

orașului vest-germdn Freiburg a 
căpătat o destinație specială. La o 
adincime de 450 metri a fost be
tonată o galerie spre a deveni adă
post sigur in care să fie păstrate 
documente muzeistice în eventuali
tatea unui conflict' nuclear. 250 mi
lioane imagini- microfilmate rețin 
pentru supraviețuitori planurile ca
tedralei din Koln, textul tratatului 
din Westfalia asupra păcii, „Bula 
de aur" din 1356, manuscrise ale 
unor renumiți poeți și scriitori. Do
cumentele și operele de artă sînt 
încadrate -în trei' categorii, după o 
scară a valorilor stabilită de Oficiul 
federal pentru protecția civilă. Nu
mai operațiunile de microfilmare 
dispun, în bugetul federal, de o a- 
locație de 2 milioane mărci anual. 
Alte- sume sînt prevăzute pentru 
conteinere de oțel, instalații de 
climatizare etc.

Depozitul se află în evidența 
UNESCO, este inclus în Registrul 
internațional pentru bunurile cul
turale aflate sub protecție specială 
și marcat cu un semn distinct al a- 
cestei organizații, realizat in culo
rile albastru și alb.

Ideea punerii la adăpost a unor 
obiecte din tezaurul cultural al na
țiunii a trezit, cum e firesc, un in
teres deosebit printre cetățeni -de 
diferite profesii. Un ziar a sugerat 
ca „regiuni și zone cit mai întinse 
să se bucure de privilegiul bunuri
lor culturale și să fie puse sub pro

tecție", astfel incit „pentru ducerea 
războaielor să rămînă cit mai puțin 
spațiu sau chiar deloc".

Un agricultor din Denzlingen, pe 
nume Martin Hbfflin, care trăiește 
nu departe de depozitul amintit și 
se ocupă cu cultivarea pomilor fruc
tiferi, s-a adresat autorităților, so- 
licitind dreptul de a purta semnul 
alb-albastru, deoarece, după opinia 
să, și îndeletnicirea ce o practică 
poate fi considerată „un factor de 
cultură" demn de a fi apărat. „Vă 
rog — scrie el — să comunicați a- 
cest lucru semnatarilor convenției 
internaționale pentru protejarea bu
nurilor culturale în caz de conflicte 
armate și să includeți adresa mea în 
registrul internațional, astfel ca 
toată lumea să știe unde mă aflu 
în majoritatea timpului". De fapt, 
scrie' M. Hbfflin, lăsind gluma la o 
parte, „toți cetățenii trebuie să fie 
echipați cu insigna protectoare" și 
conchide : „Simpla alocare in sco
puri pașnice a sumelor cheltuite 
anual pentru înarmare ar constitui 
calea sigură de a garanta secu
ritatea cetățenilor".

O idee care, desigur, merită toată 
atenția, dezarmarea fiind, in ultimă 
instanță, cea mai sigură cale de sal
vare a bunurilor culturale, ca și a 
ființelor umane care să se bucure 
de ele. Altminteri la ce bun să 
mai fie puse la adăpost tezaure 
ale culturii dacă nu va mai exista 
nimeni care să le poată admira și 
prețui ? (P. Stăncescu).
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