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Toate forțele $i mijloacele folosite din plin pentru a se asigura pretutindeni

SECERIȘUL CEREALELOR
pe un front cît mai larg, cu viteze zilnice sporite!

Ritm intens la secerișul griului în lanurile C.A.P.
Fintînele, județul Teleorman

Foto : A. Papadiuo

© Din zori și pînă în noapte, utilizînd din plin mijloacele 
mecanice și timpul de lucru - așa trebuie să se acționeze acum 
pentru a se strînge și depozita cît mai repede și fără pierderi 
întreaga recoltă.

• Pentru reușita culturilor succesive este imperios nece
sar ca acestea să fie însămînțate imediat pe toate terenurile 
de pe care a fost strîns orzul și grîul.

• Livrarea tuturor cantităților de cereale contractate la 
fondul de stat și fondul de nutrețuri combinate, în același ritm 
cu recoltarea — sarcină de mare răspundere pentru toate uni
tățile agricole.

Stadiul recoltării orzului și a griului — 
pină în seara zilei de 9 iulie această lucrare 
fiind efectuată pe 70 Ia sută din suprafețele 
cultivate cu orz și 4 la sută din cele cu griu, 
după cum rezultă din datele comunicate de 
Ministerul Agriculturii — indică cît se poate 
de convingător că secerișul cerealelor păioase 
trebuie să fie intensificat la rpaximum, spre 
a se asigura stringerea și depozitarea între
gii recolte în timp cît mai scurt și fără pier
deri.

în .aceste zile, cînd se anunță o ameliorare 
a vremii în multe zone din țară și restrîn- 
gerea ariei precipitațiilor, există condiții fa
vorabile atît pentru extinderea secerișului 
orzului în județele din centrul și nordul țării 
și a griului in toate județele din sudul și 
vestul țării, cît și pentru accelerarea la 
maximum a ritmului de lucru. De cea mai 
mare importanță însă pentru grăbirea se
cerișului este ca, pretutindeni, activitatea în 
cîmp să fie organizată în mod exemplar, ast
fel încît recoltarea să se poată 'desfășura cu 
toate forțele, din zori și pină seara tîrziu, 
utilizîndu-se combinele la întreaga capaci
tate. Acum, pentru evitarea oricăror pierderi 
de producție, esențial este ca la recoltare să 
nu se irosească nici o oră bună de lucru.

Concomitent cu măsurile ce se cer între
prinse pentru urgentarea secerișului, in toate 
unitățile agricole trebuie să se manifeste o 
preocupare plină de răspundere pentru li
vrarea in același ritm cu recoltarea a tutu
ror , ăanțitățîlorj..d,e... cereale. contractate .la,. 
fondul de stat și la fondul de nutrețuri com
binate. Aceasta reprezintă o îndatorire pa-

triotică, o sarcină de mare răspundere pentru 
fiecare unitate agricolă, care trebuie înde
plinită în mod exemplar.

De efectuarea în ritm susținut a secerișului 
este legată nemijlocit și realizarea întocmai 
a programului de insămințare a culturilor 
succesive. Această lucrare s-a realizat pină 
acum pe 277 300 hectare, din cele 520 400 hec
tare de pe care a fost strins orzul și griul. 
.Este o situație ce evidențiază existența unor 
însemnate decalaje intre suprafețele recol
tate și cele semănate. De aici rezultă și mă
surile ce trebuie întreprinse de urgență spre 
a se asigura, pretutindeni, reușita acestei ac
țiuni de mare însemnătate pentru economia 
națională. Pentru înlăturarea decalajelor 
existente între lucrări și evitarea lor pe vii
tor este necesar să fie concentrate forțe spo
rite și, în primul rînd, toate atelajele din 
unitățile agricole și cele ale membrilor coo
peratori pentru eliberarea grabnică de paie 
a terenurilor. Numai in felul acesta se poate 
crea un front larg de lucru la pregătirea 
■terenului și semănat.

Toate acestea sînt sarcini urgente, de mare 
importantă, ce revin oamenilor muncii de pe 
ogoare în această perioadă de yirf a lucră
rilor agricole. Iată de ce, mai mult ca ori- 
cind, acum întreaga activitate politică și or
ganizatorică desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid de la sate trebuie subor
donată mobilizării tuturor forțelor umane din 
agricultură in vederea urgentării secerișului, 
a. insâmințăriLculturitor succesive.-executărif - 
la timp a tuturor celorlalte lucrări din cam
pania agricolă de vară.

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

MATERIILE PRIME
utilizate gospodărește, cu maximă economie!

In fabricația de mașini-unelte CIT DIN METALUL CONSUMAT

SE REGĂSEȘTE IN PRODUSUL FINIT?
a consumurilor materiale și 

din sarcinile majore subliniate
Reducerea substanțială 

energetice reprezintă una 
cu pregnantă de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la Plenara C.C. al P.C.R. din 
27 iunie. în cadrul recentului dialog de lucru cu cadre 
de conducere si specialiști din ramuri importante ale 
economiei naționale si cu prilejul vizitelor de lucru în
treprinse în județele Sibiu și Alba. îndeplinirea exem
plară a acestei sarcini este de însemnătate vitală în ac
tuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei na- 
tionale. in care factorii calitativi, de, eficientă au un rol 
preponderent.

în acest context, o importantă deosebită are reducerea 
continuă a consumului de metal. Se știe că. anual, pentru 
a produce cantitatea prevăzută de metal sînt necesare și se 
consumă cantități mari de minereuri, energie, cocs, fero
aliaje si multe alte materiale, care la rîndul lor sînt tot

mai scumpe si greu de procurat. Să reflectăm din aceas
tă perspectivă asupra cîtorva date : pentru fabricarea 
unei singure tone de oțel se utilizează, în medie, o cantita
te de fontă ce se obține din 1,4 tone minereu, extras de un 
miner în subteran într-o oră și jumătate, și 0,7 tone căr
bune cocsificabil. Iar în acest an. siderurgia urmează să 
producă aproape 15 milioane tone de oțel ! Și dacă ar fi 
să raportăm valoarea laminatelor la piața externă, pre
țul la zi al acestora este de 300 și chiar 350 dolari tona.

Cît din metalul consumat se regăsește în produsul fi
nit ? Iată una din întrebările definitorii cu privire la fe
lul cum este gospodărit metalul și care constituie tema 
unei suite de anchete pe care „Scînteia" a realizat-o în 
întreprinderi din industria constructoare de mașini-unelte, 
unul din sectoarele 
nomiei naționale.

Utilaj de mare 
complexitate tehnică

în efortul continuu de diversifi
care și înnoire a producției, ca și 
de înlocuire a importurilor, colecti
vul de oameni ai muncii de la între
prinderea mecanică din Sibiu a rea
lizat in premieră tehnică un nou tip 
de mașină de injectat mase plastice 
— în trei culori — utilaj de mare 
complexitate tehnică, cu parametri 
funcționali la nivelul celor mai exi
gente cerințe. Executat după un 
proiect al filialei Sibiu a Institutului 
de cercetări științifice și inginerie 
tehnologică Titan — București, noul 
utilaj este destinat , întreprinderii 
„Electrobanat" Timișoara, unde se 
produc repere din mase plastice pen
tru autovehicule, intre care si stopuri 
pentru autoturismele „Dacia-1310“. 
(Nicolae Brujan, corespondentul 
„Sein teii").

mari consumatoare de metal ale eco-

Circa 20 Ia sută din metalul 
consumat — la retopit. 

Nu este prea mult ?
Dacă avem in vedere metalul care 

se transformă în șpan în sectoarele 
prelucrătoare și ia drumul fierului 
vechi. precum și coeficientul de 
scoatere din otelării, rezultă “ că 
aproape 20 la sută din cantitatea de 
metal produsă pe ansamblul econo
miei naționale și pentru care s-au 
cheltuit materiale, cocs, energie, 
combustibili este trimisă la retopit. 
Aceasta este una din observațiile 
făcute de secretarul general al parti
dului la recenta plenară a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii, 
într-adevăr. risipa de metal ridica
tă la asemenea proporții nu poate 
lăsa indiferent pe nimeni. Dar mai 
importantă decît orice este atitudi
nea specialiștilor din institutele de 
cercetări și proiectări, din întreprin
deri față de actul risipei. Cum ac
ționează ei concret pentru a pune 
stavilă risipei de metal ?

Nu intîmplător situăm prima parte 
a anchetei în rîndul specialiștilor din 
cercetare și proiectare. Pentru că 
risipa de metal trebuie stăvilită încă 
din faza de concepție, de proiectare 
a mașinilor-unelte. Dar să înfățișăm 
mai întîi cîteva date sintetice. Iată 
cum a evoluat coeficientul de utili
zare a metalului feros în cele 17 în
treprinderi din cadrul Centralei in
dustriale de mașini-unelte, în ultimii 
patru ani (in procente) :

Evident, este vorba de indici nesa
tisfăcători de utilizare a metalului, 
sub nivelul planificat și al sarcinilor 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului. Practic, in medie, din 5 
tone de metal care intră pe poarta 
unei întreprinderi constructoare de 
mașini-unelte. o tonă se reîntoarce 
în otelării. la retopit, sub formă de 
span, ștraifuri, capete de bare ș.a. 
Mult, foarte mult dacă ținem seama 
de cheltuielile mari, de pierderile pe

agregate „Titan" au elaborat o lu
crare complexă, în care au pus fată 
in fată caracteristicile tehnice aie 
tuturor celor aproximativ 300 tipuri 
de mașini-unelte fabricate in tara 
noastră cu cele ale produselor simi
lare din alte țări. Concluzia ce se 
desprinde din acest studiu este că 
din punctul de vedere al greutății și 
puterii dezvoltate de motorul prin-

Anchetă realizată
Ion TEODOR

de

Azi, punctul de vedere 
al cercetării științifice

care le atrage după sine această 
practică a recirculării inutile a unor 
cantități atît de mari de metal. Și 
aceasta cu atît mai mult cu cît, pre
cizăm de la început, există soluții, 
pot fi promovate noi procedee teh
nologice și constructive pentru ca o 
cantitate cit 
consumat să 
dusele finite, 
o constituie 
atinse de 
mașini-unelte românești.
bează cît se poate de convingător 
capacitatea specialiștilor din cerce
tare și proiectare, a oamenilor 
muncii din producție de a realiza 
produse pe deplin competitive pe 
piața mondială.

mai mare din metalul 
se regăsească în pro- 
O dovadă în acest sens 

înseși performanțele 
numeroase tipuri de 

care pro-

(Continuare în pag. a IV-a)

Produse de înaltă 
tehnicitate

La întreprinderea „Electromotor" 
din Timisoara a fost realizată prima 
mașină electronică de echilibrat 
piese mici cu diametru de pină la 
600 mm și o greutate de 1 000 g. 
Noua mașină iși găsește o largă uti
lizare in producția de micromotoare. 
Din gama produselor de echilibrat 
recent realizate aici mai face parte 
și o mașină electronică de echilibrat 
automat dinamic rotoare cu o greu
tate de pină la 1 000 kg, cel mai mare 
utilaj de acest fel realizat pină 
acum în tară. De remarcat că tipurile 
de mașini de echilibrat realizate la 
întreprinderea „Electromotor" Timi
șoara înlocuiesc importul de astfel 
de produse, contribuind la realizarea 
unor importante economii valutare.

(tri
mes
trul I)

Ce relevă o comparație cu cele 
mai bune mașini-unelte 

realizate in lume ?
Recent, specialiștii Institutului de 

cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru mașini-unelte și

Marți, 10 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a întîlnit, 
în stațiunea Neptun, cu tovarășul 
Georges Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist Francez, care, 
la invitația secretarului general al 
P.C.R., se află în vizită în tara 
noastră. .

Cei doi conducători de partid și-au 
exprimat satisfacția de a se revedea

șl de a continua dialogul prietenesc 
în probleme de interes comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Georges Marchais au pro
cedat la o informare reciprocă asu
pra preocupărilor actuale si de per
spectivă 
Român șl 
cez și au 
vederi în 
întărirea, in continuare, a conlucrării 
dintre cele două partide, în interesul

ale Partidului Comunist 
Partidului Comunist Fran- 
avut un prim schimb de 
legătură cu extinderea și

dezvoltării tot mai largi a raporturi
lor tradiționale româno-franceze, 
precum și în legătură cu aspecte ma
jore ale vieții politice mondiale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

întîlnirea și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și stimă reciprocă, ce ca
racterizează bunele relații dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Francez.
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„EPOCA CEAUȘESCU11,
EPOCA UNOR MĂREȚE,

LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI
IN ANII SOCIALISMULUI
INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ

DE AUTOVEHICULE
O nouă și complexă ramură industrială, puternic dezvoltată în 
perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, con
firmă strălucit politica de industrializare socialistă a țării, capa- 

clasei muncitoarecitatea de creație a
Mașini puternice, moderne, stîrnind admirație dato

rită performanțelor lor tehnice, datorită impunerii lor 
rapide în aspra competiție pe plan mondial — iată 
cum sînt apreciate în mod curent autovehiculele și 
autoturismele românești, ramură industrială puternic 
dezvoltată după Congresul al IX-lea al partidului. 
Exigență, creativitate, înnoire continuă sînt imperative 
cărora constructorii de mașini din cadrul uneia dintre 
cele mai tinere și viguroase ramuri 
industriale din țara noastră le răs
pund cu abnegație și hotărîre mun
citorească, revoluționară, cu conști
ința faptului că, în strategia multi
lateralei noastre dezvoltări, produ
sele realizate de ei vorbesc lumii 
întregi, direct, despre înalta capa
citate tehnică a industriei româ
nești.

îndrăgita mașină „Dacia", 
toate variantele ei : „ARO-10" 
„ARO-24" - mașini denumite, pen
tru robustețea lor, „Zimbrii Carpa- 
ților" ; autocamioanele „ROMAN" 
și „DAC", microbuzele și autobuze
le atît de diversificate in privința capacităților și desti
nației lor, rulează pe șoselele multor țări în care tradi
ția construcției de automobile a atins vîrsta unui secol. 
Marile autocamioane produse la uzinele din Brașov sau 
giganticele autobasculante de 55, 110 
produse de întreprinderea mecanică din
- care și-au demonstrat mai întîi, performanțele pe 
marile șantiere ale țării, contribuind

impunătoarelor hidrocentrale ale Dunării, la făurirea 
modernelor platforme industriale — poartă pe cartea 
lor de vizită, cu mîndrie, și participarea la construcția 
magistralei albastre dintre Dunăre și Marea Neagră. 
O industrie de o tinerețe cuceritoare, dar 
ritate științifică și tehnică impresionantă 
înalte de progres și dinamism, 

lată, acestea

și 120 tone, 
Mîrșa Sibiului

la construcția

de o 
prin

matu- 
cotele

sînt răspunsurile date 
într-un răstimp extrem 
constructorii de automobile la în
demnul pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl exprima cu prilejul 
unei întîlniri cu muncitorii marii uzi
ne de autoturisme de la Pitești : 
„Trebuie să nu uităm nici un mo
ment că am făcut eforturi mari pen
tru realizarea unei industrii moder
ne, dotată cu tot ce este mai avan
sat in momentul de față pe plan 
mondial, că avem datoria să obți
nem acum maximum de producție, 
creșterea eficienței economice, să 
demonstrăm în practică forța ți 
capacitatea clasei muncitoare, a 

intelectualității românești de a realiza produse de inal- 
tă calitate, competitive cu cele mai bune pe plan mon
dial". îndemn mereu actual pentru constructorii de 
mașini, care în anul 40 al libertății noastre și în anul 
celui de-al Xlll-lea Congres al partidului se prezintă 
cu noi și însemnate succese.

fapte,prin 
de scurt, de

O amplă relatare, în paginile 2-3
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Imagini Intrate tn obișnuit acolo unde se nasc „uzinele pe roți*
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„EPOCA CEAUȘESCU11, EPOCA UNOR MĂREȚE,

' H'ii INDUSTRIA ROMANEASCA
8 DE AUTOVEHICULE
1

Intr-un timp record—o nouă
ramură industrială

Istoria automobilului ro
mânesc a început să se 
teasă cu adevărat abia în 
anii socialismului. Con
struirea lui nu a fost posi
bilă decît in momentul in 
care tinăra noastră indus
trie socialistă — metalur
gică. siderurgică, de con
strucții de mașini, electro
tehnică, chimică si asa mai 
departe — a creat, prin 
dezvoltarea sa impetuoasă, 
condițiile favorabile pune
rii în practică a concepției 
unui automobil destinat fa
bricației de serie, atit de 
solicitat in transporturile 
unei economii în plină dez
voltare și de marile 
șantiere ale făuririi noii 
societăți pe pămîntul ro
mânesc. Și este un fapt 
probat de realitatea noastră 
socialistă: toate aceste con
diții, care au deschis cale 
liberă afirmării automobi
lului românesc, au fost 
create din plin, pe trainice 
temelii, mai ales după 
Congresul a! IX-Iea al 
partidului. Este adevărat, 
încercări în acest do
meniu s-au făcut de-a 
lungul timpului, dar ele nu 
au avut continuitate, nu au 
putut fi susținute si fina
lizate într-o tară în care 
dezvoltarea industrială era 
plasată in plan secund. Iar 
gindirea științifică si teh
nică. cu toate că se dove
dise. cu numeroase prile
juri. de o calitate surprin
zător de înaltă. în marea 
majoritate a compartimen
telor ei, era nevoită să-și 
găsească mai tntii confir
mări pe alte meridiane și, 
tot acolo, dacă-i ouridea

norocul, posibilități de a- 
firraare în practică.

Sînt acei ani premergă
tori nasieril acestui nou 
sector al construcțiilor de 
mașini, anii in . care întrea
ga tară, stăpînă pe liber
tatea si pe viitorul ei. se 
transformase într-un uriaș 
șantier, anii în care întrea
ga tară îsi încorda forțele, 
urcind pe schele, croind cu 
hotărîre. sub conducerea 
partidului, noile drumuri 
ale industrializării socialis
te. în această vastă operă 
constructivă, crearea noului 
sector industrial, destul de 
pretențios, îsi avea locul lui 
bine definit, menit să dea 
răspuns concret, eficient, 
stringentelor cerințe ale 
transporturilor într-o eco
nomie dinamică, angajată 
cu întreg potențialul ei 
uman si material pe dru
mul dezvoltării și afirmă
rii rapide, temeinice. Acest 
mobilizator obiectiv tre
buia înfăptuit cu propriile 
noastre forte, cu resursele 
noastre materiale, spriji- 
nindu-ne pe putina expe
riență acumulată pină a- 
tunci. învătînd cu tenaci
tate din experiența altora, 
dînd. totodată, cîmp larg 
de manifestare inteligentei 
noastre tehnice si științi
fice. stimulîndu-i rezer
vele bogate, nelimitate.

Tinînd seama de toate 
aceste date, partidul încre
dințează. în august 1953, 
colectivului muncitoresc de 
la uzinele „Steagul roșu" 
din Brașov sarcina de a 
crea primele autocamioane 
românești de serie mare.

La 1 Mai 1954, Ia de

monstrația oamenilor mun
cii, defilează prin fata tri
bunelor primul lot de 
autocamioane românești a- 
vînd simbolul „SR-101". Un 
nou sector al ramurii con
strucției de mașini se năs
cuse in România.

Curînd. peste numai trei 
ani. constructorii noștri de 
mașini realizau primul 
autoturism de teren — 
„IMS-57". iar în anul 1963 
prima limuzină „Dacia- 
1100“. în colaborare cu fir
ma franceză „Renault".

Cit timp a trecut de la 
nașterea acestei adevărate 
industrii de autovehicule 
românești ? Doar trei de
cenii. la capătul cărora. în 
cel de-al 40-lea an al li
bertății noastre, automo
bilul românesc — fie că 
este vorba de modernele 
și puternicele autocamioa
ne „ROMAN" și „DAC", 
de autoturismele de teren 
„ARO" sau de limuzina 
„Dacia" cu numeroasele ei 
variante — a pătruns pe 
piața mondială și se afir
mă cu tot mai multă vi
goare in competiția strîn- 
să cu mărci prestigioase, 
care au în spate o expe
riență foarte bogată. Trei 
decenii marcate de izbinzi 
cu totul deosebite, trei de
cenii din care distingem cu 
claritate saltul spectaculos, 
decisiv, in privința calită
ții în construcția de auto
mobile realizat după anul 
1965. anul celui de-ăl 
IX-lea Congres al partidu
lui, cînd s-au deschis ge
neros. larg, drumurile mo
dernizării în toate sferele 
de activitate economico- 
is octală.

Cele șase moderne platforme 
ale vehiculelor de performanța

Adevăratele dimensiuni 
ale industriei românești de 
autovehicule Încep să se 
contureze cu precizie după 
anul 1965. în această pe

rioadă, platformele indus
triale existente capătă alte 
proporții prin investiții 
masive, care le accelerează 
modernizarea, situindu-le.

din punct de vedere tehnic 
si științific, la nivel mon
dial. Uzinele de autoca
mioane din Brașov se dez
voltă vertiginos in vederea

DE LA ÎNCEPUTUL
FABRICAȚIEI
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transpunerii în viată a pro
gramului de dieseiizare 
initiat de secretarul gene
ral al partidului, construin- 
du-și noi capacități de pro
ducție dotate cu instalații 
și linii automate realizate, 
în cea mai mare parte, de 
industria noastră. Pe plat
forma industrială de la 
Mirșa Sibiului, unde se 
construiseră cu predilecție 
remorci auto pentru agri
cultură de 4 și. 5 tone, 
semiremorci de transport 
auto pină la 7 tone., la în
ceputul anilor 1970 încep 
pregătiri pentru a orienta 
producția uzinei pe fă
gașul construcției de au
tocamioane specializate, de 
mare capacitate. Aceeași 
efervescență creatoare și 
dezvoltare multilaterală cu
noaște și platforma in
dustrială a Cîmpulungului. 
Uzina de aici. în întregime 
înnoită, dotată cu utilaje 
de înaltă tehnicitate, iesise 
la export chiar in anul 
1965 cu noul său model de 
autoturism de teren „M- 
461". substanțial perfecțio
nat. Pe planșete se si afla 
un nou model. „ARO-24", 
autoturism în întregime de 
concepție românească, ca
pul unei adevărate familii 
de mașini de mare perfor
manță. Moderna platformă 
industrială a Colibașiior, 
de pe meleagul Argeșului, 
profilată pe construcția de 
autoturisme de oraș, inau
gurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu în august 1968, 
se pregătea, după ce iși fă
cuse ucenicia făurind auto
turismul „Dacia-llOO". să 
asimileze în întregime fa
bricația limuzinei „Dacia- 
1300".

Toate acestea, privite 
acum de Ia înălțimea pres
tigioaselor succese obținu
te în întreaga noastră ac
tivitate economico-socială 
în răstimpul scurt al ulti
melor două decenii, care 
se înșg51u.4»«iștpria pațriei 
cu litere de aur. ne vor
besc cut. limpezime despre 
impuncrea unei.n\ noi con
cepții și in construcția de 
automobile românești. O 
concepție științifică, unita
ră. de mare cutezanță, pli
nind în lumină experiența- 
acumulată pină atunci, atit 
pe planul construcției pro-

priu-zise. cit, mai ales, pe 
planul cercetării si proiec
tării unor noi familii de 
autocamioane, autoturisme 
de teren, limuzine sau au
tobuze fabricate într-o di
versitate remarcabilă, com
petitive cu. cele mai bune 
produse de acest fel din 
lume.

Acest sector al construc
ției noastre de mașini, a 
cărui producție este carac
teristică țărilor dezvoltate, 
ne apare astăzi ca un im
presionant complex, indus
trial, alcătuit din mari, si 
modeme platforme indus
triale. Acestea sînt urmă
toarele :

© platforma Industrială a Brașovului, care fur
nizează modernele autocamioane „ROMAN" și 
„DAC", echipate cu motoare diesel de 360-320 CP, 
256-215 CP, 135-156 CP„ autotractoarele din noua 
generație „DAC diesel 666 T" și „DAC diesel 888 TB 
dotate cu motoare de 256 CP și, respectiv, de 320 
CP;

® platforma industrială de la Mirșa Sibiului, cu 
giganticele ei autobasculante diesel și diesel-elec- 
trice atit de căutate pentru marile exploatări mi
niere de suprafață sau pentru șantierele de con
strucții hidrotehnice ;

© platforma Cimpulungului producind familiile 
de autoturisme de teren „ARO-10" și „ARO-24" 
fabricate, fiecare, in cite cinci variante de bază, 
mult solicitate la export;

© vasta și moderna platformă industrială a Co- 
iibașilor, caracterizată, incă de la făurirea ei in 
anul 1968, prin noi capacități de fabricație dotate 
cu tehnologii de virf, producătoare a excelentului 
autoturism „Dacia-1 300", cu variantele sale cele 
mai recente - „Dacia-1 310" berlină și’break, „Da- 
cia-1 410 sport", „Dacia-1 310 TDE" (motor diesel 
de 1 600 cm3), „Dacia-1 304" camionetă etc.;

© platforma industrială a Bucureștiului furnizea
ză de aproape trei decenii autobuze fabricate in 
zeci de tipuri și variante (ultimul tip, autobuzul 112 
RDT-LD, se distinge prin linia lui ultramodernă), tro- 
leihuze cu comutație statică, de generația 3-a, pen
tru export și pentru dezvoltarea transportului pu
blic urban in alte 35 de municipii și autoutilitarele 
TV-15, TV-35, TV-320 in numeroase variante ;

® și, in fine, cea mai tinără platformă industrială 
a construcției de autoturisme, cea a Craiovei, pro
ducătoare a limuzinelor de mic litraj „Oltcit Club" 
și „Oltcit Special", cu motoare de 1 130 cm! și,
respectiv, 652 cm3.

Enumerarea, fie si ex
trem de succintă, a reali
zărilor de ultimă oră in 
domeniul construcției de 
autovehicule românești este 
revelatoare. ounind cu 
pregnanță in evidență pre
ocuparea permanență, a 
partidului nostru, a secre
tarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu, pen
tru sporirea continuă a ca
pacității acestui sector in
dustrial de a răspunde atit 
nevoilor interne, cit și ce
rințelor unei tot mai largi

cooperări Internaționale. 
Armonios conceput, secto
rul este organic, intim le
gat de o puternică și di
versificată;?. :..industrie ori
zontală" —ca să folosim 
o expresie proprie econo
miei. politice — cuprinzind 
ramurile metalurgiei. Chi
miei. electrotehnicii, elec
tronicii ș.a.m.d. Conlucra
rea este reciproc stimula
toare. creatoare, deschiză
toare de noi drumuri de 
progres.

AUTOCAMIOANE ~
621142

AUTOBASCULANTE GRELE
802

AUTOTURISME „OLTCIT"

De aici, de la Brașov, Iși încep autobasculantele cursele pe drumurile țării, pe marile 
șantiere

„Uzine pe roți1 fabricate 
în doar cîteva minute

De primul autocamion 
românesc „SR-101" iși mai 
amintesc doar cei mai 
virstnici. Generațiile tinere 
iau cunoștință despre el 
doar din fotografii sau din 
expoziția aflată la uzina 
constructoare. Si-1 privesc 
cu un zimbet îngăduitor. 
■Ppațe că au » dreptate să-1 
privească., asa pentru că 
mașina realizată atunci nu 
ce compară cu mașinile pe 
care le producem acum, 
folosind mijloace de înalt 
nivel tehnic. Montajul pri
melor SR-101" se făcea pe 
capre, meșteșugărește, ta
bla caroseriei era formată 
manual prin batere cu cio
canul pe calapoade de 
lemn. Atunci produceam un 
camion la 50 de ore. As
tăzi. Ia fiecare cîteva mi
nute. iese de pe banda de 
montaj o mașină comple
xă. adevărată uzină pe 
roți.

Sigur, au rămas doar în 
amintire acele modeste în
ceputuri. Astăzi, proce
sele tehnologice stau sub 
semnul mecanizării și auto
matizării accelerate. La vo
lanul acelei mașini vetera
ne însă. noi. cei mai vîrst- 
nici. visam viitorul, care 
este prezentul de azi. Visam 
uriașele si modernele plat
forme industriale de azi. 
utilate cu mașini-unelte de 
mare randament, cu linii 
automate de mașini-agre- 
gat. „Fabricind" o aripă de 
autocamion, bătînd tabla 
cu ciocanul pe un butuc de 
lemn, ne închipuiam viitoa
rele prese de ambutisare, 
care urmau să economi
sească atîta energie uma
nă. să o elibereze. îngă- 
duindu-i o valorificare su
perioară pentru crearea și 
conducerea liniilor au
tomate de prelucrat blocu
rile motor,, de exemplu, 
său pentru a supraveghea 
procesele de turnare a fon
tei și oțelului.

Drumul străbătut de a- 
tunci este foarte scurt, un 
drum pieptiș, pe parcursul

căruia s-a verificat rigu
ros. magistral, capacitatea 
de creație a clasei noastre 
muncitoare, potențialul ei 
constructiv dovedit atit în 
organizarea superioară a 
producției, cit, îndeosebi, în 
domeniul promovării con
cepției originale în făurirea 
unor mașini'!?djn;. *ce: in ce 
mai bune.

— Tara a făcut un efort 
cu totul deosebit in acei 
ani imediat următori celui 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, efort care as
tăzi ne răsplătește prin 
creșterea vertiginoasă a 
propriei noastre competen
te de fabricanți moderni 
de automobile — ne spu
nea inginerul Ion Soare, 
de la întreprinderea de 
autoturisme de pe platfor
ma Colibașiior. Utilarea 
acestei întreprinderi, de 
pildă, introducerea tehno
logiilor de virf in con
strucția de autoturisme, a 
însemnat introducerea ce
lor mai noi cuceriri tehni- 
co-științifice pe plan mon
dial. Așa au stat lucrurile 
și pe platforma Brașovului, 
unde s-a trecut la fabri
carea autocamioanelor în 
licența. MAN. Ne întîl- 
neam cu experiența altora, 
îmi amintesc cu emoție 
desele întîlnirl de lucru 
cu tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, în uzina noas
tră sau în cea brașoveană, 
îndemnul său stăruitor să 
ne însușim rapid această 
experiență, să o depășim, 
să croim cale largă pro
priei noastre inteligente 
tehnice. Lucru foarte im
portant. decisiv, pe care 
muncitorii și inginerii noș
tri l-au înțeles asa cum se 
cuvine. A trebuit să învă
țăm de la alții, nu ne este 
rușine să mărturisim, am 
învățat fără odihnă, ajun- 
gînd insă să ne formăm 
propria noastră concepție 
în construcția de autoca
mioane si autoturisme. 
Ne-am creat propriile 
noastre centre de cerceta

re științifică și Inginerie 
tehnologică la Brașov, și, 
aici, la Colibași. Cum s-ar 
spune, stăm acum bine în- 
fipți pe picioarele noastre 
într-un domeniu industrial 
de mari pretenții, avînd 
grijă să fim tot timpul cu 
un pas înainte. în viitor, 
prospectînd viitorul, pre- 
gătindu-1 de pe acum, se- 
sizînd permanent noul, 
progresul. In industria 
automobilului, cu precăde
re industrie aflată în aten
ția întregii lumi, trebuie să 
știi să faci permanent poli
tica noului.

Politica noului... Am în- 
tîlnit-o peste tot în între
prinderile constructoare 
de automobile de pe cele 
șase platforme industria
le — a Brașovului, a Coli- 
bașilor, a Mîrșei, a Cîmpu- 
lungului, a Bucureștiu
lui, a Craiovei — con
cretizată în acțiuni con
secvente de impunere a 
concepției tehnologice ba
zate pe organizarea pro
ducției în flux, pe mecani
zarea și automatizarea pro
ceselor de fabricație în 
toate sectoarele de activi
tate. Totul urmărind ob
ținerea unor productivități 
superioare, consumuri de 
materiale mereu mai scă
zute. calitate tot mai 
bună : totul mobilizat in 
vederea modernizării și 
înnoirii continue a produc
ției. mărindu-i acesteia 
constant capacitatea com
petitivă. în această muncă 
de calitate deosebită, inte
ligenta tehnică și științi
fică a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor noș
tri se dovedește capabilă 
să rezolve cu succes cele 
mai dificile probleme ridi
cate de procesul de pro
ducție tot mai complex. 
Ceea ce dovedește că fie
care lucrător din acest tî- 
năr sector industrial duce 
cu pasiune și înaltă răs
pundere muncitorească po
litica noului pe multiple 
Planuri.

----------------------------------------------- —---------------

AUTOMOBILUL ROMÂNESC 
în opiniile unor parteneri 

de peste hotare
® „Nici un autoturism din această 

clasă nu oferă spațiu și confort în 
conducere ca automobilul „Dacia". 
(K. Kjaerggard — om de afaceri din 
DANEMARCA).

® „Incepind cu anul 1982, „Dacia" 
a devenit cunoscută pe piața cana
diană. Cele două tipuri de automo
bile „Dacia" importate din România 
sint foarte bine apreciate de cumpă
rători. O rețea de desfacere și „ser
vice" bine pusă la punct determină și 
ea bunele aprecieri. In plus să nu ui
tăm consumul mic de benzină - 6,3 
litri la 100 km". (A. Ceccarelli, om de 
afaceri din CANADA).

@ „Un vehicul care te ajută pe 
orice, vreme, pe orice teren. Să adău
găm originalitatea, tehnica avansată și 
noutatea și am descris „ARO-10", fa
bricat în România. (Revista „4X4 ma
gazine" - FRANȚA).

grad ridicat de dificultate". (Revista 
„Auto und Allrad" - R.F. GERMA
NIA).

• „In România producția vehicule
lor pentru transporturi industriale s-a 
impus prin criteriu) marii simplități 
mecanice și fiabilității ridicate. Ro
bustețea produselor este bine ilustra
tă de noul model de autocamion, do
tat cu un motor turbo diesel de 360 
CP, care asigură transportul a 64 tone 
mărfuri". (Revista „Tutto transporți" - 
ITALIA).

® „Am participat la multe raliuri 
dificile în Africa și Europa pilotind un 
„ARO-10". In situații dintre cele mai 
dificile, autoturismul românesc s-a 
comportat excelent, dovedindu-se un 
bun prieten". (M. Sarasin, pilot de ra
liuri, FRANȚA).

® „ARO-10" este comparabil cu 
produsele similare, avînd avantajul 
unor utilizări multiple, pe terenuri cu

© „Autovehiculele românești sint 
prezente în număr mare pe șoselele 
Poloniei, fapt ce vorbește de la sine 
despre calitățile lor superioare". (Ca
melia Ziolek, POLONIA).
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LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI ÎN ANII SOCIALISMULUI)

O nouă și complexă ramură industrială, puternic dezvoltată 
în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, 

confirmă strălucit politica de industrializare socialistă 
a țării, capacitatea de creație a clasei muncitoare

FILE DE ISTORIE

31 AUGUST 1982. Moment intrat in cronica automobilului românesc: tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
poartă un nou dialog de lucru la Întreprinderea de autocamioane din Brașov

„în coloanele marii noastre sărbători
autoturismul cu nr. 900000“

j Industria de automobile 
Aromânești... O industrie tî- 

nără, care și-a creat însă 
de pe acum o frumoasă 
tradiție.

— Am invătat meseria 
de motorist — ca s-o nu
mesc asa —. în anii ’50 —■ 
ne spunea maistrul Cos- 
tică Ojog, de la întreprin
derea de autocamioane din 
Brașov. A fost un început 
greu și pentru mine, și 
pentru cei care intrau a- 
tunci la strung sau la 
freză. Lucram cu utilaje 
vechi, de randament scă
zut. dar aveam ambiții 
mari. Timpul a zburat pe 
negîndite. dar am muncit 
cu totii în asa fel îneît 
parcă am trăit mai multe 
vieți într-una singură.

Inginerul Ion Seche, de 
la aceeași uzină, șeful sec
ției 510 motoare diesel, 
este reprezentantul gene
rației mai tinere. Lucrea
ză de 10 ani în această 
secție. 1st amintește de ve
chile strunguri si freze.

— Vechi, acum 10 ani 7 
ne mirăm noi. .

— Din perspectiva de 
azi, da. vechi ! E destul 
să privești această secție 
înnoită din temelii : forța 
ei este acum de cîteva 
mai mare, s-au extins 
niile automate, lucrăm 
mașini cu program, 
constituim o excepție, 
se lucrează în toate între
prinderile constructoare de 
automobile ale tării. Sînt 
aici 100 de agregate înlo
cuind în fapt peste 800 de 
utilaje, avînd o valoare de 
1 miliard de lei. Productia- 
marfă a secției se ridică 
la 90 de milioane de lei lu
nar. In același spațiu de 
producție de acum zece 
ani, dar cu alte procese

ori 
li
eu 

Nu 
așa

tehnologice. moderne, e- 
lastice. concepute si reali
zate de noi. Și știți de ce 
este așa ? Pentru că oa
menii. ei înșiși, s-au înnoit 
pe dinăuntru...

Am putea înmulți șirul 
acestor mărturisiri. îmbo- 
gătindu-1 cu gîndul atîtor 
altor muncitori, tehnicieni 
sau ingineri de la Cîmpu- 
lung sau de la Colibași. de 
la Mîrșa sau de la Cra
iova. rotunjind mai cu
prinzător portretul colectiv 
al tînărului și destoinicu
lui detașament muncito
resc din complexul in
dustrial al construcției 
de automobile. Să po
posim, în continuare, în 
secția de cercetare și con
strucții de mașini-agregate 
de pe platforma industria
lă a Brașovului, secție de 
autodotare. lucrînd 
pentru uzina de 
mioane. cit și 
..ARO“ șl „Dacia", 
vom face istoria 
secții, 
nă de semnificații dacă 
ne gîndim si la faptul că 
actul de naștere al între
prinderii de mașini-unelte 
și agregate din Capitală 
(vestita I.M.U.A.B.) aici a 
fost semnat prima oară, că 
nucleul ei muncitoresc de 
înaltă calificare aici s-a 
închegat. Ni se vorbește 
cu emoție despre un mo
ment deosebit din viata 
uzinei — momentul săr
bătoririi a 50 de ani de 
existentă — cu prilejul că
ruia secretarul general al 
partidului, oaspete drag al 
muncitorilor brașoveni, fe- 
licitîndu-i pentru succese
le dobîndite și apreciind 
reușitele lor privind acțiu
nea de autodotare. a re
marcat totodată marile re

atît 
autoca- 
pentru 

Nu. nu 
acestei 

istorie dealtfel pli- 
semnificatii

surse ce se cer puse in Va
loare în acest domeniu : 
„Uzina dumneavoastră a 
produs Ia un moment dat 
și mașini-unelte. deci are 
experiență in această di
recție ; producerea utila
jelor necesare uzinei nu 
se poate realiza decit de 
colectivul uzinei.
ce este 
de mai 
voltării 
dotare, 
unelte, 
nu numai 
uzinei, ci șl pentru necesi
tățile altor întreprinderi 
din România".

— îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ne-a 
dat un puternic avînt — 
subliniază inginerul Mihai 
Baltag, șeful secției. Co
lectivul nostru și-a îndrep
tat atenția spre acest sec
tor. cele mai pregătite for
te umane au fost îndrep
tate aici. Rezultatul acestei 
munci creatoare ? Din 1967 
si pînă astăzi colectivul 
acesța a realizat 1123 de 
mașini-unelte specializate 
și mașini-agregat de mare 
complexitate, 18 linii auto
mate. Toate aceste mașini 
conțin mii de unități de 
lucru, acționînd 
scule diverse.

— Care este 
practic ?

— Cît se poate 
mai mult de o treime din 
dotările uzinei sînt pro
iectate șl realizate aici. în 
afară de aceasta, trebuie 
retinut că peste 100 de uti
laje complexe au fost con
struite pentru alte între
prinderi. de la Cîmpulung. 
Mîrșa. Pitești. Lucrăm a- 
cum ia o linie automată 
care. în mare parte, a și 
fost livrată pentru fabri-

Iată de 
necesar să se acor- 
multă atenție dez- 
sectorului de auto- 
creării de mașini- 
de mașini-agregat 

pentru nevoile

35 000 de
reflexul

de clar

carea motorului noului tip 
de autoturism ..Dacia— 
1 400—1 600“ pe motorină. 
Lucrăm, de asemenea, pen
tru autoturismele ,,ARO“. 
V-am furnizat cîteva date 
tehnice. aparent seci ; 
transformati-le însă în for
ță de gîndire. de creație 
umană de prima mină și 
meditați.

— Este greu să ne dăm 
seama...

— Vă ajut eu. Iată, ne 
aflăm în cel de-al 40-lea 
an al libertății noastre ; 
numai cu inginerii care 
lucrează acum la uzina de 
autocamioane, formați in 
anii socialismului, cu 40 
de ani în urmă s-ar fi pu
tut ..gospodări" întreaga 
economie națională de a- 
tund.

In sala de expoziții a 
Centralei industriale de 
autoturisme din Pitești, 
admirăm exemplarele din 
familia de autoturisme 
„Dacia" și din familia 
„ARO" produse de-a lun
gul timpului și urmărim 
explicațiile tovarășului in
giner Simion Săpunaru. 
directorul centralei.

— Dincolo de evoluția 
acestor mașini, de asimila
rea treptată a fabricației 
lor. de perfecționările pe 
care noi li le-am adus, 
conferindu-le un plus de 
originalitate, trebuie văzu
tă evoluția rapidă a crea
torilor lor — muncitori, 
tehnicieni, ingineri. Ei au 
devenit constructori în a- 
devăratul înțeles al cu- 
vîntului în clipa în care 
au izbutit să devină și au
torii concepției construc
ției lor. Te numești con
structor dacă ești indepen
dent în creație. Iar noi am 
devenit independenți în

creatie și originali în con
cepție atît în privința au
toturismelor, cît și a auto
camioanelor. în prezent ne 
preocupă introducerea u- 
nor noi tehnologii de fa
bricație. perfecționate, pen
tru a răspunde la para
metri superiori exigente
lor beneficiarilor interni și 
externi. Acționăm deci cu 
toate forțele pentru perfec
tionarea organizării pro
ducției. pe linia concentră
rii si specializării ei per
manențe. așa cum ne-a 
cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta ple
nară a Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii.

— Cum ati exprima a- 
ceastă legătură, mai con
cret ?

— De pildă, la un o.m 
care lucrează direct în in
dustria de automobile re
vin încă 10 oameni care 
lucrează în domeniul ma
teriilor prime. în industrii
le otelului, 
tronicii etc. 
că în acest 
vom livra. în 
bătorii de 23 
de-al 900 000-lea 
rism și că am i _______
curînd cel de-al 200 000-lea 
autoturism de teren, con
stituie nu numai un suc
ces al nostru. Cu alte cu
vinte, la marea noastră 
sărbătoare națională vom 
defila cu autoturismul cu 
numărul 900 000. E un suc
ces al întregii, noastre in
dustrii socialiste, a cărei 
dezvoltare impetuoasă în 
epoca inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, strălucita „Epocă 
Ceaușescu", a făcuț posi
bilă crearea unei puterni
ce si moderne construcții 
de automobile.

chimiei, elec-
Deci faptul 

an jubiliar 
preajma săr- 

August. cel 
i autotu- 
produs de

1

I
ț

î
) .... -......- - ____ __________ ____ _________
l tovarășa Elena Ceaușescu, discută despre prezentul și viitorul celor mal puternice autovehicule fabricate 

în România

----------------------■-----------------------------............------------.............------

i . u.-X '.-■A' ’
JULIE 1984. La Întreprinderea mecanică Mîrșa, județul Sibiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu,- împreună cu y

AUTOMOBILUL ROMÂNESC 
exportat în 80 de țări

O dovadă a nivelului tehnic și calitativ înalt al industriei de autovehicule din 
România o constituie prezența la export, în zeci și zeci de țări ale lumii, a autoturisme
lor și autocamioanelor, lată în cîte țări sînt prezenți astăzi acești mesageri ai industriei 
românești :

autoturisme de teren — 80 țări
autocamioane — 50 țări
autoturisme — 31 țări
autobuze, autoutilitare și troleibuze —- 37 țări

AUTOMOBILUL ROMANESC 
în competiții internaționale

• Autoturismele de teren cu marca „ARO“ 
8-au impus într-o serie de competiții, situîn- 
du-se pe primele locuri în „Raliul pădurilor** 
— Belgia ; „Raliul de anduranță al Africii" ; 
„Raliul de fiabilitate al Algeriei", in care a 
parcurs 12700 km în 12 zile; „Raliul Islan- 
dei" și „Raliul Tunisului”.

• Prezența autoturismului „Dacia" în ma

rile raliuri automobilistice s-a încheiat în 
ultimii ani cu ocuparea locului I la competi
țiile : „Nisipurile de aur" — Bulgaria ; „Raliul 
Gunaydin" — Turcia; „Raliul Dunării"; „Turul 
Europei" — în 3 ediții.

® La Tîrgurile internaționale de Ia Leipzig 
și Plovdiv, autocamioane produse de uzina 
din Brașov au fost distinse cu medalii de aur.

Pagini realizate de Dlonlsle SINCAN, Dan CONSTANTIN, Gheorghe CIRSTEA
Foto : Sandu Cristian

De la începutul fabricației și pină în prezent, industria românească a realizat aproape 2 milioane de autovehicule : autoturisme, autocamioane, autobasculante, autotractoare, autobuze, autoutilitare și troleibuze
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IN ÎNTREAGA ECONOMIE - MUNCA EXEMPLARA

ale poporului nostru

să se facă intr-un timp cîtboabe,

3—4 frunze — a ajuns la

■acest consiliu au

urmă

. țru Popor in cei 40 de ani care

I

mecanizare al întreprinderii. Or, 
presele de balotat paie existen- 
se pot strînge paiele doar de 
jumătate din suprafața recoltată

cultu-
ce se

acum
15—20 
prima

Lucian CIUBOTARU 
Comeliu IFRIM 
corespondentul „Scînteli*

Există rezerve mari 
de accelerare 

a ritmului de lucru

dintre aceste lucrări au-'ca punct
■de pornire, mai ales unele-defi- ■
ciențe de ordin organizatoric, am
plificate de o serie de neajunsuri. . ____ _ „___.___ „____ „
Bunăoară, folosirea combinelor la ’ renului si semănatul. Dar, ca să

PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI

REALIZĂRI DE PRESTIGIU ALE STIINTEI ROMANEȘTI

ANUL 4© AL LOBERTĂȚIB N©ASTI&E-ANUL UNOR. MĂREȚE îNFĂPTUBR.I

(Urmare din pag. I)

Brigada „Scînteii“ transmite 
din județul Brăila

Tn județul Brăila s-a prevăzut Să se însămînțeze în acest an cu culturi 
succesive 80 150 de hectare. La patru zile după încheierea recoltării 
Orzului de ce întreaga suprafață, cind secerișul griului încă 
nu începuse, erau însăniințate cu culturi succesive 21 405 hectare. Ex
tinderea suprafețelor cu culturi succesive'și realizarea integrală a progra
mului stabilit solicită din partea mecanizatorilor, cooperatorilor și specia
liștilor din agricultura județului o răspundere sporită pentru executarea 
tn perioada optimă a tuturor lucrărilor. Am urmărit in mai multe unități 
agricole cum' se acționează acum pentru ca însămînțarea culturilor suc
cesive,■și îndeosebi a celor pentru 
mai scurt; •

Semănatul cît mai rapid 
înseamnă producții sigure 

la toamnă
.Numeroase' unități agricole . din 

județul Brăila au demonstrat .in . • 
anul l983 că 'se .pot obține, produc
ții mari în cultura a doua. între 
acestea amintim cooperativele a- 
gricole . Traian. Iahca, Mircea 
Vodă, Gropeni, Tufești, Tichilești, 
întreprinderile agricole de stat Si
liștea,, însurăței, și Insula Mare a 
Brăilei,. Este adevărat, caracterîs- 

(tiță pentru acest an agricol este

precedentă, pe altele, semănate la 
începutul campaniei, se efectua 

. prima prașilă, mecanică și ma
nuală.

Tot ce s-a făcut In unitățile din 
acest' consiliu agroindustrial, pen
tru a se obține efectiv producții de 
boabe la porumbul semănat în 
cultură succesivă, poate fi rezu
mat în cîteva idei esențiale : folo
sirea unor soiuri precoce din grupa 
100, capabile să ajungă mai repede 
la maturitate ; fertilizarea înainte 
de semănat cu doze de 60—70 de 
kg de azot substanță activă la hec
tar ; însămînțarea în cel mult două 
zile după seceriș, aplicarea, ime- 

_____ . _ ____  ... diat după însămînțare. a unei udări 
cm, ...iar . densitatea . după . și executarea primei prașile ma- 

_____ prașilă este de 80 000 plante nuale și mecanice imediat ce plan- 
la hectar. Discutăm cu inginerul-șef tele au răsărit. Specialiștii din
al acestui consiliu agroindustrial, acest consiliu au în vedere efec-_______  ______ _ _________ __ ___  ___ în vedere efec-
Mircea Izvoreanu, care venise să luarea a încă trei prașile și a udă- 
vadă.sola. " " ''

— Spuneați că de pe acest teren 
s-au obținut 6 600 kg de orz la 
hectar. Ce perspectivă are cea. de-a 
doua cultură ?

— Aici, pe această parcelă, spe
răm să obținem cel puțin, zece unde reținem, în plus, grija de- 
tone de știuleti. la . hectar. Pe alte 
sole însă, semănate mai .tîrziu, vom .

.......... ____ realiza intre 6 și, 7. tone. Avem o,
întârzierea vegetației, cu circa 15—20 experiență bună, acumulată anul
de zile. Realitățile din multe; uni-. trecut. Cooperativele. agricole din 
tăți agricole ne-au confirmat însă Tufeșți și Stăncuța au obținut cite 
că, acolo unde s-a lucrat în ritm , șase tone de știuleti la hectar pe 
susținut, programul culturilor suc
cesive. .pentru boabe după orz nu

rilor în funcție de necesități, astfel 
incit în prima decadă a lunii oc
tombrie porumbul să poată fi re
coltat, Aspecte asemănătoare am 
consemnat și la complexul agricol 
Blasova din Insula Mare a Brăilei,

Din cartea marilor înfăptuiri

400 hectare cultivate tot diipă orz. 
întîrzierea vegetației din acest an 

a fost afectat. Mecanizatorii și spe- am compensat-o printr-o mai ju- 
—.-ix*:,- ——iu..,..: _ • Vicioasă aplicare a tehnologiei și 

executarea mai rapidă a lucră
rilor.

împreună cu tovarășul Ionel 
Palela, președintele consiliului a- 
groindustrial Stăncuța, am urmărit 
stadiul și calitatea lucrărilor ,în. 
cooperativele agwcole Țibăneștl și 
Stăncuța și la T.A.S. Stăncuța. In 
timp ce pe unele sole se însă- 
mințau ultimele suprafețe cu po
rumb pe terenuri pregătite în ziua

cialiștii din unitățile consiliului a- 
groindustrial Stăncuța au de
monstrat că acest „ritm susținut" 
nu se realizează de la sine. Pen
tru . aceasta a fost nevoie ca toate 
lucrările, de la recoltare la semă
nat. să fie executate în flux con
tinuu. Unde s-a procedat așa. re
zultatele sînt. din cele mai bune. 
Pe o solă de la C.A.P. Gropeni 
cultivată cu porumb pentru boabe 
după orz, talia plantelor — care au

Formație de semănători la C.A.P. Tichilești, județul Brăila

, h- 1

Un procedeu de sudură de mare 
eficiență

tn urmă cu cîtiva ani, la între
prinderea de piese auto din Sibiu 
făcea senzație o mașină care se
măna oarecum cu un strung obiș
nuit, cu deosebirea că operația pe 
care o executa era departe de a fi 
aceea de așchiere a metalului : se 
realiza o operație de sudură cu o 
productivitate de circa 120 piese pe 
oră. Fără scintei, fără metal topit, 
fără obișnuita flacără oxiacetlleni- 
că Sau electrozi. Se aplica aici una 
dintre cele mai moderne, tehnologii 
in acest domeniu : sudura prin fre
care. Piesele cu secțiunea cilindri
că,. ce trebuiau să fie îmbinate, se 
fixau în 'capetele mașinii, care se 
roteau cu mii de ture pe minut, 
erau presate cu . forțe de pină la 10 
tone, iar legile frecării realizau res
tul. Tn mai puțin de 10 secunde, 
unei; tije de amortizor pentru auto
mobil ,i se fixa, aparent fără nici 
un efort, urechea de prindere. Iar 
dacă n-ar fi existat culoarea speci
fica metalului răcit, după ce cu 
cîteva' dipe înainte fusese adus la 
incandescență, practic locul îmbi
nării'ar fi fost insesizabil.

Era prima mașină care aplica 
principiul sudurii pri»' frecare rea-

osebită pentru adaptarea tehnolo-
.. giei la condițiile specifice de aici.

Sînt realități care demonstrează — . 
așa. cum menționa și șeful comple
xului, Anton Mitescu — că există 
reale perspective ca a doua cultură 
de porumb ..s-o prindă din 
pe prima".

capacitatea maximă este Împiedi
cată de insuficiența mijloacelor de 
transport ; totodată, utilajele pen
tru pregătirea terenului nu pot să 
înainteze în ritmul stabilit datorită 
faptului că mașinile de adunat și 
capital paie nu sînt folosite ; de 
asemenea, însămînțarea culturilor 
succesive decurge anevoios din 
cauza deselor defecțiuni ce apar la 
semănătorile care lucrează direct în 
miriște. Iată, în acest sens, cîteva 
situații edificatoare.

— De ce nu se lucrează cu toate 
combinele ? — l-am întrebat ' pe 
inginerul Florin Gheorghiu, de la 
unul din complexele întreprinderii.

— Recoltăm numai atît cît putem 
transporta la bazele de recepție — 
ne spune inginerul. Cu mijloacele 
de transport puse la dispoziție de 
I.T.A. Brăila nu putem duce la 
baza de recepție decit o treime din 
cantitatea de cereale pe care o 
putem recolta într-o zi. .

Referitor la această, stare de 
lucruri necorespunzătoare, am ce-. 
rut lămuriri tovarășului Ionel Pi- 
trop, directorul I.T.A. Brăila.

— Noi asigurăm zilnic capacită
țile de transport prevăzute — ne 
spune dinsul. Din păcate insă se 
pierde mult timp la trecerea auto
camioanelor peste Dunăre cu bacul. 
Problema esențială este să se ac
ționeze in așa fel. Incit cu. fiecare 
autocamion să se facă zilnic patru 
curse în loc de trei câte se fac în 
prezent. Soluții sînt mai multe : 
mărirea numărului de bacuri pen
tru trecerea autocamioanelor peste 
Dunăre, depozitarea temporară. în 
cit mai bune condiții, a producției 
în interiorul insulei, suplimentarea 
mașinilor basculante ș.a.

Nu stăruim asupra pregătirii te
renului, întrucât la această lucrare 
nu există decalaje. Ne vom referi 
însă la un alt loc „îngust" : semă
natul. La ferma Coroțișca a com- 

, plexului Filipoiu, din cadrul în
treprinderii Insula Mare a Brăilei, 
ne-am oprit la o formație care 
semăna direct în miriște. Deși 
semănătorile erau noi, la una din 
ele ne-au atras atenția cîteva mo
dificări meșterite în condiții de im
provizație. Mașina însă funcționa 
bine.

— Am încredințat-o lui Petru 
Vartijan, unul din cei mai buni 
mecanizatori, pentru că lucrăm pri
ma dată cu acest tip de semănă
toare — ne spune șeful fermei, 
inginerul Ion Novac.,. Norma de 
lucru este de 12 hectare pe zi. 
Dar din cauza unor defecțiuni con
structive nu realizăm mai mult 
de —8 hectare pe zi. Iii plus, se- 

"nătiu 
fi b

funcționeze, a .trebuit să facem noi 
o serie de modificări.

Tn legătură cu această problemă 
am notat o întrebare a specialiști
lor de aiei adresată Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini : de ce după livrarea acestdr 
mașini furnizorii nu se mai inte
resează de modul în care funcțio
nează, așa cum se proceda înainte? 
Intr-adevăr, nu este firesc ca .le
găturile dintre furnizori și benefi
ciari să se limiteze doar la înche
ierea unor acte sî la expedierea 
utilajelor.

Practica arată că bătălia 
rilor succesive o cîștigă cei 
înscriu cu toate lucrările în pe
rioada optimă, aceasta fiind posibil 
numai dacă mașinile funcționează 
bine și sint folosite la întreaga 
capacitate. Or, in ziua raidului 
nostru, o serie de utilaje ale între
prinderii agricole de stat Insula 
Mare a Brăilei au lucrat sub capa
citatea normată. Care este expli
cația acestei situații ? „Dacă era 
corelată capacitatea de lucru a di
feritelor grupe de utilaje ne 
puteam încadra In perioada opti
mă de însămînțare a culturilor 
succesive pe toate terenurile de pe 
care a fost strînsă recolta de orz 
— ne spune inginerul Domnel 
Băjenaru, director cu problemele 
de “ ' "
cu 
te 
pe _ 
într-o zi". Din faptele ; constatate , _____ _ ____ __

'pe teren rezultă însă cădecalajele ro.Ănțitțira„su_ieșg...uniformă. JJacă
ar fj Jjine pusă Ta punct, mașina 

• ne-ar șfi de mare folos. Avanta-, 
jele" eî sînt mari :' executăm con
comitent si rep"ede pregătirea te-

Asigurarea de semințe 
din soiuri timpurii — 

o problemă încă nesoluționată
Odată cu' începerea recoltării 

griului devin actuale si unele pro
bleme legate de asigurarea unor 
semințe din soiuri adecvate pentru 
culturile succesive. Iată un caz ■ 
concludent. După orz, I.A.S. Ur- 
leasca a cultivat legume, iar după 
grîu urmează să însămînțeze 500 
hectare cu soia. 100 hectare cu 
porumb pentru boabe și 100 hec
tare cu furaje. Luînd In calcul în- 
tîrzierea în vegetație a griului,. 
inginerul Mihâlache Mărgean, di
rectorul unității, aprecia că sămîn- 
ța din soiurile tîrzii de soia, de 
care dispune întreprinderea, nu 
va asigura ajungerea acestei 
culturi la maturitate. Și în aceeași 
situație se află mai multe unități 
din județ. De la direcția agricolă 
aflăm că sămînța din soiuri timpu
rii pentru cultura a doua de soia 
ce urmează să fie însămînțată de 
acum înainte pe 10 000 de hectare 
este asigurată în proporție de nu
mai o treime. Aceeași problemă 
se ridică și pentru cultura a doua 
de floarea-soarelui și porumb pen
tru boabe.

De acum înainte, unitățile agri
cole din județul Brăila urmează să 
însămînțeze Încă aproape 60 000 
de hectare cu culturi succesive, din 
care de pe o suprafață însemnată 
trebuie să se obțină producții de 
boabe. Toți specialiștii cu care am 
discutat au subliniat. că soiurile cu 
vegetație scurtă sînt absolut nece
sare. mal ales tn condițiile acestui 
an. Este o solicitare îndreptățită 
si. de aceea, o supunem atenției 
.organelor de specialitate din Mi
nisterul Agriculturii pentru a-i 
găsi rezolvarea cuvenită. Totodată, 
specialiștii, ceilalți factori de răs
pundere din unitățile agricole 
brăilene. au datoria să întreprindă 
de urgentă măsurile ce se impun 

uniformă.,Daca_...:.pentru..ca toate utilajele să funcțio-
. —i năze la întreaga capacitate.

Venitul național constituie indi
catorul cel mai sintetic, care re
flectă gradul de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării. Cu cît venitul 
național pe un locuitor este mai 
mare, cu atit sint mai mari resur
sele de dezvoltare economică, cu 
atit mai substanțiale sînt progresele 
Înregistrate în creșterea bunăstării 
întregului popor.

Mărețele realizări economico- 
socialq., obținute de .harnicul nos-

lizatâ în țară. Autori : cercetători 
de la Institutul de sudură și încer
cări de materiale din Timișoara in 
colaborare cu specialiști de la în
treprinderea sibiană.

Desigur, procedeul sudurii prin 
frecare a fost descoperit mai de 
mult și nu ne aparține. Dar cel pu
țin trei brevete de invenție, pe care 
le-am găsit expuse și la recentul 
Salon al invențiilor din sala Dalles, 
au fost acordate cercetătorilor de 
la institutul, timișorean, ele vizind 
atit extinderea ariei de aplicabili
tate a tehnologiei de sudură prin 
frecare, cit'.și noi variante construc
tive ale mașinilor ce utilizează a- 
cest procedeu. „In actuala competi
ție mondială a produselor și tehno
logiilor -ț- ne' spune dr. ing. Ioan 
Arjoca, cercetător științific princi
pal,, șef. de colectiv la institutul,din 
Timișoara — creșterea productivi
tății muncii, concomitent cu redu
cerea consumurilor de materiale și 
energie, este un imperativ al orică
rei industrii. Procedeele șl varian
tele' constructive ale mașinilor' de' 
sudat prin frecare elaborate ' de 
noi răspund cu succes acestor de
ziderate".

Sudura prin frecare asigură îm
binarea cap la cap a pieselor ci
lindrice 
fără 
fie 
să-i

sau a țevilor de metal, 
ca zona de sudare să 

afectată de factori care 
micșoreze rezistenta. ' In 

comparație cu procedeele conven
ționale, sudura prin frecare ■ are 
avantajul că poate uni materiale 
diferite din punct de vedere al 
compoziției chimice — cupru cu 
aluminiu, aluminiu cu oțel inoxi
dabil etc. — care au puncte 
de topire diferite, imposibil de 
sudat prin alte metode. In a- 
celași timp, consumul de energie 
este cu 25 la sută mai mic în 
comparație cu sudura electrică 
sau cea cu topire intermediară și 
se realizează o însemnată economie 
de materiale scumpe și deficitare.

O contribuție originală a cercetă
torilor timișoreni — de fapt o pre
mieră în domeniu — constă in rea
lizarea unei mașini de sudat prin 
frecare cu plăcuță intermediară, 
care permite sudarea unor piese de 
formă diferită de cea circulară, 
respectiv pătrat, hexagon etc. și de 
orice lungime. De asemenea, sis
temul se aplică cu foarte bune re
zultate si la confecționarea arbori
lor cotiți sau a pinioanelor pentru 
cutia de viteză. '

Sintetizat, efectul economic . al 
realizării este estimat la pește 125 
milioane lei pe an.

În premieră—echipament de acționare 
directă a morilor de minereu

Tendința de creștere a capacită- 
. ților morilor de ciment sau de mi

nereuri, denumite și mori cu bile, 
de genul celor de la fabrica de ci
ment Tașca și de ■ la exploatarea 
minieră Moldova .Nouă, pune pro
bleme din ce în ce. mai complicate 
sistemelor de ' acționare. Asemenea 
mori care pot măcina circa 6 000 
tone de ciment sau minereu In fie
care zi necesită pentru a le antre
na motoare electrice cu puteri de 
5 500 kW. Dar nu problema fabri
cării motoarelor este complicată, 
industria noastră le realizează în 
mod curent. Dificultatea' constă în 
cuplarea lor la o moară care tre
buie să se rotească cu cel mult 
12—14 ture pe minut. Soluția clar 
sică — cu motoare asincrone .și re- 
ductoare mecanice de turație —nu 
se poate aplica deoarece reductoa- 
rele de turație pot ajunge la greur 
tăți de sute de tone, necesitînd, 
pentru a le fabrica, oțeluri și tehy 
nologii speciale.

în ultimii ani, o nouă soluție cîș-r 
tigă din ce în ce mai mult.teren: 
utilizarea motoarelor sincrone 
mari, cu mulți poli, montate direct 
pe tamburul morii si alimentate

la frecvență joasă, variabilă, prin 
intermediul unui cohvertizor static 
de frecvență. Este ideea pe care au 
adoptat-o și cercetătorii de la In
stitutul de cercetări și proiectări 
electrotehnice București. Sistemul 
conceput de specialiștii institutului, 
cuprinde o serie 'de elemente de 
originalitate (au fost întocmite 
pină în prezent 6 dosare pentru 
acordarea de brevete de invenții) 
și contribuții tehnicorștiințifice deo
sebite în domeniul electrotehnicii 
și în electronica de comandă a in
stalațiilor..

Aplicarea imediată în practică a 
ăcestor cercetări este o consecință 
a marii sale eficiente economice. 
Prețul unui asemenea echipament 
importat este deosebit de ridicat. 
Prin fabricarea lui în țară, la- în
treprinderea „Electrotehnica" din 
București, numai. în acest cincinal 
șe estimează o economie valutară 
de circa 145 milioane de lei. In ha
lele de producție ale acestei între
prinderi au. și fost executate o ,se- 
rie de asemenea instalații.

Rubrică realizată da 
Vlaicu RADU

reproducțiel în ritm susținut a con
stituit o cotitură radicală privind 
strategia dezvoltării economico-so- 
ciale a patriei, pe deplin cores
punzătoare .intereselor fundamen
tale ale întregului popor.. O ase
menea opțiune a permis României 
socialiste să înainteze ferm pe ca
lea progresului, să se realizeze . o 
economie modernă și armonios 
structurată, bazată pe o industrie 

..puternică,..datată. Ia-.nivelul tehnicii 
și' tehnologiei mondialei' pe -'O "agri
cultură intensivă și de înalt randa
ment ; o economie aptă să depă
șească dificultățile provocate de 
criza economică mondială, să asi
gure înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a tării spre 
comunism.

Viața însăși a validat justețea 
politicii partidului nostru de a asi
gura o rată inaltă a acumulării — 
politică pătrunsă de o profundă 
responsabilitate patriotică. Cu toții 
ne-am . convins, prin forța faptelor, 
că există o legătură indisolubilă 
intre dezvoltarea generală a econo
miei, creșterea venitului național și 
ridicarea nivelului de trai.

Ce a însemnat creșterea venitului 
național pentru dezvoltarea tării, 
pentru viața poporului nostru ?

prezent DE 27 DE ORI MAI MARE 
locuitor a crescut de la 7 674 lei in

ău ‘trecut de la victoria revo
luției de eliberare socială si națio
nală, antifascistă si antiimperialis- 
tă, și Îndeosebi în • anii de cînd în 
fruntea . partidului nostru se află 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. de
monstrează pregnant justețea si 
realismul. politicii Partidului Co
munist Român, capacitatea națiu
nii noastre de a-si amplifica con
tinuu avuția națională si de a-si 
făuri pe această bază un viitor lu
minos, comunist.

Fundamentarea In perioada de 
dună 1965. cu realism și luciditate, 
ne baza indicațiilor și orientărilor 
date de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a necesității si posibilității realiză
rii unei rate înalte de acumulare, a 
utilizării unei părți însemnate din 
venitul național pentru necesitățile

• VENITUL NAȚIONAL este în 
DECIT IN 1945 ; venitul național pe 
1965 la 28 960 lei in 1983.

® POTENȚIALUL ECONOMIC AL ȚĂRII, exprimat în fonduri fixe, 
este in prezent de 2 400 miliarde lei, fiind DE 11 ORI MAI MARE DECIT 
CEL DIN ANUL 1950 ; peste 80 la sută din fondurile fixe din industrie 
au fost create in anii de după Congresul al IX-lea al partidului,

• Numai in ultimele două decenii au fost realizate și puse in func
țiune aproape 8 000 DE CAPACITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGROTEHNICE 
PRINCIPALE.

• In anul 1983, VOLUMUL INVESTIȚIILOR a fost de peste 230 mi
liarde lei, DE 30 DE ORI MAI MARE DECIT CEL DIN ANUL 1950.

• PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ a țării a fost in 1983 de peste 1 100 
miliarde lei, odică DE 97 DE ORI MAI MARE DECIT ACEEA A ANU
LUI 1945,

• Pe baza sporirii venitului național șl asigurării unor ritmuri susți
nute ale fondului de acumulare, FONDUL DE CONSUM A CRESCUT DE 
22 DE ORI.

• In anul 1983, VENITURILE REALE ALE POPULAȚIEI au fost DE 
PESTE ȘASE ORI MAI MARI FAȚĂ DE ANUL 1950.

• PESTE 80 LA SUTA DIN POPULAȚIA ȚĂRII LOCUIEȘTE IN CASE 
NOI,

Iile STEFAN

cipal (kg pe kW), majoritatea mașî- 
nilor-unelte românești sint. competi
tive cu cele mai bune produse din 
lume. Astfel; lă strungul paralel 
universal' SNB 400 fabricat la I.M.U. 
Arad se obține un raport de 293 
kg pe kW, in comparație cu 304 kg 
pe kW in Japonia și 402 kg pe 
kW în R. S. Cehoslovacă, In cazul 
centrului de prelucrare CPFN 500, 
produs, la I.M.U. Bacău, raportul este 
de 1000 kg pe kW. iar la două firme 
din R. F. Germania de 950 și„ res
pectiv, 1 009 kg pe kW, in Japonia 
de 1 000 kg p.e kW și în S.U.A. de 

,1 045 kg pe kW. Iar șirul exemplelor 
ar putea continua.. ■ Este unul din 
aspectele care reliefează efortul fă
cut de muncitorii și specialiștii din 
industria constructoare de mașini- 
unelte pentru calitate Înaltă, pentru 
eficientă superioară.

. în întreaga lume, tendința actuală 
tn fabricația de mașini-unelte este, 
așadar, să se realizeze produse cit 
mai suple și rezistente. Adică ma
șini-unelte care să nu încorporeze 
cantități mari de metal, dar care. în 
același timp, să fie fiabile, puter
nice. să corespundă cerințelor bene-1 
ficiarilor. Unul din indicatorii de 
bază care evidențiază, eficienta ac
tivității constructorilor de mașini- 
unelte se referă, prin urmare, la 
valoarea producției obținute dintr-o 
tonă de metal. Din datele puse la 
dispoziție de Centrala industrială de 
mașini-unelte rezultă o creștere con
stantă a valorii producției obținute 
dintr-o tonă de metal : de Ia 48 200 
lei in 1980 la 79 115 lei anul trecut. 
Iar potrivit planului urmează ca

pînă la încheierea cincinalului va
loarea producției obținute dintr-o 
tonă de metal în industria construc
toare de mașini-unelte aproape să se 
dubleze.

Formulat sintetic, acesta este re- 
, zultatul măsurilor luate și care se 

vor lua în continuare atit pentru rea
lizarea unor produse complexe, deci 
de valoare ridicată, cit și pentru re
ducerea normelor de consum. In ca- 
.Zul mașinilor-unelte pentru, prelucra
rea metalelor prin așchiere, de 
exemplu, consumul de laminate s-a 
redus. In medie, de la 3 704 kg in 
1982 la 3 204 kg in 1983 și la. 2 552 kg 
în primul trimestru din acest, an.

„Cînd vrei 
să cioplești un baston, 
nu tai un pom întreg"

Activitatea de cercetare științifică, 
de concepție și proiectare a mașini
lor-unelte are, fără îndoială, un rol 
hotăritor în acțiunea de reducere a 
consumului de metal. In acest sens, 
este pozitiv faptul că la Institutul 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică „Titan" am întîlnit un co
lectiv de oameni inimoși, preocupați 
de reducerea continuă a consumului 
de metal, concomitent cu creșterea 
performanțelor tehnice ale mașini
lor-unelte românești.

Pe fondul rezultatelor pozitive ob
ținute aici, nu putem să nu revenim 
insă la întrebarea de Ia începutul 
anchetei : de ce o cantitate mult 
prea mare din metalul 
Lățite constructoare de 
este trimis la retopit 7

— Măsurile luate in

f

intrat in uni- 
mașini-unelte
ultimul. timp

pentru reproiectarea și modernizarea 
produselor, ne spune tovarășul Aurel 
Sandu, directorul Institutului de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică „Titan", au determinat în mod 
categoric nu numai reducerea con
sumului de metal, ci și creșterea 
coeficientului lui de utilizare. Aceas
tă acțiune stă și în continuare in 
atenția noastră. Precizez însă că îm
bunătățirea coeficientului de utili-

de mari. Totodată, se întîmpină o 
rie de greutăți și în aprovizionarea 
tehnico-materială. Nici noi, cei din 
cercetare, nu găsim întotdeauna în 
bazele de aprovizionare sortotipodi- 
mensiunile de laminate necesare 
pentru realizarea prototipurilor. In 
producție, neajunsurile din aprovi
zionarea tehnico-materială provoa
că însă și mai multe greutăți : se 
dau derogări, se folosesc alte mate-

laminate. La indicația conducerii 
partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, de anul trecut a 
început o acțiune sistematică de re- 
proiectare a întregii producții de ma
șini-unelte, acțiune care se va în
cheia in următorii doi ani. Deci 
proiectarea s-a adaptat și se adap
tează în continuare la acțiunea de ti
pizare a producției siderurgice. Exis- 
'tă însă anumite limite în cadrul că-.

piesă cu greutatea netă de ■ 335 
transformindu-se in șpan... 1 350 
de metal. Ca și cum, pentru a 
ciopli un baston trebuie să se taie 
un pom întreg I

Materiile prime - utilizate gospodărește!■

zare a metalului depinde de doi fac
tori : 1). tehnologiile și soluțiile con
structive promovate de cercetare și 
aplicate de unitățile constructoare de 
mașini-unelte ; 2). calitatea și tipo- 
dimensiunile materialelor, laminate
lor, pieselor turnate și forjate pri
mite de la unitățile colaboratoare. 
Ce se întimplă. in practică ? Piesele 
turnate, de exemplu, sint proiectate 
cu adaosuri de prelucrare optime ; 
grosimea pereților pieselor este cal
culată științific, după modele mate
matice, care, asigură o calitate ire
proșabilă mașinilor-unelte și consu
muri minime de metal. Numai că, in 
turnătorii, din diferite cauze — ne- 
asigurarea unor nisipuri și materiale 
de calitate corespunzătoare, insufi
cienta stăpinire a tehnologiilor, de
formarea modelelor — pereții piese
lor se realizează eu grosimi mai mari 
decit cele prevăzute in proiecte, 
lasă adaosuri

se 
de prelucrare exagerat

riale decit cele prevăzute in proiecte 
și care de regulă sint de dimensiuni 
mai mari decit cele strict necesare. 
Apoi, consider că unitățile metalur
gice nu au ținut seama de nevoile 
unităților constructoare de mașini- 
unelte atunci cind au trecut la tipi
zarea producției. Sortotipodimensiu- 
nile de laminate fabricate in prezent 
de metalurgie nu acoperă Întregul 
necesar al construcției de mașini- 
unelte în condiții de eficiență ma
ximă.

— Totuși, nu cumva proiectarea 
. din construcția de mașini-unelte a 
rămas în urma acțiunii de tipizare 
din metalurgie ?

— In condițiile diversificării cerin
țelor formulate de beneficiarii in
terni și partenerii externi, ale creș
terii producției de mașini-unelte uni
cat, specializate, consumul specific 
de metal crește dacă metalurgia nu 
asigură o gamă corespunzătoare de

rora se poate optimiza construcția 
de mașini-unelte, raportat la sortoti- 
podimensiunile de metal disponibile. 
De aceea, trebuie să sc analizeze mai 
atent și tipizarea producției in me
talurgie, după cum este necesar să se 
perfecționeze și modernizeze activi
tatea in sectoarele calde, in turnătorii și forje.

Atit timp dt la unele repere 
coeficienții de utilizare a metalu
lui sînt destul de reduși, nici un 
efort' nu este prea mare pen
tru îmbunătățirea acestei situa
ții. La întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate din București ni 
s-a prezentat o listă întreagă de 
piese la care se transformă în șpan 
80 și chiar 90 Ia sută din metalul din 
care acestea sint fabricate 1 La exe
cutarea tubului de antrenare de la 
mașina de alezat și frezat AFP 200 
coeficientul de utilizare a metalului 
este de numai .20 la sută, la o singură

O soluție la indemina proiec
tării. Pe cind valorificarea ei 

operativă ?
Fără să intrăm in amănunte tehni

ce, in acest caz, ca și in altele ase
mănătoare, cu sprijinul specialiștilor 
din metalurgie se poate și trebuie să 
se găsească 6 soluție pentru crește
rea coeficientului de utilizare a me
talului. Cu atit mai mult este nece
sar însă să se rezolve, în primul 
rîhd, acele probleme ce se pot solu
ționa chiar în sectorul de mașini- 
unelte. Din sondajul pe care l-am fă
cut în mai multe întreprinderi con
structoare de mașini-unelte s-au ri
dicat multe probleme în legătură cu 
adaosurile de prelucrare mari ale 
unor piese turnate. Mulți specialiști 
au solicitat îmbunătățirea calității 
pieselor turnate. De acord. De cine 
aparțin însă unitățile care realizează 
piesele turnate pentru mașini-unel
te 1 Ei bine, întreprinderile mecani
ce din Roman și Alba Iulia, care asi
gură circa jumătate din cantitatea 
de piese turnate folosite anual în in
dustria constructoare de mașini- 
uneite, sint chiar ia subordinea... 
Centralei industriale de mașini-unel
te. Totodată, turnătorii au și între
prinderile de mașini-unelte din Arad, 
Oradea și altele. Atunci cine să re
zolve problema adaosurilor de prelu
crare mari de la piesele pentru ma
șini-unelte ?

în primul

De 'asemenea, se susține — și 
aceasta este realitatea — că în ulti
mii ani cererile de mașini-unelte 
s-au diversificat și, în consecință, se
riile de fabricație au scăzut. In pre
zent, în medie, cu fiecare proiect se 
realizează numai 2,9 mașini-unelte. 
In mod obiectiv, în acest fel se 
ajunge și la consumuri de metal mai 
ridicate, neeficiente. Dar și de 
această dată există o soluție. Iar to
nul pentru aplicarea ei trebuie să-1 
dea tot proiectarea. Este vorba des
pre extinderea executării mașinilor- 
unelte in concepție modulară. „Prin 
modularizare, ne precizează inginerul 
Gheorgbe Vasilescu, de la I.C.S.I.T. 
„Titan", ’ "
module 
anumite 
aceleași 
mai multe unități, ceea ce determină 
reducerea seriilor de fabricație". 
Așadar, se poate, soluții pentru creș
terea seriilor de fabricație există. 
Rezultă insă că preocupările mani
festate în acest sens au rămas, fie 
numai și ca timp, în urma cererilor 
beneficiarilor de mașini-unelte. Or, 
in mod normal, soluțiile care acum 
sint abia în faza de proiecte ar fi 
trebuit să fie promovate în producție 
pe măsură ce s-a văzut că cererile de 
mașini-unelte. ale beneficiarilor in
terni și partenerilor externi au o 
tendință de schimbare.

Iar dacă aceasta este situația la ni
velul concepției producției de ma
șini-unelte, consecințele nerezolvării 
problemelor de care depinde crește
rea coeficientului de utilizare a me
talului se resimt cu atît mai acut în 
întreprinderi. Dar la acest subiect ae 
vom referi în ancheta viitoare.

producția de anumite 
s-ar putea concentra in 
întreprinderi. In prezent, 

subansamble se execută in

T
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Sosirea în Capitală a primului ministru 
al Republicii Guineea

TELEGRAMĂ

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, marți după-amiază a sosit într-o 
vizită oficială în tara noastră co
lonel Diarra Traore, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Guineea.

Oaspetele este însoțit de ministrul 
afacerilor externe, căpitan Facine 
Toură, ministrul informațiilor, că
pitan Mohamed Traore, de alte per
soane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni. Împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Guineea a fost salutat 
de tovarășii Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

DINEU
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a ofe
rit, marți, un dineu oficial în onoarea 
colonelului Diarra Traore, prim-mi
nistru al Guvernului Republicii Gui
neea.

La dineu au participat tovarășii 
Marin Enache și loan Totu, vice- 
prim-miniștri ai guvernului, Ștefan 
Andrei, Ion Lăzărescu, Petre 
Preoteasa, loan Florea, miniștri, 
Alexandru Roșu, ministru secretar de 
stat, alte persoane oficiale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îi însoțesc pe primul ministru al 
Guvernului Republicii Guineea în vi
zita oficială in țara noastră.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Conakry și ambasadorul 
Republicii Guineea la București.

Județele Dîmbovița și Prahova 
au încheiat recoltatul orzului

Recoltatul orzului s-a încheiat și 
în județele Dîmbovița și Prahova.

în telegramele ‘ adresate cu 
acest prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, de comitetele județene 
de partid respective se arată că, in 
prezent, mecanizatorii, țăranii coo
peratori, lucrătorii întreprinderilor 
agricole de stat acționează intens 
la eliberarea terenurilor, pregătirea 
și însămintarea culturilor duble, la

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 13/1984
Sub genericul „Epoca marilor 

transformări revoluționare" sînt pu- 
jlicate Hotărîrea plenarei Comite
tului Central cu privire Ia reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, Hotă
rîrea plenarei C.C. al P.C.R. din 27 
iunie 1984 cu privire la convocarea 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, articolele „în
făptuiri trainice, orientări și hotă- 
riri fundamentale pentru progresul 
multilateral al patriei", „Patru de
cenii de strălucite succese în dez
voltarea economico-socială a Româ- 
liej" (I), „Noua .et.apă . a. revoluției 
ehnico-științifice și mutațiile- ni 

caracterul muncii" de Mihai Drăgă- 
nescu, „Agricultura României pe 
calea dezvoltării și modernizării" de

Știri sportive
FOTBAL :

Rezultatele tragerii la sorți 
în cupele europene

ZURICH . 10 (Agerpres). — Marți 
s-a efectuat la Geneva tragerea la 
sorti a meciurilor din primul tur al 
cupelor europene de fotbal interclu- 
buri, ediția 1984—1985. în „Cupa 
campionilor europeni", echipa Dina
mo București, campioana României, 
va întîlni (primul meci pe teren 
propriu) formația Omonia Nicosia 
din Cipru. în „Cupa cupelor", Steaua 
București va avea ca adversară cu
noscuta echipă italiană A. S. Roma, 
primul joc urmînd a se disputa pe 
terenul echipei române. în ..Cupa 
U.E.F.A.". Universitatea Craiova va 
juca (primul meci în deplasare) în 
compania echipei spaniole Betis Se
villa, în timp ce Sportul studențesc 
București va întîlni (prima partidă 
pe teren propriu) echipa italiană In- 
ternazionale Milano.

Iată și alte întîlniri mai importan
te din cele trei competiții : „Cupa 
campionilor europeni" : Levski Spar
tak Sofia — Stuttgart ; Aberdeen — 
Dynamo Berlin; Bordeaux — Atle
tic Bilbao ; Grasshoppers Zilrich — 
Honved Budapesta ; Fejenoord Rot
terdam — Panathinaikos Atena ; 
Steaua Roșie Belgrad — Benfica Li
sabona ; Lech Poznan — Liverpool ; 
„Cupa cupelor" : Malmd — Dynamo 
Dresda ; Dublin — Everton ; Celtic
— Gand'; Metz — Barcelona ; Dina
mo Moscova — Hajduk-Split ; „Cupa 
U.E.F.A." : Manchester United — 
Raba Vasas Gy8r ; Banska Bystrica
— Borussia Moenchengladbach ; 
Real Valladolid — Rijeka ; Ander- 
lecht — Werder Bremen ; A.I.K. 
Stockholm —• Dundee United ; 
Dinamo Minsk — H.J.K. Helsinki ; 
Southampton — Hamburg.

Meciurile tur se vor disputa la 19 
septembrie, iar returul Ia 3 octom
brie.

Campionatele republicane 
de atletism

Pe stadionul 23 August din Capita
lă au început, marți. întrecerile cam
pionatelor republicane de atletism, 
în proba de 3 000 m plat femei, pe 
primul loc s-a clasat Maricica Puică, 
înregistrată cu timpul de 8’33”57/100, 
cea mai bună performantă mondială 
a sezonului. La aruncarea greutății 
a cîștigat Mihaela Loghin, cu per

Ion Lăzărescu, ministrul minelor. 
Alexandru Roșu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice Inter
naționale, Lucian Drăguț, secretar 
al Consiliului de Miniștri, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Petru Despot, 
ambasadorul României la Conakry, 
și Aboubacar Kaba, ambasadorul 
Republicii Guineea la București, 
membri ai ambasadei. Erau de față 
șefi de misiuni diplomatice ai unor 
țări africane acreditați în România 
și însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.S.F. Iugoslavia.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Guineea și Republicii 
Socialiste România.

' în toasturile rostite în timpul di
neului, Constantin Dăscălescu și co
lonel Diarra Traore au evidențiat do
rința comună a celor două guverne 
de a dezvolta în continuare raportu
rile de prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre, în intere
sul reciproc, al cauzei păcii, progre
sului, dezvoltării independente șl în
țelegerii în lume.

Cei doi șefi de guvern au toastat 
în sănătatea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Republicii 
Guineea, colonel Lansana Konte, 
pentru dezvoltarea relațiilor de. 
prietenie și colaborare dintre țările 
noastre.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

strîngerea furajelor și legumelor de 
sezon și sînt mobilizați să recolte
ze în cele mai bune condiții griul, 
în telegrame se exprimă, totodată, 
angajamentul oamenilor muncii din 
agricultura celor două județe de a 
face totul pentru efectuarea la 
timp și de bună calitate a tuturor 
lucrărilor din campaniile agricole 
ale acestui an, în vederea obținerii 
unor producții vegetale și animale 
cit măi mari, aducîndu-și astfel 
contribuția la creșterea bunăstării 
întregului popor.

Dumitru Dumitru, „Politica de a- 
lianțe a Partidului Comunist Ro
mân în pregătirea și înfăptuirea 
revoluției din august 1944“ de Mi
hai Fătu. în continuare sînt publi
cate articolele „Creșterea calității 
și competitivității producției — 
factor hotărîtor al progresului eco
nomiei naționale" (rubrica Dezba
teri), „Soluționarea problemei da
toriilor externe și dobînzilor — im
perativ al lumii contemporane" 
(rubrica Viața internațională), „As
pecte ale manipulării politice în 
capitalismul contemporan" (rubrica 
Confruntări ideologice), „Aportul 
cercetării științifice și ingineriei 
tehnologice la dezvoltarea produc
ției de mașini-unelte". Revista mai 
conține rubrica intitulată „Cărți și 
semnificații".

formanța de 20,20 m, iar la 400 m 
plat a terminat învingătoare Niculi- 
na Lazarciuc, in 51”68/100. în proba 
feminină de 100 m plat a devenit 
campioană Lucia Militaru — ll”58/100.

Iată si cîștigătorii din concursul 
masculin : 3 000 m obstacole : Vasile 
Bichea — 8’31”09/100 ; 400 m plat : 
Horia Toboc — 46”90/100 ; 100 m plat: 
P. Stanciu — 10”74/100 ; săritura cu 
prăjina : Dan Ganea — 5,00 m. în se
riile probei de 800 m plat femei, 
Fița Lovin a realizat timpul de 
l’58”47/100.

Campionatele continuă astăzi.
BASCHET. Echipa masculină de 

baschet a României și-a încheiat 
turneul în R. P. Chineză jucînd la 
Beijing cu selecționata Armatei 
populare de eliberare. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 82—70 (43—41) 
în favoarea sportivilor romani.

Din cele opt meciuri susținute în 
acest turneu, echipa României a cîș
tigat șase și a pierdut două.

• în ziua a doua a campionatului 
european de baschet rezervat echi
pelor de junioare II (cadete), compe
tiție ce se desfășoară în orașul ita
lian Perugia, selecționata României 
a învins cu scorul de 78—70 formația 
Franței.

Excursii 
în Delta Dunării
OFICIILE JUDEȚENE DE TU

RISM din întreaga țară. în colabo
rare cu OFICIUL JUDEȚEAN DE 
TURISM TULCEA organizează în 
lunile iulie, august și septembrie 
excursii în mirificul peisaj al 
DELTEI DUNĂRII. Transportul 
pînă la Tulcea se face cu trenul, 
cazarea — la popasul turistic din 
comuna Crișan. iar masa se ser
vește la restaurantele .„Delta" 
și „Egreta" din Tulcea, precum 
și la restaurantul „Lebăda" din 
inima Deltei. Transportul pe cana
lele Deltei este efectuat cu hidro- 
buze.

Informații și înscrieri — Ia agen
țiile si filialele oficiilor județene 
de turism din întreaga tară și la 
Oficiul județean de turism Tulcea.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă din partea președinte
lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Italiene, Bettino Craxi, prin

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI^ 
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCiNTEU"

CÂ&NET COT1B1ÂN
0 Minerii din Valea Jiului sînt 

puternic angajați în întrecerea pen
tru a da patriei cit mai mult căr
bune cocsificabil și energetic. Printre 
colectivele miniere fruntașe se nu
mără cele din Paroșeni cu 34 000 
tone cărbune extras peste plan, 
Uricani — 24 000 tone, Livezeni - 
23 000 tone și Lonea — 8 000 tone 
cărbune.

B Constructorii din județul Bihor 
au predat la cheie beneficiarilor 
1 196 apartamente, din care 96 
peste plan. Ridicate după proiecte 
care pun mai bine în valoare ar
hitectura tradițională, noile blocuri 
întregesc zestrea edilitară a muni
cipiului Oradea și a orașelor Dr. 
Petru Groza, Marghita, Beiuș și 
Salonta.

B Colectivele de oameni ai mun
cii de pe cele trei platforme ale 
întreprinderii de produse ceramice 
Sighișoara au realizat suplimentar, 
in perioada care a trecut de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
2,5 milioane cărămizi și blocuri ce
ramice, 460 0Q0 blocuri ușoare din 
beton, 4 750 metri cubi granulit și 
altele. In total, materiale suficiente 
pentru construcția a 125 de apar
tamente.

B in zona centrală a munici
piului Craiova, perimetru urbanistic 
reconstruit în întregime în ultimii 
ani, începe să prindă contur un nou 
ansamblu de locuințe — „Grivița 
roșie". Blocurile sînt înălțate într-o 
arhitectură modernă și sint prevă
zute la parter cu spații comerciale 
și dotări de larg interes cetățenesc.

B Prin aplicarea unui amplu 
program de măsuri tehnice și or
ganizatorice, în perioada care a 
trecut din acest an, colectivul de 
muncă de la Fabrica de prefabri
cate din Alexandria a economisit 
342 tone ciment, 160 tone oțel-be- 
ton, 40 300 kWh energie electrică și 
66 tone combustibil convențional.

B Colectivul de muncă al inspec
toratului silvic județean Vrancea, 
care a lansat chemarea Ia înthecere 
către toate unitățile din țară din 
ramura respectivă de activitate, ra
portează îndeplinirea prevederilor 
de plan pe primele 7 luni ale anu

DE LA
Economisirea la C.E.C. a devenit 

în prezent un act de convingere cu 
semnificații majore pentru viața 
noastră a fiecăruia, ca și pentru 
întreaga societate. Spiritul de eco
nomie, de cumpătare și chibzuință 
a pătruns adine în rîndurile oame
nilor muncii de la orașe și sate.

Opțiunea de a păstra la C.E.C. 
economiile bănești personale este 
un deziderat și un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean în parte, care 
hotărăște singur asupra acestui lu
cru. Opțiunea aceasta strict indivi
duală este stimulată și de nume
roasele. drepturi și avantaje pe 
care Casa de Economii și Con- 
semnațiuni le asigură tuturor de
punătorilor — economisirea la 
C.E.C. constituind astfel un mijloc 
eficient, nu numai de păstrare a 
economiilor bănești personale, dar 
și de sporire necontenită a aces
tora. prin dobinzile și ciștigurile 
acordate de C.E.C.

— Statul garantează depunerile 
populației la C.E.C., titularii depu
nerilor sau persoanele împuterni
cite de aceștia puțind solicita ori- 
cînd restituirea totală sau parțială 
a sumelor depuse.

— Sumele păstrate Ia C.E.C., do
binzile și câștigurile atribuite, pre
cum și transferul depunerilor pe 
numele moștenitorilor sînt scutite 
de impozite și de taxe.

— Titularul unui instrument de 
economisire poate solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire în 

care îi mulțumește pentru mesajul 
transmis cu prilejul Zilei naționale 
a Italiei și își exprimă dorința ca 
relațiile dintre cele două 'țări să 
se dezvolte continuu.

lui. Acest fapt va permite ca pînă 
la încheierea lunii în curs să se 
realizeze suplimentar o producție 
silvică în valoare de 10 milioane 
Iei.

B Prin utilizarea mai judicioasă 
și economisirea materiei prime și 
materialelor, colectivul întreprinde
rii de încălțăminte „Hușeana" din 
orașul Huși a reușit să reducă 
substanțial cheltuielile materiale de 
producție la 1 000 lei producție- 
marfă. In această perioadă, numai 
din valorificarea materialelor refo- 
losibile au fost realizate aproape 
20 000 perechi încălțăminte de di
ferite tipuri.

S In comunele Murgeni, Șuletea, 
Munteni de Jos, Bogdănești și 
altele din județul Vaslui au fost 
construite și puse Ia dispoziția oa
menilor muncii 84 noi apartamen
te in blocuri prevăzute cu spații 
comerciale la parter. Cu acestea, 
numărul apartamentelor construite 
in mediul rural numai în perioada 
care a trecut din acest an se 
ridică la aproape 650, locuințe 
confortabile de care beneficiază 
cadre didactice, medici, ingineri, 
mecanizatori, aiți oameni ai mun
cii din satele județului.

B Au fost puse Ia dispoziția 
populației primele 40 de aparta
mente din cel mai modern ansam
blu de locuințe al municipiului 
Botoșani — zona centrală. Odată 
cu continuarea lucrărilor la alte 
blocuri amplasate aici, constructorii 
au trecut la amenajarea arterei 
principale a ansamblului, care va 
dispune de 6 benzi de circulație.

B Muncitorii și specialiștii de la 
întreprinderea județeană de pro- 
ducție-prestări Bistrița au pus în 
valoare noi resurse locale de ma
terii prime, pe care le livrează șan
tierelor de construcții de locuințe, 
precum și cetățenilor.

B Constructorii din județul Tulcea 
au predat „la cheie", de la înce
putul anului, 630 apartamente, cu 
170 mai multe decit a fost planifi
cat. Acum, forțele sint concentrate 
în zona din estul municipiului 
Tulcea, unde vor fi realizate, în 
următorii ani, peste 5 000 de apar
tamente.

C. E. C.
favoarea a cel mult două persoane, 
care pot efectua operații de depu
neri, restituiri sau lichidări din 
soldul instrumentului de .economi
sire respectiv. Clauza de împuter
nicire este valabilă numai pe 
timpul vieții titularului. '

— După decesul titularului, de 
soldul economiilor pot beneficia 
persoanele indicate de acesta • prin 
dispoziția testamentară. în cazul în 
care titularul nu a introdus dispo
ziția testamentară, sumele se res
tituie. moștenitorilor legali sau tes
tamentari ai titularului pe baza și 
în limitele stabilite prin certifica
tul de moștenitor.

— Restituirea sumelor depuse se 
poate condiționa de persoana care 
a făcut depunerea pe numele altei 
persoane. Condiționarea se face la 
emiterea libretului, iar toate depu
nerile ulterioare pe acest libret sînt 
supuse condiției inițiale.

— Sumele depuse sint purtătoare 
de dobînzi ori ciștiguri în bani, 
obiecte sau excursii. Ciștigurile se 
acordă prin trageri Ia sorți lunare 
sau trimestriale.

— Depunătorii la C.E.C. au drep
tul să dispună după cum cred de 
cuviință, timp nelimitat, de sume
le depuse, legea asigurînd impres
criptibilitatea acestora. De aceeași 
dispoziție legală, beneficiază și do
binzile, precum și ciștigurile obți
nute. Datorită acestui fapt, dobin
zile și cîștigurile pot fi încasate, ca 
și depunerile, oricînd de depunători.

Ziua națională

a Republicii Populare Mongole
Tovarășului YUMJAAGHIIN ȚEDENBaL

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat, al poporului român 
si al meu personal, vă adresez dumneavoastră. Comite
tului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Prezidiului Marelui Hura] Popular, comuniștilor și po
porului mongol prieten, un cordial salut tovărășesc și 
calde felicitări cu . prilejul celei de-a 63-a aniversări a 
revoluției populare.

Poporul român cunoaște și apreciază eforturile pe care 
poporul mongol, sub conducerea Partidului Popular Re
voluționar Mongol. Ie desfășoară pentru edificarea orin- 
duirii socialiste în patria sa.

îmi exprim deplina convingere că relațiile traditionale 
de strînsă prietenie dintre partidele si țările noastre se 
vor dezvolta Si diversifica în continuare, în spiritul în

țelegerilor convenite cu prilejul vizitei oficiale de priete
nie pe care ati făcut-o anul trecut în România. în in
teresul popoarelor român și mongol, al cauzei generale 
a socialismului, păcii, independentei si colaborării în în
treaga lume.

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului mongol 
prieten, vă doresc dumneavoastră, tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară Mongolă noi și tot mai 
însemnate succese în realizarea hotărârilor celui de-al 
XVIII-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. în dezvoltarea economiei, științei Si culturii în 
patria dumneavoastră. în eforturile pentru construirea 
socialismului în țara dumneavoastră, pentru pace și pro
gres. pentru colaborare si înțelegere Intre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 63-a ani
versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole, tovarășul Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a adresat o telegramă de felicitare

Poporul mongol marchează astăzi 
cea de-a 63-a aniversare a victoriei 
revoluției populare, eveniment de 
o importantă deosebită in întreaga 
sa istorie.

După izbirida revoluției, in fața 
Partidului Popular Revoluționar, a 
poporului mongol s-au aflat sar
cini majore.: consolidarea indepen
denței și apărarea libertății dobin- 
dite prin luptă, înlăturarea rămâne
rii in urmă, economică și culturală, 
a țării, asigurarea progresului eco
nomic și social. Pornind de la in
teresele fundamentale ale poporu
lui mongol și finind seama de con
dițiile concrete, interne și interna
ționale, P.P.R.M. a hotărit, la cel 
de-al III-lea Congres al său. din 
anul 1D24, trecerea pe calea dezvol
tării necapitaliste a țării, iar ulte
rior la construirea socialismului.

In perioada care a urmat au fost 
lichidate relațiile de producție feu
dale, s-a înfăptuit cooperativizarea 
agriculturii, a fost creată, pornin- 
du-se de la bogatele resurse natu
rale ale țării, o industrie națională. 
Dintr-un stat cu o economie bazată 
exclusiv pe creșterea animalelor in 
sistem nomad, Republica Populară 
Mongolă s-a transformat intr-un

ORAȘE NOI ÎN STEPĂ
Numai cu cinci ani în urmă, aici, 

la o distanță de 120 km spre răsărit 
de Ulan Bator, se întindea, cît cu- 
prindeai cu ochii, o stepă aridă, cu 
iarbă rară și măruntă. “Dar într-o 
bună zi geologii au descoperit, la o 
mică adîncime, tin bogat zăcămînt de 
cărbune, exploatabil in carieră la su
prafață; Guvernul mongol a hotărit 
punerea neintirziată în valoare a ză- 
cămintului. în vederea traducerii în 
viață a acestei hotărîri, s-a trecut la 
construirea unei Căi ferate și a unor 
linii de înaltă tensiune de 110 și 220 
kV care să transporte energia re-' 
zultată prin valorificarea zăcămîn- 
tului. In stepă s-au înălțat pri
mele blocuri de locuințe ale primului 
cvartal al noului oraș, care a primit 
numele de Baganur, iar alături de 
el au început lucrările de deschidere 
a carierei. Cind am vizitat aceste 
locuri, prima tranșă a carierei, cu o. 
capacitate de producție de un mi
lion de tone pe an, era deja în func
țiune, iar pe fundalul munților golași 
din zare se proiecta primul micro- 
raion al orașului, cu blocuri cochete 
cu cinci niveluri, cu apartamente mo
derne. dotate cu apă curentă. încăl
zire- centrală, lumină ^electrică. Un 
uriaș excavator cp cupa de. 15 me
tri cubi ..îndepărta stratul de pămînt 
cu o grosime de 25 de metri ce aco-.. 
perea cărbunele. Am stat de. vorbă 
cu unul din cei șase membri ai echi
pajului. . îl cheamă V. Hașhu. Și ta
tăl, și bunicul, și străbunicul lui au 
fost păstori nomazi în deșertul Gobi. 
El este, așadar, primul reprezentant 
al familiei sale care a înlocuit, calul 
cu caii putere , si iurta cu un aparta
ment prevăzut cu tot confortul în o- 
rașul răsărit în mijlocul stepei. Tot 
fii de păstori sînt și. excavatoristul 
B. Clasbai, și sudorița J. Badamjav, 
și multi alți muncitori și ingineri pe 
care i-am cunoscut la Baganur. V. 
Hașhu ne spunea, cu o neascunsă 
mîndrie in glas, că echipajul său își 
îndeplinește regulat planul de pro
ducție, ba, mai mult, se află în avans 
cu o lună. De la el am aflat că stra
tul de cărbune pe care il descopertea- 
ză are o grosime medie de 18 metri, 
dar în unele locuri atinge și 30 de 
metri, că sub acest ptim strat există 
un al doilea, iar rezervele de căr-
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(parțial color) © Editorialul emi
siunii : Unitatea dintre partid și 
popor — garanția dezvoltării mul
tilaterale a patriei noastre © 1944— 
1984. 40 de ani de împliniri. Trac
torul românesc de la 1 la 1 000 000. 
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August : Explicații la o distincție. 
Reportaj © Program pentru copii 
• Selecțiuni din programul an
samblului artistic „Harghita"

ÎS,30 închiderea programului

TELEGRAMĂ
tovarășului Jambin Batmunh. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, în care 
exprimă convingerea că. în deplină 
concordantă cu hotărîrile și înțele
gerile convenite cu prilejul întîlniri- 

stat industrial-agrar. Alături de 
capitala țării — Ulan Bator — pe 
harta R.P. Mongole au apărut alte 
centre ale industriei extractive, 
energeticii, industriei ușoare și ali
mentare etc.

Zootehnia continuă să rămină 
unul dintre sectoarele de primă im
portantă ale economiei, concomitent 
dezvoltîndu-se și agricultura, ca ur
mare a valorificării unor suprafețe 
tot mai întinse de pământuri înțele- 
nițe. Rezultate importante s-au 
obținut și în domeniile învățămân
tului, științei și culturii, în crește
rea nivelului de trai al poporului.

între România și R.P. Mongolă, 
între partidele și popoarele celor 
două țări s-au statornicit și se dez
voltă relații de prietenie și colabo
rare rodnică, întemeiate pe stimă 
și respect reciproc. în cadrul aces
tor relații, specialiștii și tehnicienii 
români au construit în țara prie
tenă, alături de colegii lor mongoli, 
o serie de obiective economice și 
sociale importante. Noi perspective 
de dezvoltare a colaborării româno- 
mongole au deschis convorbirile de 
la București, din iunie anul trecut, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., pre

bune explorate pină acum în acest 
loc sînt suficiente pentru o exploa
tare pe timp de 150 de ani.

Despre etapa actuală a construcției 
carierei și orașului și despre ziua lor 
de mîine ne-a vorbit D. Dondov, di
rectorul exploatării. El a subliniat 
faptul că, pînă în anul 1989, Baganur 
va deveni cea mai importantă carie
ră din țară, cu o producție anuală 
de 6 milioane tone de cărbuni. Tot 
pînă atunci va fi instalată aici și o

însemnări de călătorie

termocentrală, care va da anual 
1 200 000 kW energie electrică, iar 
într-o etapă următoare centrul indus
trial Baganur va avea o fabrică de 
prelucrare a lemnului, alta de pre
lucrare a linii, o a treia de confecții, 
o întreprindere de reparare a cami
oanelor. unități ale industriei alimen
tare.

Orașul este prevăzut pentru o 
populație de 25—30 de mii de locui
tori. Pînă în prezent au fost ridicate 
blocuri cu o suprafață locativă to
tală de peste 50 000 mp, în care s-au 
Si mutat 10 000 de locatari. Au fost 
date în funcțiune, de asemenea, două 
școli cu cite zece săli de clasă, trei 
grădinițe de copii, spații comerciale. 
Se construiește un spital cu policli
nică. Cel de-al doilea microraion se 
va constitui din blocuri cu 9—12 ni
veluri. înălțarea lui a și început. 
Prinde contur primul bulevard al o- 
rașului. In. zonele verzi de miine au

*

Cu prilejul celei de-a 63-a ani
versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole — Ziua națională a 
Republicii Populare Mongole —■ pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan. a transmis o tele
gramă de felicitare omologului său 
din această tară. De asemenea, in
stituții centrale și organizații de 
masă și obștești din țara noastră au 
adresat telegrame de felicitare in
stituțiilor și organizațiilor similare 
din R. P. Mongolă.

iV
Cu prilejul Zilei naționale a Re-

SO.OO Telejurnal (parțial color) © Sub 
semnul anului jubiliar

80,20 Actualitatea în economie © 1984 — 
anul 40 al libertății țării, anul ce
lui de-al XIII-lea Congres al parti
dului. Amplă mobilizare pentru 
realizarea planului !

80,35 Marea epopee revoluționară. 23 
August 1944 — Început de eră nouă 
In istoria poporului român. Do
cumentar

20,55 Film artistic : „Drumuri In cum
pănă" (color). O producție a Casei 
de filme Patru. In distribuție : 
Mircea Albulescu, Gheorghe Dini- 
câ, Colea Răutu, Dorina Lazăr, 
Costel Constantin, Sergiu Nicolaes- 
cu, Stela Popescu, Ioana Clomîr- 
tan, Dorina Done, Mariana Calo- 
tescu, Silviu Stănculescu. Scena
riul : Ion Brad, Alexandru Brad. 
Regla : Virgil Calotescu

22,15 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

lor la cel mai înalt nivel dintre con
ducătorii partidelor și țărilor noas
tre, prin eforturile comune ale gu
vernelor celor două țări, relațiile de 
prietenie și colaborare româno-mon- 
gole se vor dezvolta și consolida.

ședintele Republicii, și tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal, secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole. Cu acest 
prilej a fost semnat un Tratat de 
prietenie și colaborare între cele 
două țări, care prevede amplificarea 
și așezarea pe baze stabile, de lun
gă durată, a colaborării româno- 
mongole. Sesiunea a Vil-a a Comi
siei interguvernamentale româno- 
mongole de colaborare economică 
și tehnico-științifică a stabilit noi 
măsuri concrete in această direcție. 
Se extind, de asemenea, conlu
crarea în domeniul învățămintului, 
culturii, schimburile de experiență 
pe linie de partid, intre organiza
țiile de masă și obștești.

Cu prilejul celei de-a 63-a ani
versări a victoriei revoluției popu
lare, poporul român urează poporu
lui mongol prieten noi succese in 
traducerea in viață a hotărîri- 
lor Congresului al XVIII-lea al 
P.P.R.M., exprimindu-și, totodată, 
convingerea că relațiile de priete
nie și colaborare dintre țările noas
tre se vor dezvolta și de aici înain
te. în interesul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

și fest plantați numeroși pulețî de 
copaci. Rîul Kirilong, din apropiere, 
va fi deviat într-o albie artificială 
care va străbate orașul, ostoind ar
șița verii.

Pe harța Mongoliei se înscrie, ast
fel. ințr-un. ritai rapid, un nous:cen~ 
tru urban. El vine ba se alăture'Ce
lorlalte orașe construite din temelii! 
în anii puterii populare : Darhan, al 
doilea centru economic al Mongoliei, 
cu o producție industrială egală cu 
cea a întregii țări în anul 1951 și cu 
o populație de peste 100 000 locui
tori ; Cioibalsan și Suhe-Bator, piloni 
ai industriei energetice ; Erdenet, 
înălțat, începînd din anul 1975,. lingă 
un zăcămînt excepțional de bogat de 
cupru și molibden și care a și ajuns 
să numere 40 000 de locuitori ; Hu- 
tul, ce se construiește împreună cu 
unul dintre cele mai importante o- 
biective ale actualului cincinal, și a- 
nume combinatul de materiale de 
construcție, cu o capacitate proiec
tată de 500 000 tone ciment, 15 000 
tone var și o mare cantitate de cără
mizi.

Numai în ultimul deceniu, popu- < 
lația orășenească a Mongoliei a cres
cut cu 55 la sută, reprezentînd ac
tualmente cam jumătate din popu
lația țării. Acest proces intens de ur
banizare este cît se poate de semni
ficativ ’ pentru prefacerile profunde 
ce se petrec în țara socialistă din 
inima Asiei, unde pină în anul 1921, 
practic, întreaga populație era alcă
tuită numai din păstori nomazi.

Silviu POMNA I

*
publici! Populare Mongole, mart’ 
după-amiază a avut Ioc în Capitală 
o manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-mongolă.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R C.S. și Asociației de priete
nie româno-mongolă, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
un numeros public.

Au fost prezenți Togociin Ghen- 
den. ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 12, 13 și 14 iulie. In țară : 
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil. 
Vor cădea averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice, în zonele de mun
te și în nordul țării. Ia început cu ca
racter izolat, apoi vor deveni locale, 
spre sfirșitul intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse intre 10 
și 20 de grade, iar maximele intre 25 
și 33 de grade. In București : Vremea 
va fi frumoasă șl caldă, cu cerul va
riabil. Vîntul va sufla slab. Tempera
turile minime vor oscila între 14 și 17 
grade, iar maximele între 29 și 32 de 
grade.

cinema
© Buletin de București : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20. 
© Probă de microfon : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Primăvară pentru o oră — 9; 10,45;
12,30, Brigada diverse în alertă — 
14,30; 16,45; 19: DOINA (16 35 38).
• Ca-n filme : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Șapte băieți și o ștrengărită : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.

9 Haiducii Iul Șaptecal s BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13; 15; 17; 19.
$ Aventuri Ia Marea Neagră : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) —■ 16,30; 19,30.
© Runda 6 î FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
e Nea Mărin miliardar: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Scopul și mijloacele : PACEA 
(60 30 83) — 15,30; 17,30; 19,30.
> Secretul lui Bachus : VIITORUL 
(10 67 40) —.15,30; 17.30; 19,30.
© întoarcerea Vlașinilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Eu, tu și Ovidiu : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30: 19,30.
© Aceeași dragoste : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45: 20.
© Locotenent Cristina : SALA MICA 

A PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.
® Cineva ca tine : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
© Omenirea împotriva războiului. 
Soarta unui om : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© A opta minune a lumii — 9; 11,IS;
13,30, Gară pentru doi — 16; 19 ; DA
CIA (50 35 94).
© Legenda : UNION (13 49 04) — 9,30; 
11.30: 13.30: 15,45: 18;. 20.
• Lovitură fulgerătoare : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30: 19,30, la gră
dină — 21. COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15.30; 17,30; 19,30.
© Damen tango : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30.

@ Legenda statuetelor Chang : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Marfă furată : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cobra se întoarce : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
@ Madame Sans-Gâne s LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20. .
© Omul, și fiara : BUCUREȘTI 
(15.61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 12; 16; 19.
© Yankeii : FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 12,15; 16; 19,15, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 12; 16; 19.

® Legenda călărețului singuratic s 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, ARTA (213186) — 9: 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 20.45.
© Roiul : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. .
© Rocky II : TOMIS (21 49 46) — ©; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21.
• Par și impar : GRĂDINA FERO
VIAR (50 51 40) — 21,15.
@ Cactus Jack : GRĂDINA GLORIA 
(47 46 75) 21,15.
© Avertismentul : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21. . .
© Cuscrii : PARC HOTEL (17 08 58) 
— 21.

© Cu mîinlle pe oraș : GRĂDINA 
CAPITOL (16 29 17) — 21.

teatre
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : „Lau- 
reați ai concungurilor internaționale". 
Olga Bolocan — pian — 18; (Ateneul 
Român) : „Comori muzicale". Seară 
Bach. Mihai Constantinescu — vioară, 
Iosif Gerstenengst — orgă — 19.
® Opera Română (13 18 57) : Recital 
vocal-instrumental — 18.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 

fluturi — 19,30; (rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : August eliberator — 
spectacol de sunet și lumină — 21.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(la Teatrul de vară Herăstrău, 
14 75 46) : Gala vedetelor — 20.
© Teatrul „Nottara" (sala Studio, 
59 31 03) : Acești îngeri triști — 18.30. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Vacanță 
cu cîntec — 19,30; (grădina Cărăbuș, 
str. Batiștei nr. 14) : Minispectacol 
divertisment și film — 20,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
@ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purim-șpileri — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) x 
Pinocchio — 10.
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR: Convorbiri economice româno-cehoslovace

SĂ TRIUMFE RAȚIUNEA, 
SĂ PREVALEZE INTERESELE PĂCII!

GENEVA: „Nu există problemă mai urgentă 
decît prevenirea riscului unui război nuclear"

Declarațiile secretarului general al O.N.V.
GENEVA 10 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul sesiunii Confe
rinței pentru dezarmare de la Ge
neva. secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a declarat 
că pericolul unui război nuclear 
constituie problema cea mai urgen
tă a lumii de astăzi. „O conflagra
ție nucleară — a spus el — ar fi in- . 
finit mai distrugătoare decît toate 
războaiele cu arme convenționale 
purtate în întreaga istorie ; ca ur
mare. nu există altă problemă mai 
urgentă sau care să afecteze mai 
îndeaproape omenirea și valorile ei 
decît prevenirea riscului unui 
război nuclear".

Adresînd conferinței apelul de a 
Intensifica eforturile pentru elabo
rarea unor acorduri în problemele 
principale ale dezarmării, secre- 
tarul general al O.N.U. și-a ma
nifestat îngrijorarea față de lipsa 
unor progrese la negocierile de la 
Geneva in asemenea probleme vi
tale cum sînt preîntîmpinarea unui 
război nuclear, interzicerea 
riențelor cu arme nucleare, 
tîmpinarea extinderii cursei 
mărilor în spațiul cosmic.

expe- 
preîn- 
înar-

E1 a
avertizat, de asemenea, asupra pe
ricolului pe care îl creează apariția 
de noi sisteme de arme.

OLANDA : Opinii în favoarea renegocierii acordului 
cu privire la staționarea rachetelor „Cruise"

HAGA 10 (Agerpres). — Liderul 
fracțiunii parlamentare a Partidu
lui Muncii din Olanda (de opozi
ție), fostul premier Joop van den 
Uyl, a declarat. într-un interviu 
acordat la Haga, că în cazul în care 
partidul său ar participa la guvern 
după alegerile parlamentare din 
mai 1986, el ar cere renegocierea 
acordului cu Statele Unite referitor 
la staționarea unui număr de 48 de

rachete nucleare „Cruise1* pe teri
toriul olandez, transmite agenția 
D.P.A.

După cum se știe, în luna iunie, 
parlamentul Olandei a aprobat pla
nul guvernului condus de Ruud 
Lubbers de a amina pînă la 1 no
iembrie 1985 luarea unei hotărîri 
definitive privind staționarea ra
chetelor „Cruise11.

S.UJL: „Cerem eliminarea 
pericolului atomic!"

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
în fața bazei maritime militare de 
la Alameda, din statul California, a 
avut loc o demonstrație împotriva 
cursei înarmărilor și în favoarea 
dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare. Participanții purtau 
lozinci pe care se putea citi : „Să 
înceteze nebunia nucleară", „Optăm 
pentru viață !“, „Cerem eliminarea 
pericolului atomic !".

în cuvîntările rostite. la mitingul 
care a avut loc cu acest prilej, ară- 
tindu-se că actuala cursă a înar
mărilor nucleare a făcut ca lumea 
să ajungă pe marginea prăpastiei, 
s-a cerut începerea neîntirziată a 
unor negocieri intre S.U.A. și 
U.R.S.S. care să ducă la acorduri 
de reducere a armamentelor nu
cleare.

PHENIAN 10 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că la Phe
nian a avut loc Plenara C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, care 
a examinat rezultatele vizitelor ofi
ciale de prietenie ale delegației de 
partid și de stat a R.P.D. Coreene 
condusă de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene. în țări socialiste eu
ropene. între care și România.

Plenara a exprimat înalta apre
ciere si satisfacție în legătură cu 
rezultatele vizitelor, care au fost e-

fectuate în scopul întăririi priete
niei și solidarității cu țările socia
liste frățești, al cunoașterii și a- 
profundării succeselor si experienței 
acestora în edificarea socialismului, 
al extinderii și dezvoltării pe o 
treaptă superioară a schimburilor și 
cooperării cu aceste state.

Plenara a apreciat că vizitele au 
constituit un 
important în 
de prietenie
R.P.D. Coreeană și țările-socialiste 
vizitate.

moment deosebit de 
dezvoltarea legăturilor 
și solidaritate dintre

„Mediterana trebuie să devină o zonă
a păcii, securității și cooperării46
Documentul Conferinței de la Belgrad a reprezentanților 

partidelor și mișcărilor progresiste din regiunea Mediteranei

PRAGA 10 (Agerpres). — Pre- 
Ceho-

Bîrlea,

ședințele Guvernului R.S. 
slovace, Lubomir Strougal, a primit 
marți pe tovarășul Ștefan 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de priete
nie și colaborare statornicițe între 
partidele, țările și popoarele noastre, 
cursul lor ascendent, în conformi
tate cu hotărîrile si înțelegerile con-

venite cu prilejul întîlnirilor la 
nivelul cel mai înalt.

în aceeași zi. au început la Praga 
convorbirile între tovarășii Stefan 
Birlea și Svatopluk Potac, vicepre
ședinte al Guvernului R.S. Ceho
slovace. președintele Comisiei de 
Stat a Planificării a R.S. Ceho
slovace, în cadrul cărora s-au abor
dat aspecte ale extinderii colaborării 
economice pe baza specializării și 
adincirii cooperării economice re
ciproc avantajoase, creșterii continue 
a volumului schimburilor comerciale 
în perioada 1986—1990 între cele 
două țări.

R. F. GERMANIA: Opoziție față de folosirea 
cuceririlor științei și tehnicii în scopuri militare

în R.F. Germania continuă acțiu
nile de protest împotriva cursei 
înarmărilor. într-o declarație făcu
tă zilele trecute, cunoscutul om de 
știință vest-german, Jurgen Schnei
der, a spus că „fabricarea, experi
mentarea și amplasarea de sisteme 
de arme in spațiul cosmic 
posibilitatea izbucnirii unui 
nuclear pe planeta noastră“.

măresc 
război

context, el și-a exprimat îngrijo
rarea in legătură cu folosirea celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii in scopuri militare și a 
subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
eficiente de dezarmare, în primul 
rind in domeniul nuclear.

JAPONIA: Apel 
Ia intensificarea luptei 

împotriva cursei 
înarmărilor

Demonstrație in marele oraș vest-german Hamburg împotriva armamen
telor nucleare

TOKIO 10 (Agerpres). — In 
drul unei reuniuni desfășurate la 
Tokio, reprezentanții principalelor 
organizații antirăzboinice din Japo
nia au adoptat o declarație în care 
se adresează un apel la intensifi
carea luptei împotriva cursei înar
mărilor, în special contra pericolu
lui nuclear.

In document se exprimă îngrijo
rarea în legătură cu noua escaladă 
a cursei înarmărilor, 
sporirea cheltuielilor 
Japoniei, cerîndu-se 
unor ample acțiuni de 
dezarmare, pace și înțelegere in
ternațională.

ca-

$

$
ț

ț
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BELGRAD 10 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au Încheiat lucrările Con
ferinței reprezentanților partidelor si 
mișcărilor progresiste din regiunea 
Mediteranei — informează agenția 
Taniug.

Documentul dat publicității cu 
acest prilej relevă că participanții 
s-au pronunțat în unanimitate pen
tru respectarea. în relațiile dintre 
state, a principiilor prevăzute în 
Carta O.N.U.

Evidențiind necesitatea de a se de
pune noi eforturi în direcția trans
formării Mediteranei într-o zonă a 
păcii, securității, cooperării si pro
gresului social-economic — expresie 
a aspirațiilor celor mai profunde ale 
popoarelor din regiune si din întrea
ga lume —. participanții au cerut 
eliminarea recurgerii la forță, opri
rea cursei înarmărilor, interzicerea 
stocării și transferului de arme nu
cleare. desființarea bazelor militare 
și a instalațiilor cu caracter militar 
aflate pe teritoriul altor state, pre
cum și respectarea dreptului țărilor 
mediteraneene de a-și hotărî singu
re propriul viitor. în context, se lan
sează puterilor nucleare apelul de a 
opri experimentarea, producerea și 
amplasarea de noi arme nucleare, ca

prim pas spre realizarea graduală a 
dezarmării. .

Exprimîndu-și preocuparea pro
fundă fată de absenta unui dialog 
real, forțele progresiste din zona 
Mediteranei cheamă toate țările 
„să-și îndeplinească obligațiile ce le 
revin pentru asigurarea păcii și secu
rității internaționale, pentru reluarea 
cursului destinderii11.

Totodată, documentul reafirmă ne
cesitatea unor soluții pașnice, nego
ciate. pentru problemele conflictuale 
din diferite regiuni ale lumii, pro- 
nunțîndu-se. între altele, pentru con
vocarea. sub auspiciile O.N.U., a unei 
conferințe interhaționale in vederea' 
realizării păcii în Orientul Mijlociu, 
cu participarea tuturor părților inte
resate, inclusiv a O.E.P.

In legătură cu situația economică 
mondială, se evidențiază, cu priori
tate, imperativul reducerii decalaju
lui dintre țările bogate și cele săra
ce și al continuării, în cadrul O.N.U., 
a negocierilor 
edificarea unei 
internaționale.

S-a convenit
ferință a reprezentanților partidelor 
și mișcărilor progresiste din regiu
nea Mediteranei să aibă loc la Tunis, 
în 1986.

1
nucleare și 
militare al° 
organizarea 

masă pentru

avînd ca finalitate 
noi ordini economice

ca următoarea con-

de amploare.

J

SPANIA. La sfîr- 
șomajul afecta in 
de persoane, res-

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurtAUSTRIA: „împreună 

pentru o pace trainică!"
VIENA 10 (Agerpres). — Sub de

viza „împreună pentru o pace trai
nică !“. în orașul austriac Linz a 
avut loc Forumul partizanilor păcii 
din provincia Austria superioară, 
la care au luat parte reprezentanți 
ai unor organizații sindicale, de fe
mei, studenți și elevi, care se pro
nunță în favoarea 
înarmărilor, pentru

Participanții au 
blemele actuale ale 
pace și dezarmare 
cadrul dezbaterilor, 
o sarcină
oprirea amplasării 
nucleare pe 
rea celor existente, eliberarea Eu
ropei de pericolul nuclear. S-a re
levat, de asemenea, că se impune 
o intensificare a eforturilor opi
niei publice, ale organizațiilor ob
ștești, în vederea preîntîmpinării 
izbucnirii unui război nuclear și 
asigurării unei păci trainice pe pla
neta noastră.

opririi cursei 
dezarmare, 
examinat, pro- 
mișcării pentru 
din Austria. în 
s-a subliniat că

prioritară o constituie
noilor rachete 

continent și retrage-

Ședința festivă de la Ulan Bator
•>

consacrată celei de-a 63-a aniversări a Revoluției populare 
mongole

jaaghiin Țedenbal, secretar general 
al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular 

< al R.P. Mongole, alți conducători 
de partid și de stat mongoli.

ULAN BATOR 10 (Agerpres) — 
La Ulan Bator a avut loc marți șe
dința festivă consacrată celei de-a 
63-a aniversări a Revoluției popu
lare mongole. Au participat Yum-

Pentru folosirea energiei nucleare
in scopuri pașnice

'VIENA 10 (Agerpres) — La Cen
trul O.N.U. din Viena s-au înche
iat lucrările sesiunii a V-a a Comi
tetului pregătitor al Conferinței Na
țiunilor Unite de promovare a coo
perării internaționale pentru folo
sirea energiei. nucleare în scopuri 
pașnice. Cele 65 de țări membre, 
între care și România, au examinat 
și adoptat o serie de măsuri pentru 
buna pregătire și desfășurarea cu 
succes în a doua jumătate a anu
lui 1986 a primei conferințe a 
O.N.U. în acest domeniu.

Sesiunea a stabilit proiectul ordi
nii de zi a conferinței, în cadrul 
căreia urmează a fi discutate și 
convenite principiile ce trebuie să 
stea la baza unei largi cooperări 
internaționale pentru utilizarea e- 
nergiei nucleare în activitatea eco
nomică, socială și științifică, în con
dițiile respectării neproliferării ar
melor nucleare. Totodată, conferin
ța va examina șl adopta recoman
dări în legătură cu aplicațiile ener
giei nucleare în domeniile agricul
turii, alimentației, sănătății și me- 
dicinei, hidrologiei, industriei etc.

In legătură cu viitoarele convorbiri intergermane
Un interviu al tovarășului Erich Honecker

BERLIN 10 (Agerpres) — In- 
tr-un interviu acordat ziarului ita
lian „II Messaggero11 — relatează a- 
genția A.D.N. — Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, s-a referit la vizita 
pe care urmează 
Germania. în 
cu cancelarul 
— a subliniat

să o facă în R.F. 
cursul convorbirilor 
federal Helmut Kohl 
Erich Honecker —■ va

fi examinat modul în care putem 
contribui la oprirea amplasării ra
chetelor „Pershing 2“ și la înce
perea demontării celor instalate. In 
acest sens, el a arătat că guvernul 
R.D.G. va întreprinde măsuri simi
lare pentru a fi retrase rachetele 
tactico-operative cu rază mai mare 
de acțiune amplasate în cadrul 
contramăsurilor față de desfășu
rarea noilor rachete americane.

ORIENTUL MIJLOCIU
O GREA POVARA PENTRU TA

RILE AMERICII LATINE. într-o 
declarație făcută la Lima, unde s-a 
aflat in vizită oficială, ministrul 
relațiilor externe al Argentinei, 
Dante Caputo, a afirmat că Ame
rica Latină a vărsat în vistieria 
S.U.A., in ultimii opt ani, peste 170 
miliarde dolari, sumă reprezentînd 
dobînda la împrumuturi. Datoria 
externă trebuie plătită — a spus 
el — dar trebuie să fie create con
diții pentru aceasta.

ÎNTR-UN RAPORT ADRE
SAT CONGRESULUI, președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a declarat 
că Statele Unite se opun, în conti
nuare, proclamării așa-numitei 
„Republici Independente a Cipru
lui de Nord11 și se pronunță în fa
voarea unei rezolvări negociate a 
problemei cipriote.

SE INTENSIFICĂ LUPTA POPU
LAȚIEI SUD-COREENE ÎMPO
TRIVA REGIMULUI DICTATO
RIAL. In Coreea de Sud a luat 
ființă, recent. Comitetul pentru 
promovarea democrației, organiza-

tie politică în fruntea căreia 
află liderul fostului Partid 
Democratic, Kim Yong Sam. 
noscut pentru acțiunile sale de 
luptă împotriva regimului dictato
rial de la Seul, pentru democrati
zarea vieții sociale. S-a anunțat, 
de asemenea, formarea unei noi 
Federații a tineretului sud-coreean 
pentru democrație și a Alianței 
generale a studenților creștini, ca 
și a altor organizații de tineret. Pe 
de altă parte, cunoscutul lider 
democrat sud-coreean, Kim Dae 
Jung. în prezent aflat în străină
tate a declarat, la o conferință de 
presă, că lupta populației din 
Coreea de Sud pentru democrație, 
împotriva dictaturii se intensifică, 
fiind de așteptat în perioada care 
urmează acțiuni

ȘOMAJUL ÎN 
șitul lunii mai 
Spania 2 668 700 
pecțiv 20,45 la sută din populația 
aptă de muncă a tării — a anunțat, 
la Madrid. Institutul national de 
statistică, citat de agenția E.F.E. 
Din totalul șomerilor, 52,8 la sută 
sînt tineri.

• Noi pași pe calea normalizării situației din capitala Liba
nului • Convorbiri franco-iordaniene

BEIRUT 10 (Agerpres). — Toate 
punctele de trecere dintre sectoarele 
de vest și de est ale Beirutului au 
fost deblocate de unități ale armatei 
libaneze și redate marți traficului, 
transmit agențiile internaționale de 
presă. Aeroportul Internațional și 
portul capitalei redeschise luni, și-au 
continuat activitatea normal. 1 Pre" 
ședințele Amin Gemayel a convocat, 
pentru miercuri, o nouă reuniune a 
guvernului de uniune națională, con
dus de Rashid Karame, în perspecti
va extinderii în zona muntoasă din 
împrejurimile capitalei și. treptat, in 
restul teritoriului libanez, a aplicării 
măsurilor planului de securitate, 
transmite agenția M.E.N.

soluționarea negociată a probleme
lor din zonă și, în context, pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale asupra Orientului Mijlociu 
cu participarea tuturor părților in
teresate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, singu
rul reprezentant legitim al poporu
lui ■ palestinian. O asemenea confe
rință, a subliniat 
este „singura cale 
unei păci durabile

Totodată, cei doi 
pronunțat în favoarea reglementă
rii politice a conflictului dintre Iran 
și Irak și au cerut Națiunilor Uni
te să-și intensifice eforturile „pen
tru instaurarea

regele Hussein, 
de instaurare a 
în regiune11, 
șefi de stat s-au

păcii în zonă".

AMMAN 10 (Agerpres) — In 
cursul convorbirilor dintre regele 
Hussein al Iordaniei și președinte
le Franței, Franțois Mitterrand, a- 
flat într-o vizită oficială la Amman, 
au fost discutate probleme privind 
situația din Orientul Mijlociu, pre
cum și alte aspecte ale actualității 
internaționale — menționează a- 
genția MEN. Cei doi șefi de stat 
și-au manifestat sprijinul pentru

(Agerpres). — La 
loc marți o întreve-

GENEVA 10 
Geneva a avut 
dere între Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P., 
și Javier Perez de Cuellar, secre
tarul general al O.N.U. Perez de 
Cuellar a declarat că întrevederea' 
se înscrie în cadrul eforturilor co
munității internaționale, ale O.N.U., 
vizind soluționarea situației din 
Orientul Mijlociu.

*
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Eforturi stăruitoare pentru crearea de zone denuclearizate în întreaga lume,
Ne pronunțăm ferm pentru realizarea în Balcani și 

giuni ale Europei și ale lumii de zone fără arme nucleare, 
militare străine, ca o parte a activității generale pentru 
totală a armelor nucleare din Europa, din întreaga lume, 
zarmare, pentru o lume fără arme, fără războaie.

în alte re- 
fără baze 
eliminarea 
pentru de-

NICOLAE CEAUȘESCU
în ansamblul politicii dinamice și 

constructive promovate de partidul și 
statul nostru în viața internațională 
în cele patru decenii de la actul isto
ric de la 23 August, un 
îl ocupă, așa cum s-a 
articole precedente din 
activitatea stăruitoare, 
neobosite consacrate problemei vitale 
a dezarmării. în toată această pe
rioadă. șl îndeosebi de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R., de cînd în frun
tea partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, România 
socialistă a îmbinat în mod realist 
eforturile pentru înfăptuirea unui 
program cuprinzător și eficient de 
dezarmare, in primul rind nucleară, 
cu demersul susținut pentru aplicarea 
unor soluții tranzjtorii, parțiale, care 
să permită limitarea treptată și să 
ducă pas cu pas la îndepărtarea pe
ricolului reprezentat de armamen
tele nucleare.

în rîndul acestor măsuri. România 
a înscris și ideea creării unor zone 
ale păcii și colaborării, lipsite de 
arma nucleară, elaborînd propuneri 
Si măsuri profund realiste.

Cale sigură de eliminare 
treptată a pericolului nu
clear Acțiunea politică intensă, 
inițiativele României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu în vederea 
creării zonelor denuclearizate au 
pornit și pornesc de la premisa fun
damentală că prin realizarea aces-

loc deosebit 
arătat și în 
acest ciclu,. 

inițiativele

tor zone ar fi scoase de sub incidența 
cursei înarmărilor regiuni tot mai 
ample, zone teritoriale relativ vaste, 
din care ar urma practic să fie elimi
nate toate armele nucleare. în viziu
nea președintelui României, crearea 
unor asemenea zone este de natură 
să declanșeze procese de extindere 
teritorială, cuprinzînd noi și noi zone 
în aceste „arii ale păcii". Plastic 
vorbind, înfăptuirea dezarmării nu
cleare totale ar fi echivalentă cu 
transformarea întregului glob îptr-o 
zonă denuclearizată. Militînd pentru 
crearea unor asemenea zone. Româ
nia are în vedere și faptul că aces
tea s-ar dezvolta în mod firesc ca 
regiuni caracterizate prin relații de 
bună vecinătate, de încredere, fa- 
vorizînd dezvoltarea și intensificarea 
raporturilor dintre state și națiuni.

Legitimitatea propunerilor Româ
niei. caracterul realist al activității 
neobosite desfășurate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în acest sens, 
faptul că ea răspunde unei necesi
tăți istorice obiective sînt 
țiate în mod convingător 
răspindirea mondială pe 
noaște această idee : este 
bil că realizarea de zone 
denuclearizate a devenit
obiectivele de frunte ale numeroase
lor șl marilor mișcări populare pen
tru pace. După cum se știe, în cadrul 
acestor mișcări, sute și sute de orașe, 
localități, ba chiar și unele cartiere 
au fost proclamate simbolic „zone 
fără arme nucleare".

eviden- 
de însăși 

care o cu- 
incontesta- 
geografice 
unul din

Este cunoscut că în anii din urmă 
au fost convenite o serie de măsuri 
și înțelegeri privind denuclearizarea 
unor regiuni ale globului : există de 
pe acum un tratat de denuclearizare 
cu privire la Antarctica, un altul care 
interzice amplasarea de arme nu
cleare pe fundul mărilor și oceane
lor și un altul care interzice armele 
nucleare în America Latină (Tratatul 
de la Tlatelolco) ; sînt, de asemenea, 
de menționat, în acest sens, și nu
meroasele rezoluții adoptate 
Adunarea Generală a O.N.U. 
sprijinul realizării de zone denuclea
rizate în diferite regiuni ale lumii, 
precum și „Declarația asupra denu- 
clearizării Africii".

Considerînd aceste tratate și înțe
legeri drept un început, partidul și 
statul nostru au depus o susținută 
activitate practică în direcția creării 
de zone denuclearizate, in mod deo
sebit în regiunile nevralgice, cu pro
bleme acute, ale lumii, respectiv în 
zonele cu o mare concentrare de 
arme nucleare și, în primul rind. Eu
ropa, unde se află 80 Ia sută din ar
senalele atomice. în concepția Româ
niei, denuclearizarea se impune cu 
maximă urgență pe continentul nos
tru tocmai pentru că Europa este 
continentul de unde au pornit cele 
două războaie mondiale și care a fost 
transformat, contrar intereselor și 
voinței popoarelor, în cel mai mare 
depozit de explozibil nuclear din 
lume — trecerea la amplasarea noi
lor rachete nucleare sporind și mai

de 
în

mult primejdia nimicirii milenarei 
sale civilizații și, odată cu ea. a în
tregii civilizații mondiale.

Ca acțiune tranzitorie, ca măsuri 
de întărire a încrederii. România a 
adus, după cum se știe, în atenția 
Conferinței de la Stockholm propu
nerea privind stabilirea de-a lungul 
frontierei dintre țările membre ale 
N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia a unui culoar 
liber de arme nucleare și de alte 
arme de nimicire în masă. Dacă s-ar 
ajunge la o astfel de înțelegere, acest 
culoar ar reprezenta o formă de zonă 
denuclearizată, s-ar transforma în
tr-o zonă a încrederii între state, ar
mele nucleare ar fi îndepărtate de la 
linia de demarcație, s-ar crea „punți" 
ale colaborării și înțelegerii, nu baze 
și fortificații militare care să ampli
fice primejdia de conflict atomic. în 
același spirit, cu o neclintită perseve
rență, țara noastră a sprijinit și spri
jină diferitele proiecte care vizează 
crearea de zone denuclearizate în 
centrul și în nordul Europei.

în primul rînd însă și în mod fi
resc, cu cea mai mare fermitate a ac
ționat și acționează România pentru 
crearea unei zone libere de arme nu
cleare în zona geografică de care 
aparține— aceea a Peninsulei bal
canice.

Relații rodnice cu toate 
statele Peninsulei balcani- 
Cg. Transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii, a bunei vecinătăți, 
a prieteniei și colaborării, lipsită de 
arme nucleare s-a înscris printre 
orientările fundamentale ale politicii 
externe a României socialiste, căpă- 
tînd un caracter tot mai sistematic 
și mai activ îndeosebi în perioada 
ultimelor două decenii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a ocupat în mod 
permanent, stăruitor de cultivarea și 
promovarea unor relații bune între 
România și toate țările din peninsu
lă, s-a afirmat ca un militant stră
lucit pentru cauza prieteniei între

popoarele din Balcani, aducînd prin 
ideile novatoare, prin activitatea sa 
practică și teoretică o contribuție 
inestimabilă la promovarea acestei 
cauze.

Punînd în valoare legăturile tra
diționale dintre popoarele balcanice, 
animate în dezvoltarea lor istorică de 
aspirații și idealuri comune în lupta 
pentru libertate și neatîrnare, parti
dul și statul nostru au depus o lar
gă și multilaterală activitate îndrep
tată spre dezvoltarea unei ample co
laborări interbalcanice, corespunză
tor voinței popoarelor din aceste țări, 
cît și intereselor generale ale păcii.

Este meritul deosebit al României 
socialiste, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi depus, în acest 
spirit, eforturi stăruitoare pentru 
dezvoltarea legăturilor bilaterale în 
cele mai diferite domenii de activi
tate, cu toate țările din Balcani, 
preocupîndu-se, în același timp, de a 
contribui ‘ ‘ '
rii între 
Europei, 
tivități 
mice, tehnico-științifice, culturale ale 
României cu statele din regiune au 
înregistrat o evoluție mereu ascen
dentă, fiind remarcată voința recipro
că de a identifica noi sfere ale con
lucrării, de a valorifica mai amplu și 
mai eficient posibilitățile oferite de 
economiile naționale.

Acționînd intens pentru dezvol
tarea colaborării bilaterale cu 
lalte țări balcanice, România, 
ședințele Nicolae Ceaușescu 
preocupat, în același timp, 
vent de amplificarea colaborării mul
tilaterale dintre țările din peninsulă, 
și-au adus contribuția la buna des
fășurare a unui șir de reuniuni in
terbalcanice, între care reuniunea din 
1982 de la București, consacrate 
cooperării în sectoarele economiei, 
comunicațiilor și telecomunicațiilor, 
transporturilor, energiei, materiilor 
prime ș.a. Eforturi stăruitoare a de
pus, totodată, țara noastră pentru 
dezvoltarea colaborării interbalca-

la îmbunătățirea colaboră- 
statele din această parte a 
Sub impulsul acestei ac- 

dinamice, relațiile econo-

cele- 
pre- 
s-au 

consec-

nice pe tărîmul folosirii pașnice a 
energiei nucleare, al științei, cultu
rii, turismului și în alte domenii de 
activitate, adueîndu-și în aceste 
direcții remarcabile contribuții. La 
recenta reuniune de experți privind 
cooperarea industrială multilaterală 
între țările balcanice, de la Belgrad, 
delegația română a avansat o serie 
de propuneri referitoare la conveni
rea de noi domenii de colaborare.

In vasta activitate de impulsionare 
a dezvoltării relațiilor interbalcanice 
pe plan bi și multilateral un rol re
marcabil revine rodnicului dialog Ia 
nivel înalt susținut de 
Nicolae Ceaușescu cu 
Bulgariei, Iugoslaviei, 
Turciei, cu care a avut 
tîlniri fie la București, ... ... __ r.._
vizitelor prietenești efectuate în ță
rile respective.

înțelegerile realizate pînă în pre
zent, disponibilitatea și receptivita
tea manifestate față de diversele pro
puneri și proiecte avansate pun cu 
putere în evidență justețea ideii, sus
ținute cu consecvență de România so
cialistă, de președintele Nicolae 
Ceaușescu. potrivit căreia, deși în 
Balcani se află state cu orînduiri so
ciale diferite, sau aparținind celor 
două blocuri militare opuse, intere
sele superioare ale popoarelor din 
această parte a Europei, aspirațiile și 
idealurile lo_r comune fac pe deplin 
posibilă o colaborare rodnică, reci
proc avantajoasă. Totodată, în de
plin consens cu interesele popoare
lor din regiune, România a militat și 
militează pentru rezolvarea pe cale 
politică a problemelor litigioase care 
mai există între unele state balcani
ce. Partidul și statul nostru conside
ră că este în interesul țărilor din 
Balcani să nu se lase influențate de 
încordarea creată în ultimul timp pe 
plan internațional, ci, dimpotrivă, 
să-și întărească colaborarea și să ac
ționeze pentru îmbunătățirea conti
nuă a relațiilor dintre ele.

Pornind de la realizările de pină 
acum, președintele Nicolae Ceaușescu

președintele 
conducătorii 
Greciei și 

frecvente în- 
fie în timpul

a propus organizarea unei întilniri 
la nivel înalt a statelor balcanice, ca 
o acțiune de deosebită importantă 
menită să contribuie la atingerea 
obiectivelor comune de cooperare, 
bună vecinătate, înțelegere și secu
ritate — ceea ce ar înrîuri, fără în
doială, în mod pozitiv climatul din 
această parte a Europei, viața poli
tică a întregului continent.

România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu apreciază că pe 
măsura intensificării tot mai puter
nice a procesului de cooperarei bună 
vecinătate și înțelegere, intre țările 
balcanice se va înscăuna un climat 
tot mai trainic de încredere recipro
că și securitate, ceea ce va favoriza, 
în mod firesc, transformarea peninsu
lei într-o zonă liberă de arme nu
cleare, de baze și de trupe străine. 
In același timp, în concepția Româ
niei, transformarea Balcanilor într-o 
zonă fără arme nucleare s-ar înscrie 
ca o parte a eforturilor generale pen
tru securitate și cooperare in Eu
ropa, pentru eliminarea totală a ar
melor nucleare de pe continent, pen
tru o Europă unită, a păcii și conlu
crării pașnice între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. Ofe
rind națiunilor balcanice posibilita
tea de a-și consacra integral ener
giile propășirii lor economice și so
ciale pașnice, crearea unei asemenea 
zone ar contribui la rîndul ei la dez
voltarea și mai amplă a colaborării, 
în spiritul înțelegerii depline.

Eforturile stăruitoare ale României 
socialiste, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu în acest sens, vasta acti
vitate desfășurată pentru crearea de 
zone denuclearizate în Europa și în 
întreaga lume, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei veci
nătăți și conlucrării pașnice, fără 
arme nucleare, se bucu.-ă de o una
nimă recunoaștere și prețuire, fiind 
apreciate ca o contribuție de cea mai 
mare importanță la marea cauză a 
păcii, destinderii și colaborării inter
naționale.

Petre STANCESCU J
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