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Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a retinut. marți, 
la deiun pe membrii delegației de 
partid și de stat a Republicii Nica
ragua. condusă 
Saavedra. . ... . -
Naționale a Frontului Sandinist ' de 
Eliberare Națională, coordonatorul 
Juntei Guvernului de Reconstrucție 
Națională, comandant al Revoluției.

La dejun au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Iosif Banc, 
Emil Bobu. Gheorghe Oprea. Ma
nea Mănescu. Gheorghe Pană. Ion 
Pătan. Ștefan Andrei. Ștefan Bîrlea, 
Miu Dobrescu. Petru Enache. Ion

condiții favorabile pentru extinderea 
și aprofundarea și mai puternică în 
viitor a colaborării româno-nicara- 
guane pe diferite planuri.

Au fost abordate, de asemenea, o 
șefie de'aspecte ale actualității poli
tice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu, re- 
levind că in lume s-a ajuns in pre
zent la o situație deosebit de com
plexă. Ia o încordare gravă, a subli
niat necesitatea de a se acționa cu 
toată hotărîrea pentru îmbunătățirea 
climatului politic mondial, pentru 
eliminarea forței și amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, pen

ne depune șl va de
pune mărturie ' pentru 
hărnicia, inteligenta Și 
talentul poporului ro
mân, pentru voința sa 
de a da un chip nou 
țării, pentru devota
mentul nețărmurit cu 
care trece in faptă 
cutezătoarele proiecte 
ale partidului, ale 
secretarului său gene
ral. De numele epocii 
noastre, epocă intrată 
in istorie drept cea 
mai. luminoasă din 
viața țării. Epoca 
Ceaușescu, sînt legate 
cele mai de seamă 
înfăptuiri, zidirile ne
pieritoare care vor 
vorbi urmașilor și ur
mașilor urmașilor noș
tri. Iată, acum li se 
adaugă și cununa așe
zată pe fruntea arhi
tecturii noi a Capitalei 
(trei sferturi din ca
sele ei au mai puțin 
de două decenii), zona 
in cuprinsul căreia 
„Casa Republicii" va 
fi o nestemată de preț.

Citim pergamentul 
semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de 
tovarășa Elena 
Ceaușescu ; el trece 
spre veșnicie „voința 
locuitorilor Bucureș- 
tiului, a întregului po
por român, de a con
feri demnitate și mă
reție Capitalei țării, 
patriei noastre socia
liste". Așa va fi I Ca
pitala României socia
liste și comuniste va

Stoian. Ion Ursu. Silviu Curtîceanu, 
Constantin Mitea.

Au luat parte Henry Ruiz Hernan
dez, Miguel D’Escoto Brockman, Ju
lio Lopez.

în timpul dejunului, care,s-a des
fășurat într-o ambiantă cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
Daniel Ortega Saavedra, coordona
torul Juntei Guvernului de Recon
strucție Națională din Nicaragua, au 
toastat pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre cele două țări, 
pentru întărirea prieteniei, colabo
rării si solidarității dintre popoarele 
român și nicaraguan. pentru pace și 
înțelegere în întreaga lume.

Deși ritmurile sînt ceva mai 
mici decît prevederile inițiale, pe 
ansamblu, în cincinalul 1981—1985 
vom realiza un ritm bun de dez
voltare, ținînd seama de situația 
economică mondială, de proble
mele pe care a trebuit să le solu
ționăm, în această perioadă, în

gației, vii mulțumiri pentru invita
ția de a vizita România, pentru în
trevederea acordată, relevînd profun
da satisfacție de a se întîlni cu con
ducătorul partidului și statului nos
tru și de a avea un schimb de păreri 
în probleme de interes reciproc.

Evocînd raporturile prietenești din
tre cele două țări, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Daniel Ortega 
Saavedra, coordonatorul Juntei Gu
vernului de Reconstrucție Națională, 
au apreciat cu satisfacție că ele au 
cunoscut, în perioada care a trecut 
de la victoria revoluției populare din 
Nicaragua, o continuă dezvoltare, re
zultatele obținute pînă acum în pro
movarea relațiilor bilaterale creind

fi un oraș al muncii, 
un oraș al tinereții, un 
oraș al împlinirilor ; Și 
va fi o metropolă, o 
capitală care va purta 
însemnele demnității 
și măreției. Așa vrea 
poporul român, așa a 
gindit și a proiectat 
cel căruia istoria i-a 
încredințat ■ suprema 
misiune de a conduce 
poporul român spre 
cele mai .de .teamă 
împliniri.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

...Dintqtdeauna, aici, 
pe pămîntul de la 
Carpați, Dunăre și 
Mare, întîii bărbați ai 
țării au ctitorit cetăți, 
au înălțat zidiri, spre 
mai buna și mai 
dreapta întocmire a 
vieții oamenilor, le- 
gindu-și numele de 
gindul trecut in piatra 
falnică. Noile ctitorii 
vor depune pentru tot
deauna mărturie des
pre gindul cutezător șl 
voința neclintită, des
pre marea iubire de 
popor și de patrie a 
celui care întruchipea
ză supremele certitu
dini și cele mai îndrăz
nețe năzuințe ale na
țiunii române, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Sub înțeleaptă sa con
ducere, construim pen
tru.noi cei de astăzi Și 
pentru generațiile vii
toare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, de
legația de partid și de stat a Repu
blicii Nicaragua, condusă de Daniel 
Ortega Saavedra, membru al Direc
țiunii Naționale a Frontului Sandi
nist de Eliberare Națională (F.S.L.N.), 
coordonatorul Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională a Republicii 
Nicaragua, comandant al Revoluției,- 
care, la invitația C.C. al P.C.R., efec
tuează o vizită de lucru în țara noas
tră.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian, membru supleant 
al Corpitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. , al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru ‘supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe. 
Ștefan Bîrlea. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

Au luat parte Henry Ruiz Her
nandez. membru al Direcțiunii Na
ționale a Frontului Sandinist de Eli
berare Națională, ministrul planifică
rii naționale, comandant. al Revolu
ției, Miguel D’Escoto Brockman, 
membru al Adunării Sandiniste, mi
nistrul afacerilor externe, Julio Lo
pez, membru al Adunării Sandiniste, 
șeful Direcției relații internaționale 
a Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat, în numele conducerii de 
partid și do stat, al său personal, 
un salut cordial membrilor delegației 
și a subliniat că această vizită con
stituie o semnificativă expresie a re
lațiilor prietenești statornicite între 
țările noastre, o ilustrare a dorinței 
comune de a le dezvolta in conti
nuare. in folosul reciproc,' al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut.și cele mai bune urări 
din partea conducerii Frontului San
dinist de Eliberare Națională și a 
Juntei Guvernului de Reconstrucție 
Națională. Totodată, el a exprimat, 
în numele său și al membrilor dele-

Tot în cursul acestei sesiuni. 
Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României 
a adoptat schița de dezvoltare, sau, 
mai bine zis, direcțiile, generale de 
dezvoltare economică și socială a 
României în anii 1986—1990, atît în 
sectoarele industriei, transporturi-

Consider că dispunem de tot ce 
este necesar pentru a realiza, în 
bune condiții prevederile planului 
pe acest an, precum și ale planu
rilor pe 1985 — și, deci, pentru a 
încheia cincinalul 1981—1985 cu 
rezultate importante — ceea ce va 
marca o dezvoltare puternică a 
societății noastre, ridicarea în con
tinuare a bunăstării .materiale și 
spirituale a poporului, întărirea 
forței societății noastre socialiste, a 
capacității de apărare și de luptă 
a întregului popor, întărirea inde
pendenței și suveranității Româ
niei. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Stimați tovarăși,
Consiliul Suprem al Dezvoltării 

Economice și Sociale a României 
a dezbătut și adoptat hotărîri de 
mare importanță pentru dezvol
tarea generală a României socia
liste.

în primul rînd au fost adoptate 
planurile privind anul 1985, deci 
încheierea cincinalului 1981—1985. 
Prin prevederile din planurile pe 
1985 se asigură îndeplinirea, în 
linii general^, a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, cu modificările 
și îmbunătățirile aduse de Confe
rința Națională a partidului din 
1982.

Sub președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Socialiste România, președintele 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, marți, 26 iunie, s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
prezidiul sesiunii au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, 
losif Banc, Emil Bobu, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea 
Mănescu, Gheorghe Oprea, llie Verdeț, Marin 
Enache, Suzana Gâdea, Ioan Totu, precum și 
Ion M. Nicolae, Gheorghe Petrescu, viceprim- 
miniștri ai guvernului, Teodor Coman, pre
ședintele Comitetului pentru problemele con
siliilor populare.

Nicolae 
Partidului 
Republicii 

Consiliului

înaintarea fermă a poporului nos
tru spre înaltele culmi ale civiliza
ției comuniste.,(Aplauze puternice, 
îndelungate).

Nu doresc să’ mă opresc acum 
asupra prevederilor planului pe 
1985. ' Ele sînt 'cunoscute, au fost 
dezbătute cu toate consiliile de 
conducere ale ministerelor, cu un 
activ larg de partid și de stat, au 
fost adoptate în unanimitate de 
Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României — 
și, deci, pe baza lor, va trebui să 
trecem cu toată hotărîrea la lua
rea tuturor măsurilor necesare în 
vederea realizării-lor.

Doresc să atrag atenția asupra 
necesității de' a acționa cu toată 
fermitatea pentru realizarea pla
nului pe acest an la toți indicato
rii, pentru înfăptuirea în bune con
diții-a investițiilor, a- exportului-și 
a tuturor celorlalți indicatori de 
mare importanță ai dezvoltării so
cietății noastre.

o impresionantă realizare 
a industriei românești

Participanții au aprobat, 
In unanimitate, următoa
rea ordine de zi :

1. Raport cu privire la 
proiectul Planului națio
nal unic de dezvoltare 
economică și socială a 
României in anul 1985.

2. Raport cu privire la 
proiectul Planului de dez
voltare □ agriculturii, in
dustriei alimentare, gos
podăririi apelor și sil
viculturii in anul 1985.

3. Raport cu privire la 
schița preliminară de dez
voltare economico-socială 
a României in perioada 
1986-1990.

4. Raport cu privire la 
schița preliminară de dez
voltare a agriculturii și 
industriei alimentare in 
perioada 1986-1990.

In ședința plenară au 
luat cuvintul tovarășii loan 
Foriș, prim-secretar al Co
mitetului județean Satu 
Mare al P.C.R., Petre

Preoteasa, ministrul in
dustriei construcțiilor de 
mașini, Petru Zimbran, 
director general al Cen
tralei industriale de pre
lucrări metalurgice, Stan 
Țîrlea, director general al 
Centralei pentru produc
ția avicolă, Emil Huidu; 
director general al Com
binatului minier Rovinari, 
județul Gorj, Neculge 
Ibănescu, prim-vicepre- 
ședințe al Consiliului 
popular al județului lași, 
Elisabeta Kovacs, pre
ședinta cooperativei meș
teșugărești „Oltul", din 
Miercurea-Ciuc, Mircea 
Refec, directorul Trustului 
de foraj-extracție Moi- 
nești, județul Bacău, Flo
rin Tănăsescu, director 
general al Institutului cen
tral pentru mașini-unejte, 
electrotehnică și electro-

Dejun oferit de tovarășul 
Nicolae Ceausescu

lor, agriculturii, cît și în celelalte 
-ramuri de aotivi-ta-te.

Prevederile și orientările pentru 
■perioada anilor pînă în 1990 au în 
vedere înfăptuirea în continuare a 
prevederilor Programului partidu
lui de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și de 
înaintare spre comunism. Prevede
rile pentru cincinalul 1986—1990 
asigură înfăptuirea în linii mari a 
nivelurilor ■ și a dezvoltării gene
rale prevăzute în Programul parti
dului.

între timp, însă, au apărut pro
bleme noi ; de aceea, prevederile 
pentru perioada anilor ’86—’90 au 
în vedere să sublinieze sau să ac
centueze și mai mult unele laturi 
calitative, pentru dezvoltarea in
tensivă a întregii activități, crește
rea mai puternică a muncii de cer
cetare științifică, a rolului științei și

li este dat acestui 
an — an de cinste, al 
patruzecilea al liber
tății noastre — să pri
mească in cuprinsul 
său evenimente al că
ror înțeles ni se dez
văluie pe deplin doar 
dacă; decupindu-le din 
ziua petrecerii lor, le 
proiectăm pe zarea ne- 
sfirșită a secolelor și 
a mileniilor, pe timpul 
a cărui curgere nu are 
liman. Așa și doar 
așa, măsurînd cu uria
șa clepsidră care cerne 
veacuri după veacuri, 
vom cuprinde înțele
sul zilei cind apele 
Dunării au pornit să 
curgă pentru totdeau
na pe calea roșie-gal- 
benă-albastră ; așa și 
numai așa putem pă
trunde toate semni
ficațiile unei alte fe
ricite zile din istoria 
nației : începutul zidi
rii „Casei Republicii" 
și a Bulevardului „Vic
toria socialismului".

Ziua de 25 iunie, 
ziua cind s-a petrecut 
această nouă înteme
iere, se va ridica tot 
mai înaltă ; va fi săr
bătoarea unui oraș și 
va fi sărbătoarea ge
niului tutelar al po
porului român.

li datorăm tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
și această zi de înte
meiere, așa cum ii 
datorăm atitea altele, 
așa cum îi datorăm tot 

^ceea ce astăzi și mîi-

dezvoltarea economico-socială a 
patriei noastre. Prin realizarea 
prevederilor pentru 1985, România 
se va înscrie, și în acest cincinal,' 
cu ritmuri de dezvoltare printre 
primele țări ale lumii. Aceasta în
seamnă că poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — forța .politică, conducă
toare a societății noastre — chiar 
în aceste condiții economice gre
le, a știut să facă eforturi cores
punzătoare și să învingă o serie 
de greutăți, de contradicții care la 
un moment dat au apărut în dez
voltarea societății noastre socia
liste și să asigure înfăptuirea 
neabătută a prevederilor Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

în acest fel, în cincinalul pe 
care îl vom încheia anul viitor, 
vom parcurge încă o etapă însem
nată în ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte de progres, prin
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tehnicii în întreaga dezvoltare 
economico-socială.

După cum este bine cunoscut, pe 
plan mondial se prefigurează o 
nouă etapă sau o nouă revoluție 
tehnico-științifică, care va produce 
profunde transformări în structura 
industrială și economică a statelor, 
în dezvoltarea societății omenești 
— și, deci, trebuie să se reflecte în 
mod corespunzător și în dezvolta
rea societății socialiste românești. 
Dealtfel, după cum ați putut să re
țineți din documentele publicate, 
la întîlnirea la nivel înalt pe pro
blemele economice ale țărilor din 
C.A.E.R., s-au discutat pe larg pro
blemele ce se pun și în fața țărilor 
socialiste în acest domeniu și, por
nind de aici, necesitatea unei con
lucrări mai active între țările so
cialiste din C.A.E.R., 
dezvoltării

în vederea 
generale economico- 

sociale, a făuririi cu succes a so
cialismului în fiecare țară. în mod 
deosebit s-a subliniat necesitatea 
unei colaborări și cooperări mai 
bune decît pînă acum în domeniul 
științei, tehnologiei și tehnicii mo
derne, ținînd seama de rolul im
portant pe care acestea îl au și îl 
vor avea în întreaga dezvoltare a 
societății, și, deci, și în făurirea so
cialismului și comunismului.

Dealtfel — cum am mai men
ționat nu o dată — nu se poate 
concepe făurirea unei societăți so
cialiste dezvoltate, nu se poate con
cepe comunismul, fără a așeza la 
baza sa cele mai înalte cuceriri ale 
științei și tehnicii, cele mai noi cu
ceriri ale cunoașterii umane în ge
neral. (Vii aplauze).

Și 
pînă 
pînă 
rării
prime va 
— după cum ați

pentru perioada următoare, 
în 1990, și in continuare 
în 2000, problema asigu- 

bazei energetice și de materii 
trebui să se afle și 

putut constata 
— se află în centrul activității 
noastre. Se impune să luăm toate 
măsurile pentru realizarea progra
melor speciale elaborate,in ultimii 
ani ț>entru aceste sectoare de acti
vitate, ca și pentru., alte ramuri, 
asigurînd, prin aceasta, baza ener
getică și de materii prime, buna 
aprovizionare tehnico-materială, 
pentru înfăptuirea prevederilor și a 
orientărilor de dezvoltare econo
mico-socială a României.

O atenție deosebită va trebui să 
acordăm programelor din agricul
tură. Trebuie să asigurăm înfăp
tuirea programului de irigații, de 
îmbunătățiri funciare, de creștere 
în general a fertilității solului, de 
realizare a unei producții agricole 
la nivelul cerințelor din planul da 
dezvoltare, care să satisfacă pe de
plin necesitățile de consum ale po
porului nostru, dar să asigure și re
surse mai importante pentru ex
port, să contribuie într-o măsură 
sporită la dezvoltarea generală a 
societății noastre.

Am evocat problemele agricultu
rii după cele privind baza ener
getică și de materii prime, pen
tru că, de fapt, împreună, aces
te două grupe de probleme 
reprezintă esențialul — facto
rii determinanți pentru dezvol
tarea tuturor celorlalte ramuri de 
activitate. De aceea, atrag încă o 
dată atenția că trebuie să luăm 
toate măsurile, și în acest cinci
nal, și să ne pregătim temeinic 
pentru perioada următoare, pentru 
a realiza în bune condiții 
derile din aceste domenii 
toare de activitate.

Este necesar să acordăm 
ție maî mare ridicării continue a 
calității și nivelului tehnic al pro-

preve- 
hotărî-

o aten-

duselor noastre în toate domeniile. 
Am obținut, este adevărat, rezul
tate bune, dar mai avem mult de 
făcut în această privință. Trebuie 
să avem permanent în vedere că 
este necesar ca produsele româ
nești să fie competitive și să poată 
fi cel puțin la nivelul produselor 
similare realizate pe plan mondial. 
Pînă în 1990 va trebui 
ționăm 
gramul 
adoptat 
nu mai 
care să 
selor i
Să facem în așa fel încît să avem 
un anumit procent de produse de 
vîrf, să fim în primele rînduri în 
acest domeniu. Aceasta este pro
blema care se pune în fața indus
triei românești, în fața cercetării, 
în fața clasei muncitoare, a po
porului nostru ! (Aplauze puter
nice).

Trebuie să asigurăm creșterea 
puternică a productivității muncii. 
Chiar prevederile din programul 
care a fost adoptat, în primăvara 
acestui an, de Marea Adunare 
Națională trebuie considerate ca 
minime, pentru că, pe baza or
ganizării mai bune a producției 
și a muncii, a automatizării, a me
canizării, a introducerii metodelor 
modeme, a cibernetizării și robo
tizării producției, trebuie să reali
zăm o creștere mult mai puter
nică a productivității muncii.

Am subliniat nu o dată — și 
doresc să subliniez și acum, cînd 
am adoptat aceste documente im
portante — că socialismul trebuie 
să-și demonstreze forța și capaci
tatea sa și în domeniul producti
vității muncii, să realizeze o pro
ductivitate a muncii mai înaltă, 
superioară, față de capitalism. 
Avem posibilitatea și trebuie să 
facem acest lucru ! (Aplauze pu
ternice).

Va trebui, de asemenea, să acor
dăm o atenție mai mare decît pînă 
acurp . problemelor eficienței și 
rentabilității întregii' noastre"acti- 
vități economice. Aceasta presu
pune să acționăm în continuare cu 
hotărire 
murilor 
pentru 
surselor 
de piese și subansamble, 
reducerea cheltuielilor 
de producție. Să acționăm pentru 
producerea de noi materiale, calita
tiv superioare, dar cu cheltuieli 
rhai mici, în așa fel, încît, pe aceas
tă cale, să reușim să creștem puter
nic rentabilitatea și eficiența tutu
ror sectoarelor de activitate. Numai 
pe această bază vom dispune de 
mijloacele necesare, atît 
realizarea 
vestiți! pe 
cincinalul 
asigurarea 
menținerii nivelului de viață rea
lizat și ridicării, în continuare, 
a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului, în raport cu dezvol
tarea generală a societății noastre.

Trebuie să crească mai puternic 
venitul național. Să acționăm în 
așa fel încît societatea noastră să 
poată dispune de mijloacele nece
sare pentru a-și realiza obiective
le sale de dezvoltare și pentru a 
asigura poporului un nivel tot mai 
bun de viață materială și spiritua
lă — aceasta fiind, dealtfel, esen
ța societății socialiste, telul suprem 
al politicii partidului nostru ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Și în continuare, va trebui să 
acordăm o atenție deosebită pro
blemelor exportului și cooperării

să ac- 
în conformitate cu pro- 
special pe care l-am 

în acest domeniu, încît să 
; existe produs românesc 

fie sub parametrii produ- 
similare pe plan mondial.

pentru reducerea consu- 
materiale și energetice, 

recuperarea și refolosirea 
de energie, de materiale, 

pentru 
generale

volumului uriaș 
care îl prevedem 
1986—1990. cit și 

fondurilor

pentru 
de in- 
pentru 
pentru

necesare

internaționale în producție. Am 
menționat deja importanța hotă- 
rîrilor întâlnirii la nivel înalt a ță
rilor din C.A.E.R., care a stabilit 
un program larg de specializare și 
de cooperare. Noi va trebui să ac
ționăm cu toată energia — așa 
cum a subliniat Comitetul Politic 
Executiv în hotărîrea sa — pentru 
a aplica cu fermitate acest lucru 
și a participa activ la perfecționa
rea activității în cadrul C.A.E.R.- 
ului, la specializarea în producție, 
la cooperare largă cu toate țările 
socialiste.

Dar, în același timp, va trebui 
să dezvoltăm larg colaborarea cu 
țările în curs de dezvoltare. Va 
trebui să inițiem și să realizăm noi 
acțiuni de cooperare în producție 
cu aceste țări — aceasta reprezen
tând și un factor important al 
întăririi solidarității țărilor în 
curs de dezvoltare, al luptei pen
tru lichidarea subdezvoltării, pen
tru noua ordine economică mon
dială.

în același timp, în concordanță 
cu orientările generale ale politicii 
noastre internaționale, va trebui, să 
extindem relațiile și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, să participăm 
activ la diviziunea internațională a 
muncii.

în toate acestea trebuie să por
nim de la principiile, pe care parti
dul nostru le-a promovat cu fermi
tate și care sînt înscrise la loc de 
cinste în Programul partidului — 
de egalitate, de respect al indepen
denței și suveranității naționale, de 
neamestec în treburile interne, de 
avantaj reciproc. Să facem totul 
pentru a contribui la realizarea 
unor relații noi între toate națiu
nile lumii, care să asigure fie
cărui popor posibilitatea dezvoltă
rii independente, așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din afară ! 
(Aplauze puternice).

Toate aceste prevederi și orien
tări generale pentru perioada ur
mătoare presupun creșterea și mai 

..puternică a rolului partidului -daș^ 
forță conducătoare, de organizator făurirea' unei Tumi a păcii și colâ- 
al activității în toata domeniile, al ah.1*rnâționale ! : (Aplauze
unirii eforturilor tuturor oame
nilor muncii într-o direcție unică, 
al realizării acestor țeluri mărețe 
pentru dezvoltarea și înaintarea 
continuă a patriei noastre spre 
cele mai înalte culmi de progres 
și civilizație.

în același timp, se impune să ac
ționăm cu mai multă hotărire pen
tru perfecționarea activității de 
planificare și conducere, pentru 
eliminarea mai rapidă a unor prac
tici și metode învechite, a practici
lor birocratice care se mai fac sim
țite, pentru a asigura o mai mare 
operativitate, o conducere științi
fică, bazată pe cunoașterea realită
ților și a cerințelor, a legităților 
dezvoltării economico-sociale, apli
cate în mod corespunzător la nece
sitățile societății noastre socialiste.

Va trebui să perfecționăm con
tinuu organismele noastre de con
ducere democratică, să acționăm 
pentru accentuarea și lărgirea de
mocrației muncitorești, revoluțio
nare în toate sectoarele. Aceasta 
presupune creșterea rolului adună
rilor
— ca 
vește
— al 
rirea 
oamenilor 
asemenea, 
responsabilității și operativității 
consiliilor de conducere ale minis
terelor și celorlalte organe centra
le, o funcționare mai activă a or
ganismelor naționale ale sistemu-

Iui democrației noastre socialiste, 
îmbinînd într-un tot unitar și ar
monios acest cadru larg democra
tic, unic în felul său, care asigură 
participarea activă și conștientă a 
întregului popor la făurirea pro
priului său viitor, viitorul comu
nist. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Putem spune, cu îndreptățită 
mîndrie, că atît realizările obținute 
de poporul român în construcția 
socialistă, în cei 40 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, cît și crearea unui 
sistem larg al democrației munci
torești, revoluționare demonstrează 
cu putere forța socialismului, ca
pacitatea unui popor care a lichi
dat pentru totdeauna asuprirea 

. capitalistă, dar și asuprirea străi
nă, care, stăpîn pe destinele sale, 
își 
în 
cu 
că

făurește viitorul în mod liber, 
colaborare cu țările socialiste, 
toate popoarele lumii, convins 
stă în puterea sa și că numai

prin munca sa își poate asigura 
viitorul, bunăstarea, fericirea, inde
pendența și suveranitatea! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Consider că documentele pe care 
le-am adoptat astăzi răspund pe 
deplin cerințelor societății noastre 
socialiste, se bazează pe forța și 
capacitatea poporului nostru — și 
deci sînt realiste și pe deplin po
sibil de înfăptuit.

Cu deplina convingere în juste
țea acestor hotărîri, în forța crea
toare a națiunii noastre, în forța 
unită a întregului popor în jurul 
partidului — în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
— consider că putem privi cu în
credere viitorul.

Să pornim cu hotărîrea fermă de 
a face totul pentru a răspunde în
crederii poporului, a partidului, 
pentru a ne îndeplini răspunderea 
pe care o avem fiecare la locul său 
de muncă! Să servim partidul, po
porul, să servim socialismul, să 

(facem totul pentru a contribui la;

puternice, prelungite).
Cu aceasta, tovarăși, declar în

chisă sesiunea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României. Spor la muncă! (A- 
plauze puternice, prelungite).

nică, Gunter May, director tehnic al 
întreprinderii mecanice Mîrșa, jude
țul Sibiu, Adrian Stoica, ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Chimice, loan Cristescu, direc
tor general al Centralei de prelu
crare a lerhnului, Steliana Istodo- 
rescu, adjunct al ministrului indus
triei ușoare, Alexandru Roșu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării
Economice Internaționale, Marin
Ivașcu, director general al Institu
tului central de 
Trotuș, adjunct al 
triei metalurgice.

in intervențiile 
scos în evidență importanța excep
țională pe care o reprezintă docu
mentele supuse dezbaterii pentru 
dezvoltarea generală a patriei, ară- 
tînd că acestea se bazează pe 
succesele istorice obținute de po
porul român în cele patru decenii 
care au trecut de 
luției de eliberare 
nală, antifascistă 
tă, cu deosebire 
al IX-lea al partidului, de cînd în 
fruntea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, stra
tegul și cîrmaciul întregii dezvoltări 
economice și sociale a României. 
Prevederile cuprinse in proiectele 
supuse dezbaterii, concepute într-o 
viziune unitară, de amplă perspec
tivă, definesc direcțiile și orientările 
fundamentale ale mersului mereu 
ascendent al economiei românești 
pe calea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Participanții la sesiune au dat o 
înaltă apreciere contribuției hotărî- 
toare, originale, a secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ampla activitate de 
stabilire și elaborare a orientărilor 
și obiectivelor definite în aceste 
importante documente, a căror 
transpunere în viață va asigura, 
prin munca unită a întregului po
por. ridicarea la un nivel calitativ 
și mai înalt a întregii activități eco- 
nomico-sociale, ridicarea României 
pe noi trepte de progres și civili
zație. Obiectivele fundamentale ce 
se desprind din schița preliminară 
de dezvoltare economico-socială a 
României, ca și indicatorii planului 
de stat pe anul viitor pun cu preg
nanță în evidență atenția acordată 
de conducătorul partidului și sta
tului nostru dezvoltării in continua
re a forțelor de producție, a bazei 
proprii de materii prime, ridicării 
pe toate căile a parametrilor de 
calitate ai produselor, a producti
vității muncii, diminuării cheltuieli
lor de producție, a consumurilor 
materiale, de energie și combusti
bili, sporirea susținută a venitului 

..Rațional și, pe această bază, a ni
velului dă trai material și spiritual 
gl poporului.

In cursul dezbaterilor s-au eviden
țiat ampla mobilizare a oamenilor 
muncii din toate sectoarele de ac
tivitate pentru îndeplinirea la un 
nivel calitativ superior a tuturor 
indicatorilor de plan, succesele 
deosebite obținute in întîmpinarea

fizică, Costache 
ministrului indus-

lor, vorbitorii au

la victoria revo- 
socială și națio- 

și antiimperialis- 
după Congresul

marilor evenimente politice din via
ța națiunii noastre — a 
versa re 
socială 
tă și 
greșul
Comunist Român. Au fost înfățișate 
pe larg măsurile intreprinse în 
scopul realizării exemplare de către 
toate unitățile a prevederilor de 
pion pe acest an la producția fi
zică, netă, la producția-marfă vin- 
dută și încasată, in structurile sor
timentale și calitative stabilite, a 
celorlalți indicatori economici, pre
cum și cele privind asigurarea din 
timp a tuturor condițiilor necesare 
înfăptuirii și depășirii 
anul 1985.

O deosebită atenție 
în cadrul dezbaterilor, 
liminare de dezvoltare 
socială a României i 
anilor 1986-1990, 
prevederile acesteia sînt în deplină 
concordanță cu Programul parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, orientînd activitatea economi
că și socială în direcția valorifică
rii superioare a întregului potențial 
material al patriei noastre, spre 
binele și prosperitatea întregului 
nostru popor.

Au fost scoase în evidență pre
vederile din proiectele supuse dez
baterii referitoare la domeniul ener
getic, la necesitatea valorificării 
depline a resurselor de energie și 
combustibil, descoperirii de noi re
zerve, care să conducă la asigu
rarea independenței energetice a 
țării noastre. Au fost prezentate 
măsurile menite să determine, în 
lumina orientărilor și indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
creșterea gradului de utilizare a 
potențialului hidroenergetic, inten
sificarea folosirii combustibilului so
lid, producerea combinată de ener
gie electrică și termică, ounerea în 
funcțiune a primelor unităti nuclea- 
ro-electrice. Sesiunea a subliniat că 
este necesar să se acționeze cu 
mai multă hotărire pentru realiza
rea de produse de calitate supe
rioară care să valorifice mai de
plin baza de materii prime, pentru 
reducerea consumurilor specifice, 
a costurilor de producție, pentru 
diminuarea cheltuielilor materiale, 
extinderea utilizării materialelor re- 
folosibile, pentru creșterea eficien
ței economice a activității în toate 
unitățile, potrivit prevederilor cu
prinse în programele speciale sta
bilite de Conferința Națională a 
partidului, în hotărîrile adoptate de 
plenarele C.C. al P.C.R., în legile 
țării, in acest cadru, dezbaterile au 
evidențiat importanța economică 
deosebită a măsurilor tehnice și 
organizatorice menite să asigure 
gospodărirea cu maximă grijă a 
resurselor materiale alocate prin 
plan și îndeplinirea întocmai a 
prevederilor programelor de apro
vizionare, utilizarea într-o măsură 
sporită a materiilor prime și mate
rialelor din producția internă, în
cadrarea strictă în normele de con
sum.

a revoluției de 
și națională, 
antiimperialistă 

al Xlll-lea al
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în perioada 
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HARGHITA : Sporește 
extracția de minereuri
La întreprinderea minieră Bălan 

din județul Harghita se acționează 
susținut pentru creșterea gradului 
de mecanizare a lucrărilor din 
subteran și a celor de la prepara
rea minereului. La mina Fagul Ce
tății, bunăoară, a fost pus in func
țiune un complex agregat de ex
tracție a minereului care va spori 
substanțial capacitatea de producție
a acestei mine. Transportul mi-

generale din fiecare unitate 
organe de hotărire în ce pri- 
dezvoltarea fiecărei unități 
consiliilor de conducere, spo- 
răspunderli acestora în fața 

muncii. Trebuie, de 
să asigurăm creșterea 

Și

De asemenea, s-o apreciat im
portanța sporirii mai accentuate a 
productivității muncii in toate sec
toarele pe baza folosirii cit mai 
complete a capacităților de pro
ducție, modernizării tehnologiilor 
de fabricație, creșterii gradului de 
mecanizare și automatizare a flu
xurilor tehnologice, asimilării unor 
produse noi cu caracteristici teh
nice și performanțe ridicate, perfec
ționării pregătirii profesionale a 
întregului personal muncitor.

Participanții la dezbateri au re
levat că, datorită sprijinului acor
dat de conducerea de partid și de 
stat, cercetarea științifică și tehno
logică cunoaște o continuă dez
voltare, afirmindu-se ca o puternică 
forță de producție. Vorbitorii au 
relevat rolul tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
in elaborarea programelor de dez
voltare a cercetării științifice și 
tehnologice, în introducerea și apli
carea mai rapidă în producție a 
rezultatelor acesteia, menite să asi
gure ridicarea calității și nivelului 
tehnic al produselor, creșterea con
tinuă a competitivității lor pe piața 
externă.

S-a subliniat importanța prevede
rilor referitoare la intensificarea și 
creșterea eficienței relațiilor de co
merț exterior și cooperare econo
mică internațională ale României, 
care urmăresc o participare mai 
activă a țării noastre la circuitul 
mondial de valori materiale, asigu
rarea în acest mod a unei balanțe 
active de plăți.

Sesiunea Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
acordat o deosebită atenție dezvol
tării și modernizării agriculturii și 
industriei alimentare în anul 1935 
și, în continuare, în perioada 1986- 
1990. S-a relevat că prevederile 
înscrise în proiectele supuse dez
baterii se încadrează in coordona
tele stabilite de Programul partidu
lui privind realizarea unei agricul
turi moderne și intensive, de înalt 
randament, care să pună în valoa
re cele mai noi cuceriri ale științei, 
potențialul agricol al țării, dotarea 
tehnică și marile investiții făcute de 
stat în acest domeniu. Propunerile 
de dezvoltare a acestei ramuri de 
bază a economiei naționale se si
tuează la nivelul exigențelor noii 
revoluții agrare — obiectiv funda
mentai stabilit de Congresul al 
Xll-lea al partidului, precum și al 
prevederilor Programului național 
pentru asigurarea unor producții 
sigure și stabile și ale Programului 
unic de creștere a producției agri
cole în gospodăriile populației, 
ceea ce creează cadrul necesar 
obținerii unor producții agricole, 
vegetale și animale sporite.

Cei care qu luat cuvmtul s-au 
referit la necesitatea .analizării la 
termen a Qbiecfivelbf cȚe "investiții, 
punerii în funcțiune..: și. .atingerii pa
rametrilor proiectați la noile insta
lații conform programelor stabilite, 
subliniind însemnătatea concentră
rii mijloacelor materiale și forței de 
muncă în vederea finalizării mai 
grabnice a capacităților de pro
ducție aflate în curs de execuție.

Participanții la sesiune s-au an
gajat, în numele tuturor colective
lor de muncă din care fac parte, 
să acționeze cu toată hotărîrea, cu 
înaltă responsabilitate, pentru rea
lizarea sarcinilor de mare comple
xitate ce trebuie îndeplinite in a- 
ceastă etapă, în vederea dezvoltă
rii și modernizării continue a tutu
ror ramurilor economiei naționale, 
pentru înflorirea multilaterală a pa
triei și ridicarea gradului de bună
stare și civilizație materială și spi
rituală ale întregului popor.

Consiliul Suprem a aprobat în 
unanimitate documentele supuse 
dezbaterii.

Participanții au adoptat Hotă
rîrea sesiunii Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, care se va da publici
tății.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu multă 
atentie, cu satisfacție și deplină 
aprobare, fiind subliniată, in repe
tate rînduri, cu puternice și inde- 
lungi aplauze.
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nereului din subteran se află, de 
asemenea, in plin proces de moder
nizare. Abatajele au fost dotate cu 
mijloace de transport de mare ca
pacitate, precum și cu vagoneți au- 
todescărcători de 5 mc fiecare. Sint 
in curs de aliniere la startul pro
ducției 10 noi mașini de încărcat 
minereu, precum și mai multe in
stalații de perforat la mare adîn- 
cime. Ca urmare, minerii de aici 
au realizat peste planul la zi 420 
tone pirită și 140 tone cupru in 
concentrate.

ALEXANDRIA :
Se diversifică fabricația 

de rulmenți
Diversificarea producției în con

dițiile creșterii continue a nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor 
constituie o preocupare de prim 
ordin a muncitorilor și specialiști
lor de la întreprinderea de rul
menți din Alexandria. Edificator în 
acest sens este faptul că în pe
rioada care a trecut de la începu

tul anului și pînă în prezent au 
fost asimilate în fabricație 42 de 
produse noi. cea mai mare parte 
fiind destinate exportului. în pre
zent. proiectanții întreprinderii 
pregătesc documentația necesară 
pentru introducerea în fabricație a 
încă 22 de produse noi și moder
nizate. solicitate de beneficiarii din 
țară și partenerii de peste hotare. 
(Stan Ștefan, corespondentul „Scin- 
teii“).

BISTRIȚA : AI 350-lea 
electrofiltru livrat 

beneficiarilor
întreprinderea de utilaj tehnolo

gic de pe platforma municipiului 
Bistrița a fost, în 1973, prima uni
tate constructoare de mașini din 
județul Bistrița-Năsăud. De atunci, 
sortimentele fabricate s-au diversi
ficat continuu. Singurii producători 
din țară de electrofiltre, autentice 
uzine pentru protejarea mediului 
ambiant, constructorii de mașini din 
Bistrița au realizat de curind cel 
de-al 350-lea utilaj de acest fel, 
destinat echipării Centralei termo
electrice de la Suceava. O bună 
parte din aceste instalații au fost

exportate în Iugoslavia, R.P. Chi
neză. Siria. Pakistan, Irak, Liban, 
Indonezia, India. Semnificativ 
în acest sens este și faptul că, 
în timp, capacitatea electrofiltrelor 
a crescut de la 60 mii mc pe oră 
la 1 340 mii mc pe oră. (Gheorghe 
Crișan, corespondentul „Scînteii").

CRAIOVA : La export — 
mașini-unelte moderne
Tînărul colectiv al întreprinderii 

de utilaj greu din Craiova acordă 
o atenție cu totul deosebită asimi
lării produselor noi din programul 
și profilul de fabricație intr-un 
ritm rapid necesar satisfacerii ce
rințelor de dezvoltare a industriei 
românești, dar și imperativelor de 
export. Așa cum ne-a informat Ion 
Rogoveanu, inginerul șef al uni
tății, in aceste zile au fost livra
te partenerilor externi o mașină de 
danturat roți dințate cilindrice cu 
diametrul maxim de 3 600 mm și 
modul pînă la 30 mm — cea mai 
mare mașină-unealtă de acest fel 
realizată la noi în țară, două tobe 
înfășurătoare pentru industria me
talurgică și o presă hidraulică 
PHM — 1956, destinată industriei 
lemnului. (Nicolae Băbălău, co
respondentul „Scînteii").

CLUJ ; Noi obiective 
productive 

în funcțiune
Colectivul Trustului * antrepriză 

generală de construcții industriale 
din Cluj-Napoca a predat benefi
ciarilor in primele cinci luni din 
acest an 11 noi capacități de pro
ducție. Astfel, la Combinatul 
de utilaj, greu din Cluj-Napo- 
ca s-a realizat, cu 90 de zile 
înainte de termen, capacitatea de 
5 000 tone piese forjate grele : de 
asemenea, la Combinatul metalur
gic din Cîmpia Turzii au fost fina
lizate noi investiții pentru recupe
rarea si refolosirea resurselor ener
getice secundare, la întreprinderea 
de bere și spirt din Cluj-Napoca — 
o nouă capacitate, iar la Zalău o. 
unitate de nutrețuri combinate. în 
stadii avansate de execuție se află 
alte 50 de capacități de producție 
în județele Alba. Bistrița-Năsăud. 
Cluj, Mureș, dintre care unele vor 
fi date în funcțiune 'in cinstea zi
lei de 23 August, cu un apreciabil 
devans fată de termenele planifi
cate. (Marin Oprea, corespondentul 
..Scînteii").

ARAD : Anual, 35 000 
tone combustibil 

convențional 
economisite

Acțiunile întreprinse la întreprin
derea de vagoane din Arad pen
tru recuperarea energiei termice 
de la cele peste 90 de cuptoare din 
dotare s-au concretizat în valori
ficarea a peste 4 000 gigacalorii e- 
nergie. folosită. în prezent, la pre- 
încălzirea aerului insuflat în cup
toare. precum și la încălzirea apei 
pentru grupurile sociale din între
prindere. în prezent se acționează 
pentru utilizarea căldurii din apa 
de răcire de la compresoare, recu- 
perindu-se pe această cale. în- 
cepind din trimestrul următor, 
circa 4 000 gigacalorii. Aceste ini
țiative ale colectivului arădean 
pentru mai buna valorificare a po
tențialului termic vor conduce, po
trivit estimărilor, la economisirea 
anuală a peste 35 000 tone com
bustibil convențional, cantitate cu 
care poate fi încălzită apa pentru 
circa 2 800 apartamente.
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e 38 de ani se întim- 
plă ața :

Sub cer de foc ori 
de plumb, in zile-lumină și 
in nopți-lumină, cu ele 
arăm, semănăm, fertilizăm, 
recoltăm ; cu ele desțele
nim și prășim, încărcăm și 
cărăm ; cu ele săpăm ca
nale pentru desecat și iri
gat ; cu ajutorul lor con
struim șosele, nivelăm plat
forme, astupăm ripi, mu
tăm ape, -dealuri și munți, 
tăiem terase, transportăm 
pereți de case, plantăm ar
bori, scoatem lemnul din 
pădure, piatra din cariere... 
Sint de două feluri : agri
cole și industriale. Dar fie 
că se numeau I.A.R.. SRT, 
KD, UTOS, A, S ori U — 
sigle precedate ori succe
date de cifre și litere indi- 
cînd tipuri, variante, des
tinații, clase și puteri — 
pentru noi ele au semnifi
cat totdeauna TRACTO
RUL ROMANESC.

Adică : tractorul — spe
ranță ; tractorul — indus
trie ; tractorul — filă-de-is- 
torie ; tractorul — școală ; 
tractorul — cîntec ; tracto
rul — „ambasador"; tracto
rul — performanță. Adică : 
tractorul — viață-nouă.

Cu ele am făcut pămînt 
bun din pămînt sărac ; cu 
ele am alungat smircuri și 
am curățat ape, am stîrpit 
șovar, mohor, papură și 
trestii, am dezrădăcinat 
cioate, am scos bărăganele 
de sub zodia paparudelor și 
ne-am conectat definitiv la 
algebra recoltelor pro
gramate pe calculator. 
Cu ele am transfor
mat în tot atîtea grădini 
roditoare fostele bălți ale 
lalomiței și Brăilei, fostele 
nisipuri zburătoare din su
dul Olteniei, fostele... Cu 
ajutorul lor, acolo unde 
altădată domneau pîrloa- 
ga și seceta, astăzi soarele 
răsare și apune in plantații 
și semănături, linia ori
zontului a devenit locul 
unde pare că cerul se uneș
te cu porumbul, cu griul, 
cu floarea-soarelui...

Fără ele, tractoarele, 
n-am fi putut organiza și 
revoluționa agricultura 
noastră socialistă. O foto
grafie din monografia uzi
nei „Tractorul" din Brașov 
îi înfățișează pe țăranii din 
comuna Hărman primind 
cu drapele și căciulile riL 
dicate a salut primele trac
toare românești. Atunci, în 
’46—’47 asemenea scene 
s-au repetat și multiplicat 
peste tot in satele și comu
nele patriei. Dar e sigur că 
foarte puțini dintre cei 
surprinși . de obiectivul 
aparatului atunci și acolo 
credeau cu adevărat că 
trăiesc o zi istorică. Și mai 
puțini puteau bănui semni
ficația extraordinară a ace
lui moment pentru întregul 
proces revoluționar care 
începuse în satul românesc, 
ce consecințe va avea pen
tru condiția socială, profe
sională a țărănimii. Odată 
cu coloanele tractoarelor 
— care atunci, pentru pri
ma oară, făceau să duduie 
pereți de case înșirați pe 
ulițe prăfoase — intrau, 
nevăzute și necunoscute, și 
cortegiile unor meserii 
care aveau să schimbe nu 
numai fața, ci însăși viața 
satelor noastre. Ei — trac
toriștii și tractoarele lor — 
au fost primii vestitori ai 
lumii noi în viața comune
lor, a agriculturii țării. 
Sute și sute de „bădița cu 
tractorul" — amintiți-vă 
cîntecul — erau poate pu
țin cam prea tineri și puțin 
cam prea dulce-naivi. dar 
cutezători și încrezători și 
hotăriți și aflați neinfricați 
la kilometrul zero al unui 
drum niciodată asfaltat, 
dar minunat. Mai ales în 
perspectiva viitorului.

Alianța dintre clasa mun
citoare și țărănime făurită 
de partidul comunist s-a 
întemeiat și pe sprijinul 
material puternic dat satu
lui, tractorul ocupînd in a- 
ceastă privință un loc de 
frunte. Fără tractoare, pro
ducția agricolă a României 
socialiste de azi n-ar fi 
putut fi de aproape patru 
ori mai mare decît în 1938. 
Ele, tractoarele, au in
trat atît de adine în viața 
și conștiința noastră incit 
fără ele aproape că nu ne 
mai putem imagina spațiile 
dintre Cărpați și Dunăre. 
Fără ele, tractoarele, n-am 
fi cîștigat diplomele tîrgu- 
rilor de la Cairo, Brno și 
Lima, nici medalii de aur 
la Zagreb, Agra și Leipzig, 
nici Trofeul internațional al 
calității de la Madrid, nici 
„Trofeul internațional al 
Africii", nici alte și alte 
distincții pentru mașinile și 
utilajele gîndite și executa
te mai întîi în inima Țării 
Bîrsei, apoi...

De la începutul fabrica
ției (26 decembrie 
1946) și pînă la 30 

aprilie a.c., „Universal- 
tractor" a exportat 610 000 
de tractoare — dintre care 
586 000 au fost executate la 
Brașov. Numărul de trac
toare produse în România 
este de 1 milion de bucăți ! 
(în 1938, în toată țara nu 
existau decît 4 049 de trac
toare... importate). Expor
tăm tractoare pe toate con

tinentele planetei numite 
Pămint, inclusiv in țări re
putate ele insele in con
strucția unor astfel de 
mașini. Tractoarele româ
nești pot fi găsite în 
S.U.A., U.R.S.S., R. P. Chi
neză, Canada, Argentina, 
Iran, Italia, Franța Elve
ția, Ghana, India, Egipt, 
Peninsula Scandinavă, Aus
tria, R.F.G., Noua Zeelan- 
dă, Japonia, Filipine,

Tractoarele, ca și celelalte produse ale industriei românești in general, să 
reprezinte cu cinste poporul român, munca clasei noastre muncitoare, stăpină pe 
destinele sale, care făurește societatea socialistă in deplină libertate, in mod conștient, 
edificind cea mai nobilă și cea mai umană societate din lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
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O dovadă a înaltelor calități tehnice ale industriei noastre: 
TRACTOARE ÎN PESTE 30 DE TIPURI DE BAZĂ, ÎN MAI 

MULT DE 300 DE VARIANTE
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De la primul I.A.R.-22, un drum de necontenită afirmare a creației 
tehnice proprii, un drum al performanțelor început la Brașov 
și continuat, in anii de după Congresul al IX-lea, in vetrele 
muncitorești din Craiova, Miercurea-Ciuc, Timișoara și Oradea

R.D.G., Grecia... Deloc în- 
timplătbr, in condițiile u- 
nei concurențe severe 
marca „Universal-tractor" 
s-a impus ca deosebit de 
competitivă pe piața in
ternațională. Pentru a 
asigura aprovizionarea cu 
piese de schimb și asis
tența tehnică, in mai mul
te țări s-au organizat 
depozite, service-uri. Cali
tatea și performantele 
tractoarelor românești sint 
atestate și certificate de 
peste douăzeci dintre cele 
mai reputate institute, bi
rouri de încercări și secții 
specializate ale universită
ților mapamondului, despre 
manevrabilitatea și fiabili
tatea tractoarelor noastre 
vorbesc nenumărate scri
sori de mulțumire ale unor 
beneficiari deosebit de pre
tențioși. Aș putea oferi ex

trase din asemenea cores
pondențe care nu sint alt
ceva decit felicitări căl
duroase și dezinteresate 
adresate constructorilor de 
tractoare români. Citito
rii noștri s-au obișnuit 
însă cu astfel de texte, 
n-am să apelez la ele.

în schimb, transcriu aici 
două întimplări care, sin
gure, valorează cit zeci de 
bibliorafturi burdușite cu 

elogii. Prima. La Tîrgul in
ternațional de la Salonic, 
un bătrin macedonean a 
dormit citeva nopți lingă 
tractorul românesc. Nu 
avea bani strînși pentru a-1 
putea achita imediat, dar a 
vrut să fie sigur că nu va 
fi vindut altcuiva. Și atunci, 
pină nu i s-a întors fiul 
trimis să procure suma ne
cesară. bătrinul nu s-a dat 
dus... A doua. Membrilor 
unei delegații străine afla
te in vizită la întreprin
derea de tractoare din 
Brașov li se explica ce a 
fost uzina, de unde a ple
cat, ce s-a făcut pentru ca 
ea să ajungă așa cum dum
nealor pot să se convingă... 
Pe măsură ce li se arătau 
mai multe hale, unul din
tre oaspeți repeta din ce in 
ce mai des : „E de necre
zut !“. De ce ? au întrebat 

gazdele. Străinul a răs
puns : „Știu bine cum ară
ta locul, in picioare nu ră
măsese decît turnul de că
rămidă roșie, am făcut 
parte dintr-o escadrilă de 
bombardament ăl cărei 
obiectiv de atins a fost 
tocmai I.A.R.-ul...“.

Unul dintre veteranii uzi
nei, tehnicianul principal 
Vasile Copaciu, iși amin
tește :

— în 1940 am fost anga
jat aici ca strungar. I.A.R. 
a fost o uzină foarte bine 
dotată pentru acele tim
puri, dar bombardamentele 
o puseseră la pămînt. Cînd 
ne-am întors de pe unde 
fuseserăm evacuați n-am 
mai găsit decît dealuri de 
moloz și betoane sfirtecate, 
fiare răsucite, utilaje arse, 
cițiva pereți...- Trebuia să 
facem ceva, dar ce ? Co
muniștii ne-au chemat la 
reconstrucția halelor. Zile 
la rînd n-am părăsit fabri
ca, veneau femeile și ne 
aduceau sufertașe cu te 
miri ce de mincare chiar 
aici în ateliere. începuse 
și foametea, speculanții iși 
făceau de cap, la fel sabo
torii.

Cind am trecut la 
producția de tractoare, 
s-a găsit unul dintre 

„foști" care să zică : 
„Am să stau în fața primu
lui tractor construit de 
voi...“. Alții, chipurile ca 
să ne îmbărbăteze, spu
neau : „Las’ că-s ușor de 
făcut, astea nu zboară, 
ară !“. N-a fost așa. Ingi
nerii și muncitorii a- 
veau calificări înalte, în- 
tr-adevăr, dar tractorul 
este cu totul altceva decit 
avionul. Cei de la sectoa

rele calde se pricepeau la 
aluminiu, dar pentru trac
tor era necesară fonta. 
Primul bloc-motor s-a tur
nat într-o groapă săpată în 
pămint... Cei de la „celule" 
au făcut șasiul, aripile s-au 
modelat cu ciocanul de 
mină. Ni se cerea lucru de 
calitate, trebuia un motor 
bun, rezistent la praf. Ca 
să vedem cit ține l-am su
pus unor probe neobișnui
te : în încăperea unde 
funcționa am adus o movi
lă de nisip pe care elicea 
unui fost avion o răvășea 
aruneînd-o peste motorul 
viitorului tractor. A rezis
tat, făcusem treabă bună... 
A urmat montajul și pe 26 
decembrie 1946 mecanicul 
Victor Oprea s-a urcat la 
volan și l-a scos din hală, 
l-a plimbat prin curte.

Se născuse primul trac
tor românesc. Numele 
lui : I.A.R. 22. Purta 

o placardă pe care scria 
chiar așa : „Acesta este 
primul tractor românesc 
făurit de mintea, brațele și 
sufletul muncitorilor și teh
nicienilor de la I.A.R. Bra
șov". Observați ? Și cu su
fletul ! Bineînțeles, cel care 
se lăudase c-o să-i stea in 
față n-a mai fost de găsit...

Deci, I.A.R. 22 : era for
midabil, era colosal, era 
visul devenit realitate, să 
nu uităm insă că el însuma 
doar un tip, o variantă, 
destinată unei singure uti
lizări. Ce a urmat ? Ca și 
înainte : munca. Au urmat 
nopțile tîrzii ale zilelor 
trăite în încordări întreite. 
Au urmat săptămîni fără 
duminici, ani fără odihnă, 
ani de eforturi creatoare. 
Anii de victorii strălucite 
de după Congresul al IX- 
lea al partidului. Acum, în
tr-o singură lună de pe 
benzile de montaj ale în
treprinderilor centralei de 
specialitate ies de aproape 
două ori mai multe trac
toare decît existau in 
România anului 1938. Ca 
urmare a indicațiilor și 
orientărilor secretarului 
general al partidului, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
în „geografia" tractorului 
românesc au apărut modi
ficări substanțiale. Ateliere 
pină mai ieri fără vreo 
semnificație tehnică deose
bită au fost extinse și do
tate cu utilaje de ultimă 
oră. Așa se face că „Teh- 
nometalul" din Timișoara 
execută astăzi tractoare 
din grupa celor de 45 CP, 
precum și renumitele

A.C.G.-uri (agregatele de 
cosit) ; Oradea este acum 
locul nașterii lui IF 650 E 
(tractor eu încărcător fron
tal de 65 CP și cupă pentru 
excavații).

La Craiova discut cu 
Nicolae Macavei, inventa
tor, maistru principal la 
atelierul de tratamente ter
mice al întreprinderii de 
tractoare și mașini agrico
le. întreb care e data naș
terii tractorului craiovean 
și mi se răspunde prompt:

— 29 mai 1974. Cu pri
lejul vizitei de lucru din 
acea zi. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca ve
chea întreprindere de ma
șini agricole — anul acesta 
a împlinit 107 ani de exis
tență — să producă și trac
toare. Rezultat ? în 1975 la 

Brno și în 1977 la Zagreb, 
TIH 445 (tractor cu în
cărcător hidraulic), primul 
din seria craioveană. a cîș
tigat medalii de aur. De 
curind, in ajunul zilei de 
1 Mai, Craiova a raportat 
tractorul cu numărul 25 000, 
dar nu-i . singurul nostru 
succes. Anul acesta am in
trodus in fabricație și 
tractorul industrial de 
80 CP cu încărcător frontal

\

\
\
\
\
\

și am început probele de 
încercare la tractorul agri
col de 240 CP, printre cele 
mai puternice care se vor 
fabrica în țară (capabil să 
execute arături cu plug cu 
opt-zece trupițe).

Dincolo, peste munți, la 
întreprinderea de tractoa
re din Miercurea-Ciuc (ab
solut nouă, produce de opt 
ani tractoare de 45. 53, 65 
și 80 CP — toate pe șenile; 
SV-445 a fost medaliat cu 
aur in 1982, Ia Leipzig ; ex
portă în peste 20 de țări) 
discutam cu ing. Săndor 
Benko, directorul tehnic. 
La un moment dat am ob
servat printre hirtiile de 
pe birou o cutie dintr-un 
plastic transparent în care 
se aflau citeva bucățele de 
șpan...

— Pentru analize ? am 
întrebat curios.

— Pentru... sufletul meu. 
îl țin spre aducere aminte. 
E șpan luat in ziua de 27 
ianuarie 1975, cu primul 
strung montat de mine in 
această fabrică. Eram sim
plu inginer și mă zbătusem 
enorm ca să pot munci la 
tractoare. Pînă atunci, fu
sesem — deși absolvent la 
lași al Facultății de tehno
logia construcțiilor de ma
șini — mai marele peste... 
menghinele industriei locale 
din Miercurea-Ciuc. Prin ’79, 
un inginer cu specialitatea 
mea nu prea avea ce face 
in Harghita, a trebuit să 
lucrez in „industria" care 
exista. îmi era pur și sim
plu .dor de o mașină ade
vărată, de un loc de muncă 
in care să fac ceea ce învă
țasem. Mă înțelegeți ? îmi 
era dor de șpan... Cind to
varășul Ceaușescu a indi
cat ca aici să se constru
iască tractoare, am venit 
cit am putut de repede. De 
unde oameni pentru trac
toare ? S-au întors cei 
care lucrau la Brașov, ei 
au fost baza, nucleul ini
țial, dar acum ni-i pregă
tim singuri la liceul indus
trial, din ’77 avem pe lingă 
uzină și o facultate serală 
de subingineri pe care au 
absolvit-o vreo 200 de 
muncitori. Iată-ne deci și 
centru universitar... Uzina 
crește, tehnologiile sint de 
virf, oamenii trebuie să fie 
pe măsură 1

L-am văzut la lucru pe 
SM-800, ultimul creat la 
Miercurea-Ciuc. Primul 
tractor românesc pe șenile 
condus cu volan. Are mo
tor diesel, e dotat cu ridi
cător hidraulic și este des
tinat lucrărilor agricole 
executate pe pantele de 
pină la 27° (dar încercările 
au dovedit că poate fi fo
losit pe terenuri și mai în
clinate). Este echipat cu 
șenilă elastică, capabilă să 
„copieze" terenul, facilitind 
trecerea peste obstacole.

a Brașov. Craiova, 
Miercurea-Ciuc. Ti
mișoara și Oradea 

producem peste 80 000 de 
tractoare pe an, in peste 
treizeci de tipuri de bază, 
în peste trei,sute de vari
ante. Practic, datorită dez- 

, voltărilord și dotărilor de 
care a beneficiat industria 
românească mai ales după 
Congresul al IX-lea al 
partidului, am creat o „e- 
lasticitate" care ne permi
te să onorăm pretențiile 
oricărui partener extern, 
ne spunea ing. Virgil Nec- 
șoiu, directorul general al 
Centralei industriale de 
tractoare.

— Care sint preocupările 
dv. „la zi" ?

— Transpunerea in viață 
a sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul recentei întilniri 
de lucru de la Institutul de 
cercetări, proiectare și in
ginerie tehnologică pentru 
mecanizarea agriculturii de 
la Băneasa. Sint indicații 
prețioase «care privesc mo
dernizarea sistemei de 
tractoare și mașini agricole 
necesare sporirii gradului 
de mecanizare a tuturor lu
crărilor din agricultura 
noastră. Eforturile noastre 
vizează cu precădere crea
rea de utilaje care să per
mită adoptarea celor mai 
eficiente tehnologii de 
cultură, îmbunătățirea ca
lității lucrărilor, restrin- 
gerea numărului de tipuri 
de bază de mașini agricole 

«aflate în fabricație, conco
mitent cu extinderea tipi
zării și modulării acestora. 
O atenție deosebită acor
dăm realizării de agregate 
multifuncționale, cu capa
citate de lucru ridicată. îm
bunătățirii soluțiilor con
structive pentru reducerea 
consumurilor de metal, de 
carburanți și pentru ușu
rarea întreținerii și repa
rațiilor.

— Altceva ?
— Puteți nota că pe plan

șetele specialiștilor noștri 
se află proiectul tractoru
lui românesc al anului 2000.

...într-o hală specială de 
la întreprinderea de trac
toare din Brașov a fost 
amenajată o expoziție din 
care nu lipsesc nici „ve
teranul" I.A.R. 22 — aflat 
într-o mulțumitoare stare 
de funcționare — nici ulti
mele realizări ale gazdelor 
și, firește, ale celor de la 
Timișoara, Oradea, Miercu
rea-Ciuc și Craiova. Pe 
măsuțe speciale, 
multicolore ale 
sal-tractor“-ului 
în limbi de mare 
tipuri, variante.

pliantele 
„Univer- 
prezintă 

circulație 
destinații,

clase și puteri de tractoa
re. între prima și ultima
creație diferența este ca de
la cer la pămint.

Prima a fost tractorul- 
speranță. Ultima este trac- 
torul-performanțâ. Intre 
aceste două capete de 
scală s-au plasat tractorul- 
industrie, tractorul-cin- 
tec, tractorul-„ambasador“, 
tractorul-școală, tractorul- 
filă de istorie.

De istorie aouă.

Mircea BUNEA
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Prin utilizarea din plin a mijloacelor mecanice

RITM MAXIM DE LUCRU AUT LA SECERIS, 
CIT SI LA IHSAMINTAREA CULTURILOR SUCCESIVE I

De simbătă. în unitățile 
agricole de stat și coopera
tiste din județul Dîmbovi
ța se desfășoară secerișul 
orzului. Deci marea repe
tiție dinaintea recoltării 
griului este în plină desfă
șurare. Ce concluzii se 
desprind după primele zile 
de la declanșarea acestei 
lucrări ? Pentru început, 
am reținut citeva precizări 
ale tovarășului Ion Bucur, 
secretar al comitetului ju
dețean de partid, privind 
modul de organizare a se
cerișului în acest an. „Prin 
măsurile întreprinse de co
mitetul județean de partid
— ne-a spus interlocutorul
— se asigură, așa cum ne-a 
cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, stringerea și 
depozitarea în cel mai scurt 
timp și fără pierderi a în
tregii producții de cereale 
păioase. Vom folosi în a- 
ceastă campanie 859 de 
combine, care, utilizate la 
capacitatea maximă, permit 
încheierea recoltării orzu
lui in patru zile, iar a griu
lui in numai nouă zile. In 
toate unitățile agricole au 
fost numiți împuterniciți ai 
comitetului județean de 
partid, care au sarcina de a 
urmări și asigura respecta
rea cu strictețe a grafice
lor de recoltare, transport 
și depozitare a producției, 
livrarea imediată a canti
tăților 
tate la 
contul 
trețuri 
și realizarea 
programului de însămînța- 
re a culturilor succesive", 
în mai multe unități a- 
gricole am urmărit cum se 
îndeplinesc măsurile sta
bilite.

ORGANIZAREA TEMEI
NICA A MUNCII DECIDE 
SUCCESUL SECERIȘULUI 
ÎN CONDIȚIILE TIMPU
LUI INSTABIL. De la 
inceput trebuie făcută pre
cizarea că secerișul orzului 
se desfășoară in condiții 
climatice grele. După nu
mai o zi cu vreme înso
rită, un front de ploi a 
cuprins, practic, întregul 
județ. în întreprinderile a- 
gricole de stat Găești. Titu 
și Crevedia și în coopera
tivele agricole Petrești, 
Produlești. Crevedia și 
Bîldana he-am convins că 

i mecanizatorii’si specialiștii 
V| sint pregȘȚTu-’ sa sfripgă

de cereale contrac- 
fondul de stat și în 
fabricilor de nu- 
combinate, precum 

întocmai a

recolta cît mai repede. „în 
condițiile timpului insta
bil — ne spune Mihai Io- 
sifescu, directorul I.A.S. 
Găești — succesul secerișu
lui poate fi asigurat numai 
prin organizarea temeinică 
a muncii in cîmp. Aversele 
de ploaie ne întrerup des 
din activitate, dar forma
țiile de recoltare se află 
permanent pe poziții de 
lucru, gata în orice moment 
să reintre in lanuri. Pen
tru aceasta specialiștii noș
tri urmăresc oră de oră 
starea de umiditate a orzu
lui pentru a nu pierde nici 
o clipă la seceriș".

Dealtfel, ește vorba de o 
măsură cu un caracter mai 
general, care vizează folo
sirea din plin a capacității 
de recoltare și realizarea 
unei viteze superioare la 
seceriș. Astfel, tinînd sea
ma că stadiul de coacere a 
orzului diferă de la o zonă 
la alta, la indicația comite
tului județean de partid. în 
cooperativele agricole din 
consiliile agroindustriale 
Tărtășești, Vișina și Potlogi, 
unde orzul a ajuns la ma
turitate pe suprafețe mari, 
au fost aduse 150 de com
bine din consiliile agroin
dustriale Răcari și Comi-

tizate la noi. Toate opera
țiile. de la descărcare la 
manipularea producției in 
spațiile de depozitare, se 
execută mecanizat. în felul 
acesta, timpul de staționare 
a mijloacelor de transport a 
fost redus la minimum, cel 
mult 10—15 minute".

Că lucrurile stau așa 
ne-a confirmat-o, printre 
altele, și tovarășul Nicolae 
Ilie, directorul I.A.S. Titu : 
„Din prima zi de seceriș — 
ne-a spus acesta — am rea
lizat un indice ridicat de 
utilizare a mijloacelor de 
transport, de aproape patru 
curse pe zi. Aceasta se da-

DÎMBOVIȚA

Marea „repetiție" dinaintea 
recoltării griului a inceput bine

La 
de 
și 

un

o ur- 
a co
ca pa- 
aceea

La acestea mai trebuie 
adăugat că aici, ca dealt
fel în toate unitățile agri
cole, formațiile complexe 
de recoltare, eliberare a 
terenului de paie, pregăti
re a solului și semănat sint 
dotate cu ateliere mobile 
de intervenție pentru re
medierea operativă a de
fecțiunilor, ceea ce asigură 
funcționarea și utilizarea 
la capacitate maximă a 
mijloacelor mecanice. Am 
reținut și un alt aspect, 
întreprinderile agricole 
stat Găești, Crevedia 
Cornățelu se lucra cu
număr sporit de combine, 
„întrucit in aceste unităti 
aveam o încărcătură mare 
de orz pe o combină — 
aflăm de la tovarășul Lau- 
rențiu Stroe. directorul 
trustului I.A.S. — coman
damentul județean pentru 
agricultură a hotărît ca, 
numai la recoltarea acestei 
culturi, ele să fie sprijinite 
cu incă 45 de combine din 
cele repartizate cooperati
velor agricole care cultivă 
suprafețe mai mici. în 
felul acesta, și în unitățile 
agricole de stat secerișul 
orzului,'.«e.; va încheia in nagrie&le diri cele cinei'con- 
patru zile bune de lucru". silii agroindustriale . repar - 

•✓> -id-ci ne,-.-

sâni, unde vegetația cultu
rilor este mai întirziată.

TRANSPORTUL ȘI DE
POZITAREA PRODUC
ȚIEI ÎN ACELAȘI RITM 
CU RECOLTAREA. Este 
semnificativ faptul că după 
primele zile de la Începerea 
secerișului nici o cantitate 
de orz nu a rămas în cimp 
peste noapte, întreaga pro
ducție adunată fiind trans
portată și depozitată in 
același ritm cu recoltarea. 
Desigur, aceasta este 
mare, in primul rind, 
relării judicioase a 
cității de recoltare cu
a mijloacelor de transport 
asigurate pentru fiecare 
formație de combine. în 
egală măsură însă, acest 
lucru este determinat de 
organizarea temeinică a ac
tivității de preluare a pro
ducției la bazele de recep
ție. „Deși ritmul recoltării 
nu a ajuns încă Ia nivelul 
maxim — ne relata Florin 
Grigore, șeful bazei F.N.C. 
din consiliul agroindustrial 
Titu — noi sîntem pregătiți 
să preluăm operativ, în 
aceeași zi. întreaga pro
ducție recoltată de unitățile

forează atît stabilirii unor 
itinerare de transport mai 
scurte, cît și preluării cu 
rapiditate a producției la 
baza de recepție". Subli
niem și o măsură luată de 
comandamentul județean 
pentru agricultură demnă 
de urmat și în alte județe. 
Pe itinerarele unice de 
transport a producției din 
cîmp la bazele de recepție, 
la anumite puncte fixe, au 
fost aduse ateliere auto de 
depanare. Acestea au rolul 
de a înlătura operativ orice 
defecțiune ivită in timpul 
deplasării mijloacelor de 
transport, redueîndu-se ast
fel staționarea lor.

CULTURILE DUBLE — 
ÎNSĂMÎNȚATE IMEDIAT, 
PE TOATE SUPRAFEȚELE 
PLANIFICATE ! Strins le
gată de urgentarea seceri
șului este și insămințarea în 
cel mai scurt timp a cultu
rilor succesive. în acest an, 
unitățile agricole dîmbovi- 
țene au de semănat in cul
tura a doua 42 900 hectare, 
din care 12 400 hectare cu 
porumb pentru boabe. „Aici 
este marea bătălie — ne 
snunți; ci ;Ț eodpr M<jnd?scu, 
directorul I.A.S;,. Crevedia.

wiqml anT. ilio» '1

Fiecare oră cîștigată la se-^'' 
mânat este decisivă pentru 
ca aceste culturi să ajungă 
la maturitate. De aceea. în
treaga activitate, de la se
ceriș, eliberarea de paie a 
terenului, pregătirea solu
lui și semănat, este organi
zată pe principiul excută- 
rii in flux a lucrărilor, ast
fel incit de la intrarea com
binelor în lan și pină la se
mănat să nu treacă mai 
mult de 48 de ore". Dealt
fel, in acest mod este or
ganizată activitatea în toa
te unitățile agricole. Pro
blema care se pune este 
folosirea din plin a mijloa
celor mecanice pentru a nu 
apărea decalaje între lu
crări. Tocmai in acest scop, 
comitetul județean de 
partid a stabilit ca 623 de 
mecanici din unitățile 
dustriale. care provin din 
agricultură, să lucreze in 
perioada secerișului în sta
țiunile de mecanizare cu 
deficit în forță de muncă. 
Acestora li se adaugă alți 
500 de lucrători din unită
țile agricole care cunosc 
conducerea tractorului. Prin 
aceasta se asigură în fapt 
utilizarea tuturor mijloa
celor mecanice repartizate 
la arat, discuit și semănat.

In ideea însămînțării cit 
mai rapide a culturilor suc
cesive, problema esențială 
în condițiile acestui an cînd 
vegetația culturilor este 
mai întirziată cu două-trei 

aten- 
din 

și o 
de 
cu

Muncitorii și specialiștii în
treprinderii de mașini-agregat 
și mașini-unelte speciale din 
Iași, care realizează o gamă 
largă de mașini unicat și în 
premieră pe tară, au pus recent 
la punct o nouă linie automa
tă de prelucrare prin transfer, 
de la un post de lucru la altul, 
a pistoanelor pentru motoarele 
autoturismului „Oltcit". Această 
realizare de prestigiu (în imagi
nea alăturată), menită să pună 
in evidență nivelul avansat al 
tehnicii și tehnologiei românești 
in domeniul industriei con
structoare de mașini, este des
tinată întreprinderii de piese 
turnate din aluminiu și pistoane 
auto din Slatina. Noua linie, al 
cărei proiect aparține specia
liștilor Institutului de cercetare, 
proiectare și inginerie tehno
logică „Titan" București. înlo
cuiește un număr de 36 de ma
șini-unelte . clasice, prezentînd 
un înalt grad de precizie și 
o capacitate de prelucrare de 
pînă la 100 de piese pe oră. 
(Manole Corcaci, coresponden
tul „Scînteii").

Foto : L. Straiulat

in-

săptămini, supunem 
ției forurilor în drept 
Ministerul Agriculturii 
propunere formulată 
mai mulți specialiști
care arh discutat. Actual
mente, recoltarea orzului 
se face la umiditatea de 
22—23 la sută, intrucit ba
zele de recepție au ordin 
să nu primească producția 
la o umiditate mai mare 
de 24 la sută. Or. recoltarea 
se poate face, ceea ce în 
condițiile actuale este foar
te necesar, și la o umidi
tate de 26 la sută, produc
ția urmînd să fie adusă Ia 
normele de depozitare prin 
lopătare și solarizare la 
bazele de recepție. Prin- 
aceasta culturile succesive 
pot fi semănate cu um- 
două zile mai devreme, lu
cru esențial pentru a ajun
ge la maturitate.

Aurel PAPADWC
1. ■ mohiifo

RĂSPLATA MUNCII
- pe măsura rezultatelor muncii

Acordul global a intrat de pe acum în practica activității curente 
a unităților economice. Formă superioară de organizare și retribuire a 
muncii, acordul global și-a dovedit eficiența acolo unde a fost aplicat 
corect, în spiritul și litera reglementărilor legale. Răsplata muncii — pe 
măsura rezultatelor muncii — este adevărul care exprimă sintetic echi
tatea. spiritul de răspundere și inițiativă creatoare pe care le implică, 
în toate împrejurările, acordul global. Cum a fost înțeles și, mai ales, 
cum funcționează mecanismul acordului global ? Este tema unor investi
gații la întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Vilcea.

— De cind se aplică acordul global 
în activitatea noastră se resimt o 
serie de efecte pozitive : a crescut 
productivitatea muncii, a sporit răs
punderea pentru calitate și, îndeo
sebi, se manifestă mai multă grijă 
pentru finalizarea producției fizice 
la termenele contractuale — ne spu
ne ing. Păun Vlad, director tehnic 
al întreprinderii.

O declarație de bun augur la ana
liza noastră, care și-a propus să ve
rifice concret cum este aplicat acor
dul global. Surprizele au inceput să 
apară unele după altele...

Semănatul culturilor succesive pe terenurile C.A.P. „Independența", ju
dețul Tulcea

GIURGIU

Semănatul trebuie mult grăbit

TELEORMAN

Decalajele să fie operativ recuperate
Secerișul orzului s-a extins în toa

te consiliile agroindustriale din ju
dețul Teleorman. Pină acum, pro
ducția a fost strinsă de pe 20 000 
hectare din cele 30 100 cultiva
te. Ploile căzute în ultimele zile au 
stinienit activitatea în cimp. Totuși, 
in multe, unităti agricole au conti
nuat mai ales celelalte lucrări 
berarea de paie a terenurilor, 
gătirea patului germinativ si 
mintarea culturilor succesive, 
form programului stabilit, in aceas
tă vară urmează a fi semănate în a 
doua cultură 122 800 hectare cu po
rumb pentru boabe, legume, soia, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și 
furaje. Cum se desfășoară această 
importantă acțiune ?

La ambele cooperative agricole 
din comuna Islaz recoltarea orzului 
s-a încheiat pe toate suprafețele 
cultivate. Urmărirea permanentă a 
stării de umiditate a lanurilor, sta
bilirea răspunderilor concrete pe 
fiecare formație de mecanizare au 
avut darul să grăbească aici strîn- 
gerea recoltei, să înlăture pierderile 
de boabe. Pe un front larg se lu
crează acum Ia eliberarea de paie a 
terenurilor, pregătirea patului ger
minativ si semănatul porumbului. 
„Pentru a urgenta eliberarea tere
nului. în afara forțelor mecanice, 
folosim un mare număr de atelaje 
cu ajutorul cărora paiele balotate 
sint transportate la locul de depozi
tare — ne spune președintele coo
perativei agricole „Unirea". Florea 
Ciovică. în această vară trebuie să 
profităm de condițiile pedoclimatice 
prielnice însămînțării si dezvoltării 
culturilor succesive".

La C.A.P. Cernetu. luni a fost zi 
de semănat. Datorită umidității ridi
cate, nici unul dintre lanurile de orz 
nu era apt pentru a fi recoltat. „în 
aceste condiții — ne spune inginerul- 
șef al unității, Ion Anghel — for
țele sint concentrate la insămințarea 
porumbului. Executăm toate lucră
rile prevăzute în «lanțul tehnologic» 
pentru a avea garanția că vom ob
ține producții sporite la nivelul ce
lor din cultura de bază". împreună 
cu inginerul șef. urmărim modul de 
funcționare a mașinii de semănat

: eli- 
pre- 

însă- 
Con-

direct în miriște. Pe terenul bine 
curățat de resturi vegetale (după ce 
combinele au fost reglate să taie 
spicele cit mai aDroape de sol), 
boabele de porumb sint incorporate 
uniform, la adincimea stabilită prin 
tehnologie.

Ritmul bun de la recoltarea orzu
lui trebuie să fie însoțit de o acti
vitate mai intensă la insămințarea 
culturilor succesive. întrucit fiecare 
zi cistigată acum înseamnă un spor 
de producție la toamnă. Pe ansam
blul județului au fost însămînțate. 
îndeosebi cu porumb, numai 3 359 
hectare. Cu realizări mai bune se 
înscriu unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Turnu Măgu
rele. Drăgănești Vlașca. Dobrotești. 
Orbească și Cringeni. Fără îndoială, 
rezultatele puteau fi mult mai bune, 
Rămîneri în urmă la semănatul cul
turilor duble se înregistrează mai 
ales în consiliile agroindustriale 
Nanov, Buzescu, Vîrtoape. Videle, 
Smîrdioasa. Decalajele create dove
desc că. dincolo de întreruperile 
pricinuite de ploi, la eliberarea te
renurilor de oaie lucrările n-au fost 
chibzuit organizate. în flux conti
nuu. Nu-i mai puțin adevărat că în 
multe unităti agricole. din cauza 
faptului că aprovizionarea cu moto
rină nu se face ritmic, se preferă 
folosirea carburanților în primul 
rind pentru combine. Firește, volu
mul mare de lucrări ce trebuie e- 
fectuat in această vară în Cîmpia 
Burnasului reclamă o corelare per
fectă cu necesarul de motorină, ne 
zile si săptămini. (în ultimele 3-4 
zile s-au livrat în județ circa 160 
tone motorină pe zi. față de cel pu
țin 200 tone cît ar fi normal). în a- 
celași timp, trebuie generalizată ex
periența unor unităti agricole unde 
s-a dovedit că orintr-o judicioasă 
organizare a muncii si folosirea cu 
chibzuință a fiecărui litru de moto
rină la acțiuni de strictă necesitate 
— recoltat, transport, pregătit teren, 
semănat — viteza de lucru poate fi 
mult sporită.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

o mare 
fluxului

terminat 
orz sint

în aceste zile se desfășoară cu in
tensitate in majoritatea unităților 
agricole din județul Giurgiu sece
rișul orzului. S-au luat măsuri poli- 
tico-organizatorice ca această cam
panie să fie scurtă, iar strinsul re
coltei să se facă fără pierderi. Tot 
in aceste zile, paralel eu secerișul, se 
desfășoară o altă lucrare la fel de 
importantă si de urgentă : insămîn- 
țarea culturilor succesive pe terenu
rile de pe care se stringe recolta. în 
județul Giurgiu trebuie să se insă- 
mințeze cu asemenea culturi o su
prafață de 28 390 hectare. Este vorba 
deci de un program, a cărui materia
lizare solicită un efort deosebit, res
pectare riguroasă a tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi, 
operativitate in asigurarea 
de lucrări.

Primele unități care au 
de recoltat suprafețele cu
avansate și la semănat. Cooperatorii 
din satul CucuruzU au recoltat 345 
ha cu orz și imediat au început eli
berarea cu ajutorul atelajelor a paie
lor de pe miriște, astfel că pină acum 
au arat și semănat o suprafață de 150 
hectare. După cum ne spunea ingine- 
rul-șef al unității, tovarășul Ștefan 
Ghiontea, in acest an și-au planifi- ? 
cat să însămînțeze 900 hectare cu cul
turi succesive, sarcină deosebită, care 
reclamă o bună organizare a muncii, 
o mobilizare exemplară a tuturor for
țelor. După orz vor fi semănate, mai 
ales cu porumb pentru boabe, 210 
hectare, iar restul suprafeței după 
griu. Din suprafața însămințată, 50 
hectare s-a realizat direct in miriș
te, iar cele 100 de hectare au fost 
semănate cu porumb, fasole, floarea- 
soarelui și soia, după tehnologia cla
sică.

Cu rezultate bune decurge însă-, 
mințarea culturilor succesive in co
munele Iepurești, Putineiu, Izvoare
le și Ghimpați. Președintele coope
rativei agricole de producție din co
muna Putineiu, tovarășul Gheorghe
Breazu, ne-a declarat că au semănat

în prezent 30 hectare, in cultu- 
cle

pină 
ra succesivă, dintr-un program 
303 hectare cu porumb pentru boa
be. Aici vor mai l'i semănate 100 
hectare cu sfeclă de zahăr, 100 hec
tare cu soia și 100 hectare cu floa
rea-soarelui. In acest scop se acțio
nează cu opt tractoare la arat, iar la 

. pregătirea terenului cu trei discuri.
In ce-i privește pe cooperatori, ei 
s-au organizat din toate punctele de 
vedere pentru a asigura realizarea 
programului de culturi duble. Dar 
președin tele \cooperativei ne spunea 
că intîmpină) greutăți in procurarea 
semințelor de legume. Din suprafața 
de 200 hectare ce urmează a fi se
mănată cu legume nu vor putea fi 
cultivate ridichi, mărarul, castrave
ții și salata, întrucit la aceste sorti
mente nu sint asigurate semințele 
de legume.

Ploile care au căzut în ultimele 
zile au împiedicat operațiunile de 
eliberare a terenurilor, surprinzind 
unitățile din Stănești, Ghizdaru. 
Frățești și altele cu paiele pe cîmp. 
Aceste situații — și altele de acest 
fel 
decalaj între 
semănatul culturilor 
cooperativele agricole 
Ghizdaru, bunăoară, 
nată pînă acum abia 
suprafața planificată.

Pină la această dată, pe ansamblul 
județului au fost însămînțate cu a 
doua cultură doar 1 100 hectare, din 
cele 5 000 hectare recoltate, ceea ce 
reprezintă foarte puțin. Pentru rea
lizarea producțiilor prevăzute si in 
structura stabilită este necesar să se 
acționeze cu mai multă operativi
tate si spirit de răspundere în fie
care unitate, astfel incit programul 
de însămințare a 
ve să fie realizat 
bilit.

au determinat un apreciabil 
recoltarea orzului și 

succesive. La 
din Stănești si 
a fost semă- 
10 la sută din

culturilor succesi- 
la termenul sta-

CRISTEAPetre
corespondentul „Scînteii'1

Recoltarea orzului la I.A.S.

Jocul „de-a planul" și im
plicațiile sale. Specialiștii sint 
de acord că o condiție esențială 
pentru funcționarea riguroasă a me
canismului acordului . global este 
fundamentarea riguroasă a sarcini
lor de plan, pornindu-se de la capa
citatea reală de 
producție. Planul 
trebuie • deci’ ju
dicios elaborat. 
corelindu-se, de 
la bun inceput. m

■ tpate , . secțiunile 
I s(de,';totr-'infficâ- 
i tbrii' ’ economici, 
î Hațiurieu' unei’ a- 
semenea cerințe 
este limpede : 
sarcinile 
reprezinte 
meniul in 
preciază munca unui intreg colec
tiv. in funcție dc care se calculează 
deci drepturile de retribuire. De aici 
derivă

putut dispune de întreg fondul de 
retribuire. cîștigurile medii fiind 
cu 2.4 la sută mai mari decît cele 
planificate.

Iată că. dintr-un condei, planul la 
productivitatea muncii a fost făcut, 
iar conducerea întreprinderii a ră
mas mulțumită. După cum. în alte 
luni s-au operat modificări în sens 
invers, centrala urmărind, firește, 
redistribuirea post-factum a sarci
nilor de plan între unitățile sale 1 
S-a procedat legal ? Legea planifi
cării prevede clar : „Modificările de 
plan pentru perioade expirate sint 
interzise". încălcarea acestei regle
mentări afectează pînă la anulare 
însăși substanța acordului global.

Contractul de acord glo
bal, un act de răspundere, 
nu un act formal. Pentru ca în-

Plodoarie pentru respectarea, in spiritul și litera lor, 
a reglementărilor legale, a principiilor acordului global

de plan trebuie să 
etalonul obiectiv, ele- 
raport de care se a-

o altă condiție : planul — 
stabilit corespunzător — trebuie să 
rămină nemodificat pe perioada la 
care se referă obligațiile din con
tractele de acord global. Cum se res
pectă aceste cerințe la întreprinderea 
vilceană ? O primă constatare : pla
nul producției-marfă este inferior 
nivelului real al capacităților de pro
ducție. Această necorelare se locali
zează in sectorul de unități dc pom
pare si in cel de fabricație al pie
selor brut forjate-matrițate. Cauza : 
lipsa de comenzi — susține econo
mistul Ilie I’ătruțescu, șeful biroului 
plan. Cine trebuia să rezolve aceas
tă problemă ? „Centrala industrială 
de resort" — 
cu torul.

Ce sprijin 
treprinderii ? 
răspunsurile 
asupra unui

este de părere interlo-
a acordat centrala în- 

căutat toate 
ne-am oprit

Nu am 
posibile, 
fenomen observat din 

analiza evoluției sarcinilor de plan 
începind din luna octombrie a anu
lui trecut si pină in prezent : în cî
teva rînduri planul la producția- 
marfă a fost modificat în ultimele 
zile ale lunii la care se referă cu 
scopul de a asigura încadrarea în
treprinderii la sarcina de producti
vitate a muncii. în condițiile depăși
rii numărului de personal planificat. 
De pildă, față de prevederile iniția
le in luna martie ac.. planul la pro- 
ducția-marfă era îndeplinit în pro
porție de 100,26 la sută, deci aproa
pe la limită. Dar cum numărul de 
personal planificat a fost depășit, 
sarcina de productivitate a muncii 
apărea ca nefiind realizată. Atunci, 
la 30 martie, centrala a redus cu 
cîteva milioane lei... sarcina de 
plan pe luna respectivă la produc
ția-marfă : desigur, realizările au 
rămas aceleași, dar. raportate la o 
bază mai mică, au dus la o depăși
re a planului productivității mun
cii cu 14.3 la sută — suficient pen
tru a „acoperi" existența unui nu
măr prea ridicat de personal și a 
rezulta si o productivitate a muncii 
mai mare cu... 0.3 la sută decît sar
cina de plan recalculată. Astfel, s-a

Recaș, județul Timiș Fotografii : D. Constantinescu

tregul colectiv și fiecare formație de 
muncă în parte să fie direct răspun^ 
zătoare de îndeplinirea unor sarcini 
concrete de producție. în condițiile 
ridicării nivelului calitativ și al spo
ririi eficientei economice, prin lege 
s-a stabilit obligativitatea încheierii 
unor contracte de acord global intre 
conducerea întreprinderilor, respec
tiv a secțiilor, și echipe sau brigăzi.

La întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă din Rîmnicu Vilcea a- 
cordul global se localizează pină la 
nivelul secțiilor și al echipelor sau 
liniilor tehnologice. Desigur, concre
tizarea și. mai ales, urmărirea reali
zării sarcinilor de producție nu sint 
activități ușoare. Cu atît mai mult 
cu cit aici se produce o cantitate 
importantă de utilaje unicat. Dar, 
fapt pozitiv, conducerea întreprinde
rii a încercat diverse sisteme de 
lansare și urmărire a fabricației și 
în multe situații a găsit soluții sa
tisfăcătoare.

Am dorit să vedem cîteva con
tracte de acord global încheiate pe 
luna în curs, atît intre conducerea 
întreprinderii și cele ale secțiilor, 
cit si între conducerile secțiilor și 
formațiile de muncă. Nu le-am pu
tut afla din simplul motiv că ele 
nu erau perfectate, deși trecuse 
aproape o decadă din luna respecti
vă. în schimb, ne-au fost arătate, cu 
toate semnăturile în regulă, contrac
tele din lunile trecute. De ce se 
procedează așa. pe ce bază muncesc 
oamenii în acord global ? în fiecare 
loc am primit altă explicație, fie
care ..cusută cu ată albă". Directo
rul tehnic, de exemplu, încerca să 
argumenteze că programele de fa
bricație ale fiecărei luni sint trans
mise în secții încă din 15—20 ale lu
nii premergătoare. Dar că nu se poa
te trece la încheierea unor contracte 
de acord global pe motiv că abia 
duoă o săptămînă din luna în curs 
primește datele de la calculator, din 
care află care este manopera răma
să din execuția fiecărei comenzi. 
Despre „operativitatea" calculatoru
lui ar fi de discutat, dar fiecare în 
secție știe cită manoperă este necesa
ră pentru o anumită lucrare pe baza 
căreia se poate încheia contractul 
de acord global. De asemenea. în 
întreprindere se realizează și pro
ducție de serie, dar nici în sectoare
le respective contractele de acord 
global nu se perfectează la vreme.

în acest fel încheiat tîrziu. con
tractul de acord global nu poate 
servi formației de lucru la organi
zarea internă a muncii, la dimensio
narea necesarului strict de perso
nal. ci devine un act formal, bun de 
fluturat sub ochii organelor de con
trol. De fapt, ce să ne mai întrebăm 
de ce se procedează așa. din mo
ment ce pină la data investigațiilor 
nu era încă perfectat nici contrac
tul de acord global între întreprin
dere și conducerea centralei, care 
privește activitatea din întreg acest 
an.

Ce se poate spune despre conți
nutul contractelor de acord global ? 
Am examinat contractele de acord 
global pe lunile precedente, existen
te în secția forjă și secția cazange- 
rie. Ne-am oprit asupra condițiilor 
privind încadrarea in consumurile 
materiale planificate și asigurarea 
calității, pentru nerealizarea cărora 
— potrivit legii — se operează redu
ceri, in anumite procente, ale sumet 
cuvenite pentru munca în acord glo
bal. Deși aceste condiții sint cuprin
se în contracte, ele nu au fost apli
cate niciodată. Nu a fost cazul ? 
Nicidecum. în darea de seamă pri
vind respectarea normelor de con
sum, întreprinderea raportează de

pășirea consumului planificat Ia la
minate, justificind-o insă prin neco- 
relarea normelor cu condițiile reale 
de fabricație. Altă justificare se pre
zintă în cele două secții amintite : 
„Nu este posibilă depășirea consu
mului de metal îritrucît bonurile de 
materiale nu se eliberează decit în 
limita consumurilor maxim admise 
de normele tehnologice". Dacă așa 
stau lucrurile, atunci de ce se mai 
trece, formal, în contracte condiția 
respectării consumurilor materiale 
planificate ? Dar rebuturile ? „Re
buturi există, dar ne încadrăm in 
cota de rebut admisă". Cu toate 
acestea, în luna aprilie în secția fdrjă 
180 de oameni au fost penalizați 
pentru rebuturi din vina lor. (? 1) 
De la aceștia s-a recuperat, conform 
legii, manopera irosită, dar materia
lele și energia consumate suplimen
tar au afectat în continuare bugetul 
întreprinderii.

Cum se respectă condiția calității ? 
Nici pentru abateri de la calitate nu 
se aplică decit penalizările ce de
curg din alte reglementări legale. în 
acest an au fost și unele situații în 
care unii beneficiari din tară au so
licitat remedieri la anumite utilaje 
livrate. Totuși, retribuția celor vino- 
vati nu a fost afectată prin aplica
rea prevederii referitoare la neres- 

pectarea condiției 
de calitate.

în esență, cele 
două condiții pri
vitoare la înca
drarea în consu
murile materiale 11 
planificate și în I 
calitatea prevăzu- „ 
tă nu sintope-'l 
rante deoarece nu 
au fost stabilite 

criteriile de apreciere obiectivă a 
abaterilor dc la acestea.

Echitatea trebuie păstrată 
pînă la nivelul formațiilor de 
muncă. Pentru a cu adevărat 
stimulativ, acordul global implică 
repartizarea judicioasă, nepărtinitoa
re intre membrii formației a fondu
lui de retribuire cuvenit, potrivit re
glementărilor legale. Nimănui nu-i 
este îngăduit să tragă chiulul, după 
cum nici nu-i este permis cuiva 
să-și ia „partea leului". Principiu 
care se aplică în mod corect în ma
rea majoritate a secțiilor întreprin
derii. Am intilnit insă și abateri de 
la normele de echitate. Sint cazuri 
izolate ? Nu sîntem în măsură să 
răspundem, dar sugerăm conducerii 
întreprinderii să extindă investiga
țiile pe care noi le-am început, pen
tru ca nimic să nu afecteze clima
tul sănătos al muncii. în secția ca- 
zangerie, lună de lună mai mulți 
șefi de echipă, oameni destoinici de
altfel, printre care Ruiblas Gogu, 
Alexandru Spiridon, Nicolae Catar- 
giu, Radu Mircea și Emil Slavu, apar 
pontați cu 10—14 ore, în medie, pe 
zi. în luna martie, bunăoară. Nicolae 
Catargiu a pontat pentru 349 ore,, 
adică aproape de două ori mal mult 
decit majoritatea membrilor echioei 
sale. Mergînd pe firul lucrurilor, 
aveam să constatăm că pentru unele 
ore suplimentare pontate nu fusese
ră emise note de chemare de către 
conducerea secției sau în timpul res
pectiv șeful de echipă participa la 
diferite ședințe sau acțiuni obștești.

Fără îndoială, in secția cazangerie 
apar situații care impun participarea 
mai intensă la muncă a unora din
tre membrii echipei. Dar aceasta nu 
poate constitui o regulă și in nici un 
caz nu este de admis ca numai șe
ful de echipă să depună acest efort 
suplimentar.

Cîteva concluzii. In investi
gațiile noastre nu ne-am oprit, fi
rește, numai asupra problemelor 
de mai sus. Din relatările noas
tre lipsesc aprecierile pozitive 
care realmente trebuie făcute 
la adresa unor colective, a unor 
formații care au înțeles prin
cipiile acordului global și iși fac 
datoria cu conștiinciozitate, iar răs
plata muncii este urmarea firească a 
eforturilor depuse pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Ne-am oprit însă 
asupra unor neajunsuri in aplicarea 
corectă a principiilor acordului glo
bal, a căror eliminare trebuie să stea 
în mod deosebit în atenția conduce
rilor întreprinderii și ale ’ centralei. 
Ingeniozitatea și spiritul creator la 
aceste niveluri trebuie să funcțio
neze pentru asigurarea celor mai 
bune condiții pentru aplicarea acor
dului global și nu spre găsirea unor 
subterfugii de la lege.

Directorul tehnic al întreprinderii, 
cu care am discuțat în final conclu
ziile investigațiilor noastre, ni s-a 
părut a fi sincer atunci cînd a re
cunoscut că, intr-adevăr, unele pro
bleme privind aplicarea acordului 
global nu și-au găsit o soluționare 
corespunzătoare și, de aceea, ar dori 
să cunoască experiența mai bună în 
această privință a unor întreprin
deri cu specific de producție similar. 
Poate întreprinde ceva concret în 
acest sens constructiv centrala de 
resort;

Cornellu CARLAN 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația de partid și de stat 

a Republicii Nicaragua
(Urmare din pag. I)
tru oprirea cursei inarmărilor și tre
cerea la dezarmare, și în primul rind 
la dezarmare nucleară, pentru so
lutionarea pe cale pașnică, prin tra
tative, a tuturor problemelor litigioa
se dintre state, pentru reluarea și 
consolidarea procesului destinderii, 
pentru pace și colaborare intre po
poare.

O deosebită atenție s-a acordat 
rezolvării problemelor economice ce 
confruntă lumea de azi — lichida
rea subdezvoltării, a marilor deca
laje dintre țările bogate si cele să
race, instaurarea unei noi ordini 
economice.

Referindu-se la profundele trans
formări care au loc pe plan mon
dial, inclusiv in America Centrală, 
președintele României și coordona
torul Juntei Guvernului de Recon

strucție Națională din Nicaragua au 
relevat însemnătatea întăririi unită
ții popoarelor împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru progres economic și 
social. în acest context s-a eviden
țiat importanta proceselor revoluțio
nare din America Latină, precum și 
necesitatea de a se pune capăt ames
tecului străin in treburile interne ale 
statelor, de a se acționa pentru so
lutionarea pașnică a problemelor 
din această regiune. A fost relevat, 
de asemenea, rolul pe care îl are 
pentru țările din America Centrală, 
și in general din America Latină, în
tărirea solidarității și cooperării din
tre ele in vederea consolidării inde
pendentei naționale, a dezvoltării lor 
pe calea progresului economic și so
cial.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
evidențiat utilitatea convorbirilor

dintre guvernele Republicii Nicara
gua și S.U.A. pentru soluționarea di
ferendelor existente, pentru asigu
rarea dreptului poporului nicara- 
guan la dezvoltare liberă. în confor
mitate cu propriile sale aspirații.

Totodată, a fost menționat rolul 
grupului de la Contadora în micșo
rarea tensiunii din zonă, în asigu
rarea unui curs pozitiv relațiilor din
tre statele din America Centrală pe 
baze noi, democratice, de egalitate 
și respect reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat și cu acest prilej sprijinul 
pe care țara noastră îl va acorda în 
continuare luptei poporului nicara- 
guan, a celorlalte popoare din Ame
rica Centrală pentru împlinirea idea
lurilor lor de propășire națională, de 
libertate și democrație.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră caldă, prietenească.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, va efectua o vizită 

oficială în Republica Turcia
Primul ministru 'al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, va efec
tua o vizită oficială în Republica

Turcia, la invitația primului minis
tru al acestei țări, Turgut Ozal, în 
perioada 4—6 iulie 1984.

Sosirea trimisului special al conducătorului Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene 

Populare Socialiste
Marți după-amiază a sosit la Bucu

rești, în calitate de trimis special al 
conducătorului Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, secretarul Co
mitetului. Popular al Biroului de le
gături externe al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, dr. Aii 
Abdel Salam Treki.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat "de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent Abdulhamid S. Zin- 
tani, secretar al Comitetului Popular 
al Biroului Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste la 
București.

(Agerpres)

Tovarășului WILLIAM KASHTAN
Secretar general al Partidului Comunist din Canada

Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 
și împlinirii a 20 de ani de la alegerea în funcția de secretar general al 
partidului, vă adresez, în numele Partidului Comunist Român și al meu 
personal, un cald salut tovărășesc și sincere felicitări, împreună cu urări de 
sănătate și multe succese in activitatea pe care o desfășurat! în fruntea 
Partidului Comunist din Canada.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Canada vor cunoaște și în viitor 
o evoluție ascendentă, în interesul partidelor și popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, destinderii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

JTxcplpntpi Snip
Domnului HASSAN GOULED APTIDON

Președintele Republicii Djibouti
Cu prilejul celei de-a Vil-a aniversări a proclamării independentei de 

stat a Republicii Djibouti, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate 
poporului dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

A

Intîlnire cu primul ministru al guvernului
Marți, tovarășul Constantin 

Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, s-a intilnit 
cu Daniel Ortega Saavedra, membru 
al Direcțiunii Naționale a Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.), coordonatorul Juntei Gu
vernului de Reconstrucție Națională 
a Republicii Nicaragua, comandant 
al Revoluției.

în timpul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas-

★
în aceeași zi, tovarășii Ștefan 

Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe. 
Ștefan Birlea. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 

'ministrul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, au 
avut convorbiri cu Henry Ruiz Her
nandez, membru al Direcțiunii Na
ționale a Frontului Sandinist de Eli
berare Națională, ministrul planifi
cării naționale, comandant al Revo
luției, și cu Miguel D’Escoto Brock-

B O H I I I I

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 

RELATATE DE CORESPONDENȚII „ȘtiNȚEir

■ De Ia începutul .an.uluj. șit pirip., 
acum, în județul Cluj',bu 'f6st Con
struite și date, în folosință 1 700 a- 
partamente, la care se vor adăuga, 
pină la sfirșitul lunii iunie, încă 300 
apartamente peste prevederile pla
nului pe primul semestru.

B A fost dată în folosință prima
| „centrală solară" din Bacău. Con

cepută și realizată de specialiștii
> și muncitorii Trustului de antrepri

ză generală pentru construcții-mon- 
taje din localitate, această origi
nală centrală care se compune 
din peste 3 300 de captatori solari 
montați pe blocuri asigură dpă 
caldă la temperatura de 48-50 de 
grade în peste 1 650 de aparta
mente din noile ansambluri de lo
cuințe „George Bacovia" și „Mio
riței". Ea poate funcționa circa 270 
de zile pe an și economisește im
portante cantități de combustibil 
convențional.

3 Un nou tip de tractor a fost 
realizat de constructorii de utilaje 
de la I.U.P.S. Reghin. Comenzile 
noului tractor, utilizat în parche
tele pentru exploatare forestieră, 
pot ridica încărcături de peste 
4 000 kg la înălțimea de 4,2 metri.

B Sub genericul „Femeia - fac
tor activ în activitatea de valorifi
care cu măiestrie a materialelor 
recuperabile și refolosibile", Comi

că, au fost examinate stadiul și per
spectivele relațiilor româno-nicara- 
guane, relevîndu-se importanța pe 
care guvernele celor două țări o 
acordă dezvoltării raporturilor bila
terale pe plan politic, economic și in 
alte sfere de activitate. Schimbul 
larg de vederi a pus in evidentă do
rința comună și posibilitățile de care 
dispun România și Nicaragua pen
tru dezvoltarea cooperării economice 
și tehnice, precum și pentru lărgirea 
schimburilor comerciale dintre ele.

★
man. membru al Adunării Sandinis- 
te. ministrul de externe nicaraguan.

Au fost discutate probleme privind 
aprofundarea și extinderea raportu
rilor bilaterale româno-nicaraguane, 
eu deosebire în domeniul cooperării 
economice și al schimburilor comer
ciale, în vederea realizării celor sta
bilite la cel mai înalt nivel.

★
Tovarășa Suzana Gâdea, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a avut, marți, o întrevedere 
cu Rosario Murillo, președinta Aso
ciației Sandiniste a lucrătorilor din

B H H O

,țt^țul de. femei al sectorul,ui.;;4. din;;, va mășurq .550 metri lungime. Ba- 
București a organizat o expoziție 
la Muzeul tehnicii din Parcul Li
bertății. Sint reunite o serie de 
produse reprezentative realizate de 
femei care lucrează în 23 de uni
tăți economice ale sectorului. Va
loarea produselor executate de 
cele peste 15 000 de femei pârtiei-

pante în anul 1984 la această ac
țiune de masă se ridică la peste 
120 milioane lei, cu 26 milioane lei 
mai mult față de anul trecut.

H S-a finalizat lucrarea de cer
cetare „Recuperări de resurse e- 
nergetice secundare la întreprin
derea metalurgică de metale nefe
roase Baia Mare". Efectul econo
mic : economisirea a circa 1 200 
tone combustibil convențional pe 
an.

B In localitatea Șuiei din jude
țul Argeș a început construcția • 
primei microhidrocentrale de pe 
riul Topolog. Utilaje de mare pu
tere lucrează intens la descoper- 
tarea terenului din zona digului ce 

domeniul culturii. Au fost discutate 
aspecte ale colaborării cultural-ar- 
tistice între cele două țări.

★
Delegația de partid și de stat nica- 

raguană a vizitat, în cursul după- 
amiezii de marți, Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea.

Seara, oaspeții au luat parte la un 
spectacol folcloric.

Sosirea în Capitală
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
marți a sosit în Capitală, într-o vizită 
de lucru, delegația de partid și de stat 
a Republicii Nicaragua, condusă de 
Daniel Ortega Saavedra, membru al 
Direcțiunii Naționale a Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională, 
coordonatorul Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională din Nicara
gua, comandant al Revoluției.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de tova
rășii Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, și Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, ministrul afacerilor externe, 
de activiști de partid și de stat.

(Agerpres)

rajui microhidrocentralei va fi fo
losit și ca pod care va lega jude
țul Argeș de județul Vîlcea în 
punctul Călimănești.

B Prin darea în funcțiune a unei 
noi linii tehnologice la întreprin
derea metalurgică din orașul Zim- 
nicea s-au obținut primele canti
tăți de țevi sudate longitudinale 
din oțel. In prezent, constructorii și 
montorii de aici și-au intensificat 
eforturile pentru a finaliza, în pe
rioada imediat următoare, noi ca
pacități de producție.

B La Universitatea din Craiova 
s-a deschis o expoziție sub gene
ricul : „Realizări pe linia ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor”. Sînt reunite sute și sute, 
de produse noi realizate in acest 
cincinal de către unitățile econo
mice, de cercetare și de învăță- 
mînt superior tehnic din municipiul 
Craiova.

B Măsurile tehnice și organiza
torice aplicate la întreprinderea 
mecanică de material rulant din o- 
rașul Roșiori de Vede pentru re- 
proiectarea unor produse și gospo
dărirea riguroasă a materiilor pri
me au asigurat diminuarea consu
murilor de metal cu peste 100 tone 
în perioada care a trecut din acest 
an.

Cronica zilei
Membrii delegației parlamentare 

islandeze care ne vizitează tara au 
avut, marți, o intîlnire cu reprezen
tanți ai presei centrale. Radiotelevi- 
ziunii și Agenției române de presă 
— Agerpres. in cadrul căreia Thor- 
valdur Gardar Kristjansson, pre
ședintele Parlamentului, conducăto
rul delegației, a declarat : Punctul 
culminant al vizitei a fost întilnirea 
cu președintele Nicolae Ceaușescu. 
Am a,vut o discuție deschisă privind 
atit relațiile dintre țările noastre, 
cit și unele probleme internaționale. 
Am fost impresionat de întilnirea 
cu președintele României, de since
ritatea cu care a vorbit despre pro
movarea păcii. Sint convins că 
demersurile sale personale în fa
voarea păcii în Europa și in întreaga 
lume sint foarte importante.

Președintele Parlamentului islan- 
dez a arătat, de asemenea, că mem
brii delegației au fost impresionați 
de realizările poporului român, de 
prietenia cu care au fost înconjurați 
pretutindeni. El a urat, cu prilejul 
apropiatei sărbătoriri a celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. ..prosperi
tate pentru România, fericire po
porului român".

Răspunzînd întrebărilor, Ingvar 
Gislason, președintele Camerei Infe
rioare a Parlamentului, Salome Thor- 
kelsdottir, președintele Camerei Su
perioare a Parlamentului. Svavar 
Gestsson și Magnus Magnusson, de- 
putați, și-au manifestat satisfacția de 
a fi cunoscut aspecte din viata, 
cultura și istoria poporului român, 
frumusețea peisajului tării noastre. 
Ei au arătat că pretutindeni au 
intilnit oameni și locuri minunate.

(Agerpres)

t V
15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului
15.30 Emisiune în limba maghiara" 

(parțial color)
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) fi Sub 

semnul anului jubiliar
20,20 Ctitorii cu care ne mîndrlm. 

Transmisiune de pe platforma in
dustrială a municipiului Alba 
Iulia

20,50 Tară scumpă, să trăiești ! Cîntece 
patriotice interpretate de corul 
întreprinderii „23 August"

21,00 Fotbal : Franța — Spania (color). 
Finala Campionatului european. 
Transmisiune directă de la Paris

21,45 Telejurnal (parțial color)
22,00 Fotbal (color). Repriza a II-a

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 iunie, ora 21 — 30 iunie, 
ora 21. în țară : Vremea va fi răco
roasă la început, apoi se va încălzi 
ușor. Cerul va Yi schimbător-. Vor- că
dea ploi locale, }nai ales sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice 
în nordul țării și zonele de deal și de 
munte. în rest, aversele vor fi izolate. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar cele maxime 
între 18 și 28 de grade, local mai ri
dicate spre sfirșitul intervalului. Dimi
neața, pe alocuri, se va semnala ceață, 
în București : Vreme răcoroasă la în
ceput, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător, favorabil ploii sub 
formă de averse după-amiaza. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 12 și 15 grade, 
iar maximele între 24 și 28 de grade, 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Efigii ale noului la Liubliana
Sîntem tentați adesea să căutăm 

în trecutul marilor orașe fascinația 
splendorii de altădată, fapte ieșite 
din comun, acțiuni de răsunet. în 
devenirea istorică a capitalei Re
publicii Slovenia — Liubliana — 
nu aceste lucruri trebuie căutate 
cu deosebire, și nu pentru că ele 
nu ar fi existat. Situată la între
tăierea unora dintre cele mai im
portante căi de comunicație care 
legau Europa Centrală de Italia și 
Marea Adriatică, Liubliana — ca
pitala Republicii Slovenia — a cu
noscut, in repetate rînduri, peri
oade de remarcabile înfloriri, dar 
și pustiirea ocupațiilor străine.

Tocmai aceste vicisitudini ale 
istoriei explică vocația pașnică a 
locuitorilor Liublianei, exprim&tă 
în concentrarea cu precădere a e- 
forturilor spre realizări cit mai 
durabile. De la cei patru mii de 
locuitori cit număra localitatea în 
timpul evului mediu pînă la cei 
250 000 de astăzi, așezarea s-a dez
voltat cu o constantă rar întîlnită. 
Fiecare epocă a adăugat structuri 
specifice, simboluri proprii, sti
luri deosebite, care se mai păs
trează și astăzi in orașul vechi. De 
aceea, o călătorie prin Liubliana 
iti oferă privilegiul deosebit de a 
face o incursiune prin diferite pe
rioade reprezentate de construcții, 
opere de artă, monumente, demne 
de lot interesul.

Și astăzi, cînd Liubliana a ieșit, 
masiv, din perimetrul său tradițio- 
'tihl. 'cînd'-* lingă vechiul oras-’-au 
apărut noi și moderne cartiere, lo
calitatea impresione'ază prin echi
libru și armonie, prin unitatea de 
stil a construcțiilor. Tradiția arhi

Un simbol al noii arhitecturi slovene : policlinica centrală din Liubliana, 
recent construită

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE ..

tectonică și culturală a orașului a 
reușit să asimileze modernul, indi
ferent că el ni se înfățișează sub 
forma edificiilor economice și so
ciale, a blocurilor de locuințe, totul 
fiind integrat in aceeași atmo
sferă sobră, dar caldă, cu linii ele
gante. Dar nu numai puterea tra
diției a menținut această unitate 
arhitectonică. Un rol important in 
acest sens îl joacă dezbaterile or
ganizate de edili cu specialiști și

însemnări de călătorie

cetățeni privind imaginea viitoare 
a orașului. Așa s-a stabilit ca loca
litatea să se dezvolte concentric, să 
fie păstrate locuri speciale unde 
generațiile viitoare să poată înăl
ța construcții la nivelul cerințelor 
arhitectonice si urbanistice de 
atunci.

în anii imediat postbelici a exis
tat o puternică presiune in direc
ția construcțiilor de locuințe — 
ne relatează interlocutorii. S-a 
construit în acea perioadă mai în
cet. din lipsă de mijloace, dar și 
pentru că existau numeroase alte 
priorități. Din anii ’60—’70 s-au 
înălțat insă cartiere întregi, majo
ritatea locuințelor, circa 70 la sută, 
fiind proprietate personală. Așa 
se face că în deceniul trecut nu
mai în„ .Liubliana • s-au construit 
circa 25 000 de locuințe noi. in timp 
ce pe întreaga Slovenie acestea 
s-au ridicat, in aceeași perioadă, 
la peste 130 000.

Dintre noile construcții la care 
locuitorii tin cu vădită mindrie a- 
trage atenția complexul cultural 
„Cankar". „Investiția secolului" 
din Slovenia — cum mai este nu
mită — noul edificiu cultural a- 
testă dragostea slovenilor pentru 
artă și cultură, pentru frumos. O 
imensă construcție polifunctiona- 
lă. care adăpostește mai multe săli 
cu diferite destinații, dotate cu 
cele mai moderne instalații : sala 
mare, de pildă, terminată in 1982, 
dispune de 2 100 de locuri, o scenă 
de 40 mp, o orgă cu 73 de re
gistre și patru claviaturi ; sala ro
tundă, cu 253 de locuri, destinată 
concertelor, diferitelor dezbateri ; 
sala mijlocie, cu 616 locuri, dotată 
cu cabine pentru traducere simul
tană. un sistem de transmitere 
prin televiziune, un centru de 
presă. Sala mică, cu 200—250 locuri; 
încă opt săli mici, cărora li se vor 
adăuga alte 12, dedicate unor ac
țiuni de mai mică anvergură. O i- 
mensă și modernă constriictie cul
turală. ce a costat circa 2,5 miliar
de dinari, similară ca mărime ce
lebrului „Complex Sava“ din noul 
Belgrad.

Acest impresionant edificiu poar
tă numele scriitorului Ivan Can
kar. unul dintre cei mai populari 
oameni de litere ai Republicii 
Slovenia. Este, de aceea, pilduitor 
și modul cum slovenii știu să-și 
cinstească înaintașii, să Ie păstre
ze vie memoria, in (cuge.țele noilor 
generații'.' Același puternic senti- 
rheht îl trăiești la monumentul 
revoluției, la—mormăitul eroilor 
naționali. Sau vizitind Centrul de 
studii „Edvard Kardeli". Un centru 
de studii cu filiale în întreaga Iu
goslavie, avînd, intre altele, meni
rea să coordoneze studiul teoriei 
și practicii autoconducerii iugo
slave, Directorul centrului s-a in
teresat cu deosebit interes de prin
cipiile autoconducerii in România, 
de modul cum se asigură antre
narea muncitorilor la conducerea 
întreprinderilor.

Oriunde te-ai afla pe pămîntul 
Sloveniei, interlocutorii tin să își 
manifeste viul interes fată de 
România, dornici să cunoască și 
alte experiențe. îndeosebi in do
meniul construcțiilor, in care tara 
noastră are realizări cunoscute și 
apreciate în lume.

...Parcurgind Liubliana, ca si Slo
venia în ansamblu, ești impresio
nat să vezi cite construcții noi 
stau mărturie rodniciei anilor so
cialismului. La Liubliana sau la 
Maribor. la Portoroz sau la Pola, 
noul, sub forma uzinelor moderne, 
a construcțiilor noi. te intimpină 
Ia tot pasul, ca toț atîtea efigii ale 
epocii socialismului.

Paul DOBRESCU

LA MUZEUL SATULUI

Zilele creației populare contemporane
O viguroasă dezvoltare a cunoscut în anii socialismului crea

ția populară, activitate cu îndelungate tradiții în toate zonele 
tării. Un loc aparte in cadrul acesteia il ocupă meșteșugurile 
artistice, grație cărora și astăzi putem admira in satele țării, 
în muzeele de etnografie, în casele oamenilor minunate reali
zări ale geniului creator al poporului. Iată de ce ni se pare 
binevenită și demnă de atenție organizarea de către Muzeul 
satului și de artă populară a „Zilelor creației populare contem
porane". acțiune complexă ce se desfășoară pînă la 1 iulie și la 
care participă meșteri populari din cincisprezece județe, oferind 
demonstrații pe genuri de creație (cojocărit, împletituri, os-me- 
tal. podoabe, pictură pe lemn și sticlă, măști). în același timp, 
au loc spectacole folclorice, o masă rotundă cu tema „Tradiție 
Si inovație in creația populară contemporană", concerte susținu
te de elevi ai liceelor de artă, concursuri „Cine știe cîștigă" pe 
tema ..Meșteșuguri populare tradiționale", concursuri de creație 
la care participă pionieri din Capitală, demonstrații ale restau
ratorilor, parada portului popular tradițional. într-un cuvînt, o 
manifestare complexă, capabilă să înfățișeze diversitatea, frumu
sețea și vitalitatea creației populare românești contemporane.

Zilnic. între orele 9—13 și 16—18 au loc demonstrații ale meș
terilor populari.

Foto : Gh. Vințilă

DE LA C. E. C.
Pentru păstrarea în siguranță a 

economiilor bănești personale și 
pentru sporirea acestora prin 
dobînzi și cîștiguri, populația are 
la dispoziție variate forme și in
strumente de economisire. Unul 
din cele mai solicitate și utilizate 
este libretul de economii cu 
dobindă.

Libretul de economii cu dobîn- 
dă se emite, după dorința depună
torului, „la vedere" sau „pe ter
men". Depunerile ,,la vedere" sint 
acelea pentru care depunătorul nu 
stabilește un termen de păstrare a 
banilor la C.E.C. și pentru care se 
acordă o dobindă anuală dc 4,5 la 
sută. Depunerile „pe termen" se 
fac pentru minimum un an. La do
rința depunătorului, sumele depuse 
„pe termen" se pot restitui și 
înainte de împlinirea unui an. Pen
tru depunerile „pe termen" se 
acordă o dobindă dc 6 la sută pe 
an, iar în cazul in care banii se 
retrag înainte de împlinirea terme
nului de un an dobindă care se 
acordă este de 4 la sută.

Solicitarea largă de care se 
bucură acest libret se datorește 
printre altele și faptului că acesta 
poate fi utilizat de către titular 
pentru efectuarea de operații de

depuneri și restituiri în toate lo
calitățile din țară. Emiterea aces
tor librete, precum și operațiile 
ulterioare de depuneri și restituiri 
pot fi solicitate la toate unitățile 
C.E.C., precum și la unitățile poș
tale și cooperativele de credit 
autorizate.

O altă caracteristică a libretului 
de economii cu dobindă constă în 
posibilitatea economisirii treptate 
a unor sume mici. De asemenea 
acest libret este frecvent folosit 
pentru depunerile periodice pe 
bază dc consimțămînt scris prin 
virament.

Titularii libretelor de economii cu 
dobindă beneficiază în același timp 
de toate drepturile și avantajele 
generale acordate prin lege depu
nătorilor la C.E.C. și anume : ga
ranția statului asupra sumelor 
depuse la C.E.C., păstrarea secre
tului privind numele depunătoru
lui. al titularului și operațiile 
efectuate, acordarea de dobînzi 
anuale, dreptul dc a împuternici 
alte persoane să dispună, alături 
de titular, de sumele păstrate Ia 
C.E.C., imprescriptibilitatea sume
lor depuse la C.E.C., de a introduce 
dispoziție testamentară valabilă 
după decesul titularului și altele.

Știri sportive
GIMNASTICA. Meciul dintre echi

pele feminine ale României și Spa
niei. desfășurat la Madrid, a luat 
sfîrșit cu scorul general de 394,50 p 
— 388,95 p in favoarea formației 
noastre, ale cărei componente au 
evoluat foarte bine.

Pe locul întîi, la individual compus, 
s-a clasat Ecaterina Szabo — 79,55 p. 
care, din nou, a fost notată cu „10" 
la- trei aparate (sol, bîrnă, paralele), 
la exercițiile liber alese. Pe locurile 
următoare — Lavinia Agache (79,35). 
Cristina Grigoraș și Simona Păucă 
(78,45), spaniolele Laura Nunez 
(78,10) și Ana Manso (77,95).

LUPTE. în cadrul concursului in
ternational de lupte libere de la 
Komarno (Cehoslovacia), sportivul 
român Dragoș Zus a terminat învin
gător la categoria 90 kg. Dintre cei
lalți luptători români s-au mai evi
dențiat Dumitru Drăghici (48 kg) și 
G. Kerekes (57 kg), clasați pe locul 
doi la categoriile respective.

La întreceri au participat 114 con
curent! din 10 țări.

CANOTAJ. între 27 și 29 iunie se 
vor desfășura probele concursului 
international feminin de canotaj a- 
cademic ..Regata Snagov". la care 
și-au anunțat participarea sportive 
din Bulgaria. R.D. Germană. U.R.S.S. 
și România.

cinema
fi Ca-n filme : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15: 13,30; 15.45: 18: 20. FAVORIT 
(45 31 70) — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,15: 
13,30; 15,45: 18; 20.
fi Runda 6 : CENTRAL (14 12 24) — 
9: 11,15: 13,30: 15,45; 18: 20.
fi Șapte băie(i și o ștrengărită : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
fi O sută de bucurii : PACEA 
(60 30 85) — 15.30: 17 30.
fi întoarcerea Vlașinilor : COTRO- 

CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, VII
TORUL (10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30. 
fi Lișca : PACEA (60 30 85) — 19.30.
fi Secretul lui Bachus : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
FLACĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30;
19,30.
fi Scopul și mijloacele : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30.
fi Legenda statuetelor Cliang : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
fi Călăuza „Pană Albă" î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
fi Marele șarpe : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30: 19,30, PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20. 

fi în așteptarea lui Filip : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30: 19,30.
fi Omul care a închis orașul : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.
fi De dragul tău, Anca : STUDIO 
(59 53 15) — 18,45.
fi Avarul : STUDIO (59 53 15) — 9,45: 
12: 14.15; 16,30; 20,30.
fi Lovitura fulgerătoare : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; ’8; 
20. TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18: 20, la grădină — 21.
fi Tatii și bunicii: POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17,15; 19,30.
fi A opta minune a lumii : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 15,30; 17.30;
19,30.
fi Legenda călărețului singuratic :

PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 20, BUCUREȘTI
(15 61 54) ~ 9; 11; 13,15; 15,30- 17,45; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 21, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15.
fi Madame Sans-Gfine : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18: 20.
fi Vizita la domiciliu : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
fi Yankeii : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 12; 16; 19, MELODIA (11 13 49) — 
9; 12; 16; 19. MODERN (23 71 01) — 9; 
11,30: 14,30; 17,15; 20.
fi Strada Hanovra : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 21.
fi Polițist sau delincvent : LIRA 

(317171) — 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20,45.
fi Program special pentru copii î 
DOINA (16 35 38) — 9; 10,30.
fi Parada Chaplin : DOINA (16 35 38)
— 12; 14,30; 16,45: 19,15.
fi Avertismentul : UNION (13 49 04)
— 10: 13: 16; 19.
fi Cuscrii: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15: 13.30: 15,45; 18; 20.
fi Martorul știe mai mult : GRĂDI
NA GLORIA (47 46 75) — 21.
fi Par și impar: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
fi Iubire fără soare; MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
fi îmi sare țandăra : GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 20,45.
fi Cactus Jack : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.

fi Acel blestemat tren blindat : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21,15.

teatre
fi Teatrul Național (14 71 71, sala 
Atelier) : între patru ochi — 18.
fi Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Treptele afir
mării artistice : Mircea Badian, per
cuție și Lucian Leseanu, pian — 
17,30; (Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România) : Recital de pian 
Gdinil Abdula-Roșianu —- 18.
fi Opera Română (13 18 57) : Ansam

blul de balet „Baltika" (R.P. Polonă) 
— 19.
fi Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Tartuffe — 19.
fi Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mîrîiala — 19.
fi Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : EX — 18,30.
fi Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
fi Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Făt-Frumos din lacrimă — 
17; (Universal Club) : Nu vorbiți în 
timpul spectacolului — 17; (Clubul
Constructorul) ; O fetiță caută un 
cîntec — 10.

A
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i nucleare. Ref
‘organizat la 18 ....... ..... ................
l vest-germană pentru pace, a ară-
.’ tat Jo Leinen. a pus în lumină
Ț faptul că 88 la sută dintre cetăte-
i nii cu drept de vot consultați s-au
* pronunțat pentru retragerea ra- 

chetelor ..Pershing—2“.

I STOCKHOLM 26 (Agerpres). —
) In apropierea capitalei Suediei a
4 fost inaugurată „Tabăra internațio-'
ț nală a păcii — 84", în care s-au
l stabilit reprezentante a 40 de orga- 
[nizații antirăzboinice de femei din 
, Danemarca, Islanda, Norvegia, Fin- 

landa și Suedia.

MANIFESTĂRI DEDICATE
ANIVERSĂRII ZILEI DE 23 AUGUST

„Este necesară intensificarea eforturilor < 
pentru realizarea dezarmării" J

I

*

*

I

BRUXELLES 26 (Agerpres). Ple
nara C.C. al P.C. din Belgia, ■ care 
a examinat probleme ale situației 
interne și ale vieții internaționale, 
□ publicat la încheierea lucrărilor 
un comunicat în care se relevă în
tre altele pericolele generate de 
cursa înarmărilor, în special a înar
mărilor nucleare, precum și necesi
tatea de a se intensifica acțiunile 
pentru realizarea unor pași con- 
creți în direcția dezarmării. Comu
nicatul arată că recentele alegeri 
pentru Parlamentul vest-european

de la Strasbourg, organ consultativ 
al C.E.E., au pus în evidență exis
tența în cele zece țări membre ale 
Pieței comune 
rent de opinie 
noilor rachete 
cu rază medie 
state din 
angajării unor negocieri 
conducă la reducerea și, 
la eliminarea tuturor rachetelor și 
armelor nucleare de pe continentul 
european.

a unui puternic cu- 
împotriva instalării 

nucleare americane 
de acțiune 

N.A.T.O. și în
în unele 
favoarea 
care să 
în final,

R. F. GERMANIA : „Nu rachetelor nucleare !"
BONN 26 (Agerpres) — Coordo

natorul Mișcării pentru pace din 
R.F. Germania. Jo Leinen. a adre
sat cancelarului Helmut Kohl, gu
vernului și parlamentului vest- 
german scrisori prin care cere e- 
liminarea de pe teritoriul vest- 
german a rachetelor nucleare a- 
mericane cu rază medie de acțiu
ne. în cadrul eforturilor vizînd e- 
liberarea Europei de toate armele 

Referendumul neoficial 
_____ 3 iunie de Mișcarea

Pe de altă parte. Petra Kelly, 
reprezentanta Partidului ecologiș- 
tilor în Bundestagul vest-german, 
a lansat tuturor femeilor din țările 
occidentale apelul de a participa, 
în luna septembrie, la o acțiune în 
semn de protest __ .
sarea rachetelor cu rază medie j 
de acțiune în _. ’ ~
pei. Potrivit agenției U.P.I., 
noscuta militantă ! 
dezarmare din R.F. 
arătat că acțiunea a fost perfecta
tă de comun acord cu mișcarea 
britanică de la Greenham Common, 
care se opune amplasării pe teri
toriul britanic a noilor rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune.

fată de ampla-
vestul Euro- 

cu- 
pentru pace și 

Germania a

SUEDIA: „Tabăra internațională a păcii — '84"
Participantele la tabără- intențio

nează să organizeze demonstrații, 
dezbateri și conferințe in legătură 
cu necesitatea intensificării efortu
rilor in cadrul luptei pentru oprirea 
aberantei curse a înarmărilor, pen
tru pace și dezarmare, îndeosebi 
nucleară.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — In 
cadrul „Zilelor culturii românești" '
— manifestare organizată in R.P. 
Polonă cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă din 
România — la Varșovia se desfă
șoară o gală de filme din țara noas
tră care marchează și deschiderea 
retrospectivei filmului ' românesc.

HANOI 26 (Agerpres). — La 
Hanoi a avut loc o seară culturală 
românească. Programul manifestă
rii a cuprins conferința „România
— o politică în deplină concordanță 
cu interesele naționale", o gală de 
filme documentare românești, o 
audiție muzicală din lucrări de 
George Enescu și vernisajul unei 
expoziții de carte și discuri consa
crate marelui compozitor român. 
Au participat Trinh Ngoc Thai, se
cretar general al Comitetului viet
namez de solidaritate și prietenie 
cu toate popoarele, reprezentanți 
ai ministerelor afacerilor externe și 
culturii, oameni de artă și cultură.

MADRID 26 (Agerpres). — In 
orașul Alcobendas din Spania au 
fost organizate zilele culturii româ
nești. In sălile casei de cultură din 
localitate au fost inaugurate expo
ziția de fotografii „Momente din

lupta poporului român pentru uni
tate și independență națională" și o 
expoziție de carte românească. Ra
diodifuziunea a transmis programe 
speciale dedicate României, iar pe 
scena teatrului de vară din locali
tate artiștii ansamblului folcloric 
„Hora Bucureștiului" aflat in tur
neu în Spania, au prezentat un 
spectacol de cîntece și dansuri 
populare românești. ,

TEL AVIV 26 (Agerpres). — In 
orașul Carmel din Israel, a avut 
loc o adunare festivă. Cu acest pri
lej s-a apreciat contribuția Româ
niei la instaurarea unei păci juste 
și durabile în Orientul Mijlociu. 
Totodată, au fost organizate expo
ziția „Monumente ale arhitecturii 
și artei românești de-a lungul se
colelor", precum și o expoziție de 
carte românească.

MANILA 26 (Agerpres). — In 
capitala Filipinelor a avut loc o 
manifestare omagială românească. 
Președinta Consiliului femeilor din 
Manila și însărcinatul cu afaceri al 
țării. noastre au prezentat' aspecte 
ale dezvoltării economiei românești, 
relevindu-se progresele obținute de 
România în ultimele două decenii, 
de cind la conducerea partidului și 
statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. «■

Lucrările Conferinței de ia Stockholm
Reprezentantul român a subliniat necesitatea depășirii actualului 

stadiu al discuțiilor generale și trecerii efective la negocieri
STOCKHOLM (Agerpres). — Co

respondență de la Radu Bogdan : 
Marea majoritate a intervențiilor 
din ultimele ședințe plenare ale 
Conferinței pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru de
zarmare în Europa s-au axat în 
continuare pe necesitatea soluțio
nării problemei structurilor de lu
cru ale conferinței, de natură să 
permită trecerea de urgență la 
negocieri concrete, de fond. în scopul 
convenirii și adoptării unor prime

Agențiile de presa
ggpe scart

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT A CONSILIULUI C.E.E. s-a încheiat la 
Fontainebleau, lingă Paris. Șefii de stat și de guvern din cele 10 țări 
membre au ajuns la un acord privind contribuția Marii Britanii la bugetul 
comunitar, ceea ce, potrivit agenției France Presse, „echivalează cu un 
balon de oxigen, în vederea combaterii crizei bugetare ce amenință 
C.E.E. cu falimentul".

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA.
Konstantin Cernenko, secretar ge- 

,. neral al C.C. al P.C.U.S., președin- 
j tele ‘Prezidiului Sovietului Suprem 
I al U.R.SiS., a Sviit o iRtfevedere 

■’ cu Kaysone Phomvihane, secretar 
9 general al C.C. al Partidului Popu- 
] Iar Revoluționar Laoțian, prim- 

ministru al Guvernului R.D.P. Laos. 
[întrevederea a prilejuit un schimb 

de păreri privind situația din cele 
două țări, stadiul și perspectivele 
relațiilor bilaterale. Au fost discu- 

Itate, de asemenea, probleme inter
naționale de interes comun.

I PLENARA C.C. AL P.M.S.U. La
Budapesta s-au desfășurat, marți, 

1 sub președinția lui Jânos Kădâr, 
■ prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 

I lucrările plenarei Comitetului Cen- 
I trai al Partidului Muncitoresc So

cialist Ungar, relatează agenția 
IM.T.I. Au fost dezbătute și adopta

te rapoarte privind probleme in
ternaționale, precum .și economia 

■ tării.

CONVORBIRI LA BEIJING. Pre
ședintele R.P. Chineze, Li Xiannian, 
a avut marți convorbiri cu pre
ședintele Ciprului, Spyros Kyprig- 
hou, sosit intr-o vizită oficială la 
Beijing. A fost reafirmat sprijinul 
R.P. Chineze față de politica de in
dependență, suveranitate și neali
niere promovată de guvernul cipriot, 
transmite agenția China Nouă. Cei 
doi șefi de stat au evidențiat rolul 
mișcării țărilor nealiniate în viața 
internațională.

ACORD DE COLABORARE ECO
NOMICA ȘI TEHNICĂ INTRE UN
GARIA ȘI CHINA. Ministrul co
merțului exterior al R. P. Ungare, 
Peter Veress, și Chen Muhua, con
silier. de stat, ministrul comerțului 
exterior și relațiilor economice al 
R. P. Chineze, au semnat un acord 
privind colaborarea economică Șî 
tehnică bilaterală și un protocol re
feritor la crearea Comisiei pentru

colaborarea economică, comercială 
și tehnico-științifică dintre cele . 
două țări. Jozsef Marjdi, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al I 
R. P. Ungare, a avut o convorbire 
cu ministrul chinez în problemele | 
dezvoltării colaborării economice I 
bilaterale.

CONSILIUL SUPREM AL IN
TEGRĂRII EGIPTEANO—SUDA- 1
NEZE, ale cărui lucrări, desfășurate 
la Alexandria, au fost conduse de I 
președintele Egiptului. Hosni Mu- | 
barak, și președintele Sudanului, 
Gaafar Nimeiri. a analizat etapele i 
coordonării între cele două țări la | 
nivel regional și international, a- 1 
doptind o serie de rezoluții pri
vind promovarea colaborării coor
donate în diverse domenii. De a- I 
semenea. a fost discutată coordo
narea pozițiilor egiptene. și:,suda- I 
neze în problemele arabe. în spe- , 
cial in ce privește drepturile po- 1 
porului palestinian. în domeniul . 
luptei de eliberare africane, ac
țiunile ■ comune împotriva politicii I 
de apartheid și promovarea soli
darității arabo-africane.

REPREZENTANȚII GUVERNE
LOR IUGOSLAVIEI $1 ' ALBA- . 
NIEI au început, la Belgrad, con
vorbiri oficiale asupra unui pro- I 
gram de cooperare in domeniul 
științei, educației și culturii, primul I 
program de 'acest fel care se dis- | 
cută între cele două țări. Se men
ționează că guvernul iugoslav a I 
prezentat anterior un proiect de j 
acord de cooperare, la care partea 
albaneză a răspuns pozitiv, venind, f 
totodată, cu propriile propuneri în | 
acest domeniu.

măsuri de creștere a încrederii și 
securității între statele de pe conti
nent.

Luînd cuvîntul în ședința plenară 
de marți, reprezentantul tării noas
tre a subliniat importanta depășirii 
actualului stadiu al discuțiilor gene
rale si trecerii la un dialog concret, 
la negocieri. Aceasta, a spus el. în
seamnă adoptarea de măsuri con
crete de încredere și securitate, des
tinate diminuării riscului confruntă
rii militare în Europa, înseamnă a 
institui obligația nerecurgerii la for
ță sau la amenințarea cu forța in 
relațiile reciproce dintre state. Ți- 
nind. cont de situația deosebit de 
gravă existentă pe continent — a 
arătat vorbitorul — sarcina noastră 
principală este aceea de a acționa 
pentru reducerea divergentelor din
tre noi. pentru apropierea pozițiilor 
și stabilirea unor zone de acord.

După ce a dezvoltat unele propu
neri cuprinse în documentul prezen
tat de tara noastră conferinței, re
prezentantul român a arătat că după 
părerea delegației române, esențial 
nu este numărul organelor de ■ lucru 
ce vor fi create, ci asigurarea de 
către organul sau organele respecti
ve a condițiilor necesare pentru exa
minarea aprofundată. într-un spirit 
constructiv și cu participarea celor 
35 de state, a tuturor propunerilor 
care au fost sau urmează a fi 'pre
zentate.

NAȚIUNILE UNITE

Simpozion consacrat 
problemei palestiniene

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres) 
— Sub auspiciile Națiunilor Unite, 
la sediul din New York al O.N.U., 
au început lucrările unui simpozion 
al organizațiilor neguvernamentale 
nord-americane consacrat problemei 
palestiniene — prima manifestare 
dintr-o serie' de reuniuni interna
ționale organizate pe această temă 
conform unei rezoluții a Adunării 
Generale a O.N.U., din decembrie 
1983. i

Luînd cuvîntul în ședința de des
chidere. observatorul permanent al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la O.N.U., Zehdi Labib Ter
zi. a subliniat. potrivit agenției 
M.E.N., că fără soluționarea justă a 
problemei palestiniene nu poate 
exista o reglementare cuprinzătoare, 
dreaptă și durabilă a conflictului a- 
rabo-israelian. Referindu-se la lu
crările simpozionului, reprezentan
tul O.E.P. a spus că principala preo
cupare trebuie să o constituie si
tuația celor aproape 5 milioane de 
palestinieni și căile de înlăturare a 
injustițiilor la care sînt supuși. El a 
chemat participantii să contribuie 
la conștientizarea opiniei publice din 
S.U.A, și Canada în legătură cu pro
blemele sociale și economice cu care 
sînt confruntați palestinienii ca ur
mare a continuării ocupației israe- 
liene și a politicii de negare a drep
turilor fundamentale ale poporului 
palestinian.

Zehdi Labib Terzi a reamintit că, 
din anul 1976, O.E.P. a salutat și 
încurajat toate inițiativele întreprin
se de diferite organisme ale O.N.U. 
în vederea unei reglementări care 
să ducă la instaurarea păcii și. să 
garanteze restabilirea si exercitarea 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian. Reprezentantul O.E.P. 
și-a exprimat speranța că organiza
țiile neguvernamentale își vor in
tensifica eforturile în conformitate 
cu programul de acțiune adoptat' de 
Conferința internațională asupra 
problemei palestiniene din 1983. își 
vor spori eforturile pentru restabi
lirea drepturilor poporului palesti
nian.

★
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, se va întîlni 
cu Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, la începu
tul lunii viitoare, la Geneva — a 
anunțat, la New York, un purtător de 
cuvînt al Națiunilor Unite. El a pre
cizat că Perez de Cuellar se va afla 
la Geneva pentru a lua parte la reu
niunile unor organisme ale O.N.U. și 
a subliniat că „secretarul general al 
Națiunilor Unite continuă să consi
dere că O.N.U. trebuie să fie folosită 
ca for de negocieri pentru a se ajun
ge la o reglementare de pace globală 
în Orientul Mijlociu".

Ședința Prezidiului C. C. al U. C. I.
Tovarășul Aii Șukria — ales președinte

al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD 26 (Agerpres). — A- 

genția iugoslavă de presă Taniug 
anunță că, în ședința din 26 iunie a 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Aii Șukria 
a fost ales președinte al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, pentru un 
mandat de un an, în conformitate

cu statutul U.C.I, și cu regulamen-, 
tul de funcționare a Prezidiului 
U.C.I.

Aii Șukria îi succede lui Drago-, 
slav Markovici, ales președinte al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. in urmă 
cu un an.

PENTRU REDUCEREA ÎNCORDĂRII IN PENINSULA COREEANĂ
Un articol în ziarul „Nodon Sinmun"

PHENIAN 26 (Agerpres). — în le
gătură cu Împlinirea a 34 de ani de 
la izbucnirea războiului din Coreea, 
ziarul „Nodon Sinmun" a publicat 
un editorial in care — evocind victo
ria obținută de poporul coreean in 
războiul de eliberare a patriei — 
subliniază că în prezent, este necesar 
să înceteze actele agresive america
ne împotriva poporului coreean, să 
fie retrase forțele, echipamentele mi
litare ale S.U.A., inclusiv armele 
nucleare, din Coreea de Sud. Căuta
rea de soluții pentru diminuarea 
tensiunii, menținerea și consolidarea 
păcii în regiune constituie o proble
mă urgentă — arată ziarul, citat de 
agenția A.C.T.C. Pentru reducerea 
încordării în Peninsula Coreeană — 
scrie „Nodon Sinmun" — sînt nece
sare înlocuirea acordului instabil de 
armistițiu semnat între R.P.D.C. și 
S.U.A. cu un acord de pace, reduce
rea forțelor armate și armamentelor

Nordului și Sudului și înlăturarea 
confruntării militare dintre ele. Pro
punerea privind organizarea de con
vorbiri tripartite între R.P.D.C.,. 
S.U.A. și Coreea de Sud, avansată la 
începutul anului de R.P.D.C., vizează 
reglementarea acestei probleme ur
gente — scrie „Nodon Sinmun".

★
PÂRIS 26 (Agerpres). — în cadrul 

unei conferințe de presă organizate 
la Paris cu prilejul inaugurării „Lu
nii de solidaritate cu lupta poporului 
coreean", secretarul general al Co
mitetului internațional de legătură 
pentru reunificarea independentă șl 
pașnică a Coreii, Guy Dupres, a a- 
dresat un apel la intensificarea efor
turilor comunității mondiale pentru 
atingerea obiectivului făuririi unei 
Corei unite. El a amintit in acest 
sens propunerile constructive ale 
R.P.D, Coreene.

Probleme ale dezvoltării complexului energetic 

și de combustibili pînă in anul 2000
examinate de Prezidiul

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — Pre
zidiul guvernului R.P. Polone a exa
minat probleme ale dezvoltării com
plexului energetic și de combustibili 
pînă în anul 2 000, situația tării în 
acest domeniu, orientările în utili
zarea rațională a combustibililor și 
energiei, balanța de combustibil și 
energie și alte probleme. Au fost 
adoptate, . relatează agenția P.A.P., 
„Directivele programatice priyind 
satisfacerea necesarului economiei 
naționale de combustibil și energie

guvernului R.P. Polone
pină în anul 2 000". Documentul cu
prinde propuneri privind modifica
rea în perspectivă a structurii surse
lor primare de energie și soluții care 
să permită reducerea consumului de 
energie în economie. Este prevăzută, 
de asemenea, accelerarea dezvoltării 
energeticii nucleare.

Reducerea consumului de energie 
în economia națională, relevă agen
ția P.A.P., va permite economisirea, 
pînă în anul 2000, a circa 60—70 mi
lioane tone combustibil conventions’

Proteste ale țărilor latino-americane 
față de noua majorare a dobînzilor 

pe piața Statelor Unite

Convorbiri directe intre
CIUDAD DE MEXICO. 26 (Ager

pres). — La Manzanillo (Mexic) au 
început, in prezența ministrului re
lațiilor externe al țării-gazdă, Ber
nardo Sepulveda, convorbirile dintre 
Statele Unite și Nicaragua destinate 
reglementării pe cale pașnică a di
ferendelor existente între cele două 
țări — anunță agențiile internaționa
le de presă. Delegația nord-america- 
nă este condusă de ambasadorul iti
nerant pentru America Centrală, 
Harry Shlaudeman, în vreme ce vice- 
ministrul nicaraguan pentru relațiile 
externe, Victor Tinoco, se află în 
fruntea delegației nicaraguane.

Angajarea convorbirilor între cele 
două părți a fost stabilită, in prin
cipiu, la 1 iunie a.c., în urma vizitei 
la Managua a secretarului de stat al 
S.U.A., George Shultz, cind șeful di
plomației norcl-americane a conferit

S.U.A. și Nicarăgua
cu Daniel Ortega Saavedra, coordo
natorul Juntei Guvernului de Re
construcție națională.

WASHINGTON — Senatul ameri
can a refuzat ca, dealtfel, și Ca
mera Reprezentanților — aprobarea 
unui proiect de credit prevăzînd a- 
tribuirea sumei de 21 milioane de 
dolari, cu titlu de „ajutor" pentru 
grupările somoziste și contrarevolu
ționare nicaraguane. Această sumă, 
care, oficial, urma să fie afectată 
bugetului C.I.A., era, de fapt, desti
nată organizațiilor antisandiniste 
care luptă din exterior împotriva re
gimului revoluționar de la Managua.

Pe de altă parte, Senatul și-a dat 
acordul la un proiect de ajutor mili
tar suplimentar în valoare de 62 mi
lioane dolari pentru Salvador.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Principalele bănci americane, între 
care „First National Bank of Chi
cago", „Citibank", „Chase Man
hattan",' „Morgan Guaranty", „Che
mical Bank", „Marine Midland", 
„Illinois National Bank", au proce
dat la o nouă majorare de la 12,5 la 
13 la>sută, a.ratei dobînzii primare, 
relatează agențiile Associated- Ptfess 
,și United Press International.

Măsura a fost motivau prin spo
rirea dobînzilor încasate de Oficiul 
Federal de. Rezerve al S.U.A. la îm
prumuturile pe termen scurt, dar 
purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Larry Speakes, a apreciat că ,;nu 
există nici o scuză pentru această 
creștere a ratei dobînzilor. Sintem 
dezamăgiți de această acțiune".

Analiști financiari americani, citati 
de agenția Reuter, apreciază că spi
rala ratei dobînzilor băncilor ame
ricane, care a cunoscut patru majo
rări numai în 1984, făcind ca aceasta 
să urce de la 11 la sută, în martie, 
la 13 la sută, în prezent, este. în prin
cipal rezultatul menținerii unui uriaș 
deficit al bugetului federal american 
și al competiției dintre -guvern și 
sectorul privat pe piața creditelor 
bancare, în ciuda „dezamăgirii" ex
primate de reprezentanții oficiali a- 
mericani.

Noua majorare a ratei dobînzilor 
în S.U.A. a stirnit un val de proteste 
în țări ale Americii Latine, confrun
tate cu o datorie externă împovără
toare — de 350 miliarde de dolari. 
In declarații făcute in capitalele ță
rilor lor, miniștrii finanțelor din Co
lumbia, Mexic, Panama, Venezuela; 
precum și ministrul economiei din 
Chile' :au' relevat că această măsură 
âre repercusiuni deosebit de grave 
asupra economiilor naționale, făcind 
tot mai dificile posibilitățile de. rea
lizare a programelor de dezvoltare 
din. aceste state. S-a menționat, tot
odată, că decizia nu ține cont de re
centa conferință de la Cartagena a 
reprezentanților unui număr de 11 
țări latino-americane consacrată pro
blemei datoriei externe, demonstrînd 
lipsa de receptivitate manifestată 
creditorii străini față de țările 
curs de dezvoltare, care sînt puter
nic afectate de criza economică mon
dială și pe ai căror umeri statele oc
cidentale industrializate încearcă, să 
transfere efectele acesteia. Declara
țiile evidențiază faptul că țările Ame
ricii Latine sînt dispuse să-și ono
reze obligațiile lor financiare exter
ne. fără a sacrifica însă dezvoltarea 
economiilor lor naționale.

După cum se știe, Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
dezbătut, pe baza informării prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
concluziile Consfătuirii economice la 
nivel înalt a țărilor membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.), ce a avut loc recent la 
Moscova și în cursul căreia au fost 
examinate cele mai importante pro
bleme ale dezvoltării economice și 
ale colaborării în cadrul consiliului.

Comitetul Politic Executiv, apro- 
bînd întru totul documentele adop
tate de consfătuire, care creează un 
cadru lărg și eficient pentru întărirea 
conlucrării între țările membre ale 
C.A.E.R., a dat o înaltă apreciere 
participării constructive a delegației 
române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la dezbateri. în 
acest sens, Comitetul Politic Executiv 
a subliniat „contribuția deosebită 
adusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de România Socialistă la buna pregă
tire și desfășurare a consfătuirii, 
subliniind că, prin documentele 
și hotărîrile adoptate, prin direcțiile 
de acțiune și principiile afirmate, 
aceasta deschide perspectiva ridicării 
Ia un nivel superior a colaborării și 
conlucrării reciproc avantajoase, în 
cadrul C.A.U.R., atît pe plan bilate
ral, cit și multilateral, în interesul 
dezvoltării, mai accentuate a econo
miilor naționale ale țărilor membre, 
al creșterii forței și prestigiului so
cialismului pc arena mondială".

Este cunoscut că în cadrul consfă
tuirii a fost adoptată „Declarația cu 
privire la direcțiile principale ale 
dezvoltării și adîncirii în continuare 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice între țările membre ale 
C.A.E.R.". Pozitiv în ansambiul său, 
conținînd o seamă de măsuri și ac
țiuni de'mare Însemnătate pentru 
dezvoltarea statelor membre ale 
consiliului, documentul relevă preg
nant necesitatea întăririi și perfec
ționării conlucrării in cadrul C.A.E.R. 
în vederea stimulării dezvoltării fie
cărei țări în parte și a tuturor în 
ansamblu, soluționării cu forțe co
mune a unor probleme majore pe 
care le ridică progresul fiecărei țări 
membre. Este ideea care a stat la 
originea creării C.A.E.R. și care con
stituie obiectivul săli central, scopul 
întregii sale activități.

O asemenea cerință fundamentală 
capătă o însemnătate deosebită as
tăzi, cind în economia mondială per
sistă fenomenele de criză, care afec
tează, practic, toate statele, ridicînd 
în fața lor o serie de-dificultăți ce se 
repercutează, într-o măsură sau alta; 
și asupra țărilor socialiste. Se poate 
spune de aceea că, tocmai verifieîn-

du-și eficiența în asemenea condiții 
complexe, afirmîndu-și efectiv capa
citatea de a sprijini și stimula pro
gresul economic, de a asigura depă
șirea problemelor ce apar în con
strucția noii orînduiri sau sînt gene
rate de fenomene negative din eco
nomia mondială, tocmai, în acest fel 
C.A.E.R. va răspunde misiunii sale, 
își va dovedi forța, rolul său impor
tant în asigurarea mersului înainte 
al țărilor membre. Este de aceea 
deosebit de important că țările mem
bre ale C.A.E.R. au hotărît să ridice

a muncii superioare, își poate înde
plini acest obiectiv numai afirmîn- 
du-se ca principal purtător al pro
gresului tehnico-științific. Și este o 
realitate faptul că țările membre 
ale C.A.E.R., țările socialiste în ge
neral, au posibilitatea de a-și înde
plini această misiune, dispun de un 
vast potențial tehnico-științific, ma
terial și uman, inclusiv de marele 
avantaj al conducerii planificate a 
acestei activități, de natură să evite 
paralelismele, irosirea de muncă 
socială. în lumina acestor cerințe,

minere în urmă sau doar a se ține 
pasul cu progresul, tehnico-științific 
mondial, ci și pentru ca țările mem
bre, statele socialiste să pășească în 
avangarda acestuia, în interesul lor 
propriu și al cauzei socialismului în 
lume, al creșterii bunăstării popoa
relor lor. ca și al puterii de atracție 
a noii orînduiri.

Fără îndoială este, de asemenea, 
deosebit de important faptul că în 
cadrul consfătuirii a fost abordată 
una din problemele cele mai acute 
ale dezvoltării pe plan mondial —

mentației. După cum se știe. Româ
nia a susținut consecvent importan
ța adoptării unor măsuri vizînd ex
tinderea și diversificarea colaborării 
în aceste domenii, îmbunătățirea 
structurilor și mecanismelor produc
ției, soluționarea în comun a proble
melor progresului tehnico-științific, 
care se ridică cu acuitate și în do
meniul agroalimentar. în acest sens, 
prezintă o mare importanță faptul 
că la consfătuire s-a convenit .să se 
dezvolte 'și să se perfecționeze baza 
tehnico-materială a agriculturii și

PE MARGINEA DOCMENTELOR CONSFĂTUIRII ECONOMICE LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR MEMBRE

ALE CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

întărirea colaborării în cadrul C. A. E. R. ~ în interesul progresului 
fiecărei țări membre, al creșterii fortelnr socialismului

pe o treaptă nouă, superioară, con
lucrarea dintre ele.

Din documentul consfătuirii re
iese că în cadrul lucrărilor au fost 
aduse în dezbatere o serie de pro
bleme de importanță primordială, 
în acest cadru se distinge, ca pro
blemă de stringentă și deosebită 
acuitate, asigurarea unui susținut și 
intens progres tehnico-științific.

Este știut că în epoca noastră, ca
racterizată prin cea mai puternică 
revoluție tehnico-științifică din is
torie, introducerea pe scară largă 
în producție a celor mai noi cuce
riri ale geniului uman reprezintă 
factorul hotărîtor pentru obținerea 
unei înalte productivități a muncii, 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al produselor și creșterea competi
tivității lor pe piața mondială, pen
tru valorificarea complexă, superi
oară a tuturor resurselor de materii 
prime, materiale și energetice, re
ducerea costurilor de producție, creș
terea generală a eficienței economi
ce. Iar socialismul, care are misiu
nea istorică de a se dovedi efectiv 
orînduirea cea mai avansată, care 
trebuie să obțină victoria economi
că prin realizarea unei productivități

au o deosebită însemnătate măsu
rile convenite la consfătuire, care 
prevăd elaborarea în comun, pe 
baza programelor naționale, a unui 
Program complex al progresului teh- 
nico-științific pe 15—20 de ani, în 
scopul soluționării mai rapide a ce
lor mai importante probleme din 
domeniul științei și tehnicii și apli
cării în producție în țările membre 
ale C.A.E.R., în condiții reciproc 
avantajoase, a rezultatelor obținute.

Firește, progresul tehnico-știin
țific se cere asigurat în toate sec
toarele vieții economice și sociale, 
dar în primul rînd în direcțiile de 
importanță hotărîtoare pentru dez
voltarea tuturor ramurilor econo
mice — cum sînt construcțiile de 
mașini. Electronica, industria micro
procesoarelor și a roboților sînt as
tăzi sectoare de vîrf, care, furnizind 
mașini și utilaje de cea mai înaltă 
calitate și tehnicitate, au o însem
nătate decisivă pentru progresul 
general al fiecărei economii națio
nale. Tocmai de aceea, adîncirea 
cooperării și specializării în aseme
nea ramuri, așa cum s-a convenit 
la consfătuire, este . importantă nu 
numai pentru a se evita orice ră-

respectiv aceea a materiilor prime, 
combustibililor' și energiei, problemă 
de a cărei soluționare depind înseși 
perspectivele de viițor ale progre
sului economic în lume. Sînt cunos
cute marile posibilități de care dis
pun în această privință țările mem
bre, locul ocupat pe plan internațio
nal, în producția mondială, ceea ce 
reprezintă puternice premise mate
riale pentru a se asigura satisface
rea în primul rin1 a nevoilor țări
lor care conlucrează și se întrajută 
prin relațiile de cooperare în cadrul 
C.A.E.R. Pornindu-se tocmai de la 
asemenea realități, . la consfătuire 
s-a realizat un acord asupra unui 
program complex de acțiuni vizînd 
extinderea colaborării în domeniul 
producției și livrărilor reciproce, 
concomitent cu folosirea mai. econo
micoasă a energiei și materiilor 
prime, pe baza introducerii unor noi 
tehnologii, astfel îneît să se asigure 
satisfacerea necesităților ridicate de 
înfăptuirea amplelor proiecte de 
dezvoltare ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

In documentele consfătuirii se 
relevă, pe bună dreptate, însemnă
tatea problemei agriculturii și-ali-

industriei alimentare, în scopul îm
bunătățirii continue a aprovizionării, 
satisfacerii în condiții cît mai bune 
a cerințelor de consum ale popu
lației.

Desigur, toate acestea sînt obiec
tive de mare importantă, a căror 
traducere în viață impune folosirea 
unor metode de natură să permită 
adîncirea continuă a colaborării, spo
rirea eficienței sale. în ce rezidă în
semnătatea coordonării planurilor ca 
metodă de organizare a cooperării 
economice și tehnico-științifice în 
cadrul C.A.E.R. ? în primul rînd, in 
faptul că ea dă expresie concretă 
înseși principiilor de bază ale con
lucrării din cadrul C.A.E.R., asigu- 
rînd o justă îmbinare a intereselor 
naționale cu cele internaționale ale 
statelor membre. Această metodă 
oferă fiecărei țări posibilitatea ca, 
elaborîndu-și de sine stătător planu
rile de dezvoltare economică, să asi
gure coordonarea acestora cu ale 
celorlalte state, convenindu-se astfel 
obiective și căi comune ale conlucră
rii reciproce. De aceea, este impor
tant și se cuvine a fi reținut fap
tul că în documentele consfătuirii se 
subliniază că coordonarea planurilor

va constitui principalul instrument 
de convenire a politicii economice în 
domeniile legate de colaborarea re
ciprocă.

In legătură cu aceasta trebuie, 
subliniat Că, așa cum relevă însăși 
viata, b însemnătate deosebită are, 
desigur, așezarea raporturilor re
ciproce pe baze .stabile, de durată, 
prin încheierea de acorduri și con
tracte pe terrhen lung, ca formă de 
bază a conlucrării în cadrul C.A.E.R. 
Asemenea acorduri și contracte dau 
perspectivă raporturilor de conlucra
re,. creează condiții pentru ca fiecare 
organism național de planificare 
să-și stabilească din timp obiectivele 
și posibilitățile de colaborare, ofe
rind cadrul pentru o mai bună coor
donare'a planurilor, .asigură desfă
șurarea relațiilor dintre țările mem
bre pe baze ferme, aceasta fiind de 
natură să sporească eficiența lor.

Relevînd însemnătatea hotărîrilor 
și măsurilor convenite, partidul nos
tru consideră că acum esențial este 
ca, în spiritul prevederilor și prin- 
cipiilpr de colaborare stabilite la 
consfătuire și consemnate în docu
mentele ei; să se treacă'de îndată la 
concretizarea acestor hotăriri, la ma
terializarea lor în ințelegeri și acor
duri concrete, de'lungă durată — pe 
plan bilateral sau multilateral — și, 
în mod deosebit, să se urmărească 
realizarea lor neabătută, traducerea 
lor operativă în viață, îneît să-și 
arate, cit mai grabnic efectele pozi
tive. în această viziune. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
trasat sarcină guvernului, Comitetu
lui de Stat al Planificării, ministe
relor economice și celorlalte institu
ții economice centrale din țara noas
tră să treacă de îndată la elaborarea 
de programe și măsuri în vederea 
concretizării în acorduri și acțiuni 
practice — îndeosebi pe baza înche
ierii de acorduri de lungă durată — 
a celor convenite în cadrul consfă
tuirii. să ia toate măsurile ftfentru 
transpunerea lor în viață.

Este neîndoios că traducerea con
secventă în practică a hotărîrilor și 
înțelegerilor convenite va contribui 
la ridicarea pe un plan nou. supe
rior a colaborării, cooperării și spe
cializării in cadrul C.A.E.R., la solu
tionarea prin eforturi comune a pro
blemelor ridicate de înfăptuirea 
vastelor proiecte de edificare a noii 
orînduiri și de fenomenele și evolu
țiile pe plan mondial. în interesul 
dezvoltării mai accelerate a fiecărei 
țări, al creșterii forței și prestigiu
lui socialismului în lume.

Gh. CERCELESCU

WASHINGTON

Platforma electorală 
a Partidului Democrat

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Comitetul de elaborare a platformei 
electorale a Partidului Democrat din 
S.U.A. a adoptat, în unanimitate, 
documentul care va servi ca bază 
dezbaterilor de la Convenția națio
nală a acestei formațiuni politice, ce 
va avea loc în iulie, la San Fran
cisco, și in cadrul căreia va fi desem
nat candidatul partidului pentru ale
gerile prezidențiale din luna noiem
brie. După cum relatează agențiile 
United Press International și Asso
ciated Press, în domeniul politicii 
interne este criticată orientarea eco
nomică a actualei administrații, în 
special menținerea unui enorm defi
cit bugetar, care a ajuns la circa 200 
miliarde de dolari. Documentul pre
conizează diminuarea acestui deficit 
prin reducerea cheltuielilor militare 
și ameliorarea . sistemului fiscal, in 
special în sensul creșterii sprijinu
lui fată de categoriile defavorizate 
ale populației. Sint enunțate, de ase
menea, unele măsuri pentru revita- 
lizarea industriei grele, reducerea 
barierelor comerciale. protejarea 
mediului ambiant și relansarea unor 
programe sociale suprimate sau re
duse de republicani.

în privința politicii externe, docu
mentul propune, între altele, reali
zarea de contacte anuale la nivel 
înalt cu U.R.S.S., încheierea unor 
„acorduri 'rezonabile" în materie de 
control al armamentelor și dezarma
re, o înghețare a armamentului nu
clear și supunerea spre ratificare, in 
Senat, a acordului SALT-2, realiza
rea altor înțelegeri care să conducă 
la reducerea cursei înarmărilor. în 
legătură cu situația din America 
Centrală, platforma electorală a de
mocraților cere ca guvernul S.U.A. 
„să înceteze sprijinul acordat ele
mentelor care luptă contra guvernu
lui legal al Republicii Nicaragua" și 
adresează un apel la „stabilizarea" 
raporturilor dintre' Statele Unite și 
Republica Cuba.

Acest document, care este conce
put ca un manifest electoral, va fi 
examinat la Convenția națională a 
partidului, urmînd ca, după aproba
re, să statueze oficial liniile princi
pale ale politicii unei eventuale ad
ministrații democrate în SfU.A.
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