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■x. PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit delegația Partidului Liberal Radical din Danemarca, 
condusă de Thorkild Moller, președintele partidului
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TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE 
-DESFĂȘURATE EXEMPLAR!

• Recoltarea orzului a început în județele Olt, Dolj, Te
leorman și Giurgiu. In zilele următoare, aria secerișului se va 
extinde și în celelalte județe din sudul și vestul țării. Aceasta 
impune ca în toate județele pregătirile pentru seceriș să fie 
încheiate de îndată. Combinele și celelalte utilaje trebuie or
ganizate grabnic in tabere de cimp, pentru a putea începe 
recoltarea în orice moment.

• Pentru evitarea pierderilor de producție, specialiștii tre
buie să urmărească permanent stadiul de coacere a lanuri
lor pentru o începe secerișul cind umiditatea boabelor a ajuns 
sub 20 la sută.

• In fiecare unitate este nevoie să se acorde o atenție 
deosebită livrării producției la indicii de calitate prevăzuți. 
Umiditatea boabelor să fie sub 17 la sută, iar corpurile 
străine să reprezinte mai puțin de 3 la sută.

• Pe tot parcursul campaniei de recoltare a cerealelor 
pâioase, activiștii de partid și de stat și împuterniciții comite
telor județene de partid repartizați în fiecare unitate agricolă 
trebuie să se afle permanent in unități pentru a îndruma, co
ordona și asigura bunul mers al lucrărilor, pentru a rezolva 
operativ toate problemele ce apar.

\______________________________________

• Prin organizarea executării in flux, fărâ decalaje, a lu
crărilor, in toate unitățile agricole trebuie să se asigure insă- 
mînțarea culturilor duble pe toate suprafețele planificate, la 
cel mult 24 de ore de la strîngerea recoltei de pe fiecare solă.

• In același timp cu strîngerea recoltei de vară, o aten
ție deosebită să se acorde întreținerii exemplare a culturilor 
prășitoare, lucrări la care trebuie mobilizați, in continuare, 
toți locuitorii de la sate și toate mijloacele mecanice dispo
nibile.

• Pretutindeni unde plantele au nevoie de apă, siste
mele de irigații să fie folosite la capacitatea maximă și sa 
fie utilizate toate posibilitățile pentru udarea culturilor pe 
suprafețe cit mai mari.

• Strîngerea și depozitarea unor cantități sporite de fu
raje trebuie să constituie o preocupare permanentă a con
ducerilor unităților agricole, in prezent fiind nevoie de o mare 
concentrare de forțe la adunatul și transportul ierburilor cosite 
și aflate încă pe cimp.

IN PAGINA A III-A : Relatări despre mersul lucră
rilor în județele Olt, Bacău și Satu Mare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a primit, vineri, delegația 
Partidului Liberal Radical din Da
nemarca condusă de Thorkild Mol
ler, președintele partidului, care 
face o vizită în țara noastră, la in
vitația Consiliului Național al 
F.D.U.S. Din delegație fac parte : 
Jens Clausager, secretar general al 
partidului, și Niels Helveg Petersen, 
șeful grupului parlamentar al parti
dului.

In numele său șl al membrilor 
delegației, președintele Partidului 
Liberal Radical din Danemarca a a- 
dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
vii mulțumiri pentru invitația de a 
vizita România, pentru, posibilitatea 
ce le-a fost oferită de a cunoaște 
nemijlocit preocupările poporului 
român, realizările sale în dezvolta
rea economico-socială a României și 
acțiunile întreprinse pentru promo
varea păcii, prieteniei și înțelegerii 
dintre popoare. Oaspetele a dat o 
Înaltă apreciere politicii externe a 
României, activității președintelui

Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba 
păcii, prieteniei și colaborării între 
națiuni. Președintele Partidului Li
beral Radical a exprimat aprecierea 
deosebită de care se bucură iniția
tivele președintelui României în ve
derea apărării păcii și trecerii la 
măsuri concrete de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
cuprinse în Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, subli
niind necesitatea ca și conducătorii 
altor state să adopte o poziție acti
vă în înfăptuirea acestor obiective.

Salutînd pe oaspeți, președintele 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că vi
zita în țara noastră a delegației 
Partidului Liberal Radical din Da
nemarca, și in general contactele din
tre organizațiile politice din România 
și Danemarca contribuie la dezvol
tarea bunelor relații de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, slu
jește intereselor popoarelor român și 
danez, cauzei păcii, înțelegerii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume.

în cadrul schimburilor de păreri cu 
privire la situația mondială actuală a 
fost exprimată îngrijorarea față de 
încordarea existentă in relațiile in
ternaționale. Președintele Nicolae

Ceaușescu a apreciat că, în aceste 
împrejurări complexe — cînd pro
blema fundamentală a epocii noastre 
o constituie oprirea cursei înarmări
lor și apărarea păcii — este necesar 
ca toate statele, indiferent de orin- 
duirea lor socială, să-și unească for
țele și să conlucreze tot mai activ 
pentru oprirea cursului periculos al 
evenimentelor, pentru afirmarea po
liticii de destindere, colaborare și 
pace pe continentul nostru și în 
lume.

Schimbul de vederi a reliefat im
portanța intensificării acțiunilor 
partidelor, tuturor forțelor democra
tice și progresiste în lupta pentru 
pace, pentru soluționarea prin mij
loace pașnice, pe calea tratativelor, a 
tuturor problemelor care confruntă 
omenirea, pentru promovarea unor 
relații noi, bazate pe respectul suve
ranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, neamestecului in treburile 
interne.

' La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Tamara Dobrin, președintele 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

PE ȘANTIERELE RE INVESTIȚII
Eforturi susținute pentru

accelerarea ritmului lucrărilor,
pentru respectarea termenelor

La recenta consfătuire de lucru de 
Ia C.C. al P.C.R., exarninînd sta
diul realizării planului de investiții 
din acest an și măsurile ce se im
pun pentru înfăptuirea lui- integrală, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea ca titularii și be
neficiarii de investiții, proiectanții, 
constructorii și montorii pe șantiere, 
muncitorii din întreprinderile furni
zoare de utilaje tehnologice și pro
ducătoare de materiale. de construcții 
să-și concentreze la maximum efor
turile pentru recuperarea în între
gime a restanțelor existente pe unele 
șantiere, încadrarea cu strictețe in 
graficele de execuție și punerea în 
funcțiune .la termen a tuturor obiec
tivelor și capacităților de producție . 
planificate pe 1985. Aceste indicații 
constituie un puternic imbold pen
tru îndeplinirea, la toate prevederile 
sale, a programului de investiții, de 
care depind în mare măsură — prin 
importanța și dimensiunile sale — 
realizarea ritmului de creștere a 
producției materiale din acest an și 
pe ansamblul cincinalului, înfăptui
rea în bune condiții a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

După cum este cunoscut, planul 
pe anul 1985 prevede înfăptuirea 
unui amplu program de investiții. 
Chintesența lui rezidă în intrarea în 
funcțiune a unui număr de 250 ca
pacități de producție importante, care 
vor contribui, într-o măsură însem
nată, la dezvoltarea bazei energetice 
și de materii prime, la sporirea po
tențialului productiv și moderniza
rea structurii ramurilor hotăritoare 
pentru asigurarea progresului econo
mic — industria chimică, metalur
gia, industria construcțiilor de 
mașini.

Amploarea acestor sarcini face ne
cesară, mai mult ca oricind, adopta
rea de măsuri hotărîte pentru ca, așa 
cum a subliniat secretarul general al 
partidului, lipsurile manifestate în 
acest domeniu și care au dus la ne- 
realizarea unor importante capaci
tăți de producție să fie neîntîrziat 
înlăturate. Din această perspectivă, 
luna iunie, ca și perioada ce urmea
ză se anunță hotăritoare pentru ac
celerarea ritmului lucrărilor pe șan
tiere și punerea în funcțiune a tu
turor obiectivelor planificate.

INTENSIFICAREA MONTAJULUI 
TEHNOLOGIC se detașează — prin 
volumul utilajelor aflate în stoc sau 
care trebuie să sosească în perioada 
imediat următoare pe șantierele 
Combinatului chimic și întreprinde
rii metalurgice din Drobeta-Turnu 
Severin, 
Teleajen, Combinatului de celuloză 
și hîrtie Dej, 
rurgic 
moelectrice de la Arad și Sucea
va și altele — ca o sarcină de 
prim ordin pentru factorii de răs
pundere în acest domeniu. Principa
lelor unități de specialitate le revine 
datoria să inventarieze- utilajele in 
stoc ce pot fi montate cu rapiditate 
și să întocmească programe mobili
zatoare de montaj, acționînd cu ho- 
tărîre pentru organizarea lucrului in 
două schimburi și folosirea mai ra
țională a utilajelor grele de trans
port și ridicat, să promoveze meto
de de lucru eficiente, menite să de
termine scurtarea substanțială a 
ciclurilor de montaj. Concomitent 
însă, eforturile pentru intensificarea 
ritmului de montaj se cer strins îm
binate cu o exigență desăvîrșită față

Combinatului petrochimic
Combinatului side-

Călărași, centralelor ter-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Memoria magistralei
albastre„Epoca 

centru mun- 
străzi înguste, 
mohorît — a 
oraș, mare și

REȘIȚA: Peste 85 la sută din populație 
- în case noE

Tn perioada pe care cu legitimă 
mîndrie o numim ~ 
Ceaușescu", vechiul 
citoresc Reșița — cu 
case mici și aspect 
devenit un autentic 
modern. Semnificativ este faptul 
că, în cele două decenii, 
dezvoltarea sa economică 
tar-gospodărească s-au 
anual, în medie, investiții 
1,5 miliarde lei. Municipiul 
pune azi de 6 cartiere cu blocuri 
confortabile. în care locuiesc mai 
bine de 85 la sută din oamenii 
muncii reșițeni. Numărul aparta
mentelor construite în anii 1965— 
1985 se ridică la 32 000.

Evident, în paralel au fost date 
în folosință numeroase edificii de 
larg interes social-cultural, între 
care noul centru civic (unde sint 
amplasate sediul politico-adminis-

pentru 
și edili- 

alocat 
de peste 

dis-

trativ, un institut de proiectări, 
complexul comercial „Nera“, o sea
mă de frumoase blocuri pentru lo
cuințe, o piață, o fîntînă arteziană).

Reșița dispune în prezent și de 
un nou spital județean, o altă po
liclinică dată recent în folosință, 
18 școli generale, între care una 
de muzică, 7 licee, un institut pen
tru pregătirea subinginerilor, gră
dinițe și creșe cu peste 3 600 locuri, 
aproape 80 ateliere și 100 cabinete 
școlare, un patinoar artificial și 
două bazine de înot cu dimensiuni 
olimpice, un ateneu al tineretului, 
o nouă casă pentru activitățile pio
nierilor și șoimilor patriei.

Toate acestea, și multe alte rea
lizări, au asigurat Reșiței, în ulti
mii douăzeci de ani, o dezvoltare 
edilitară fără precedent in îndelun
gata ei istorie. (Nicolae Cătană, 
corespondentul „Scînteii").

La inițiativa „Scînteii"IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR
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ÎI MAI MULTE
RECUPERATE

A

MAItKIALt RECONDIȚIONATE 
REFOLOSITE

și a Consiliului popular
........ .......... .... . ............

al județului Buzău

0 amplă acțiune PENTRU CEL MAI BUN 
SISTEM DE ORGANIZARE A COLECTĂRII

întreprinsă in orașul Rimnicu Sărat și o invitație adresată consiliilor populare de a prezenta

spre generalizare soluțiile pe care le socotesc cele mai eficiente in vederea colectării

materialelor refolosibile
Sint bine cunoscute orientările și indicațiile 

date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, măsurile 
stabilite de conducerea partidului și statului 
pentru intensificared la scara întregii țări a ac
țiunilor de colectare a materialelor refolosibile 
și reintegrarea lor în circuitul productiv. In mo
mentul de față este nevoie și de sensibilizarea 
opiniei publice, este nevoie de explicarea, cu 
argumente și calcule convingătoare, a impor
tanței deosebite a acestei acțiuni de înaltă 
îndatorire civică și patriotică, acțiune care 
trebuie să devină generală și permanentă. Dar, 
în primul rînd, este necesar să se adopte pro
grame de măsuri practice, concrete, cu respon
sabilități precise și termene de realizare, măsuri

care să exercite, prin ele însele, un rol educa
tiv și care să asigure creșterea cantităților de 
materiale refolosibile colectate, eficiența acestei 
activități.

lată de ce redacția ziarului „Scînteia” și-a 
propus ca, în colaborare cu consilii populare 
din diferite localități ale țării, cu sprijinul foru
rilor centrale de specialitate, să inițieze orga
nizarea activității de colectare, activitate care, 
in timp, să contureze cel mai eficient sistem 
de recuperare ți valorificare superioară a tu
turor materialelor refolosibile. Firește, nu este 
vorba de a statua modele, nici de a considera 
că o acțiune sau alta constituie linie de con-

duită pentru toate localitățile, ci de a propune 
unele soluții practice, diferite forme și modali
tăți care să permită consiliilor populare, cetă
țenilor să aleagă și 
le consideră că li 
răspund condițiilor 
fășoară activitatea.

In acest scop, în 
popular județean și 
lui Rimnicu Sărat, Cu sprijinul direct 
tetului județean Buzău al P.C.R., s-a 
o primă acțiune de acest fel, care va 
de altele similare în diferite localități.

IN PAGINA A DOUA publicăm o 
iatare de la acțiunea organizată.

să aplice pe cele pe care 
se potrivesc 
concrete în

mai 
care

cucolaborare
Consiliul popular

bine, că 
iși des-

Consiliul 
al orașu- 
al Comi- 
organizat 
fi urmată

prima tre<

CON’STRUCTORI ȘI 
ARHEOLOGI. Telefon 
Ia redacție. Recunosc 
vocea puternică, rezo
nantă, a unui prieten
constructor de la Ca
nalul» Dunăre-Marea 
Neagră. „Publici, după 
cum am văzut, un re
portaj despre magis
trala albastră în pri
mul său 
tență — 
reținut 
Vorbești 
mult despre 
tori... Băieți buni, dar 
cine le-a deschis 
drumul ? De 
structori ai 
După primul 
de surpriză 
dreaptă și de 
să e o astfel 
drie !) îi spun că re
proșul său conține de 
fapt și cel mai bun 
răspuns. Nu și-au do
rit constructorii și 
n-au făcut ei totul, 
din prima zi a șantie
rului, ca să dea cit 
mai iute cale liberă 
navigatorilor ? Toc
mai această realitate, 
definitorie pentru des
tinul magistralei al
bastre, azi ca și peste 
secole, îi reprezintă cu 
strălucire pe construc- 

• tori și-i menține în 
permanentă atenție. 
Pe ei, care au înscris 
în peisajul românesc 
cea mai impresionantă 
construcție din istoria 
țării, care au înălțat 
cea mai cutezătoare 
dintre atîtea cuteză
toare ctitorii ale „Epo
cii Ceaușescu".

Și mai există un ar
gument, de care, din 
păcate, mi-am amintit 
după terminarea con
vorbirii. Unul 
concludent, de 
recentă, aflat 
sub ochii prietenului 
meu constructorul...

Loc al atîtor spec
taculoase prefaceri în 
ultimii douăzeci de 
ani, Medgidia a ținut 
să ne mai facă o sur
priză în această pri
măvară. O bucurie a 
inimii. într-o veche și 

^reamenajată clădire

an de exis- 
sper că am 
exact, nu ? 

însă mai 
naviga-

lor 
con- 

uitat ?!“ 
moment 
(cit de 
frumoa- 
de mîn-

foarte 
dată 

chiar

din centrul orașului 
— sugestiv flancată 
de vestigii ale civili
zației daco-romane 
scoase la lumină din 
sipetul fără fund al 
păminturilor dobroge
ne — s-a deschis o 
secție, cea mai nouă, 
a prestigiosului Muzeu 
de istorie națională și 
arheologie din Con
stanța. Consacrată 
construcției Canalului 
Dunăre - Marea Nea
gră. Așadar, într-un 
spațiu unde istorie 
înseamnă Histria și 
Capidava, edificiul 
roman cu mozaic și 
monumentul de la 
Adamclisi, iși află de 
pe acum locul, nespe
rat de repede, și cel 
mai nou fapt de isto
rie. Eroica , epopee pe 
care încă o mai păs
trăm pe retină.

Observasem fugitiv, 
în timpul desfășurării 
acestei epopei, cînd 
întreaga Vale Carasu 
cunoștea o profundă 
răscolire și straturi de 
vîrste imemoriale erau 
trezite din somnul lor 
geologic, prezența dis
cretă dar tenace'a ar
heologilor. Cu ochiul 
lor scormonitor și vi
gilent, ei urmăreau, 
pas cu pas, tot ce 
ieșea la lumină de 
sub gigantica brazdă, 
lungă de 64 de kilo
metri, pe care o răs
turnau 
dintre
Mare. Odată, în mij
locul unui
sistasem la 
emoționant 
cupa unui 
s-a ivit un 
de statuie. Dar nu bă
nuiam, cum poate 
doar specialiștii bă
nuiau pe atunci, am
ploarea și roadele re
coltei de istorie ce se 
pregătea. O evaluează 
acum, în convorbirea 
pe care o purtăm, 
prof. Adrian Rădu- 
lescu, directorul mu
zeului constănțean.

— A fost o fericită 
conlucrare, extrem de 
profitabilă pentru cer-

constructorii
Dunăre și

șantier, a- 
momentul 
cînd, in 

excavator, 
fragment

cetarea istorică. încă 
din etapa de proiect 
am intuit ce șansă ne 
oferă uriașa construc
ție, cu volumul ei de 
excavații fără prece
dent, pentru punerea 
în valoare a bogatelor 
vestigii arheologice 
din zonă. Am delimi
tat perimetrele cele 
mai interesante. Dis
puneam, de altfel, de 
repere destul de pre
cise, datorate tehnicii 
moderne a 
grametriei. 
bătut cu 
vorbesc de 
nostru de 
și de cei bucureșteni 
— întregul traseu. 
Constructorii, civili și 
militari, au fost mereu 
alături de noi, nepre
cupețind nici un efort, 
cu o exemplară înțe
legere a finalităților 
patriotice, 
magistralei 
au prilejuit 
cursul anilor descope
rirea a zeci și sute de 
străvechi așezări 
menești, studierea și 
valorificarea unei im
portante moșteniri de 
ordin arheologic, et
nologic și constructiv- 
arhitectonic. Aș re
marca, în mod deose
bit, așezarea neolitică 
de la Medgidia, 
trele române de 
Castelu și 
continuăm 
țiile într-o serie 
puncte foarte 
țătoare. Toate 
ne-au permis 
chidem noua 
din Medgidia, 
feră un amplu și ine
dit tablou al originii, 
unității și continuității 
românești pe pămîn- 
tul Dobrogei. 
expresiv al 
milenare a poporului 
nostru, al inestimabi
lei sale civilizații ma
teriale și spirituale, 
încununată astăzi de

aerofoto- 
Am stră- 
pasul — 

colectivul 
arheologi

Lucrările 
albastre 

în de-

o-

cas- 
la 

Făclia ; 
investiga- 

de 
promi- 
acestea 

să des- 
secție 

care o-

Tablou 
lucrării

Victor VÂNTU
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Cauza păcii 
— cauza 
întregii 
omeniri

Cuvlntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, Chemarea șl 
Apelul F.D.U.S. reprezintă incă o 
expresie vie și convingătoare a 
voinței întregului nostru popor de 
a stăvili calea către un dezastru 
nuclear, cheamă la rațiune și ac4 
țiuni hotărite pentru oprirea cursei 
înarmărilor și crearea climatului 
necesar colaborării și înțelegerii în-» 
tre popoare. Nu încape nici o în- 
doială că politica consecventă de 
pace promovată de România socia
listă, de președintele Nicolae 
Ceaușescu răspunde intereselor vi
tale ale umanității, este împărtă
șită și prețuită de oamenii de bună 
și sănătoasă gîndire de pretutin
deni. Așa cum se subliniază in 
Apel : „Progresul economico-social 
al tuturor țărilor, înflorirea perso
nalității umane, asigurarea dreptu
rilor fundamentale ale oamenilor 
la muncă, la viață, la pace, crea
rea climatului necesar înfloririi ști
inței, culturii, invățămintului nu 
pot rodi decît pe terenul fertil al 
colaborării pașnice, al independen
ței națiunilor, al făuririi unei lumi 
fără arme și fărâ războaie".

Ca slujitor al școlii și științei, 
realizez deplin pericolul care ne 
amenință. Pe de altă parte, pen
tru fiecare din noi este limpede 
ce ar reprezenta transferarea 
cheltuielilor pentru Înarmări în 
sectorul civil, investirea sumelor 
uriașe ce se irosesc în acest scop 
in mijloace materiale menite să ri
dice condiția umană, să ameliore
ze suferințele, să producă un re
viriment în rezolvarea crizei globa- 

x le care încearcă lumea în acest 
sfirșit de mileniu. Totodată, con
sider că deplasarea potențialului 
științific al forțelor din frontul in
vestigației pentru obiective milita
re spre „teritorii" de „luptă" pen
tru progres social ar avea drept 
rezultat ridicarea nivelului de trai 
și îmbogățirea spirituală, înflorirea 
civilizației pe întreg globul. Știin
ța modernă a atins înălțimi care 
îi permit să soluționeze cu rapi
ditate fenomene de criză, să pă
trundă în tainele naturii și să des
copere noi adevăruri, procese și 
legi de mare însemnătate și folos 
pentru societate. Omenirea se gă
sește in pragul unei catastrofe și 
nu are de ales decît o singură cale, 
aceea a păcii, a rezolvării tutu
ror litigiilor prin dialog, purtat cu 
răbdare și bună credință.

Eforturile țării noastre în servi
ciul acestor idealuri izvorăsc din 
însăși firea poporului român, răs
pund atît intereselor proprii, cit și 
celor ale tuturor națiunilor lumii. 
Opera de construcție socialistă la 
care ne-am angajat, aspirațiile că
tre culmi de cultură și civilizație 
nu pot fi materializate decît în 
condițiile de pace și cooperare in
ternațională reciproc avantajoasă. 
Aceasta constituie temeiul pentru 
întreaga noastră activitate pe plan 
intern și extern și in particular 
pentru, savanții și cercetătorii ro
mâni, care sprijină hotărit poziția 
militantă a Comitetului național 
„Oamenii de știință și pacea".

Academician 
Cristofor SIM1ONESCU

Adunări 
ale oamenilor muncii 

în întreaga țară
ÎN PAGINA A V-A
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angajat direct,
In i rea
economice

CIT MAI MULTt MATERIALE
RECUPERATE
RECONDIȚIONATE
REFOLOSITE

La inițiativa „Scinîeii" și a

Consiliului popular al județului Buzău

Activitatea politico-organizatoricâ 
desfășurată de comitetul nostru mu
nicipal de partid este concentrată cu 
precădere spre îndeplinirea unor o- 
biective prioritare ale unităților in
dustriale din municipiu : realizarea 
planului la producția de energie e- 
lectrică pe cărbune, la producția de 
cauciuc sintetic, la cea de antidău- 
nători, onorarea sarcinilor la export 
In condiții de eficiență și competi
tivitate, valorificarea superioară a 
țițeiului prin sporirea ponderii pro
duselor albe, extinderea și diversi
ficarea gamei reperelor supuse re- 
condiționării, creșterea valorii tonei 
de metal prelucrat — toate acestea 
pe fondul ridicării continue a nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, al sporirii mai accentuate a 
productivității muncii.

Pentru înfăptuirea acestor obiecti
ve, biroul comitetului municipal de 
partid a folosit cu bune rezultate 
metoda repartizării proporționale a 
sarcinilor pe membrii biroului, ai co
misiilor pe probleme, pe întregul 
activ de partid, aceștia raportînd 
asupra modului în care răspunderile 
ce le-au fost încredințate își găsesc 
concretizarea în realizarea planului, 
In înfăptuirea hotărîrilor de partid 
și de stat în întreprinderi, acolo unde 
de fapt se hotărăște soarta produc
ției. De o reală eficiență s-a dovedit 
metoda implicării directe â activiști
lor de partid în soluționarea pro
blemelor economice care a dus la o 
mobilizare puternică a tuturor facto
rilor angajați în munca de conducere, 
creîndu-se pe a- 
ceastă bază un 
climat de exi
gență ce a de
terminat întări
rea rolului con
ducător al organi
zațiilor de partid, 
a răspunderii lor 
față de modul în 
care se înfăptu
iesc indicațiile și 
orientările con
ducerii superi
oare de partid. 
Așa a procedat 
comitetul municipal de partid cînd 
s-a pus problema realizării producției 
de energie electrică pe bază de căr
bune. Comuniștii din activul de 
partid de la cele două termocentrale, 
cadrele de conducere și specialiștii 
de la Combinatul petrochimic Bor- 
zești, întreprinderea de utilaj chimic 
Borzești și Trustul de antrepriză ge
nerală construcții industriale au pre
luat rezolvarea unor lucrări deter
minate de condițiile climatice dificile 
ale iernii din acest an. La rindul lor, 
membrii biroului comitetului munici
pal de partid au fost repartizați și au 
participat, zi și noapte, alături de 
oamenii muncii din termocentrală, la 
asigurarea condițiilor de funcționare 
în siguranță și' la întreagă capacitate 
a .agregatelor, energetice . -.reglizln- 
du-se astfel eXerriplăr sarcina sta
bilită la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din ia
nuarie a.c.

Analizele săptămînale desfășurate 
pe domenii — realizarea sarcinilor și 
a programului de export, reducerea 
consumurilor specifice de materiale 
și energetice, îndeplinirea programu
lui de investiții industriale și.social- 
culturale, întărirea ordinii și discipli
nei — la Combinatul petrochimic 
Borzești, întreprinderea elcctrocentra- 
le Borzești, întreprinderea de utilaj 
chimic Borzești, fabrica de confecții, 
în prezența membrilor secretariatu
lui municipal de partid, au dus la 
creșterea calității și eficienței deci
ziilor adoptate, la angajarea mal 
susținută a celor chemați să rapor
teze asupra activității desfășurate.

Complexitatea problemelor ridicate 
de procesele tehnologice de la Com
binatul petrochimic Borzești, in care 
se obțin peste 300 produse, din rîndul 
cărora 73 la sută se situează la ni
vel mondial, a impus biroului co
mitetului municipal de partid să 
desfășoare o activitate permanentă 
de promovare a noului, inițiindu-se 
întîlniri bilunare cu specialiștii din 
producție, cercetare, proiectare din 
diferite colective de muncă. A fost 
astfel stimulată activitatea de crea
ție și cooperarea între unități, ceea 
ce a avut drept rezultat rezolvarea, 
numai în anul 1984. a pește 1 700 
teme, ca, de pildă, obținerea cauciu
cului nitrilic, diversificarea sorturi
lor de cauciuc și a latexurilor, eco
nomisirea a peste 200 000 tone de 
Combustibil convențional din resurse 
energetice refolosibile și valorificarea 
produselor secundare rezultate în 
procesele tehnologice.

îmbinînd acțiunea de examinare a 
•arcinilor decadale cu analizarea 
cauzelor care, sub o formă sau alta, 
ău influențat negativ înfăptuirea pla
nului. comitetul municipal de partid 
a organizat sistematic la Combinatul 
petrochimic Borzești, la întreprinde
rea electrocentrale, fabrica de con
fecții, fabrica de cherestea consfă
tuiri cu formațiile de lucru, cu șefii 
de ateliere, analize cu activul de 
partid, insistînd pe necesitatea crește
rii gradului de participare a oame
nilor muncii la indeplinirca sarcinilor 
economice, pe intărirea spiritului 
gospodăresc, de ordine șl disciplină. 
Concludente pentru eficienta unor 
astfel de preocupări sînt rezultatele

din anul 1984, cînd unitățile Indus
triale din municipiu au obținut im
portante sporuri de producție, echi
valente cu peste un miliard lei pro- 
ducție-marfă, au înregistrat realizări 
bune în îndeplinirea planului la ex
port și în domeniul investițiilor. La 
fel de concludente sînt și rezultatele 
obținute în perioada care a trecut 
din acest an. Colective de muncă 
din cadrul întreprinderii elec
trocentrale, de exemplu, au reușit 
ca prin exploatarea rațională a agre
gatelor și utilajelor, să pulseze su
plimentar, in sistemul energetic na
țional, 125 milioane kWh energie 
electrică, din care 33 milioane kWh 
energie pe bază de cărbune, iar co
lectivul întreprinderii de utilaj chi
mic a realizat peste plan, in primele 
cinci luni, 220 tone utilaje tehno
logice și a livrat la export, peste 
prevederile planului, mărfuri în va
loare de peste cinci milioane de lei.

fh deplină concordanță cu istoricele 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., comitetul munici
pal de partid este ferm hotărît să-și 
amplifice in acest an preocupările 
pentru ridicarea calitativă a activită
ții, fructificînd superior experiența 
acumulată. De altfel, experiența anu
lui 1984 a pus cu putere în evidență 
realitatea că nu există probleme fără 
soluții, nu există greutăți care să nu 
poată fi depășite dacă munca este 
bine organizată și sînt antrenate for
țele cele mai importante în acest 
sens.

în spiritul indicațiilor formulate de 
secretarul gene
ral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
Consfătuirea 
lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 6 
mai a.c., comite
tul municipal de 
partid acordă 
prioritate reali
zării planului la 
energia electrică 
pe cărbune, a 
întregii produc
ții industriale 

condițiile crește- 
accentuate a producti

vității muncii și reducerii mai sub
stanțiale a cheltuielilor materiale. 
Prin toate pîrghiile muncii politico- 
organizatorice acționăm pentru intro
ducerea mai rapidă a progresului 
tehnic în întreprinderi și asigurarea 
condițiilor necesare obținerii de pro
duse noi, de înalt nivel tehnic și ca
litativ, urmărind ca in acest ultim 
an’ al cincinalului să se realizeze o 
productivitate de 1 361 mii Iei pe om 
al muncii. Pentru creșterea calității 
și volumului produselor oferite la ex
port de Combinatul petrochimic Bor
zești, întreprinderea de utilaj chimic 
Borzești, cooperativa meșteșugărească 
„Flacăra", va fi intensificată conlu
crarea între specialiștii din aceste 
unități și producătorii direcți din 
secții și de la instalații, biroul co
mitetului municipal de partid, prin 
membrii săi repartizați pe unități, 
coordonînd efectiv eforturile colec
tivelor de oameni ai muncii chemați 
să facă din calitatea produselor o 
problemă de demnitate muncitoreas
că și patriotism.

Comitetul municipal de partid are 
în vedere, de asemenea, inițierea 
unor largi acțiuni de analiză, în
drumare, sprijin și control asupra 
modului în care acționează organiza
țiile de partid, conducerea uzinelor, 
secțiilor și atelierelor, comuniștii, 
toți oamenii muncii pentru intensi
ficarea recuperării și valorificării 
materialelor refolosibile, a recondi- 
ționării pieselor de schimb, pentru 
reducerea consumului de energie 
electrică șl termică, recuperarea re
surselor secundare energetice refo
losibile, astfel ca în fiecare unitate 
economică să fie asigurate scăderea 
costurilor de producție și realizarea 
principalilor indicatori financiari.

Avind convingerea că îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectivelor pe 
care ni le-am propus, cuprinderea 
largă a tuturor domeniilor și proble
melor depind atit de forțele angajate 
în acțiuni, cit mai ales de calitatea 
activității desfășurate, comitetul mu
nicipal de partid este permanent 
preocupat de ridicarea nivelului de 
pregătire a activiștilor, a tuturor ca
drelor din activ, de creșterea com
petenței și însușirea celor mai efi
ciente modalități de lucru, capabile 
să asigure o cit mai bună Îndrumare 
și un sprijin eficient organelor și 
organizațiilor de partid în soluționa
rea promptă și cu rezultate superi
oare a problemelor cu cape se con
fruntă fiecare colectiv. în acest scop 
vom pune accentul pe îmbunătățirea 
conținutului instruirilor, promovarea 
unor metode noi, eficiente, care să 
înlesnească ridicarea nivelului poli
tico-ideologic și profesional al ca
drelor, generalizarea experienței po
zitive acumulate în domeniul con
ducerii și acțiunii politice, confe
rind astfel o nouă dimensiune revo
luționară activității colectivelor de 
oameni ai muncii din municipiul de 

Valea Trotușului.
Vasile SANDULACHE 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Gh. Gheorghiu-De] 
al P.C.R.

la 
de

planificate, în 
rii mai

O amplă acțiune PENTRU CEL MAI BUN 
SISTEM DE ORGANIZARE A COLECTĂRII

materialelor 
sub nivelul 

a resurselor 
organizarea 
de colecta-

6) In vederea valorificării superioare a bunurilor de folosință îndelungată șl a altor 
subansamble de apărate și utilaje uzate, organizațiile de tineret vor contribui la dez
membrarea șl sortarea acestora atit la Centrul de colectare, cît și la atelierele de practică 
productivă ale elevilor.

7) Conducerile școlilor, organizațiile de tineret și copii, în colaborare cu Centrul de 
recuperare a materialelor refolosibile, vor organiza, in mod sistematic, acțiuni de colec
tare a maculaturii și maselor plastice 
resare a elevilor, prin acordarea de 
manifestări sportive și altele.

8) Pentru asigurarea funcționării

Actuala organizare a colectării 
refolosibile de la populație este 
cerințelor valorificării integrale 
din această categorie. Practic, 
rețelei se rezumă la un centru 
re, slab dotat, ia un punct improvizat în 
piața orașului și la 
colectarea hîrtiei, 
ceasta s-a reflectat 
mele cinci luni ale 
s-au colectat numai 
folosibile, prevederile nefiind realizate la o 
serie de sortimente valoroase — hirtie, ma
teriale plastice, cioburi de sticlă și altele.

Pornind de la această situație, comanda
mentul județean pentru coordonarea și ur
mărirea în teritoriu a acțiunilor de recupe
rare și valorificare a materialelor refolosi
bile a indicat Consiliului popular orășenesc 
Rîmnicu Sărat să antreneze în această ac
țiune comuniștii, organizațiile de sindicat, ti
neret, femei și copii, unitățile economice șl 
sociale, toți cetățenii orașului, pentru ca, 
REȚEA DE COLECTARE SA FIE REORGA- 
FIE INIȚIATE ACȚIUNI DE MASA PEN- 
A UNOR CANTITĂȚI CÎT MAI MARI DE 

SCOP. S-A----------------------------------------

La inițiativa ziarului „Scînteia" și a Con
siliului popular al județului Buzău, s-a sta
bilit ca în orașul Rîmnicu Sărat să se des
fășoare o amplă acțiune pentru organizarea 
activității de colectare a materialelor refo
losibile de la populație.

Orașul Rîmnicu Sărat are o populație de 
peste 35 000 de locuitori, din care mai mult 
de jumătate lucrează în întreprinderi, in
stituții, cooperative agricole și meșteșugă
rești, iar un sfert sint elevi. Densitatea 
populației este de 652 locuitori pe kilometrul 
pătrat. Mai mult de jumătate din aceștia 
locuiesc în apartamente noi, toate construite 
In ultimele două decenii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului. Crește
rea continuă a nivelului de trai material și 
spiritual al cetățenilor orașului este ilustra
tă și de sporirea considerabilă, în ultimul 
deceniu, a desfacerilor de mărfuri de folo
sință îndelungată. Bunuri care — se cu
noaște ' . ' 
de întrebuințare și 
firesc, în circuitul 
refolosibile.

IN CEL MAI _____
NIZATA PE BAZE NOI, EFICIENTE, SA 
TRU RECUPERAREA DE LA POPULAȚIE 
MATERIALE REFOLOSIBILE. ÎN ACEST 
GRAM DE MASURI CONCRETE, CU TERMENE ȘI 
CARE, ÎN ESENȚA, PREVEDE :

1) în afara centrului de colectare existent, vor fi 
corespunzătoare celor cinci circumscripții electorale județene. Ele vor fi amplasate in 
preajma zonelor cu aglomerație urbană mai mare, pe terenuri virane, improprii 
altor utilizări. S-a considerat că fiecare din aceste puncte fixe de colectare va avea o 
suprafață de circa 200—400 metri 
sau o mică baracă, precum și cu 
nate pentru depozitarea separată 
lelor, bateriilor 
muitor își vor 
le edificatoare, 
cumpărare și orar-ul de funcționare corelat cu timpul 
Fiecare punct a fost încredințat unei anumite unități 
cu materiale recuperate și prin munca patriotică 
țcnilor din zonă. S-a stabilit ca aceste puncte să intre în funcțiune Ia 1 iulie 1985. Deosebit 
de punctele fixe, o rulotă casată a fost dată autobazei orășenești, unde, tot prin muncă 
patriotică și materiale recuperate, va fi pusă în funcțiune pină la aceeași dată. Această 
rulotă va avea trasee bine stabilite de deplasare, astfel îneît în zilele și la orele sta
bilite să se afle în preajma școlilor și a zonelor aglomerate. In acest mod, se asigură ca 
un punct fix sau mobil să revină, în medie, la 5 000—6 000 de locuitori. De asemenea, 
s-au identificat anumite spații nefolosite, care vor fi amenajate ca puncte de. co
lectare și vor fi marcate vizibil cu înscrisul „Loc de depozitare a materialelor refo
losibile".

2) Intr-o primă etapă, pină la 1 iulie, in cartierele de locuințe, în școli, în unitățile 
comerciale vor fi amplasate 220 de conteinere confecționate prin muncă patriotică și din 
materiale recuperabile (butoaie vechi, recipiente metalice și din materiale plastice scoase din 
uz). S-a hotărit ca 14 unități economice ale orașului 'să confecționeze sau să repare cite 
un anumit număr de astfel de conteinere. La toate blocurile vor fi montate alte 220 de 
cutii speciale pentru colectarea hîrtiei, care se adaugă celor 30 existente în prezent, astfel 
incit fiecare scară să aibă un asemenea recipient. Totodată, potrivit unor proiecte tip, 
aprobate de consiliul popular județean, in toate circumscripțiile electorale, pe grupe de 
blocuri, în toate școlile și in alte puncte vor fi amplasate 60 de conteinere triple, pentru 
colectarea hîrtiei, metalelor ușoare și textilelor. Centrul de recuperare Rîmnicu Sărat va ... 
asigura ridicarea materialelor colectate în toate aceste cutii și conteinere pe baza unui 
grafic întocmit în colaborare cu asociațiile de locatari și cu deputății. In zile șl bre 
fixe din săptămînă.

3) La cele două oficii poștale ale orașului se va organiza colectarea de ziare, reviste 
și cărți prin ghișee speciale, care vor funcționa în tot timpul programului de lucru al 
unităților respective.

4) Unitatea de gospodărie comunală și locativă va echipa, pină ta 20 iunie, toato 
mijloacele de transport al resturilor menajere cu recipienți în care vor fi colectate și de
pozitate — separat — hirtia. metalele, materialele plastice, tuburi de spray și altele. 
Aceste materiale vor fi predate la cel mai apropiat punct de colectare de pe traseu. în 
acest sens, se face un apel, îndeosebi, Ia cetățenii cu gospodării individuale să depo
ziteze și să predea aceste materiale separat de resturile menajere.

5) În toate magazinele comerciale, școli și unitățile de geamuri și sticlărie vor fi 
amenajate conteinere speciale pentru sticle atipice și cioburi de sticlă.

se
după o perioadă își pierd valoarea 

trebuie să reintre, în mod 
producției, ca materiale

SCURT TIMP, ÎNTREAGA

uscate, cioburilor 
găsi locul materiale 

De asemenea, vor

Libretul de economii 
cu dobândă și câștiguri 
încrederea populației in Casa de 

Economii și Consemnațiuni, insti
tuție cu vechi tradiții in țara noas
tră, cai'e păstrează și sporește eco
nomiile bănești personale, este 
determinată și de numeroasele a- 
vantaje acordate de diferite instru
mente de economisire — care se 
află permanent la dispoziția depu
nătorilor.

Pentru depunătorii care preferă 
atit dobinzile cit și ciștigurile, Casa 
de Economii și Consemnațiuni le 
oferă libretul de economii cu do- 
bindă și ciștiguri.

Din dobinda de 3.5 Ia sută pe an, 
3 la sută se acordă in numerar 
fiecărui titular, iar din 0,5 la sută 
se constituie un fond din care se 
acordă ciștiguri prin trageri la sorți 
trimestriale.

Ciștigurile se 
ieșite ciștigătoare 
mediu trimestrial 
țin 10 la sută din . _
lui obținut. în celelalte cazuri se 
acordă un cîștig de zece ori mai 
mare decit soldul mediu trimes
trial.

Libretele de economii cu dobîn- 
dă și ciștiguri se emit de toate 
unitățile C.E.C., precum și de uni
tățile poștale și cooperativele de 
credit autorizate să efectueze 
operații pentru C.E.C., pentru o 
depunere inițială de cel puțin 25 
de lei.

Orice alte informații privind ca
racteristicile acestui instrument de 
economisire le puteți solicita de la 
oricare unitate a Casei de Econo
mii și Consemnațiuni.

acordă libretelor 
care au un sold 
egal cu cel pu- 
valoarea ciștigu-
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Consiliul 
popular

Prejmer 
Ozun

Magazinul „Supercoop" din Covasna

cîteva conteinere pentru 
instalate la blocuri. A- 
și în faptul că, în pri- 
anului, de la populație 
2 500 tone materiale re-

STABILIT UN JUDICIOS PRO- 
RESPONSABILITAȚI PRECISE,

înființate alte cinci puncte fixe

un chioșc 
inscripțio- 

texti- 
gardul împrej-

pătrați, va fi împrejmuit și dotat cu 
cîntare, conteinere sail boxe distincte 
a metalelor, hîrtiei, materialelor plastice, 
de

metalelor, hirtiei, 
sticlă. La intrare și pe

• de propagandă, chemări către cetățeni, calcu- 
fi afi șate la locuri vizibile lista cu prețurile de 

»,-----’ liber al locatarilor din preajmă,
economice din oraș pentru a-I realiza 
a colectivului respectiv și a eetă-

de la populație și s-a stabilit un sistem 
echipament sportiv, bilete la spectacole

de cointe- 
artistice și

■de colec-organizatoric
de transport a mate-

riguroase a mecanismului 
tare, consiliu] popular orășenesc a stabilit să atragă în acțiunea 
rialelor refolosibile, cu prioritate, căruțele cu cai existente, iar pentru completarea nece
sităților, vor fi folosite în mod judicios și economicos mijloace de transport auto.

9) Pentru operativitatea ridicării materialelor refolosibile strînse de cetățeni, asocia
țiile de locatari, școli etc., a fost înființat un dispecerat la Centrul de recuperare, care 
răspunde la telefon 6 21 05 și care programează trimiterea mijloacelor de transport la adresele 
Indicate.

10) O acțiune deosebit de importantă este reorganizarea tntregii activități a Cen- 
trebuie să se transforme radical, pe baza unor principii

a relevat necesitatea rezolvării 
ncintirziate a unor probleme, cu sprijinul nemijlocit al Ministerului Aprovizionării și al 
Centralei pentru recuperarea șl valorificarea

trului de recuperare, care 
tehnologice avansate. Analiza întreprinsă în acest scop

• Asigurarea, fn cel mai scurt timp, a 
documentației tehnice pentru realizarea unor 
lucrări de amenajare pe platforma Centrului 
de recuperare. Menționăm că aceste lucrări 
trebuiau să înceapă încă de la mijlocul lunii 
februarie. Consiliul popular județean a luat 
măsura ca imediat după primirea documen
tației să înceapă lucrările, la care să contri
buie și oamenii muncii de la întreprinderea de 
garnituri de frînă și etanșare din Rîmnicu 
Sărat.

• Livrarea grabnică de către furnizori a 
unor utilaje contractate, dintre care unele 
restante, utilaje absolut necesare activității

materiaielor refolosibile :
pe platforma Centrului de recuperare. Intre 
acestea, o importanță deosebită o prezintă 
macaraua autopropulsată MG 902 (întreprin
derea „Progresul" Brăila), încărcătorul fron
tal I.F. 240 I (întreprinderea de utilaje Alba 
Iulia), remorci auto (de la întreprinderea 
mecanică de utilaje Medgidia) și altele.
• Sprijin imediat din partea centralei de 

resort pentru completarea dotării cu unele 
utilaje, între care o presă fabricată la 
„Unio“ Satu Mare, pentru balotat metale 
neferoase și tablă subțire, un motostivuitor, 
o presă PH 12 pentru balotat textile și hîrtie, 
un număr de cîntare și altele.

SEMNALlND ACESTE PROBLEME
CUPERAREA ȘI VALORIFICAREA 
PROMIS SA ACORDE TOT
A TRIMIS LA RÎMNICU SARAT SPECIALIȘTI PENTRU A ANALIZA 
SOLUȚII PENTRU TOATE PROBLEMELE TEHNICE LA CARE NE-AM

CONDUCERII CENTRALEI PENTRU RE- 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE. ACEASTA A 

SPRIJINUL NECESAR ȘI, CA O PRIMA MĂSURĂ, IERI 
ȘI STABILI 
REFERIT.

11) Comitetul orășenesc de partid Rîmnicu Sărat șl-a propus să 
ampla acțiune de recuperare a materialelor refolosibile pe toți comuniștii, 
țenii orașului. Pentru aceasta, biroul executiv al consiliului popular a intocmit, împreună cu 
organizațiile orășenești ale U.T.C., sindicat, femei, pionieri, O.D.U.S. și asociațiile de 
locatari, un program de organizare în comun a onor acțiuni de colectarea materialelor refo
losibile de la populație pe cartiere și grupe de străzi. Echipe formate din uteciști, femei, 
deputați și membri ai asociațiilor de locatari se vor deplasa la locuințele cetățenilor. Comi
tetul orășenesc de cultură și educație socialistă, 
obștești, va organiza expuneri și dezbateri 
„Colectăm tot !“ La gazetele de perete din 
rale, Ia stația de radioamplificare a orașului 
materiale care să popularizeze activitatea uu^uuic,
fruntașii în acțiunea de predare și preluare a materialelor refolosibile. Pe arterele prin
cipale ale orașului, în cartiere și zone aglomerate vor fi expuse panouri și afișe în care 
se explică importanța acestei acțiuni șl se informează asupra modalităților de predare a 
materialelor refolosibile.

antreneze In 
pe toți cetă-

împreună cu celelalte organizații de masă și 
pe circumscripții electorale, sub genericul 
toate unitățile economice, sociale și cultu- 
și la cele din întreprinderi se vor prezenta 

punctelor de colectare, rezultatele obținute,

Toate aceste manifestări politico-organiza- 
torice și educative vor cuprinde, practic, în
treg orașul in săptămina care urmează, intru- 
cit ÎN ZIUA DE DUMINICA, 23 IUNIE, S-A 
HOTARÎT SA SE INSTITUIE O „ZI 
RECORD ÎN RECUPERAREA MATERIA
LELOR REFOLOSIBILE". Toți cetățenii 
orașului sînt chemați ca Intre orele 8 și 12 
să scoată in fața blocurilor și a locuințelor 
individuale, sortate pe categorii de materiale 
refolosibile, toi ce le prisosește in gospodă-

rie, materiale care vor fi ridicate in aceeași 
zi de lucrătorii unității de gospodărie comu
nală și locativă, ajutați de deputați, d« 
asociațiile locatarilor, de alți cetățeni ai ora
șului.

O acțiune de amploare, pe care locuitorii 
orașului o doresc să fie reușită. Vom urmări 
și reflecta în paginile ziarului modul în 
care se desfășoară acțiunile la care ne-am 
referit.

Petre POPA, Cornelii! CARLAN', Steiian CH1PER, corespondentul „Sclnteil

Între a lucra si
} *

a-ți face de lucru
Pe marginea unui sondaj întreprins 

la consiliile populare din două comune vecine privind SIMPLIFICAREA FORMULARISTICII

Una din sarcinile permanent și pregnant puse in evidență prin prin
cipalele documente de partid, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, in domeniu] organizării și funcționării instituțiilor, organisme
lor de coordonare și conducere, mecanismului de stat in ansamblul său. 
o constituie combaterea și înlăturarea tuturor formelor și manifestări
lor de birocratism. Se poate spune cu deplin temei că partidul nostru 
a creat un mod nou de a concepe și realiza coordonarea ierarhică, în
drumarea și controlul, relația instituție-cetățean, activitatea oamenilor 
muncii din resorturile administrative, in general. Acest mod exclude 
birocratismul ca fenomen, corijează optica mărunt funcționărească, des
chide larg ferestrele birourilor spre realitate, spre cunoașterea și solu
ționarea efectivă a problemelor vieții. „Să mutăm centrul activității din 
birouri, din.ministere, jos. in unitățile de producție — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru a răspunde rapid și soluționa în mod co
respunzător problemele complexe ale intregii dezvoltări".

De ce totuși se menține „lumea" destul de stufoasă a hîrtiilor cars 
circulă de la o unitate la alta ?

Am ales pentru anchetă domeniul consiliilor populare, date fiind 
Importanta și rolul acestor instituții în coordonarea activității econo
mice si ' ' ........................ .........
muncă o

sociale pe plan local, influenta directă pe care stilul lor do 
are asupra vieții orașelor și comunelor.

nici un sector din com-— Practic,
Detenta consiliilor populare din ju
dețul nostru n-a rămas la nivelul an
terior al formularisticii — ne spu
nea tovarășul Gheorghe Geonea, se
cretar al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Bra-r 
șov. Am dus si ducem o luptă con
tinuă împotriva excesului de hirtii. 
formalismului, căutăm mereu căi noi 
pentru simplificarea activităților si 
procedurilor de ordin administrativ. 
Chiar dacă, strict aritmetic vorbind, 
numărul actelor vehiculate de noi nu 
a scăzut prea mult in timp, scăde
rea reală este mai mare decît o ara
tă cifrele, deoarece sfera atribuțiilor 
conferite consiliilor populare s-a lăr-

git și se lărgește continuu. Se des
fășoară deci o activitate concretă tot 
mai largă, cu forme și evidențe tot 
mai simple. Evidențe care, bineîn
țeles, nu pot dispărea cu totul.

în cursul documentării noastre am 
mers la Prejmer și, de ase
menea, și la Ozun, i 
flata aproape hotar în 
Prejmerul. la fel de mare 
voltare asemănătoare, tot 
centru agroindustrial, dar 
județul vecin — Covasna. Iată ce 
denotă compararea numărului în
scrisurilor oficiale înregistrate la 
cele două consilii populare pe par
cursul unui an de zile, respectiv in 
perioada 1 mai 1984 — 30 aprilie 
1985 :

și, de
comună a- 

hotar cu 
si cu dez- 
un viitor 
situată in

Total 
înregistrări

2 768
1 682

Dacâ viata in cele două localități 
este foarte asemănătoare, cu aceleași 
probleme si este guvernată de ace
leași legi, principii si orientări, ce să 
se deducă din faptul că numărul ac
telor cu caracter general este dublu ■ 
la Prejmer fată de Ozun ? Că in
tr-un loc îndrumarea s-a făcut de 
două ori mai bine ? Ori că în celă
lalt — de două ori mai slab ?

Examinarea amănunțită a eșantio
nului de înscrisuri menționat suge
rează că nici una din variante nu 
este valabilă. Calitatea si eficienta 
Îndrumării si controlului exercitate 
pe linia ierarhică nu sînt direct pro
porționale cu numărul hîrtiilor ve
hiculate. dar nici numărul mai mic

Din care :
vizind avind

probleme caracter
concrete general

2 469
I 521

299
161

al înscrisurilor nu denotă. în mod 
automat, că activitatea merge strună. 
Și într-un caz, și in celălalt pot fi 
amintite multe acte necesare, impor
tante. care asigură cu adevărat le
gătura informațională si de decizie 
Intre organul loca) al puterii de stat 
si eșaloanele județene sau centrale, 
dar si destule hirtii inutile sau evi
tabile.
Despre actualitotea zmeurei In luna 
februarie și a sobelor cu rumeguș 

in luna aprilie
O sursă stabilă de hirtii Inutile 

«au. cel puțin de rubrici inutile sa 
dovedește a fi rutina.

Astfel, la Începutul fiecărui an. tî- 
nărul resort de prestări de servicii 
de pe lingă Consiliu) popular Prej
mer înaintează sucursalei județene a 
Băncii de investiții olanul de amor
tizare a mijloacelor fixe, detaliat pe 
fiecare poziție in parte. An de an sa 
raportează cu scrupulozitate că va
loarea celor 2 roabe metalice și a 
celor 3 sobe cu rumeguș a mai scă
zut cu o optime, a celor 3 hamuri cu 
o șesime. iar a mașinii de scris „O- 
livetti" cu a 15-a parte din costul ei. 
Peste 4 luni, banca răspunde : „Din 
analiza efectuată (subl. ns.) privind 
concordanța datelor cuprinse in pla
nul de amortizare si planul de fi
nanțare cu privire la volumul total 
al amortizării (etc.... etc...) s-a con
statat că..." și urmează alte cîteva 
rinduri de terminologie prețioasă, 
dar fără nici o constatare. Totuși, 
banca cere in final să se ia „măsuri 
urgente pentru corelarea datelor din 
cele două planuri", urmînd si argu
mentarea necesității măsurilor. Din 
fericire. contabilitatea consiliului 
popular... nu ia in serios adresa ; ea 
nu întreprinde nimic altceva decît 
coaserea hirtiei la dosar. „E doar așa, 
o adresă de rutină". Am scris „din 
fericire", pentru că si reprezentanții 
Băncii de investiții, la care ne-am 
deplasat, au confirmat că... textul a- 
dresei nu constituie decit o formulă 
generală și... nu trebuie să se ia nici 
o măsură !

— Dar trimiterea desfășurătoarelor 
pînă la nivelul fiecărei roabe si fie
cărui ham de ce este necesară ?

— Nici vorbă să fie necesară 1 — 
a exclamat contabilul sef al 
sucursalei județene, tovarășa Nica 
Popa. Dacă toate unitățile ar tri
mite desfășurătoarele mijloacelor 
fixe, ar trebui să avem niște arhive 
uriașe. Ce ne-am face cu situațiile 
analitice de la „Tractorul" . . 
camioane" 7 Ne-ar îngropa in 
rea asta 1

Nu sint necesare, nimeni 
pretinde, dar situațiile circulă, 
tionaril le examinează cu gravitate, 
își încruntă privirea, calculează, le 
completează. Dar nu se intreabă : 
„Este un mod de a lucra, ori un mod 
de a ne face de lucru ?“ Ca și alte 
consilii populare Prejmerul. pe lin
gă planuri și bugete anuale, își mal 
organizează activitatea șl prin 18 
programe speciale. îndeplinirea a- 
cestora este raportată lunar prin for
mularele „C.P.J. 1" și „C.P.J. 2“ șl 
trimestrial prin „C.P.J. 3". S-ar pu
tea să fie folositoare aceste statistici; 
dar cînd se ajunge să se raporteze cu 
meticulozitate cite tone de fructe de

si „Auto- 
clădi-

nu le 
Func-

pădure si 
coltat în 
cringurile 
(respectiv 
bruarie. cînd crapă pietrele de ger, 
că s-au strîns ..zero" tone plante me
dicinale, folosul este greu de între
zări t.

Și mal ciudată este situația... si
tuațiilor care sint solicitate, iar apoi 
dispar la destinatarul lor. Spre exem
plu, prin circulara nr. 6 904/1934. Sec
ția de arhitectură, sistematizare, teh
nică și investiții a consiliului popu
lar județean s-a adresat tuturor con
siliilor populare ale localităților : „în 
vederea întocmirii dării de seamă 
statistice interdepartamentale ME
TRO (...) veți întocmi de urgență 
(subl.i ns.) o situație a existentului 
mijloacelor de măsurare din unități 
(...) după următorul formular..." For
mularul cuprinde 14 rubrici. Deoare
ce copia xerox prezenta ștersături, 
la Prejmer. formularul a fokt rebă- 
tut la mașină, s-au făcut adre
se către dispensare, scoli, cooperati
ve. către toate unitățile, s-a aflat 
cite termometre medicale, sublere, 
greutăți de cintar etc. sint in comu
nă și. s-a răspuns la circulară. Am 
căutat și noi urmele acestei zbateri, 
la secția care a provocat-o. Tovară
șul Valentin Iacob. șef de serviciu, 
ne-a asigurat că de cîtiva ani. de 
cind consiliile populare județene nu 
mai au in schemă tehnician metro
log. statisticile respective nu 
sint întocmite pentru că nu mai 
zintă nici o utilitate.

★
Desigur, corespondența fără 

presupune consum de timp, de lu
cru, de hîrtie. Dar nu acest aspect 
pare ce] mai grav, mai ales că — 
repetăm — s-a întreprins mult pen
tru simplificarea formularisticii, iar 
majoritatea înscrisurilor sint utile, 
inerente. Cînd se ajunge însă să fio 
concepute, vehiculate și informații 
ori indicații absolut sterile, nesem
nificative. nicicum valorificabilc, iar 
acest fapt nu frapează pe nimeni, 
cind se manifestă indiferență senină 
în fața grohotișului de date, înseam
nă că tot 6e mai întredeschide ușa 
tendințelor birocratice, iar acestea 
nu vor intîrzia să dea năvală. Exem
ple cum sint cele consemnate mai 
sus denotă un reflex încă prea slab 
de evitare a formularisticii.

Este doar una din concluziile pa 
care ni le inspiră sondajul între
prins. Despre altele — într-un epi
sod următor al acestei anchete.

Sergiu ANDON

cite tone burei! s-au re- 
luna ianuarie, cind toate 
sint copleșite de nămeți 
..zero" tone), ori în fe-

rost
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PRIORITATE PRODUCȚIEI
PENTRU EXPORT!

Acționind ferm pentru traducerea în viață a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire 
la îndeplinirea exemplară, prioritară, la un înalt nivel calitativ a pro
ducției destinate exportului, oamenii muncii din unitățile economice din 
județul Constanța ou obținut in ultima perioadă rezultate superioare pre
vederilor de plan lunare, ceea ce a permis recuperarea unor restanțe 
acumulate în prima parte a anului. Mai exact, pe ansamblul județului, 
planul la export a fost depășit cu 10,7 la sută in luna aprilie și cu 11,1 
la sută în luna mai. Ținînd seama de aceste rezultate, am solicitat tova
rășului Constantin Buzatu, secretar cu probleme economice al Comitetu
lui județean Constanța al P.C.R., o serie de precizări în legătură cu mă
surile luate pentru realizarea în bune condiții a producției destinate 
exportului.

— Aplicînd In practică indicațiile 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sarcinile 
subliniate și cu prilejul recentei șe
dințe a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., comitetul județean 
de partid a stabilit un program 
concret de măsuri menit să asigure 
recuperarea restanțelor din primele 
luni ale anului și realizarea în
tocmai a planului la export pe în
tregul an. Pe această bază, în cadrul 
fiecărei unități economice care are 
sarcini la export s-au stabilit măsuri 
tehnico-organizalorice precise, bine 
fundamentate, in funcție de spe
cificul producției și sarcinile de plan 
prevăzute. în prezent, în toate uni
tățile economice din județ, planul la 
producția fizică și în mod distinct 
la export este defalcat pe decade și 
luni, pe secții, ateliere și pe fie
care om al muncii în parte. Tot
odată, s-au luat o scrie de măsuri 
pentru asigurarea bazei materiale 
necesare funcționării corespunzătoa
re a instalațiilor, pentru folosirea 
completă a timpului de lucru, a for
ței de muncă și creșterea calității și 
competitivității produselor pe piața 
externă. Pentru a îndruma și con
trola cum se înfăptuiesc aceste mă
suri, membrii biroului comitetului 
județean de partid și ăi consiliului 
județean de control muncitoresc au 
fost repartizați pe unități, răspun- 
zînd direct de îndeplinirea planului 
la producția fizică și, cu prioritate, 
a planului la export. De asemenea, 
consiliul județean de control mun
citoresc al activității economice și 
sociale efectuează analize la fața 
locului, în întreprinderi, cu partici
parea directă a celor care realizea
ză producția pentru export. După 
aceea, în funcție de problemele ivi
te, se ia legătura cu centralele in
dustriale și ministerele de resort, cu 
unitățile de comerț exterior, astfel 
incit să se asigure toate condițiile 
necesare lansării în fabricație și rea
lizării cu. prioritate a produselor 
destinate partenerilor de peste ho
tare.

în spiritul sarcinilor subliniate de 
secretarul general al partidului, atit 
la nivelul unităților economice, cit și

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
(Urmare din pag. I) 
de nivelul calitativ al fiecărei, lu
crări realizate, cu o maximă răspun
dere pe întreaga desfășurare a pro
belor mecanice și tehnologice, care 
trebuie efectuate in strictă concor
danță cu prevederile din proiecte.

Desigur, cuvfntul hotărîtor în ac
tivitatea de pe numeroase șantiere
— cum sint cele ale Combinatului 
chimic din Făgăraș, Combinatului 
chimic Victoria, Rafinăriei Brazi, 
fabricilor de zahăr de la Fălciu și 
Tătărani etc. — îl au montorii. De 
fiecare dată, in cursul investigațiilor 
întreprinse pe șantiere, am avut po
sibilitatea să ne convingem că. acolo 
unde grija pentru organizarea și des
fășurarea în ritmuri rapide a lucră
rilor se află in centrul preocupări
lor, au fost create condiții optime 
pentru montarea unui important vo
lum de utilaje și echipamente teh
nologice.

Totodată, eforturile montorilor nu 
pot fi separate de activitatea celorlalți 
factori angajați în realizarea inves
tițiilor — constructori, beneficiari și 
furnizori de utilaje tehnologice. în- 
tr-adevăr, in urma analizelor efec
tuate la fața locului, pe șantiere, au 
fost desprinse cauzele care au gene
rat restanțe pe o serie de șantiere : 
organizarea necorespunzătoare a 
unor puncte de lucru, nefolosirea la' 
întreaga capacitate a utilajelor de 
execuție din dotare, abateri de la 
ordinea și disciplina in muncă. Pe 
de altă parte, a grevat destul de 
serios asupra evoluției undr lucrări 
nelivrarea sau livrarea cu -întîrziere 
a unor importante cantități de ma
șini și utilaje tehnologice. Neajunsu
rile semnalate in activitatea con
structorilor de pe șantierele unor noi 
capacități și instalații din cadrul 
Fabricii de zahăr Lechința, Combi
natului chimic Făgăraș; Centralei 
termoelectrice Bacău, noilor capaci
tăți de la Combinatul chimic din 
Giurgiu și altele trebuie curmate cu 
toată energia. Nici una din sarcinile 
stabilite să nu fie amînată pentru 
mai tîrziu, nici o problemă care 
apare nu trebuie lăsată în suspen
sie, întrucît ziua următoare ridică 
exigențe și probleme noi, necesi
tă eforturi suplimentare. Efortu
rile constructorilor trebuie con
centrate asupra realizării inte
grale a sarcinilor stabilite pe zile și 
categorii de lucrări, a stadiilor fizice 
prevăzute, acordîndu-se prioritate 
lărgirii fronturilor de lucru și, în 
special, a celor de montaj. Aceasta 
presupune o temeinică organizare a 
muncii în fiecare formație de lucru, 
aprovizionarea ritmică cu materiale 
de construcții, gospodărirea lor cu 
grijă, precum și folosirea cu ran
dament superior a utilajelor pe șan
tiere:

Organizațiile de partid de pe șan
tiere au îndatorirea de a mobiliza 
constructorii și montorii la o activi
tate susținută, pe parcursul tuturor 
orelor de lucru. Experiența dove
dește posibilitățile practic nelimitate
— atit pe plan organizatoric, cit și 
politic — pe care le au organizațiile 
de partid pentru întărirea răspunde
rii in realizarea lucrărilor potrivit 
prevederilor din graficele de execu
ție, pentru stimularea inițiativelor 
înaintate, a spiritului de întrajuto
rare tovărășească ; totodată, lor le 
revine sarcina de a interveni ope
rativ in vederea soluționării la fața 
locului a problemelor ce se ridică pe 
un șantier sau altul, de a combate 
orice manifestări de comoditate, tă
răgănare sau birocratism, atit de pă
gubitoare în aceste împrejurări.

LIVRAREA RAPIDA ȘI INTE
GRALA A UTILAJELOR TEHNO
LOGICE solicitate pe șantiere, care 
condiționează, la ora actuală, pune

pe ansamblul Județului, realizarea 
producției pentru export se urmă
rește zilnic, iar decadal se fac anali
ze la fața locului, chiar și in unită
țile care și-au realizat planul, cu 
scopul de a mobiliza toate rezervele 
existente. în cadrul analizelor lunare 
care au loc la comitetul județean de

în unități economice 
din județul Constanța

partid se face bilanțul realizărilor 
raportate la sarcinile de plan, se sta
bilesc cauzele restanțelor și se iau 
măsuri operative pentru recupera
rea lor.

— Cum se acționează concret pen
tru rezolvarea problemelor de care 
depinde îndeplinirea planului la ex
port ?

— Am să încep cu măsurile care 
se iau pentru asigurarea bazei mate
riale deoarece, de obicei, aici se 
ridică cele mai multe probleme, tn 
ziua de 25 a fiecărei luni, consiliul 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale efec
tuează o analiză la baza județeană de 
aprovizionare telinico-materială. Cu 
acest prilej se stabilește exact ni
velul de acoperire cu materii prime 
și materiale necesare producției pe 
luna următoare și, cu precădere, a 
producției destinate exportului. în 
funcție de stocurile planificate exis
tente, precum și de cele disponibile 
în diferite unități, care atunci cind 
trebuie sînt redistribuite, se determi
nă necesarul de materiale rămas de 
aprovizionat și, dacă este cazul, se 
ia legătura cu Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale sau cu alte 
ministere de resort.

Pornind de la sarcinile de plan la 
producția pentru export și de la co
menzile existente, lunar se stabilesc 
și programe de cooperare intre uni
tățile din județ in scopul folosirii 
complete, intensive a tuturor capa
cităților de producție. Așa, bunăoară, 

rea în funcțiune neîntîrziată a unui 
șir de noi capacități de producție, 
face absolut necesar ca furnizorii de 
utilaje să-și programeze mai bine 
■producția, să-și concentreze la ma
ximum forțele și, bineînțeles, să 
dea dovadă de receptivitate sporită 
față de solicitările montorilor și be
neficiarilor de investiții. De altfel, la 
indicația conducerii partidului, ti
tularii și beneficiarii au stabilit, in 
strinsă colaborare cu furnizorii, noi 
grafice de livrare a utilajelor ne
cesare unor investiții. Cu toată răs
punderea trebuie să se înțeleagă că 
ritmul de montaj pe șantiere nu 
poate fi intensificat decit prin res
pectarea cu strictețe a acestor gra
fice. Conducerile întreprinderilor 
furnizoare, printre care cele ale în
treprinderii de utilaj tehnologic Bu
zău, întreprinderilor bucureștene de 
mașini grele și „23 August". între
prinderii de utilaj chimic. Ploiești. în
treprinderii constructoare de mașini 
din Reșița și altele, organele și orga
nizațiile de partid din unitățile res
pective sint chemate să găsească cele 
mai bune soluții pentru asigurarea 
materiilor prime și materialelor ne
cesare, să organizeze judicios pro
cesul de fabricație pentru realizarea 
de urgență a utilajelor tehnologice 
prevăzute. Subliniem și o altă cerin
ță : livrarea utilajelor pe șantiere po
trivit ordinii lor de montaj. Și a- 
ceasta pentru a se realiza un ritm 
de lucru din ce în ce mai susținut, 
în concordanță cu termenele de pu
nere in funcțiune, dar și pentru a se 
evita crearea de noi stocuri. Desigur, 
în contextul acestei cerințe nu poate 
fi omisă nici un moment grija per
manentă pentru calitatea ireproșabi
lă a mașinilor și echipamentelor teh
nologice, în scopul evitării defecțiu
nilor și remedierilor ulterioare.

Realizarea in condiții de eficiență 
sporită a investițiilor impune, tot
odată, o maximă atenție față de ca
litatea soluțiilor constructive și teh
nologice adoptate, eliminarea consu
murilor ridicate de materiale, evi
tarea scumpirii lucrărilor. împreună 
cu constructorii și beneficiarii, pro- 
iectanții au datoria să examineze cu 
exigență documentațiile elaborate, 
adoptind soluții moderne, materiale 
noi și ușoare, cu caracteristici su
perioare. capabile să determine re
ducerea volumului lucrărilor de con- 
strucții-montaj. Preocupările mai 
stăruitoare pentru diminuarea costu
rilor de investiții și consumurilor de 
ciment, oțel-beton, cărămizi, prefa
bricate etc. trebuie însă susținute 
prin intensificarea eforturilor in
stitutelor de cercetare de speciali
tate și ale producătorilor de materiale 
îndreptate spre asimilarea și intro
ducerea rapidă în fabricație a unor 
materiale ușoare și ieftine, în pa
ralel cu îmbunătățirea proiectelor 
tip.

A mai rămas de executat un vo
lum mare de investiții din planul pe 
acest an și, tocmai de aceea, in fie
care din zilele și săptămînile urmă
toare trebuie să se lucreze pe fiecare 
șantier în ritm intens, cu randamen
te superioare. Deopotrivă angajați in 
Îndeplinirea sarcinilor ce le revin, 
printr-o conlucrare permanentă, 
manifestînd un Înalt spirit de răs
pundere, toți factorii care participă 
la realizarea Investițiilor trebuie să 
acționeze cu maximă operativitate, 
aplicînd cu fermitate măsurile pre
conizate și luind altele noi pe 
parcurs, pentru a asigura condiții 
optime îndeplinirii Integrale a pla
nului pe acest an, punerii in func
țiune la datele stabilite a noilor ca
pacități de producție, astfel îneît 
marele efort de investiții pe care îl 
face societatea noastră să dea rezul
tatele scontate la termen, să con
tribuie din plin la creșterea po
tențialului economic al țării. 

întreprinderea mecanică de utilaj 
din Medgidia a cooperat la realizarea 
unor repere și subansamble de care 
avea nevoie cu întreprinderea me- 
cano-navală Constanța, întreprinde
rea „Energia" și cu unități ale coo
perației meșteșugărești, rezultatele 
obținute fiind dintre cele mai bune.

— Există și alte probleme care con
diționează îndeplinirea planului la 
export ?

— Promovarea pe scară cit mai 
largă a exportului depinde In mod 
hotăritor — pe lîngă respectarea ter
menelor de livrare prevăzute în con
tracte — și de calitatea producției. 
Tocmai de aceea, pe baza indi
cațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in unitățile cu sarcini in 
acest domeniu au fost organizate 
secții, linii tehnologice și formații de 
lucru încadrate cu cei mai buni 
muncitori și cei mai competenți spe
cialiști, dotate cu utilaje de inaltă 
tehnicitate, care lucrează numai pen
tru export. în felul acesta, produc
ția destinată exportului se realizează 
ritmic și la un nivel calitativ supe
rior. Ca urmare a măsurilor luate, la 
întreprinderea mecanică de utilaj 
Medgidia, de pildă, care livrează, 
începînd de anul trecut, un utilaj 
agricol nou (grapa cu discuri pe 
șapte rînduri), deosebit de apreciat 
pe piața externă, planul la export 
pe cinci luni din acest an a fost de
pășit cu 10,6 la sută. De asemenea, 
colectivul întreprinderii de construc
ții navale Constanța s-a impus în 
fața multor parteneri prin calitatea 
reparațiilor executate la navele 
străine, a reușit să atragă comenzi 
din partea unui număr însemnat de 
companii de peste hotare și, ca ata
re, planul la export pe perioada care 
a trecut de Ia începutul anului a 
fost depășit cu 18,4 milioane lei. în 
fine, datorită măsurilor luate pentru 
înnoirea și modernizarea producției, 
o serie de întreprinderi, printre care 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
Năvodari, întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, Fabrica de ce
luloză și hîrtie Palas, Combinatul de 
lianți și azbociment Medgidia ș.a., 
și-au depășit substanțial planul la 
export pe lunile aprilie și mai. 
reușind să recupereze o bună parte 
din restantele acumulate in primele 
luni ale anului.

— In lumina măsurilor stabilite la 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., socotiți 
că unitățile economice ale județului 
dispun încă de posibilități pentru 
sporirea producției destinate ex
portului 1

— Categoric, da. Și cînd fac a- 
ceastă afirmație am în vedere dota
rea tehnică de care dispun unități
le, calificarea și pregătirea profesio
nală a muncitorilor și specialiștilor, 
experiența dobîndită de-a lungul a- 
nilor. Este insă absolut necesar ca, 
alături de eforturile proprii făcute 
pentru asigurarea bazei de materii 
prime, să existe un sprijin mai mare 
din partea Ministerului Aprovizionă
rii Țehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, o mai 
mare grijă din partea întreprinderi
lor de-comerț exterior in asigurarea 
condițiilor comerciale, a comenzilor, 
dispozițiilor de plată și acreditivelor. 
Dacă toate condițiile materiale și co
merciale ar fi fost asigurate la ni
velul potențialului productiv al uni
tăților economice, rezultatele ob
ținute de unele întreprinderi, cum 
sint Combinatul de îngrășăminte 
chimice Năvodari, întreprinderea de 
prelucrare a lemnului, Fabrica de 
celuloză și hîrtie Palas, precum și 
pe ansamblul județului puteau fi 
mult mai bune.

Georqe M1HÂESCU 
corespondentul „Scinteii"

Pentru a avea o imagine reală 
asupra condițiilor ideale de care 
dispune județul Harghita pentru 
dezvoltarea zootehniei vom arăta 
doar că aici există aproape 300 000 
hectare de pajiști, din care o bună 
parte au fost supuse unor ample și 
costisitoare acțiuni de ameliorare 
in vederea creșterii potențialului lor 
productiv. Există aici și pășuni al
pine, dar și suprafețe întinse de 
pajiști, mai ales finețe naturale si
tuate la o altitudine ce nu depă
șește 1 000 m care, beneficiind de 
precipitații abundente și bine’re
partizate in cursul anului, au o pro
ductivitate naturală ridicată.

încă cu mulți ani in urmă, la in
dicația comitetului județean de 
partid, organele agricole au elaborat 
un program de perspectivă privind 
creșterea substanțială a randamen
tului pajiștilor, program potrivit că
ruia producțiile medii de fin și 
masă verde la hectar trebuiau să 
fie cel puțin triplate. Prima parte 
a acestui program a fost aplicată 
intre anii' 1971 și 1976, perioadă în 
care au fost organizate pășuni mo
del pe circa 25 000 hectare. Pe 
pășunile îmbunătățite de la Păuleni- 
Ciuc, Tomești, Sînpaul, Zetea sau 
Sinmartin, producțiile au crescut 
de 5—7 ori, ajungind în primii ani 
de exploatare la peste 31 000 kg 
iarbă la hectar. Numai în pe
rioada 1977—1984 au fost ame
liorate aproape 100 000 hectare de
pajiști, pentru care s-a'u chel
tuit peste 260 milioane lei. Spo
rurile de producție obținute pe pă
șunile ameliorate au permis recu
perarea integrală a Investițiilor în 
cel mult patru ani, ceea ce justifică 
din plin efortul financiar făcut. 
Drept criteriu de referință pentru 
gradul înalt de eficiență ce se poa
te realiza de pe urma unei aseme
nea investiții poate fi socotit cel 
din zona Beta, unde pe o pajiște a 
I.A.S. Miercurea-Ciuc, ameliorată 
cu 10 ani in urmă, se realizează in 
mod constant peste 8 tone fin la 
hectar, fîn de cea mai bună cali
tate. Sporurile de producție reali
zate aici au permis recuperarea în 
totalitate a tuturor investițiilor fă
cute încă in primii trei ani de ex
ploatare.

Potrivit prevederilor programului, 
în perioada 1982—1985, in județul 
Harghita suprafețele de pajiști su
puse unor lucrări complexe de re
generare, adică cele care vor fi in- 
sămînțate sau suprainsămînțate, vor 
însuma peste 160 000 hectare. De 
altfel, pe 120 000 hectare aceste lu
crări sînt încheiate, iar factorii di
rect implicați dau asigurări certe 
că prevederile din program se vor 
realiza integral. Un argument în 
acest sens îl constituie și faptul că 
pe 49 de șantiere, din cele 51 pre
văzute a fi organizate in acest an, 
lucrările de îmbunătățire a pajiști
lor sînt în plină desfășurare. Mult

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE 
-DESFĂȘURATE EXEMPLAR!

OLT

Ritm susținut Ia seceriș și însămînțarea 
culturilor duble

Pe ogoarele județului Olt, startul 
campaniei de seceriș a fost dat de 
unitățile agricole din sudul județu
lui, acolo unde lanurile de orz au 
ajuns mai întîi la maturitate. Este 
vorba de consiliile unice agroindus
triale Izbiceni, Vișina, Rusănești, 
Vlădila și Radomirești. Se lucrează 
in formații complexe de combine, 
prese de balotat, mijloace de tran
sport și de eliberat terenul de paie, 
tractoare cu agregate pentru pregă
tirea și însămînțarea operativă a cul
turilor duble. „Comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat mă
suri pentru ca in fiecare unitate se
cerișul orzului să nu dureze mai 
mult de 3—4 zile — ne spune tova
rășul inginer Damian Munteanu, di
rectorul direcției agricole județene. 
Pentru aceasta se urmărește perma
nent, zi de zi și ceas de ceas, umi
ditatea lanurilor, astfel incit fiecare 
tarla cu orz să se recolteze în limi
tele perioadei optime. Prin buna fo
losire a combinelor, a celorlalte ma
șini și utilaje, am reușit ca, încă de 
la declanșarea campaniei, să înre
gistrăm un ritm susținut atît la se
ceriș, cit și la semănatul culturilor 
duble". Pină în seara zilei de 
14 iunie, in județul OU. orzul 
a fost recoltat pe 15 338 hec
tare, din cele 29 530 hectare aflate 
în cultură. Totodată, au fost elibe
rate de paie 4 868 hectare și insă- 
mînțate cu porumb și alte plante in 
cultură dublă peste 1 500 hectare.

Pe terenurile unităților agricole 
din consiliul unic agroindustrial Vi
șina, întilnim o animație deosebită, 
specifică secerișului. Toate cele 86 de 
combine, organizate pe formații și

RECOLTAREA FURAJELOR ÎN JUDEȚUL BACĂU

Măsuri bune, activitate intensă, 
dar la unii fînul e pe cîmp, 

iar prin fînare bate vîntul
Concomitent cu celelalte lucrări 

agricole de sezon, în județul Bacău 
forțe importante sînt mobilizate la 
recoltarea furajelor și depozitarea 
finului. în.trucit timpul frumos al
ternează cu ploi, organele județene 
de specialitate au luat măsuri pen
tru ca in cîteva zile să se încheie 
peste tot prima coasă la culturile 
furajere, iar strînsul finului să se 
facă in condiții optime. Cum se ac
ționează, practic, in acest scop 1

In unitățile cooperatiste și de stat 
din consiliile unice Dealul Morii, 
Sascut,' Izvoru Berheciuiui, Răcâ<- 
ciuni, unde cositul a fost temeinic 
organizat, lucerna, trifoiul, ierburile 
perene au fost recoltate și depozita
te in proporție de 80—90 la sută. La 
cooperativa agrieplă Ungureni, din 
consiliul unic Parincea, de exemplu, 
erau antrenați in această acțiunii 
circa 300 de oameni și un mare nu
măr de mașini și atelaje. In ferme
le de la Botești și Viforeni, unde se 
află in cultură mai mult de 200 hec
tare cu lucernă’în amestec cu plan
te graminee, lucrează din zori și pînă 
seara 180 de cosași. Alți peste 100 de 
cooperatori întorc fînul, îl usucă pe 
prepeleci și apoi îl transportă cu 
cele 60 de căruțe tn fînării.

Nu peste tot însă strîngerea și de
pozitarea furajelor sint privite cu 
răspunderea cuvenită. Deși fînețele

—----------------------------------
avansate se află lucrările din cadrul 
fermelor de producție de la Cristur, 
Odorhei, Zetea, Vlăhița și Lupeni.

Cum poate fi explicat deficitul 
mare de fin intr-un județ in care 
pășunile și finețele acoperă trei pă
trimi din suprafața agricolă ?

Vorbindu-ne despre aportul pe 
care trebuie să-l aducă aceste lu
crări de îmbunătățire a pajiștilor la 
sporirea producției de furaje, to
varășul Lado Ladislau, directorul 
direcției agricole, ne spunea că nici 
o altă investiție din agricultura ju
dețului Harghita nu poate atinge un 
asemenea grad de eficiență ca cea 
făcută pe pășune sau finețe. „Prin- 
tr-o simplă desțelenire a covorului 
ierbos — preciza tovarășul director

Bani multi, iarbă putină
Ce măsuri se impun pentru ca investițiile mari făcute în județul 
Harghita pentru îmbunătățirea pășunilor și fînețelor naturale să 

asigure sporirea substanțială a productivității acestora

— prin aplicare de Îngrășăminte și 
prin reinsămînțare, producția de 
iarbă poate fi cel puțin triplată". 
Făcind aceste afirmații, de bună 
seamă că directorul direcției agri
cole pornea de Ia producțiile mari 
de iarbă care s-au realizat și reali
zează pe acele pajiști îmbunătățite 
unde se respectă întocmai regulile 
agrotehnice de exploatare, unde an 
de an oamenii acționează cu price
pere și răspundere pentru menți
nerea și sporirea potențialului lor 
productiv. Pentru, că dacă am pune 
fată în față sumele uriașe investite 
aici pentru ameliorarea pajiștilor 
cu sporurile de producție realizate 
de pe urma acestor acțiuni, atunci 
pe ansamblul județului aceste 
cheltuieli nu-și găsesc justificare. 
Referindu-ne numai la producția 
de fîn, trebuie spus că nivelul aces
teia nu a crescut cu nimic față de 
anul 1980, deși în această perioadă 
numai pentru lucrările de investiții 
pe pajiști (este adevărat, în special 
pentru pășuni) s-au cheltuit peste 132 
milioane lei. La acestea se adaugă ac
țiunile de mari proporții (curățiri, 
fertilizări, supraînsămințări) făcute 
pe zeci și zeci de mii de hectare, 
acțiuni care prin dimensiunea și 
complexitatea lor ar fi trebuit să 
ducă cel puțin la dublarea produc
ției totale de iarbă. Anul trecut 
însă, în județul Harghita, unde pen
tru fiecare vită adultă sînt asigu
rate aproape 1,5 hectare de pajiște, 

module, se află In brazdă. De la di
rectorul stațiunii pentru mecaniza
rea agriculturii Vișina, tovarășul 
Ion Florea, am aflat că aici orzul a 
fost recoltat de pe 650 hectare, din 
cele 1 390 hectare cultivate. La coo
perativele agricole Vădastra și Viși
na Nouă s-a încheiat această impor
tantă acțiune, iar combinele de aici 
lucrează acum pe ogoarele unităților 
agricole vecine — Vădăstrița și Vi
șina Veche — din cadrul aceluiași 
consiliu unic agroindustrial. Pentru 
că suprafețele recoltate să fie însă- 
mînțate cu maximum de operativi
tate se lucrează in flux continuu, 
organizîndu-se și schimbul doi la 
executarea arăturilor și pregătirea 
terenului. Cu maiștrii și mecanicii 
de atelier, cu șoferii și motopom- 
piștii de la cooperativele agricole, 
aici, in consiliul unic agroindustrial 
Vișina, s-a ' format schimbul ’ doi la 
un număr de peste 100 de tractoare, 
tn acest fel s-a reușit ca din cele 
650 hectare recoltate pînă acum, pes
te 200 să fie și însămînțate cu po
rumb în cultură dublă. La fel se lu
crează și în consiliile unice agroin
dustriale. Izbiceni, Vlădila, Radomi
rești și în alte locuri.

Aria secerișului s-a extins ieri și 
fn alte unități agricole din centrul 
și nordul județului Olt, acolo unde 
umiditatea lanurilor permite intra
rea combinelor. Angajamentul me
canizatorilor și cooperatorilor, al tu
turor oamenilor muncii din agricul
tura Oltului este de a încheia in cel 
mai scurt timp secerișul orzului și, 
o dată cu aceasta, de a însămînța 
fără întîrziere culturile duble.

Emilian ROUĂ

naturale s-au dezvoltat frumos și au 
înflorit de-a binelea, în multe coo
perative agricole din consiliile unice 

Pe terenurile C.A.P, Giulvăz, județul Timiș, a început secerișul orzului
Foto : D. Constantinescu

un număr de 52 unități cooperatiste 
nu au reușit să-și asigure cantitățile 
de fin prevăzute prin balanța fura
jeră, fiind obligate să cheltuiască 
sume mari pentru cumpărarea de 
furaje. în majoritatea cazurilor este 
vorba de cooperative agricole care 
dețin mari suprafețe de finețe, 
dar de pe care nu se recoltează nici 
măcar o tonă de fin la hectar. 
Fapt este că pe ansamblul uni
tăților agricole producția medie 
de fin la hectar nu a depășit 
anul trecut 2 000 kg la hectar.

Punind în evidență cauzele unor 
asemenea stări de fapt trebuie să 
spunem că la unele cadre care au 
în răspundere exploatarea directă 
a acestui patrimoniu dăinuie men- 

talitatea greșită potrivit căreia „zoo
tehnia modernă de astăzi se poate 
face numai prin organizarea unor 
pajiști intensive". Bineînțeles, fă
cute pe banii statului și cu forțele 
aduse din afara județului. Directo
rul adjunct al direcției agricole, to
varășul Gyiirgy Emeric, ne spunea 
deschis că locuitorii de prin aceste 
părți nu urcă la munte pentru a lu
cra la pășune. Și pentru a-și argu
menta ideea ne dă drept exemplu 
starea excelentă de întreținere a pă
șunilor și fînețelor aflate in folo
sința C.A.P. Sinmartin, pajiști care 
sint însă gospodărite mai ales de 
cei veniți in comună din alte ju
dețe. Că tovarășul director avea 
dreptate ne-am convins după ce 
am văzut starea necorespunzătoare 
in care se află astăzi investițiile fă
cute cu 10 ani in urmă pe pășunile 
model din zona Brădeț—Chirui și 
Virful Tolvajos, aflate in folosința 
C.A.P. Mărtiniși și Merești, sau pă
șunea Madicsa aparținînd C.A.P.- 
ului Cîrța. Inginerul-șef al întreprin
derii județene de pajiști, tovarășul 
loan Andrei, ne spunea că organele 
agricole județene sint preocupate 
acum să facă din aceste pajiști așa- 
zise model, și nu numai din aces
tea, altele și mai model, bineînțeles 
tot cu banii statului. Un asemenea 
mod fals de gospodărire a pajiștilor 
trebuie combătut cu toată tăria. 
Pentru că, de pe urma unor ase
menea inerții, s-a ajuns astăzi ca 

Helegiu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Moinești, cositul se desfășoară in
tr-un ritm cu totul nesatisfăcător. 
Un exemplu in acest sens îl consti
tuie cel de la cooperativa agricolă 
Secuieni, din consiliul unic Traian, 
unde se pare că s-a obținut un ade
vărat record : într-o săptămînă a 
fost cosită iarba de pe numai 6 hec
tare din cele 305 hectare aflate în 
cultură. „De ce întîrzie această im
portantă lucrare ?“ — l-am întrebat 
pe tovarășul Vasile Bălăiță, pre
ședintele unității. „Nu avem destui 
cosași, iar cositoarea mecanică stă 
mai mult defectă". Am aflat insă din 
discuție că unitatea dispune de im
portante forțe de muncă și de un 
mare număr de mijloace de tran
sport. Și cum rezultatele nu pot fi 
altele decit pe măsura muncii, în 
finarele unității, cu excepția unui 
colț unde au fost depozitate cîteva 
tone de lucerna uscată, bate vîn- 
tui.

Esențial este să fie bine valorifi
cate toate posibilitățile pentru a se 
asigura furaje in unitățile care în 
iarnă au avut dificultăți în asigu
rarea hranei animalelor. Din păcate, 
unii învață greu din experiența ve
cinilor și nu trag Învățăminte nici

SATU MARE

De ce întîrzie reparațiile la combine ?
In județul Satu . Mare secerișul 

culturilor păioase se va declanșa în 
jurul datei de 25 iunie. Normal era 
ca, acum, la mai puțin de două sâp- 
tămini înainte de startul acestei im
portante acțiuni, repararea și pre
gătirea combinelor să fie încheiate. 
Cu toate acestea, așa cum rezultă 
din situația operativă a trustului 
județean S.M.A., din cele 816 com
bine destinate să recolteze păioasele 
în cooperativele agricole, 80 au fost 
respinse la ultima verificare a comi
siilor de suprarecepție din cauza 
lipsei unor repere sau a unor defi
ciențe calitative la reparat. Spre a 
afla amănunte despre această si
tuație îngrijorătoare, dar mai ales 
pentru a vedea ce se întreprinde 
pentru ca deficiențele să fie grabnic 
înlăturate, ne-am adresat tovarășu
lui inginer Vasile Marinescu, direc
torul trustului județean S.M.A.

— Unitățile S.M.A. din județul 
nostru — ne spunea tovarășul di
rector — au depus eforturi susținute 
pentru a asigura pregătirea combi- 

mai bine de o treime din . pășunile 
și tinetele naturale să fie invadate 
de arborete și . deci în bună parte 
sint improprii pășunatului sau cosi
tului.

Aducem tn discuție și modul în 
care se urmărește desfășurarea pro
gramelor de îmbunătățire și exploa
tare a pajiștilor naturale. Confrun- 
tind raportările statistice cu reali
zările la zi de pe pajiștile cooperati
vei agricole din Cîrța, ne-am con
vins că primele sint prea frumoase 
pentru a fi și adevărate. Nu în 
puține cazuri, chiar la nivelul 
județului aceste raportări nu-și 
găsesc corespondent in baza ma
terială asigurată. Dacă ne refe
rim numai la acțiunile de fer

tilizare, din datele statistice rezultă 
că in ultimii trei ani in județul 
Harghita au fost fertilizate chimic 
între 110 000 și 140 000 hectare de 
pajiști. întrebarea este : ce fel de 
elemente fertilizante au folosit coo
perativele agricole de vreme ce lor 
nu li s-au asigurat îngrășăminte chi
mice pentru pajiști ? Și mai între
băm cu ce se vor insămința sau 
suprainsămînța cele 42 000 hectare 
de pajiști, de vreme ce pe ansam
blul județului abia s-au produs 
anul trecut 160 tone sămînță, din 
care in sectorul cooperatist doar 9 
tone ? Insistînd asupra acestor ne- 
concordanțe o facem cu intenția de 
a atrage atenția celor în cauză a- 
supra pericolului pe care îl prezintă 
un asemenea mod de lucru bazat 
mai mult pe niște dorințe decit pe 
fapte concrete.

Totuși, ce trebuie făcut pentru a 
pune în valoare aceste inestimabile 
resurse de sporire a producției zoo
tehnice pe care le oferă cele aproa
pe 300 000 hectare cu pășuni și 
finețe naturale existente in județul 
Harghita ? Specialiștii de aici sînt 
de părere că îmbunătățirea activi
tății din acest sector trebuie să re- 
inceapă cu organizarea și îndru
marea unitară a tuturor acțiunilor 
de investiții și exploatare. O dată cu 
trecerea celor 100 000 hectare cu pă
șuni în gospodărirea inspectoratu
lui din subordinea Ministerului Sil
viculturii s-a ajuns la situația de 

din propriile neajunsuri, ajungînd să 
cumpere sau să împrumute de la 
alte unități. Din acest punct de ve
dere este contrastantă situația din 
două cooperative agricole vecine : 
Răchitoasa și Colonești. în prima 
unitate au fost depozitate pînă la 
această dată circa 300 tone fin de 
lucernă și ierburi perene, lă care, se 
adaugă mari cantități de furaje ră
mase din iarna trecută. In schimb, 
în cea de-a doua s-au adunat pină 
acum doar cîteva tone de fin de lu
cernă. în loc să folosească pro
priile posibilități (ierburile din 
livadă și din vii), consiliul de con
ducere a hotărî t să cumpere masa 
verde de pe 50 hectare de livadă de 
la ferma Godovana.

Din neajunsurile care s-au făcut 
simțite în unele unități care au ră
mas iarna trecută fără furaje ar 
trebui să se tragă maximum de în
vățăminte. Și nu numai în unități
le respective. Ca atare, se impun 
măsuri urgente pentru ca toate can
titățile de fîn să fie recoltate, strîn- 
se și depozitate în cele mai bune 
condiții.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii"

nelor la nivelul calitativ impus de 
apropiata campanie de recoltare. 
Totuși, cele 80 de combine , nead- 
mise la ultima verificare însumează 
într-o anumită măsură deficiențe ca
litative in ceea ce privește etanșeiza- 
rea în zonele pe unde se pot produ
ce eventuale pierderi de boabe. De 
acest lucru se fac vinovați unii me
canici de întreținere și mecaniza
tori. în cazurile respective însă, în 
cel mult 2—3 zile toate aceste defi
ciențe voi- fi remediate. Totodată, 
in măsura posibilităților, s-a trecut 
cu forțe proprii la confecționarea 
unor piese deficitare. Bunăoară, Ia 
S.M.A. Odoreu, prin „corectarea" 
fuzetei de tractor s-a reușit să se 
asigure un număr de fuzete pentru 
combine, iar la S.M.A. Valea Vjnu- 
lui s-au recondiționat variatoarele 
de tracțiune și de la aparatele de 
treier, toate aceste repere puțind fi 
asigurate la nivelul cerințelor sec
țiilor de mecanizare din județ. Dar 
principala cauză a Determinării re
parațiilor la cele 80 de combine o 
constituie întirzierea livrării de că
tre furnizori a unor repere, piese 
care au fost solicitate din timp de 
către trustul nostru. Ponderea cea 
mai mare a reperelor deficitare se 
înregistrează la uzinele „Semănă
toarea" — București. Iată cîteva : 
112 bucăți șine de Ia aparatul de 
treier, pinioane conice de la grupul 
de descărcare, site Peterson, discuri 
variatoare, melc alimentare de 5 
metri, suporturi melc descărcare, 
axe anterioare și posterioare ale 
căișorilor de Ia combinele .14—U. 
Sînt și alți furnizori restanțieri ca, 
de exemplu, I.M.U. Medgidia, între
prinderea „Neptun" — Cîmpina. De
legații bazei de aprovizionate pen
tru agricultură din județul Satu 
Mare se află de mai multej zile cu 
mijloacele de transport deplasați la 
aceste întreprinderi, dar în pofida 
demersurilor insistente livrarea re
perelor întîrzie.

Este evident că nici o clipă nu mai 
poate să întîrzie furnizarea repere
lor menționate. E cazul ca furnizorii 
să înțeleagă acest imperativ și să 
onoreze repartițiile în zilele imediat 
următoare.

Ocîav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii*

fapt ca fînețele naturale — 200 000 
hectare — să fie lăsate doar in gospo
dărirea unităților agricole. în 
adoptarea unei măsuri organiza
torice in acest sens, factorii cu 
putere de decizie trebuie să 
pornească de la condițiile con
crete pe care le oferă agricultu
ra județului Harghita. în această 
ordine de idei le supunem atenției 
doar faptul că pentru gospodărirea 
celor 84 000 hectare teren arabil de
care dispune județul sint .antrenate 
nu mai puțin de 8—10 instituții sau 
întreprinderi specializate, dotate 
cu toate cele necesare, în timp ce 
pentru 200 000 hectare de finețe și 
pășuni lucrează, la nivelul județu
lui, un singur specialist. Strins legat 
de aceasta ar trebui revăzut și statu
tul întreprinderii județene de pa
jiști care în actuala organizare a 
fost transformată Intr-o unitate 
prestatoare de servicii, adică unita
te ce se ocupă doar de executarea 
lucrărilor de investiții pe pășuni, 
urmind ca de exploatarea lor să se 
ocupe ocoalele silvice.

îmbunătățirea de fond a gospodă
ririi pajiștilor ține însă de moda
litățile concrete de exploatare. Se 
face mult caz in județ de eficiența 
acțiunilor bazate pe exploatarea 
fînețelor în acord global. Dar pen
tru ca aceste acțiuni să fie eficiente 
și pentru cooperativele agricole, nu 
numai pentru membrii lor coopera
tori, astfel incit unitățile să nu mai
fie obligate să cumpere în continua
re fin, considerăm că modalitățile 
concrete de angajare a fînețelor în 
acord global trebuie perfecționate 
în sensul încheierii unor contracte 
de lungă durată, astfel incit coo
peratorii să poată face unele in
vestiții pe finețe cu siguranță că 
acestea vor fi și în folosul lor.

Este pozitiv faptul că în județ se 
pune un accent mare pe amelio
rarea pășunilor. Dar în condițiile 
în care unitățile agricole se 
confruntă nu atît cu deficitul de 
iarbă pentru pășunat, ci cu cel de 
fin pentru perioada de stabulație 
considerăm că fondurile de investi
ții ar trebui orientate cu prioritate 
spre îmbunătățirea fînețelor natu
rale.

Sînt numai cîteva fapte, opinii *; 
desprinse din problematica com
plexă și deloc simplă a gospodăririi 
eficiente a patrimoniului pastoral 
al județului Harghita. Le supunem 
atenției organelor în drept cu con- . 
vingerea că pe baza unei analize 
competente și profunde a situațiilor 
de fapt vor adopta măsurile ce se 
impun pentru realizarea întocmai a 
sarcinilor stabilite prin programul 
de îmbunătățire a pajiștilor natu
rale din județul Harghita.

Iosif POP 
I. D. KISS 
corespondentul
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Formarea omului nou și răspunderile
artei cinematografice

Printr-o practică mal veche, fil
mele fiecărei săptămini sînt anunțate 
anticipat. în genere, noile titluri sînt 
însoțite de scurte prezentări ale te
melor, cîteodată și de o fixare a 
genului pe care-1 ilustrează și mai 
întotdeauna de distribuție. Pe pa
nourile cu această destinație din pie
țele marilor orașe, la ' sediile caselor 
de cultură, căminelor culturale își 
fac apariția afișe (mai mult sau mal 
puțin 
puțin 
ideea, 
unele
— dar asta este altă problemă). Pe 
fațadele cinematografelor și în vitri
ne — fotografii ce se doresc repre
zentative (reușind, nu o dată)...

La noi în țară, 
(și cu deosebire 
nale artistice și 
departe de a se 
Iul celor 
tivă nu 
acela de a 
că de a înscrie pe statistici un nu
măr cît mai ridicat de spectatori și 
o cifră cît mai apreciabilă de veni
turi (deși afluxul spectatorilor e un 
motiv de multiple satisfacții). Activi
tății publicitare, ponderate, îi este 
asociată îndeobște o vie, bogată și 
susținută muncă de a asigura iradia- 
ția spirituală a spectacolului cinema
tografic. Mai mult : „computerul" di
fuzării are, ca să zicem așa, în pro
gramul lui, la rangul cel mai înalt, 
indicatorul : educație ; educație la 
scară națională — pe categorii de 
vîrste și prin metode diferențiate ; 
contribuția la formarea omului nou, 
la educația lui permanentă.

în documentele Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, subllniindu-se sarcinile ce 
revin în activitatea politico-ideologi
că de ridicare a conștiinței socialiste, 
de formare a omului nou, se preciza : 
„întreaga activitate cultural-artistică, 
educativă trebuie să servească po
porului, să ofere programe care să 
reflecte permanent munca sa eroică, 
dorința sa de cunoaștere și virtuțile 
morale ce îi sînt caracteristice". Con
știente de răspunderea ce le revine, 
oficiile teritoriale, Întreprinderile 
cinematografice din județe consideră 
drept o datorie a lor fundamentală 
aceea de a participa la procesele asi
gurării eficienței modelatoare a fil
mului. în multe locuri din țară este 
vie preocuparea transformării crea
ției cinematografice, și cu deosebire a 
celei autohtone, într-un prețios in
strument al formării și consolidării 
conștiinței socialiste. Aceasta — in- 
cepînd cu preocupările vizînd pe cei 
mai tineri spectatori, pornindu-se de 
la ceea ce numim de obicei civiliza
ția sălii de spectacol, comportamen
tul public, adecvarea reacțiilor ime
diate și mergînd pînă la ecourile de 
profunzime, de durată.

O primă cale este aceea a spriji
nirii formării și dezvoltării culturii 
cinematografice (ca și în cazul altor 
arte educația pentru film fiind o pre
misă importantă a educației — prin 
film — pentru viață). Un rol impor
tant în acest sens îl joacă desigur ca
litatea și modul judicios al alcătuirii 
repertoriilor. în genere, la nivelul 
Centralei „România-film" și „D.D.F" 
se ține seama de substanța peliculelor 
programate, ca și de calitatea lor ori 
de varietatea genurilor propuse aten
ției la un moment dat — ca surse ale 
atractivității apte să favorizeze de
mersul modelator. Și este cît se poa
te de normal 1 Cum s-ar putea vorbi 
de forța Ideologică și morală a artei 
apărute în urmă cu 90 de ani. cum 
s-ar putea sprijini inițierea in pa
sionanta ei istorie, în specificul este
ticii cinematografice, cum s-ar putea 
folosi filmul ca mijloc al înrîuririi 
conștiințelor — cu un „afiș" nelumi
nat de criteriul ținutei problematice, 
ideatice, al valorii artistice? Este bine 
de remarcat în acest sens că. în ge
nere, datoria rentabilizării nu a gre
vat asupra ținutei repertoriului, că 
peste jumătate din filmele difuzate 
în rețeaua națională dezvoltă aspecte 
sociale și politice actuale relevante, 
oglindesc patosul transformărilor re
voluționare. intensitatea si vigoarea 
aspirațiilor naționale de dreptate și 
pace, forța de reverberație a idealu
rilor comuniste, ca și setea de liber
tate a popoarelor etc.

Cinematografele multor orașe (o 
rețea amplificată generos prin crea
rea de săli moderne în noile cartiere 
de locuințe și prin repetate renovări 
și înfrumusețări ale vechilor dotări) 
devin, printr-un repertoriu de ținută 
și printr-o dăruită fructificare a lor, 
altceva decît simple săli de proiec
ție : potențiale și reale vetre de spi
ritualitate. înriurirea prin film pre
supune însă o mai mare mobilitate, 
un sporit spirit de inițiativă. Răs- 
punzîndu-se dezideratelor educative 
și culturale ale muncii cu filmul 
s-au înregistrat pe ansamblul țării 
rezultate bune în organizarea spec
tacolelor destinate copiilor și tine
retului, In organizarea proiecțiilor

colorate, mai mult sau mai 
concludente pentru subiectul, 
atitudinea exprimate de film, 
chiar de-a dreptul enigmatice

din 
este

i, difuzarea filmului 
a producției națio- 
documentare) este 

opri doar aici. Țe- 
reteaua respec- 

în primul rînd 
„vinde" filmele, adi-

la locul de muncă (în fabrici, șan
tiere naționale, uzine, săli de apel 
ale minerilor, în agricultură, trans
porturi etc.), fructificindu-se deopo
trivă pelicule artistice, filme docu
mentare și științifice, materialist- 
ateiste. De atenția cuvenită s-au 
bucurat pretutindeni marcarea — și 
prin intermediul celei de-a 7-a arte 
— a evenimentelor politice ale anu
lui, comemorările istorice și cultu
rale. Așa cum sint sărbătorirea Zilei 
independenței, a 40 de ani de la 
victoria asupra fascismului si 
plinirea a două decenți de la 
ricul Congres al 
de remarcat, de 
rința colectivelor 
cinematografice de 
festări de amploare 
un moment dat filmul în „prim-pla- 
nul" vieții culturale a județelor sau 
orașelor respective. Dintre manifes
tările de acest fel cu tradiție deja 
constituită sînt de amintit : în afara

im- 
isto- 
Este
do-

IX-lea. 
asemenea, 
întreprinderilor 

a realiza mani- 
care să aducă la

șița. Structura lectorilor — critici, 
invitați de la Arhiva națională de 
filme. Oficiul teritorial de filme Ti
mișoara, cronicarii formați la Reșița 
— a completat in mod firesc simpla 
vizionare, transformînd-o într-un im
portant moment de ridicare a con
științei socialiste". Intr-adevăr, la 
Reșița, In fiecare seară de vineri în 
fața spațiosului și elegantului cine
matograf „Dacia" implantat într-o 
nouă zonă urbanistică a „Cetății de 
foc" sesizezi nu doar o intensă ani
mație, ci și o atmosferă de adevă
rată sărbătoare culturală. într-o ți
nută s-ar putea spune festivă sute 
de oameni se îndreaptă către întîl- 
nirea cu capodoperele celei de-a șap
tea arte, de la creațiile...................
la cele ale lui Victor 
torul acestui demers 
foarte bogat „buletin" 
ce include fișe filmografice, referințe 
estetice, recenzii de cărți și prin in
termediul căruia — fapt mai rar 1 —

lui Eisenstein 
Iliu. In aju- 
aflăm $1 un 
de informare

însemnări despre eficiența
MODELATOARE A FILMULUI

Festivalului filmului de la Costinești, 
care prilejuiește și un dialog deschis 
cu vizitatorii stațiunii tineretului. 
Festivalul filmului pentru copii și 
tineret de la Piatra Neamț, mani
festare națională, de asemenea, „Luna 
culturii cinematografice", organi
zată și desfășurată în mai multe 
județe, Săptămîna filmului de edu
cație patriotică (județul Cluj). Fes
tivalul filmului de educație materia- 
list-științifică (județul Argeș), Fes
tivalul filmului de animație (județul 
Dolj), Zilele filmului premiat (ju
dețul Sibiu), Săptămîna consacrată 
comediei — în județul Ialomița. De 
asemenea : Festivalul filmului științi
fic (județul Suceava), manifestările 
cinematografice de prestigiu din ca
drul festivalurilor culturale „Pri
măvara arădeană", „Sarmis" (județul 
Hunedoara), „Dunaris" (Brăila), care 
implică (asemeni'’ cunoscutei acțiuni 
de la Timișoara) și examinarea și 
dezbaterea activității cinecluburilor, 
a cineaștilor amatori.

Pe fundamentul unei selecții cine
matografice responsabile și al unei 
circulații dinamice și inteligent echi
librate a valorilor repertoriului cine
matografic pot inflori numeroase 
și interesante acțiuni de cultură ci
nematografică. „In conștiința noas
tră, a tuturor, cea de-a șaptea artă 
s-a impus prin complexitatea și pu
terea sa de sugestie ca un impor
tant mijloc ai acțiunii cultural-edu
cative, arăta Carmen Grămadă, pre
ședintele Comitetului județean de 
cultură șl educație socialistă Caraș- 
Severin; Pentru cinefilii reșițeni, 
pentru nevoia efectivă de a contribui 
real la constituirea unei adevărate 
culturi cinematografice, sub egida 
comitetului județean de cultură și 
educație socialistă și a întreprinderii 
cinematografice județene s-au des
chis, în 1984, „Serile de cultură ci
nematografică", cursuri pe teme de 
istoria și estetica filmului în cadrul 
Universității cultural-știintifice Re-

se Întreprinde și un sondaj de socio
logie a filmului. După cum aflăm de 
la animatoarea energică a cinema
tografului „Dacia", inimoasa și pa
sionata Ana Jurjică, publicul „Seri
lor"... a însumat anul trecut peste 
40 000 de abonați, aproape 37 000 au 
participat la spectacolele din cadrul 
festivalului „Șapte genuri cinema
tografice". Ciclul de filme documen
tare „Reșița în memoria peliculei" a 
fost prezentat în numeroase secții ale 
marilor întreprinderi ale orașului șl 
In fața elevilor liceelor industriale, 
fiind vizionat de peste 4 000 de spec
tatori.

O foarte Interesantă propagandă 
culturală și politico-ideologică prin 
intermediul filmului se desfășoară și 
la Brașov. Și aici, un „Lectorat de 
cultură cinematografică" a ajuns la 
ediția a opta. „Curierul cinemato
grafic", editat de Întreprinderea ju
dețeană de resort și difuzat intens 
și la sate, constituie, printre altele, 
și o elocventă „cronică" a ritmici
tății și varietății acțiunilor ce înso
țesc difuzarea. La loc de cinste se 
situează fructificarea peliculelor în
chinate marilor evenimente politice 
și istorice. Simpozioane, mese ro
tunde, concursuri tematice, conferin
țe — pe teme estetice, dar mai ales 
pe teme etice și sociale suscitate de 
problematica noilor filme — sînt 
programate frecvent. Așa au fost 
dezbaterile despre morala comunistă, 
responsabilitate, competentă și dă
ruire în muncă susținute și la clu
burile marilor întreprinderi cu aju
torul unor profesori, juriști, medici. 
La Brașov se acordă o atenție deo
sebită — așa cum aflăm de la Aurel 
Boeriu, directorul întreprinderii ju
dețene — desfășurării unor strategii 
educative diferențiate pe categorii de 
public. în centrul preocupărilor sp 
află tinerii. „Vorbind despre uh film 
sau altul, discutăm cu tinerii despre 
viață, despre drumul ales. Căutăm 
să contribuim la însușirea concepției

materialist-ateiste, să cultivăm adinei 
sentimente de mîndrie și 
patriotică, să dezvoltăm 
pasiunea pentru muncă, 
disciplină, solidar cu cel 
vă. indrăzneală revoluționară. 
Brașov (dar și la Timiș, Cluj, Arad, 
Botoșani, Pitești. Ialomița. Satu Mare 
etc.), pe lista principalelor obiec
tive ale întreprinderilor cinematogra
fice se află și sprijinirea revoluției 
agrare, transformare care presupune 
creșterea competenței in strînsă co
nexiune cu cea a conștiinței etice și 
profesionale. Important este însă că 
la Brașov, de pildă, nu se manifestă 
nici in această direcție un „spirit 
de campanie". După „Luna filmu
lui la sate", iată, educația prin film 
se face și cu prilejul „Lunii cărții", 
în care sg stimulează reflecția cu 
privire la legăturile filmului cu ma
rea noastră literatură clasică, forța 
eroilor ei exemplari. Pe de altă par
te, în toate satele din județul Brașov 
s-au difuzat listele complete ale fil
melor documentare agrozootehnice șl 
de protecția muncii aflate in capi
tala județului, întreprinderea ju
dețeană urmind să pună la dispozi
ția solicitatorilor peliculele care îi 
interesează. O practică excelentă care 
ar trebui extinsă și aplicată pretu
tindeni, șl mai ales in județele cu 
pondere agricolă cu aceeași rigoare.

Și in aceste domenii este loc 
pentru mai bine. Așa, de pildă, 
ar fi prea mult sau inadecvat 
dacă am dori ca personalul calificat 
din oraș sau profesorii din co
mună să „dirijeze" sistematic lan
sarea filmelor noi, însoțindu-Ie de 
prezentări și incheindu-le cu dezba
teri pe teme de artă 
Pe de altă parte : mai 
tăților propagandistice 
consacrate ar trebui să 
un conținut ideologic mai bogat, efi
cient. Ne gîndim și la programele de 
sală încă sărace, la pliantele inex
presive pe care le intîlnim nu o 
dată. Ne gîndim mai ales la con
tactele dintre public și creator, con
cepute uneori formal, festivist. Așa 
cum au dovedit-o întîlnirile specta
torilor cu creatorii filmelor „Horea", 
„Emisia continuă", „O lumină la 
etajul 10", „Secretul lui Bachus", 
„Concurs", „Să mori rănit din dra
goste de viață" — simplei și elemen
tarei 
arată direct : Irina Petrescu, Ovidiu 
Iuliu Moldovan, Mircea Diaconu sau 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, un scriitor 
iubit sau un cunoscut regizor îi 
poate lua locul (printr-un dialog 
orientat inteligent) altceva : emoția 
de a cunoaște dificultatea și frumuse
țea creației artistice, a dăruirii pen
tru o îndeletnicire dedicată oame
nilor. Dialogul cu artiștii poate In- 
riuri sensibil creația. îi poate ajuta 
pe cineaști să cunoască mai bine 
viața de azi a poporului nostru, nă
zuințele lui, mutațiile de conștiință 
petrecute, cu deosebire în ultimele 
două decenii, le poate sugera teme 
și idei prioritare, dar și subiecte 
generoase, expresive. Poate echivala 
cu o aplecare regeneratoare spre iz
voarele cu apă proaspătă ale vieții 
noastre contemporane, le poate în
duri hotărâtor opțiunile In direcția 
unei arte majore, inspirate din viața, 
din năzuințele poporului.

Natalia STANCU

răspundere 
interesul și 
spiritul de 
de inițiati- 

La

șj de viață ? 
ales modali- 
verificate și 
li se asigure

curiozități de a vedea cum

(Urmare din pag. I)
grandioasa operă — Ca
nalul Dunâre-Marea Nea
gră. creație a epocii inau
gurate de fundamentalul 
Congres IX.

Construcție si Istorie.
Necesar, fericit, strîns 
îngemănate sub semnul
revitalizator al „Epocii
Ceausescu", in anii căreia 
columna istoriei naționale
a fost pusă cu înaltă răs
pundere patriotică în lumi
na strălucitoare a adevă
rului științific.

CU SENTIMENTUL DE 
MOȘTENITORI ȘI FĂURI
TORI DE ISTORIE. „Nu 
găsești palmă de oămint 
dobrogean în care, scormo
nind, să nu afli urme

Paleolitic,

ale milenarei noastre exis
tente". Cuvintele lui Pârvan 

capătă o nouă confirmare 
în această „expoziție per
manentă" (ai cărei organi
zatori au ocolit cu modes
tie titulatura „muzeu", re- 
zervînd-o pentru frontispi
ciul unei viitoare dezvol
tări). „Nu găsești palmă de 
pămînt...". Dar cite îți ofe
ră nu o simplă palmă de 
pămint, ci tăietura trans
versală. poate unică în ar
heologia românească, prin- 
tr-un atît de vast spațiu 
geografic si istoric 1 Citeva 
zeci de kilometri. Vestigii 
a trei orînduiri sociale — 
comuna primitivă, sclava
gistă și feudală. 120 000 de 
ani de istorie.

Epoci, civilizații, măr
turii... încerc o spicuire te
legrafică :

Unelte din

A te Implica in so
cial, a ține seama de 
comandamentele strin
gente ale actualității 
în care trăiești, a ex
prima creator această 
continuă transforma
re a societății româ
nești constituie indu
bitabil o marcă defi
nitorie a 
personalități artistice, 
a rolului si 
pe care aceasta înțe
lege să-1 aibă în cor
pusul spiritual al e- 
pocii.
plenar realitatea so
cietății socialiste 
mânești. procesul 
deveniri 
care 
în acest 
compozitorii 
au* înțeles că viabili
tatea și efectul in 
timp al operelor mu
zicale se 
numai în 
nemijlocit 
cea inconfundabilă 
spiritualității 
nesti. Acum, 
mai bine de 40 
ani de viată ’ muzica
lă efervescentă, de 
succese remarcabile 
ale componisticii ro
mânești în concertul

oricărei

rostului

Asumîndu-și

ro
de 

înnoitoare 
o caracterizează 

timp eroic, 
români

validează 
contactul 

cu matri- 
a 

româ- 
după 

de

silex. La Satu Nou si la 
Castelu. la Poarta Albă și 
la Straja. Deci ..homo 
faber". Alături, un fildeș 
de mamut. Neolitic. Obiec
te de os și corn, topoare de 
piatră, lame si răzuitoare 
din silex, ceramică. Relicve 
ale culturilor Hamangia, 
Gumelnila. Cernavodă. Cap 
de statuetă geamăn cu ves
titul „Ginditor de la Ha
mangia". De unde se vede 
că „ginditorul" nu era unic 
in epocă... Civilizația 'geto- 
dacică. Ceramică, amfore, 
cuțite cu olăsele de os. cer
cei. O urnă cu oase inci
nerate (Satu Nou). Un vas 
cu griu carbonizat (Medgi
dia). Civilizația romană. 
Sticlărie, monede, amfore. 
Piese sculpturale : zeul 
Bacchus si Cavalerul trac. 
Feudalismul timpuriu. Ce
ramică românească desco
perită la Castelu, Medgidia, 
Cernavodă — sec. IV—X. 
Ceramică smălțuită : cu
lori vii. motive florale si 
geometrice — sec. XI— 
XIII. Harta celor trei va
luri de apărare, de-a lun
gul Văii Carasu. împotriva 
năvălitorilor. Dovezi de 
statornicie si vitejie in va
tra străbună. Fragmente, 
însemne artistice pe cretă 
din interiorul uimitorului 
complex rupestru de' la 
Basarabi. Dovezi ale unei 
civilizații neîntrerupte. în
floritoare. Titulatura-efi- 
gie : „Io Mircea Mare voie
vod si domn... oină la 
Marea cea mare". Evul de 
mijloc. Alte concludente 
mărturii, etnografice, ale 
continuității populației ro

universal de valori, se 
poate afirma că fi
lonul specific național 
în creația muzicală a 
acestor ani a repre
zentat elementul de
finitoriu de impunere 
si recunoaștere a va
lorilor noastre. Cred

„Bălcescu" șl baletul 
„Primăvara" de Cor
nel Trăilescu. orato
riul „Constelația o- 
mului" de Tiberiu 
Olah. baletul „Vă
paia" de Mircea Chi- 
riac, opera „Dreptul 
la dragoste" de Teo-

adîncă vibrație repre
zintă o necesitate im
perioasă subliniată de 
altfel și in hotărâ
rile Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Dacă în muzica co
rală s-a reușit în 
bună măsură să se

Invitație In Delta Dunârii

CERCUL STUDENIESC DE CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ
Nu există analiză, nu există dez

batere pe tema creșterii audienței 
sociale a cercetării științifice uni
versitare care să nu conducă, firesc 
și necesar, la evidențierea impera
tivului de a se constitui colective 
mixte interdisciplinare, cu cercetă
tori de diferite profiluri, inclusiv din 
unitățile productive. Argumentația 
este limpede și categorică : „La sta
diul de complexitate și de dezvol
tare in ritm rapid a vieții noastre 
social-economice — se spune adese
ori, și pe bună dreptate — proble
mele practice ce reclamă aportul 
universitarilor nu întotdeauna mai 
pot fi investigate și soluționate op
tim, așadar inclusiv intr-un timp 
util, de o singură persoană sau de 
un grup restrins, dintr-o singură ca
tedră sau facultate. Uneori ele nu 
pot fi cercetate aprofundat nici pe 
parcursul unuia sau cîtorva ani. Și 
atunci, colectivul mixt, interdisci
plinar, poate suplini limitele indi
viduale nu numai sub raportul 
timpului, ci și al spațiului : fiecare 
cercetător dobîndește astfel posibili
tatea să abordeze anumite elemen
te constitutive dintr-o temă mai vas
tă, de sinteză, care, prin însumare 
metodică, sistematică, să conducă în 
final la elaborarea de soluții com
plexe, eficiente și de o mai largă 
aplicabilitate practică".

Din păcate însă, argumentarea 
amintită nu întotdeauna este urma
tă de acțiuni concrete, practice, pe 
măsura solicitărilor societății noas
tre socialiste și, implicit, a patosu
lui cu care adeseori este formulată. 
Așa se face că cercetarea interdisci
plinară. deși în continuă ascensiune 
în invățămintul superior, rămîne to
tuși in urma marelui potențial de 
creație specific acestuia. De multe 
ori, colectivele mixte interdiscipli
nare se limitează la dimensiunile 
unei facultăți, iar temele abordate 
nu întotdeauna se circumscriu rea
lității celei mai complexe, mai pre
sante. mai fierbinți. Tocmai de aceea, 
în dezbaterile Conferinței a XIV-a a 
U.A.S.C.R. s-a subliniat necesitatea 
antrenării tuturor studenților. în for
me adecvate, la munca .științifică, 
prin asigurarea unui cadru de pre
gătire care să stimuleze eforturile 
de creație, de cercetare Interdisci
plinară si să faciliteze însușirea de-

plină a tehnologiei de cercetare, a 
modalităților teoretice si practice de 
investigație științifică.

Din această perspectivă, se cuvine 
apreciată cu atit mai mult inițiativa 
asociațiilor studenților comuniști de a 
constitui, la nivel de centru univer
sitar, colective mixte, cu studenți de 
la mai multe facultăți ale diferite
lor institute de învățămînt superior. 
Un asemenea colectiv funcționează 
acum, sub egida Consiliului U.A.S.C. 
din 
este 
70 
tile 
Mecanică agricolă, 
structiilor de mașini. 
Electrotehnică, 
că (Institutul 
că (Universitate), Cibernetică (Aca
demia de studii economice), Agri-

centrul universitar București și 
alcătuit, deocamdată, din peste 
de studenți de la facultă- 
de Aeronave. Automatică, 

Tehnologia con- 
Metalurgie, 

Tehnologie chimi- 
politehnic), Fizi-

O valoroasă inițiativă 
a asociațiilor 

studenților comuniști

la „mode", mal mult 
sau mai puțin intere
sante. importate e- 
pigonic. Bineînțeles că 
de aici nu mai este 
decît un pas oină la 
o accentuată scienti
zare a demersului so
nor care ignoră „ab

Vocația socială și valoarea operei
că putem să 
căm în acest 
o serie de 
componistice 
păstrează 
frumusețea 
țimea. prin 
mijloacelor 
sie folosite 
tematica majoră abor
dată : oratoriul „Mio- 

■ rita" de Sigismund
Todută, oratoriul .„Tu
dor Vladimirescu". o- 
perele .jDecebal", 
„Răscoala" si „Marea 
iubire" de Gheorghe 
Dumitrescu. „Cantata 
anilor lumină" de A- 
natol Vieru. opera

remar- 
context 
reușite 
care-și

nealterate 
si prospe- 
varietatea 
de expre- 
cît si prin

dor Bratu. operele 
„Noaptea cea mai
lungă" si „Interogato
riul din zori" de
Doru Popovici. ...Și e- 
xemplele 
continua.

Cu toate 
te reușite, 
roului 
cu gindurile și nă
zuințele sale de mai 
bine se cere a fi o- 
glindită mai pregnant 
în creația noastră. 
Pentru că împlinirea 
acestui deziderat ma
jor al timpului nos
tru. concretizarea lui 
în opere de artă de

ar putea
aceste cer- 
figura e- 

contemporan 
gindurile si

realizeze o legătură 
directă, organică cu 
specificul muncii de 
zi cu zi. cu realități
le si preocupările 
constructorilor 
orinduiri. dacă 
muzica simfonică 
de cameră avem lu
crări de mare valoa
re. cred că aceasta ne 
obligă cu atît mai 
mult să observăm. în 
cazul unor lucrări de 
muzică de cameră sau 
simfonică, palida lor 
contingență cu pulsul 
actualității, datorată, 
cred apelului excesiv

noii 
in 
5i

initio" elementul e- 
motional. obturîndu-1 
de efectul pe care a- 
cesta l-ar avea din 
plin in conștiința pu
blicului. Din propria 
experiență am consta
tat că iubitorii de 
muzică apreciază e- 
forturile artistice nu
mai în măsura în care 
regăsesc în lucrările 
propuse elemente de 
continuitate si sens, 
care Ie înlesnesc con
tactul cu o personali
tate creatoare dis
tinctă. Nu este oare 
semnificativ faptul că

o astfel de recunoaș
tere. să-1 spunem sti
listică. a unui compo
zitor 
toria 
nesti 
ca :
Mihail Jora. 
Constantinescu. 
hail Andricu.
Drăgoi ? Mi se 
de aceea firesc să tin
dem in muzica noas
tră spre o deplină 
sondare a universului 
nostru structural. în- 
noindu-ne mereu mij
loacele de exprimare, 
dar păstrind. totodată, 
o concepție 
ordonatoare, fără 
care, 
mea. 
pierde 
conceptual al muzicii 
de azi. Pledez deci 
pentru o redescoperi
re continuă a izvoa
relor noastre de in
spirație dintotdeau- 
na : patria română și 
oamenii ei minunați. 
Sansa spre perenitate 
a creațiilor noastre 
poate fi numai astfel 
deplin fructificată.

a Impus in is- 
muzicii 
nume

George Enescu, 
Paul 
Mi- 

Sabin 
pare

romă- 
ilustre

estetică 
de 

după opinia 
ne-am putea 
în labirintul

Emil LERESCU

cultură șl Zootehnie (Institutul agro
nomic „N. Bălcescu"), Medicină (In
stitutul de medicină și farmacie).

Sigur, experiența lui de aproapa 
un an încă nu îngăduie formularea 
unor concluzii mai largi și cu atit 
mai puțin definitive, dar citeva atri
bute fundamentale, statornicite în 
activitatea cercului, îndeamnă, to
tuși, la reflecții. Așa, de pildă, cu
noscută fiind larga adeziune în rîn- 
dul tineretului universitar de care 
se bucură această inițiativă a aso
ciațiilor studențești, rezultă ideea că 
spontaneitatea, inițiativa individuală 
nu numai că nu se situează la anti
podul activității profunde, temeinic 
organizate și de largă perspectivă, 
dar, uneori, ca în cazul de față cel 
puțin, o și pot stimula. E adevă
rat, nu Inițiativa lipsește în primul 
rînd din profilul colectivelor uni
versitare de cercetare, dar caracte
rul greoi, limitat, nu o dată cbiar 
birocratic sub care ea se înfățișea
ză, ca și rolul secundar, minor atri
buit studenților în activitatea colec
tivelor mixte fac ca mobilitatea, 
operativitatea, receptivitatea acesto
ra să fie încă reduse, ca și capa
citatea de a sesiza din timp și a 
premerge, sub raportul soluțiilor 
științifice, solicitările vieții practice.

Vine apoi in discuție pasiunea stu
denților. Este principalul criteriu 
după care s-a constituit cercul stu
dențesc amintit (practic, aici vine 
cine vrea și rămîne cine poate), iar 
el demonstrează o dată mai mult că 
atunci cînd pasiunea este investiga
tă și cultivată cu atenție, în mod 
sistematic, ca un atribut fundamen
tal al invățămîntului superior, cînd 
este luată metodic in calcul la eva
luarea tinerilor, contribuția, Inclusiv 
în domeniul cercetării științifice, din 
partea fiecărui student poate fi mult 
mai bogată. Realizările, cît și pro
iectele cercului bucureștean de cer
cetare Interdisclplinară stau mărtu
rie în acest sens. Calculatorul elec
tronic de proces, putînd prelucra 
3 200 parametri pe secundă, a fost 
realizat de student! la un preț' de 
cost de peste 10 ori mai mic decît 
omonimul lui utilizat astăzi în pro
ducție și cercetare, iar aplicabilita
tea lui este cdhsiderabil sporită in
clusiv în domenibl medical. Dar prin
cipala lui caracteristică este că a 
fost realizat dintr-o înaltă și stator
nică pasiune, cu eforturi și sacrificii, 
inclusiv de timp, pe care numai o 
asemenea nobilă atitudine și dispo
nibilitate creatoare le poate genera. 
Tot sub semnul gîndirli și muncii 
pasionate stau și alte preocupări ale 
cercului studențesc interdisciplinar, 
preocupări de actualitate sau de per
spectivă, cum sînt : realizarea unor 
pastile germinative, cu ajutorul că-

rora semințele să poată Încolți și să 
se dezvolte mai ușor în solurile să
race ; elaborarea unei noi tehnolo
gii de supravaporizare, prin care se 
preconizează ca anumite lichide, in
tre care și țițeiul, să poată fi disti
late cu o însemnată economie de 
energie, iar altele, între care și mie
rea, să poată fi utilizate in prepa
rarea medicamentelor cu conservarea 
tuturor proprietăților lor biologice ; 
realizarea unor traductori de tempe
ratură miniaturizați și cu folosirea 
prelungită in tehnică, medicină și 
agricultură ; punerea la punct a unui 
robot care să fie folosit in indus
tria lemnului, pentru eliminarea au
tomată a nodurilor din furnir, ope
rație care în prezent necesită un 
mare volum de muncă manuală. Și 
asemenea exemple, între care valo
rificarea apelor geotermale, adapta
rea bormașinii „Electroargeș" pentru 
tăierea tablelor subțiri, ar mai pu
tea fi citate. Ele atestă că pasiunea 
este condiția esențială a competenței 
și, ca atare, ea trebuie să-și gă
sească locul ce i se cuvine în for
marea viitorului specialist.

Nu întimplător, la ediția din vara 
anului 1984 a taberei studențești de 
cercetare științifică, organizată la 
Tg. Mureș sub egida U.A.S.C.R., 
membrii acestui cerc studențesc au 
obținut cele mai multe premii. în 
legătură cu acest aspect, merită o 
analiză mai amplă și faptul că, nu 
o dată, studenți dintre cei mai va
loroși, dintre ale căror realizări 
științifice și tehnice nu puține fac 
obiectul unor importante contracte 
economice, cu aplicare nemijlocită 
în producție, sau sînt deținătoare a 
unor brevete de invenție, așadar 
studenți cu vocație creatoare și deci 
cu posibilități certe de dezvoltare nu 
fac parte dintre deținătorii celor mai 
bune note, nu numai la nivelul ani
lor, dar uneori nici la cel al gru
pelor de studiu. Neîndoielnic, orice 
analiză pe o asemenea temă se cu
vine să albă în vedere numai cazuri 
concrete, cu întregul lor specific. De 
pe această bază trebuie să vedem 
însă și dacă nu cumva, în cazul 
unor discipline, asimilarea acestora 
se efectuează după un tipic depășit, 
anacronic, sensibil la reproducerea 
ideilor predate, și nu în aceeași mă
sură și la sinteza creatoare a aces
tora. Oricum, mai vechga concep
ție după care aptitudinea creatoare 
ar trebui să caracterizeze cu deose
bire pe tinerii care vor lucra în do
meniul cercetării științifice nu mai 
poate avea credit astăzi, cînd învă- 
țămîntul nostru superior lși propune 
să cultive spiritul de creație, atitu
dinea novatoare in rîndul tuturor 
absolvenților săi.

Și un alt aspect, tot atlt de bogat 
în semnificații : cercul studențesc de 
cercetare interdisciplinară dispune 
astăzi de mai multe laboratoare pro
prii, amenajate cu posibilități locale, 
grație în mare parte aceleiași pa
siuni pentru muncă, pentru creație. 
Pe baza relațiilor de colaborare, sta
tornicite cu mai multe facultăți, cu 
unități de cercetare și de producție, 
alte 10 laboratoare pot fi utilizate 
de studenții pe adresa cărora sosesc 
din ce iri ce mai multe solicitări 
științifice, cu implicații economice 
concrete și de mare actualitate. în 
sfîrșit, membrii cercului care au ab
solvit facultatea jn 1984 au devenit 
tot atîția factori de sprijin ai unei 
cercetări științifice, care tinde astfel 
din ce în ce mai mult să dobîn- 
dească un caracter interuniversitar. 
Iată, de fapt, tot atîtea argumente 
în folosul stimulării acestei forme 
specifice de integrare a învățămîn- 
tului superior cu cercetarea și pro
ducția, desfășurată sub puterea de 
inițiativă și de creație proprie aso
ciațiilor studenților comuniști și 
care acum, in perspectiva hotăririlor 
și angajamentelor formulate în Re
zoluția Conferinței a XlV-a a 
U.A.S.C.R.. se cuvine să primească 
noi impulsuri si noi consacrări.

mânești In secolele stăpl- 
nirii otomane (XV—XIX). 
Costume populare, unelte 
casnice si de pescuit, arme, 
cârti de cult. Un valoros 
document : defter (registru 
financiar) de la finele vea
cului XVq. în paginile 
sale figurează un lung sir 
de nume românești. înce-, 
pînd cu Albu. Alexa. An
don. Andreias. Băboiu și 
sfîrșind cu Tatu. Toma.

navigabila Intre Dunăre si 
Mare.

„Cu prilejul pasionantei 
noastre cercetări, am trăit, 
în prelungirea descoperi
rilor istorice, momente de 
profundă satisfacție sufle
tească — evocă orof. 
Adrian Rădulescu. Munci
tori — excavatoristi. buldo- 
zeriști. mecanici — ostași 
Si tineri brigadieri au stră
bătut uneori văi si dealuri

mul român care a nutrit 
acest gînd a fost economis
tul si agronomul Ion Io- 
nescu de la Brad. Fapt 
consemnat cu viu interes în 
corespondenta dintre Bâl- 
cescu și Ion Ghica. Alte 
cîteva proiecte, din ce în 
ce mai fundamentate și 
mai promițătoare prin ar
gumentele lor tehnico-eco- 
nomice. apar spre sfirsitul 
secolului XIX și in perioa

Memoria magistralei albastre

Văsii. Cucerirea indepen
denței. „Sintem indepen
denți. sintem națiune de 
sine stătătoare...". Reveni
rea Dobrogei la pieptul 
tării. Machete, fotografii 
de epocă ale unor mari 
lucrări care au marcat des
tinele României moderne : 
Podul de la Cernavodă 
(1890—1895) si amenajarea 
portului Constanta (1896— 
1909).

Epoci, civilizații, măr
turii... Cel 120 000 de ani se 
constituie intr-un unic, in
destructibil. uriaș soclu is
toric pe care legatara moș
tenirii trecutului, civiliza
ția socialistă. își edifică 
astăzi mărețele ctitorii. Pe 
acest soclu s-a inăltat si a 
prins contur in anii noștri 
vechea năzuință româneas
că a făuririi celei mai 
scurte si mai eficace căi

In căutarea noastră Sau au 
venit la muzeul din Con
stanta cu materialele ar
heologice găsite de ei. Un 
puternic sentiment aj isto
riei. al patriotismului i-a 
făcut să salveze aceste 
relicve cum nu mai văzu
seră si despre care unii 
nici nu știau exact ce sînt".

Firescul sentiment al 
moștenitorilor de istorie. Al 
făuritorilor de istorie.

DE LA PRIMII ȚĂRUȘI 
LA PANGLICA INAUGU
RALA. Noul lăcaș de 
istorie deschis la Medgidia 
(localitate care prin poziția 
sa mediană De traseu] ma
gistralei albastre a fost 
aleasă drept centru al vas
tului șantier) ar putea fi 
subintitulat : „Cum se naș
te. cum se dezvoltă si cum 
se înfăptuiește o idee de 
anvergură națională". Pri

da dintre cele două războa
ie mondiale. Multe caracte
ristici — traseu, dimen
siuni. obiective si volume 
de construcție — sînt sur
prinzător de apropiate de 
cele din prezent. îneît. ur- 
mărindu-le. evaluîndu-le. 
vizitatorul e tentat să se 
Întrebe : de ce nu s-au rea
lizat aceste proiecte la vre
mea lor 7 Dar de ce nu 
și-au aflat materializarea, 
tot atunci, atitea alte pro
iecte de amploare — Bica- 
zul. Porțile de Fier, me
troul. marile sisteme de 
irigații — a căror evidentă 
însemnătate pentru dezvol
tarea modernă a tării fu
sese prefigurată de minți 
pătrunzătoare ?

Răspunsul îl oferă. tot 
aici, numeroase documen
te. fotografii, extrase din 
presă, cifre. Din toate se

desprinde limpede că nu
mai orînduirea socialistă, 
cu deosebire in etapa crea
toare deschisă de cel de-al 
IX-lea Congres al partidu
lui. s-a dovedit capabilă, 
prin făurirea mijloacelor 
materiale necesare, prin 
forța de mobilizare a ener
giilor întregului popor, să 
transpună în realitate cute
zătoarele aspirații. Imagi
nile. contrapunctice. vor
besc de la sine. Ele dimen
sionează uriașul salt de la 
tehnica aproape rudimen
tară de pe șantierele din 
trecut (incredibile, in acele 
condiții, apar astăzi perfor
mantele lucrărilor reali
zate de Saligny) la moder
nul arsenal de construcție 
care a acționat la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră. Pe 
fundalul unui impresionant 
tablou de muncă, desfășu
rat pe kilometri, o explica
ție pe cit de laconică pe 
atît de sugestivă : „într-o 
singură zi lucrau pe șantie
rele Canalului 6 000 de 
autobasculante Intre 16 si 
100 tone. 600 de excavatoa
re cu cupă de 0.8 oină la 9 
metri cubi. 620 de buldoze
re si screpere". Ca intr-un 
film crescind in amploare 
Si intensitate de la o sec
vență la alta se înlănțuie 
imaginile de un Impresio
nant dinamism ale nașterii 
și maturizării vastului șan
tier. Ce drum eroic I Re- 
văzîndu-1 in această viziu
ne definitivă, mesai către 
viitorime, imi amintesc de 
spusa unui constructor 
care, cu bună stiintă. para

fraza dictonul lui Cezar : 
Am venit, am luptat, am 
învins.

Drum jalonat, de-a lun
gul anilor, de succesivele 
vizite de lucru, de prețioa
sele orientări si indicații 
ale secretarului general al 
partidului — înscrise în 
memoria peliculei, păstrate 
In inimile miilor de con
structori. Drum epopeic de 
la primii țăruși la oglinda 
apelor, la impunătoarele 
ecluze, la salba portuară, 
la elegant arcuitele poduri. 
De la primii țăruși la pan
glica inaugurală, tricoloră 
(iat-o aici, expusă la loc 
de cinste) pe care a tăiat-o 
inspiratul ctitor al. ma
gistralei albastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, In ziua 
de 26 mai 1984. De la pri
mii țăruși la marea aduna
re populară de la Agigea 
din aceeași istorică zi (un 
vast panou îi fixează ima
ginea). cînd iubitul condu
cător al tării a rostit vizio
narele cuvinte : „Peste se
cole si milenii această nouă 
magistrală va rămine per
manent ca o mărturie a 
forței de creație si capaci
tății creatoare a poporului 
român, a societății noastre 
socialiste, a generației noas
tre care am schimbat 
cursul Dunării, creindu-i o 
nouă cale care va dăinui 
cit timp va dăinui planeta 
noastră".

Parcă ieri a fost... Cum 
de s-a desfășurat atît de 
grabnic timpul ? Cum de 
s-a si prefăcut el In 
Istorie ?

Mihai IORDANESCU

„Omagiu constructorilor magistralei albastre"
Gravură de DROCSAY IMRE
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In interesul suprem ul um unitu ții 
ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII ÎN ÎNTREAGA TARĂ

■

Să primeze rațiunea și luciditatea, 
să triumfe pacea!

Entuziasta adunare pentru dezar
mare și pace, desfășurată joi după- 
amiază în incinta Combinatului de 
industrializare a lemnului Pipera, 
din București, la care au participat 
mii de muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la unele întreprinderi de 
pe această mare platformă indus
trială a Capitalei, a exprimat ade
ziunea deplină la noile, inițiative și 
demersuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, pentru re
luarea cursului spre destindere în 
viața internațională. „în acest 
moment deosebit de grav caracte
rizat prin intensificarea cursei înar
mărilor, în special nucleare, moment 
de răspundere pentru întreaga ome
nire, președintele Nicolae Ceaușescu 
adresează popoarelor un nou și 
vibrant apel la rațiune, la acțiuni 
hotărîte pentru oprirea cursului 
periculos al evenimentelor. Iniția
tivele și demersurile sale, care au 
cunoscut imediat un amplu ecou 
internațional, propunerile concrete, 
realiste și constructive cuprinse în 
cuvintarea rostită la Plenara Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste s-au 
bucurat și se bucură de sprijinul 
întregului nostru popor, care-și 
manifestă prin ample și numeroase 
acțiuni deplina și unanima sa apro
bare" — a spus, deschizînd adu
narea. tovarășa Ana Vancioda, pre
ședinta Consiliului F.D.U.S. din 
sectorul 2 al Capitalei.

în continuare, numeroși vorbitori
— bărbați și femei, tineri și vârst
nici — au exprimat hotărirea lor 
fermă de a face totul, împreună 
cu colectivele - în- care își desfă
șoară activitatea, alături de între
gul nostru popor, pentru a sprijini 
lupta popoarelor de pretutindeni in 
vederea opririi cursei înarmărilor 
și înfăptuirii dezarmării. „Intr-un 
singur gînd, într-o singură simțire
— a spus Emilia Matei, muncitoare

„In deplină unitate cu voința și gîndurile întregului popor român, 
participanții la adunarea pentru dezarmare și pace desfășurată pe plat
forma industrială Pipera ne exprimăm recunoștința profundă față de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru neobosita activitate desfășurată de două decenii in fruntea parti
dului și a țării, pentru ridicarea scumpei noastre patrii pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației și progresului, pentru împlinirea idealului 
celui mai scump al omenirii — PACEA. Sintem hotăriți ca prin activita
tea ce o desfășurăm zi de zi să obținem noi si noi succese; in muncă. 
Totodată, ne angajăm să acționăm, strîns uniți im jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pen
tru a face tot ce depinde de noi astfel ca in lume să primeze rațiunea, 
să triumfe pacea".

Uniți în lupta pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare

Intr-o atmosferă de profundă 
responsabilitate, vineri, pe platoul 
din fața sediului întreprinderii 
„înfrățirea"—Oradea, unitate de 
prim rang a industriei construc
toare de mașini din țara noastră, 
peste 11100 de muncitori, tehni
cieni și ingineri s-au întrunit, după 
terminarea primului schimb de 
muncă, pentru a-și exprima totala 
adeziune la Chemarea și Apelul 
F.D.U.S., documente politice de 
adincă semnificație, în care se re
găsesc inițiativele și acțiunile de 
larg interes întreprinse pe plan 
internațional de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru înlătu
rarea primejdiei nucleare, pentru 
salvgardarea păcii. Participanții la 
adunare purtau portrete ale con
ducătorului partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceapșescu, dra
pele, pancarte pe care se putea 
citi : „Ceaușescu — Pace", „Să 
muncim și să luptăm, pacea să 
o apărăm", „Dezarmare — Pace".

„Pacea este temeiul tuturor în
făptuirilor noastre, a subliniat lă
cătușul loan Demian, secretarul 
organizației de bază nr. 1, secția 
montaj din Întreprindere. Prin re
zultatele muncii noastre sîntem și 
noi mesageri ai păcii și prieteniei, 
mașinile-unelte purtind marca „în
frățirea" fiind exportate în zeci de 
țări ale lumii. Fie ca aceste ma
șini pe care le făurim să servească 
totdeauna numai păcii și bună
stării".

Numeroși vorbitori — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
referi ndu-se la înțelesurile profun
de ale Chemării și Apelului 
F.D.U.S., și-au exprimat îngrijora
rea față de escalada cursei înar
mărilor, evidențiind încrederea că 
popoarele trebuie să facă totul 
pentru a face să triumfe rațiu
nea, pentru apărarea dreptului fun
damental al omului, al popoarelor, 
dreptul la viață, la existență libe

I

Participanții la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., precum și delegațiilor sovietică și 
americană la tratativele de la Geneva, in care se adresează chemarea de a se manifesta voința politică necesară pentru a se ajunge 
la încheierea unor acorduri corespunzătoare, menite să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare, la încetarea cursei înarmărilor pe Pă
mint și in Cosmos și adoptarea unor măsuri hotărîte și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare și 
înțelegere internațională.

Grupaj realizat de Nicolae PLOPEANU, Ioan LAZA, Ștefan D1N1CA

la C.I.L. Pipera — întregul nostru 
colectiv se adresează muncitorilor, 
popoarelor din întreaga lume : să 
ne unim rîndurile, să ne ridicăm 
glasul pentru a apăra viața copiilor 
noștri, pentru a apăra liniștea și 
pacea pe pămint".

Vorbind în numele colegilor săi 
de la Liceul industrial Pipera, 
eleva Carmen Marinescu a arătat : 
,.Ne sînt vii in memorie cuvintele 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tribună a 
Forumului tinerei generații, prin 
care ne amintea «că-n noi e număr 
și putere-, că în noi, în popoarele 
din Europa și din întreaga lume 
stau forța și capacitatea de a 
schimba înfățișarea lumii, de a 
apăra și a impune pacea. Din 
aceasta am învățat că trebuie să 
facem tot ce depinde de noi ca 
Anul Internațional al Tineretului să 
constituie un prilej de unire a 
tinerilor de pretutindeni pentru 
apărarea dreptului suprem la viață, 
la libertate, la independență și 
pace".

O altă idee care s-a degajat cu 
putere din cuvîntul vorbitorilor, 
din lozincile scandate de partici- 
panții la adunare a fost — așa 
cum arăta tovarășul Eugen Vinti- 
lcscu, tehnician, președintele 
O.D.U.S. de la C.I.L. Pipera — 
aceea că „muncind cu dăruire și 
abnegație la locurile noastre de 
muncă, obținînd noi și importante 
realizări, contribuim la înălțarea 
patriei noastre pe ' noi culmi de 
civilizație și progres, la triumful 
cauzei păcii în lume". Acelorași 
gînduri le-au dat glas Ion Tutu- 
naru, muncitor. Mihai Bunescu, 
economist, și Maria Stoian, mem
bră a comitetului sindical, toți de 
la C.I.L. Pipera.

în încheierea adunării, partici- 
panții au aprobat cu vii aplauze 
textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care, intre altele, se spune : 

ră și demnă. „Muncim într-o în
treprindere cu nume simbolic pen
tru sentimentul care trebuie să 
anime toate popoarele în lupta 
unită pentru nobilă cauză a păcii 
— arăta Grigore Ilolbea, vicepre
ședintele comitetului sindicatului 
din întreprindere. Este timpul ca, 
uniți, oamenii, indiferent de limba 
pe care o vorbesc, să determine 

Moment de la mitingul pentru pace de la întreprinderea „Automatica" din Capitală

factorii de decizie să treacă la mă
suri practice de dezarmare".

Vorbind în numele generației ti
nere, strungarul Torok Francisc; 
secretar adjunct al comitetului 
U.T.C. din întreprindere, a spus : 
„Socialismul a creat tinerei gene
rații condiții deosebite pentru de
plina afirmare. Dar, ca să putem 
restitui societății ceea ce ne-a dat, 
avem nevoie de pace. Or, un po- 
sibit război, mai nimicitor ca ori- 
cind prin urmările sale, ar nega 
însăși tinerețea noastră, rosturile 
muncii și proiectele noastre dc 
viitor". în spiritul aceleiași idei, 
inginera Silvia Mateș, președinta 
comisiei de femei din întreprin
dere, releva : „Ce poate da glas 
mai convingător dorinței de pace

„Exprimindu-ne deplina adeziune la noua și strălucita dovadă a 
înaltei răspunderi față de pacea lumii, pentru care dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, militați neobosit, vă asigurăm că 
vom face totul, alături de întregul popor, pentru a contribui cu toate 
forțele la înfăptuirea idealurilor de pace și progres in întreaga lume".

Un vibrant îndemn la responsabilitate
Pe platoul din incinta întreprin

derii de porțelan din municipiul 
Alba Iulia s-au întrunit, cîtcva sute 
de muncitori, maiștri și cadre teh
nice într-o însuflețitoare adunare 
consacrată păcii și dezarmării. At
mosfera vibrantă în care s-a des
fășurat adunarea a ilustrat adeziu
nea deplină a acestui colectiv la 
Apelul și Chemarea F.D.U.S., do
cumente ce dau expresie poziției 
poporului nostru fată de problema 
păcii și dezarmării, preocupare 
cardinală a contemporaneității.

„Spunînd un NU hotărît războiu
lui, menționa Elisabcta Mărginean, 
șef de birou, ne pronunțăm pen
tru dezarmare și pace. în consens 
cu aspirațiile întregului popor. Ne 
exprimăm, de asemenea, speranța 
că la Geneva tratativele sovieto- 
americane se vor încheia printr-un 
acord care să garanteze oprirea 
cursei periculoase a înarmărilor, și 
în primul rind a celor nucleare".

Maistrul Traian Popa — linul din 
oamenii de bază ai acestei binecu
noscute întreprinderi, devenite prin 
rezultatele obținute în ultimii ani 
pivot al industrializării socialiste a 
orașului Unirii — a spus : „Gindu- 
rile și sentimentele noastre se. re
găsesc ..întruchipate în nțma. ini
țiativă de pace a secretarului., ge
neral ăl" partidului, în Apelul și 
Chemarea F.D.U.S., care cheamă 
omenirea acum, încă în ceasul spe
ranței, să nu îngăduie creșterea 
primejdiei nucleare, a războiului 
nimicitor. Ne vom spori eforturile 
pentru realizarea sarcinilor noastre

„Oamenii muncii de la întreprinderea de porțelan din municipiul 
Alba Iulia dau o inaliă apreciere inițiativelor dumneavoastră de amplu 
ecou internațional pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor 
continentului, al tuturor popoarelor la viață, la pace. Vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu 
toate forțele pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și sta
tului nostru, care slujește pe deplin intereselor supreme de bunăstare 
și fericire ale națiunii noastre socialiste, idealurilor nobile ale păcii, 
înțelegerii și colaborării internaționale".

decît grija și dragostea tuturor
mamelor pentru viitorul copiilor
lor. Este in firea noastră să ne 
creștem copiii în liniște, în dra
goste de țară și pace. Iată de ce 
ni se pare absurd ca in timp de 
pace să se cheltuiască fonduri 
uriașe in scopul înarmării, in loc 
ca ele să fie folosite pentru con
struirea de școli și așezăminte de 
sănătate și cultură, pentru lichida
rea sărăciei și mizeriei pe Pă
mint. în numele a tot ce e viață, 
să ne spunem hotărît cuvîntul : 
NU armelor nucleare ! DA păcii !“ 

într-o atmosferă de vibrantă 
trăire patriotică, participanții au 
adoptat textul unei telegrame a- 
dresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, in
tre altele 

de producție, pentru a contribui 
astfel la înflorirea și dezvoltarea 
patriei, dar, în același timp, con- 
știenți de pericolul care pîndește 
omenirea, civilizația, viața, milităm, 
împreună cu întregul popor, pen
tru a opri cursa înarmărilor".

Cuvinte emoționante au rostit 
muncitoarele ceramiste Iolanda 
Muntean și Maria 'Timpănaru, care 
au arătat că nici un cămin în care 
viața înmugurește si cunoaște 
bucuriile și împlinirile muncii li
bere nu trebuie să se afle sub aripa 
neagră a primejdiei nucleare. „Așa 
cum obișnuim să dezbatem proble
mele însemnate ale muncii noastre, 
ne-am adunat acum să ne alăturăm 
voinței de pace a întregului popor 
— a spus în cuvîntul său chimista 
Maria Paniti, șef de secție. Produ
sele noastre, datorită specificului 
lor. poartă către alți oameni ai 
planetei gîndul nostru de bine. 
Mesajul care pornește acum din 
inimile noastre către alte jnimi 
fierbinți încorporează grija uriașă 
pentru soarta planetei, față de 
viitorul căreia noi, oamenii, avem 
obligații do mare răspundere. Tn 
numele acestei responsabilități co
mune. adresăm apelul nostru de; 
pace .și prietenie tutttt*of oamenilor 
planetei, pentru ca izbinda neîntif- 
ziată să ’fre a păcii".

Cu puternică însuflețire, prin vii 
și îndelungi aplauze și ovații, parti
cipanții la adunare au adoptat 
textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, printre altele :

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, ambasadorul acestei țări 
la București, Philip McKearney, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Constantin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționale, 
miniștri, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, oameni de cultură 
și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră și 
membri ai corpului diplomatic.

★
Președintele Partidului Liberal 

Radical din Danemarca, Thorkild 
Moller, care se află în vizită in țara 
noastră, a avut o întrevedere cu to
varășul Marin Vasile, președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

Au fost prezentate aspecte din ac
tivitatea cooperativelor agricole de 
producție, a asociațiilor economice 
intercooperatiste, precum și asocia
țiilor producătorilor agricoli din zo
nele necooperativizate.

Delegația daneză a avut, de aseme
nea, întîlniri și convorbiri la consi
liile Frontului Democrației și Unității 
Socialiste din județele Mureș, Alba 
și Sibiu și a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din aceste 
județe. (Agcrpres)

Din partea Ministerului 
Educației 

și Învățămîntului
Ministerul Educației și Invățămin- 

tului aduce la cunoștință că între 25 
și 30 septembrie 1985 va avea loc 
concursul de admitere la doctorat, 
înscrierile se vor face între 15 iunie 
și 15 iulie 1985 la institutele organi
zatoare de doctorat.

vremea
Institutul <le meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 iunie, ora 20 — 18 iunie, 
ora 20. In țară. : Vremea va fi insta
bilă și răcoroasă în vestul, centrul șl 
nordul țării și schimbătoare în cele
lalte regiuni. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi sub formă de 
averse. însoțite de descărcări electrice 
și izolat do grindină. Cantitățile de apă 
căzute vor depăși, izolat. 20 de litri 
pe metrul pătrat, mai ales în zonele 
de deal și de munte. Vîn tul va sufla 
moderat, eu Intensificări locale din 
sectorul sud-vestic la început, apoi 
din nord-vest. Temperaturile minime 
nocturne, in ușoară scădere, vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele 
maxime, diurne. între 18 și 28 de gra
de, izolat mal ridicate la începutul in
tervalului in sud. în București : Vre
me schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Ploi cu caracter de aversă, în
soțite de descărcări electrice, vor că
dea îndeosebi in a doua parte a in
tervalului. Vînt moderat, cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime, nocturne, vor oscila între 12 
și 15 grade, iar cele maxime, diurne, 
intre 24 și 23 de grade.

13.00 Telex
13,03 La sflrșit ele săptăinînă (parțial 

colori
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CONCURS PENTRU ELEVI PE TEMA 
ECONOMIEI

In scopul stimulării creației ar
tistice pe tema economiei, Casa de 
Economii și Consemnațiuni, în co
laborare cu Ministerul Educației șl 
învățămîntului, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și Uniunea artiștilor 
plastici, organizează, cu prilejul 
„Săptămînii economiei" — 25—31 
octombrie 1985 și a „Zilei elevului 
econom" — 26 octombrie 1935, a 
VIII-a ediție a concursului de lu
crări de artă grafică în rîndul ele
vilor.

Concursul va avea tema : „Eco
nomisirea la C.E.C. — foloasele 
personale și generale ale actului 
economisirii", la care pot participa ' 
elevi de la toate liceele și școlile 
din țară, îndeosebi elevi din școli
le cu program suplimentar de artă, 
ca și elevi care frecventează cercu
rile de artă plastică din cadrul ca
selor de cultură ale tineretului sau 
ale pionierilor și șoimilor patriei.

La concurs se pot prezenta ur
mătoarele genuri de lucrări :

— machete de afișe, fotomon
taje ;

— machete de pliante, prospecte ;
— machete de orare și calendare 

școlare ;
— machete de timbre, ecusoane, 

semne de carte, insigne.
Machetele de afișe și de foto

montaje se vor prezenta în forma
tul 50x70 cm și se vor cașera ; ma
chetele pentru pliante, prospecte, 
orare, calendare, semne de carte se 
vor prezenta în formatele adecvate 
acestor genuri de materiale ; cele
lalte machete (de timbru, insigne, 
ecusoane) se vor încadra in pas- 
partu.

La concurs elevii pot prezenta 
un număr nelimitat de lucrări din 
genurile menționate mai sus. Nu 
se admit lucrări care au fost tipă
rite anterior sau au fost prezenta
te la alte concursuri și expoziții.

După preselecție, la nivelul jude
țelor și municipiului București, lu
crările se depun la Centrala Casei 
de Economii și Consemnațiuni, 
București, Calea Victoriei nr. 13, 
sectorul 3, pină la data de 1 oc
tombrie 1985.

Cu privire la convocarea sesiunii C.A.E.R.
La 25 iunie a.c., în capitala Repu

blicii Populare Polone — Varșovia — 
se va deschide ședința a 40-a a se
siunii Consiliului de Ajiftor Econo
mic Reciproc.

Manifestări consacrate împlinirii 
a 20 de ani de la Congresul al IX-lea 

al Partidului Comunist Român
La Universitatea din Cluj-Napoca 

a avut ioc, vineri, simpozionul 
„Congresul al IX-lea al P.C.R. — 
moment de răscruce în dezvoltarea 
științelor sociale in România", orga
nizat de Consiliul municipal al 
educației politice și culturii socialiste 
și centrul universitar.

In comunicările și referatele pre
zentate au fost omagiate personali
tatea de excepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, ampla sa operă 
teoretică și practică, marile realizări 
dobindite de poporul român in pe
rioada inaugurată de istoricul Con
gres al IX-lea al P.C.R. A fost pre
zentată pe larg concepția Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,' 
cu privire la locul și rolul științelor 
sociale in făurirea societății socia
liști; multilateral dezvoltate, contri
buția acestora la educarea comunistă, 
patriotică și revoluționară a tinere
tului.

în încheiere, într-o atmosferă în
suflețitoare, participanții au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
o telegramă. în care se spune : „Dc 
numele și activitatea dumneavoastră 
sc leagă indisolubil adevărata re
naștere socialistă a științei și cultu
rii naționale, depășirea atitudinii 
dogmatice, dezmorțirea gindirii, inau
gurarea unui nou spirit științific, 
profund creator și realist în gindirc 
și activitate. Ca lucrători în domeniul 
științelor sociale, ca dascăli și cerce
tători. ne angajăm in fața partidului, 
a dumneavoastră, să ne sporim 
eforturile pentru studierea și apro
fundarea concepției revoluționare a 
partidului despre lume și viață, pen
tru relevarea caracterului său origi
nal. a remarcabilei dumneavoastră 
contribuții la dezvoltarea creatoare a 
științei despre lume și societate, că 
vom acționa cu perseverență pentru 
pregătirea temeinică .și multilaterală 
a tinerei generații, pentru formarea 
specialiștilor cu inaliă competență 
revoluționară și conștiință înaintată, 
cetățeni devotați cauzei socialismului 
și comunismului pe pămîntul patriei".

4-
La Ploiești s-nu desfășurat lucră

rile simpozionului „Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. moment de referință în via
ța partidului, a întregului nostru po
por. generat de spiritul novator, 
profund științific, consecvent revo
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Casa de Economii și Consemna
țiuni va acorda pentru cele mai 
bune lucrări următoarele premii :

a) Pentru eoncurenții din invâță- 
mintul primar și gimnazial :

— premiul I in valoare de 800 
de lei ;

— premiul II în valoare de 600 
de lei ;

— premiul III în valoare de 400 
de lei ;

— cinci mențiuni în valoare de 
cîte 300 de lei fiecare ;

.— două premii speciale în va
loare de 1 000 de lei și 800 de lei, 
școlilor care se clasează pe locul I 
și II pentru participarea la con
curs cu numărul cel mai mare de 
lucrări dc calitate.

b) Pentru eoncurenții din licee :
— premiul I în valoare de 1200 

dc Ici ;
— premiul II în valoare de 1 000 

de lei ;
— premiul III în valoare de 800 

de lei ;
— cinci mențiuni în valoare de 

cite 500 de lei fiecare ;
— două premii speciale în va

loare de 1 200 de lei și 1 000 de lei, 
școlilor care se clasează pe locul I 
și II pentru participarea la con
curs cu numărul cel mai mare de 
lucrări de calitate.

Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului. Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor și Uniunea artiștilor plas
tici vor acorda premii speciale.

Fiecare concurent poate primi un 
singur premiu.

Un juriu format din reprezen
tanți ai instituțiilor organizatoare 
ale concursului va selecționa lu
crările în vederea acordării pre
miilor. De asemenea, juriul va se
lecționa și lucrările , care se vor 
prezenta in cadrul expoziției ce se 
va organiza cu prilejul „Zilei ele
vului econom" — 26 octombrie 
1985.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului se pot ob
ține de la Centrala Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni, telefon : 
13 38 14/181; 185.

în conformitate cu înțelegerea rea
lizată, ședința sesiunii se va desfă
șura la nivelul șefilor de guverne din 
țările membre ale C.A.E.R.

luționar, promovat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, in toate domenii
le construcției societății socialiste 
românești". Simpozionul a pus în lu
mină importanta istorică a hotări- 
rilor Congresului al IX-lea al parti
dului în dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste, contribuția de
cisivă a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la îmbogă
țirea teoriei și practicii revoluțio
nare, poziția sa dc strălucit promo
tor al luptei pentru promovarea pă
cii, înțelegerii și colaborării între 
state, de luptător neobosit pentru 
cauza libertății și independenței po
poarelor.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la simpozion 
au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, in care se spune, în
tre altele :

Considerăm că een mai aleasă 
cinstire pe care o aducem aniver
sării a 20 dc ani dc la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, care, 
prin voința întregului partid și po
por, v-a ales pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in funcția su
premă de secretar general, este 
angajarea noastră deplină de a se 
face totul pentru realizarea exem
plară a sarcinilor pe acest an și 
pregătirea temeinică a condițiilor 
pentru anul 1986, pentru înfăptuirea 
cu succes a istoricelor hotăriri a- 
uopiate de Congresul al XIII-lca al 
Partidului Comunist Român, pentru 
ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Cu același prilej a fost deschisă 
expoziția fotodocumentară „Epoca 
Ceaușescu — epoca marilor împli
niri".

*
„Municipiul Craiova în epoca 

Ceaușescu — epoca de aur a Româ
niei socialiste" s-a intitulat sim
pozionul organizat, vineri, de Comi
tetul municipal Craiova al P.CiR.

La Timișoara a avut loc, vineri, 
simpozionul „Douăzeci de trepte ;de 
împliniri socialiste in patria noas
tră".

(Agerprcs)

INFORMAȚII SPORTIVE
SCRIMA. Finalele „Dftciadei" in 

sectorul’.performanței .vor- avea loc 
, astăzi și miipela Craiova, limbată se 
' vor 1 disputa' finalele la floretă mas
culin și la sabie pentru titlurile de 
campioni ai „Dnciadei“-1985, iar 
duminică întrecerile la probele de 
floretă feminin și la spadă. La fieca
re dintre finale sînt înscriși 24 Ide 
concurenți.

TENIS. La Istanbul a început me
ciul dintre echipele României I și 
Turciei contînd pentru turul II lai 
grupei A europene a competiției in
ternaționale de tenis „Cupa Daviș". 
După prima zi de întreceri, scocul 
este favorabil cu 2—0 formației ro
mâne. în primele două partide pe 
simplu, Florin Segărceanu l-a învms 
cu 6—3, 6—0. 6—1 pe Yavuz Erkan- 
gil. iar Adrian Marcu a dispus cu 
(1—2, 6—2, 6—1, de Necvet Demir.

Astăzi se va disputa partida de 
dublu, iar duminică sînt programate 
ultimele două partide de simplu.

FOTBAL. Duminică se desfășoară 
meciurile penultimei etape — a 33-a 
— a campionatului primei divizii la 
fotbal, la Craiova fiind programat 
derbiul dintre Universitatea Craiova 
și Steaua București, o „avanpremie
ră" a finalei „Cupei României", da 
duminica viitoare. Iată programul 
celorlalte întîlniri : Sportul studen
țesc — A.S.A. Tg. Mureș ; Politeh
nica Iași — Gloria Buzău ; F.C. Bi
hor — Dinamo : Jiul — Chimia Rm. 
Vilcea ; S.C. Bacău — F.C. Olt ; 
F.C.M. Brașov — Corvinul Hune
doara ; Rapid — F.C. Argeș ; F.C. 
Baia Mare-— Politehnica Timișoara. 
Ora de începere a meciurilor este 18.

BASCHET. La Stuttgart, în meci 
pentru locurile 9—1(1 din cadrul cam
pionatului european masculin de 
baschet, echipa Israelului a întrecut 
cu scorul de 90—89 (47—47) formația 
României.

ȘAII. între 19 iunie și 16 iulie se 
va desfășura la Jeleznovodsk 
(U.R.S.S.) unul dintre turneele in
terzonale ale campionatului mondial 
feminin de șah. La acest turneu, 
țara noastră va fi reprezentată de 
marea maestră Margareta Mureșan, 
printre celelalte participante numă- 
rîndu-se cunoscutele jucătoare Nona 
Gaprindașvili. Nino Gurieli. Mar
ta Litinskaia, Ludmila Zaițeva 
(U.R.S.S.). Maria Ivanka (Ungaria), 
Liu Șiulan (R.P. Chineză), Gordana 
Markovici (Iugoslavia) și Agnieszka 
Brusztman (Polonia).

Administrația dc Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 14 IUNIE 1985 
Extragerea I : 41 16 8 14 24 60 

80 87 61
Extragerea a Il-a : 64 58 48 51 7 

50 77 86 30
Fond de ciștiguri : 798 450 lei.

MEHEDINȚI. La Casa tineretu
lui din municipiul Drobeta-Turnu 
Severin a avut loc o sesiune de 
comunicări sub genericul „Me- 
hedințiul în epoca marilor împli
niri socialiste, «Epoca Nicolae 
Ceaușescu»". Au luat parte activiști 
de partid și de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă, ai colec
tivelor de muncă din întreprinderi 
și instituții. Comunicările susținute 
au evidențiat contribuția de o 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la profundele și înnoi
toarele prefaceri care au avut loc 
in toate sferele activității politice, 

economice și sociale în cei 20 de 
ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului. (Virgiliu 
Tătaru).

BACĂU. Două expoziții de artă 
plastică, organizate in cadrul ac
tualei etape a Festivalului național 
„Cintarea României", rețin în aces
te zile atenția iubitorilor de frumos 
din municipiul Bacău. Este vorba 
de expoziția care reunește lucrări 
de pictură ale medicului Gheorghe 
Munteanu și de expoziția de tapi
serie de la galeriile „Arta" ale 
Fondului plastic, aparținînd artistei 
Daniela Viișoreanu. Ambele re

flectă viața nouă a orașelor și sa
telor județului, munca oamenilor 
și transformările înnoitoare care au 
avut loc în anii socialismului, cu 
deosebire în ultimele două decenii, 
și pe meleagurile Bacăului. (Gh. 
Baltă).

CARAȘ-SEVERIN. Așezămintele 
de cultură din județul Caraș-Seve- 
rin găzduiesc în aceste zile nu
meroase manifestări politico-ideo- 
logice și cultural-artistice dedicate 
aniversării a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului. 
La clubul siderurgiștilor din Oțelul 
Roșu și la cele ale minerilor din

CARNET CULTURAL

Anina și Ocna de Fier, la casele 
orășenești de cultură din Moldova 
Nouă, Băile Herculane, Bocșa și 
Oravița au avut loc dezbateri și 
expuneri sub genericul „«Epoca 
Ceaușescu» — epocă de mari și 
strălucite înfăptuiri socialiste pe 
pămintul patriei". (Nicolae Cătană).

BUZĂU. In organizarea comitetu
lui municipal Buzău al P.C.R., la 
casa de cultură a sindicatelor a 
avut loc simpozionul „Două decenii 

de mari și profunde transformări 
calitative în viața întregii noastre 
societăți. Contribuția remarcabilă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
înnoirea și dinamizarea gindirii și 
practicii revoluționare", la care au 
participat numeroși oameni ai mun
cii, activiști de partid și de stat. 
(Stclian Chipcr).

MUREȘ. Cu prilejul împlinirii a 
85 de ani de viață și 65 de ani de 
creație a artistului plastic clujean 
Aurel Ciupe, la Palatul culturii din 
Tg. Mureș a avut loc, in prezența 
unui numeros public, deschiderea 
unei expoziții retrospective, orga
nizată de Comitetul județean de 

cultură și educație socialistă șl Mu
zeul de artă din Cluj-Napoca. 
(Gheorghe Giurgiu).

VILCEA. Sub genericul „Trepte 
de istorie comunistă", Casa de cul
tură a științei și tehnicii pentru ti
neret din Rîmnicu Vilcea a găzduit 
o suită de manifestări politice și 
cultural-educative dedicate ani
versării a două decenii de la Con
gresul al IXilea al partidului. De 
asemenea, s-a desfășurat un coloc
viu pe tema „Rolul tinerei genera
ții în ridicarea patriei pe noi culmi 
de civilizație și progres", la care au 
luat parte tineri muncitori din toa

te unitățile economice ale mu
nicipiului Rîmnicu Vilcea. (Ion 
Stanciu).

CLUJ. în cadrul Muzeului etno
grafic al Transilvaniei din Cluj- 
Napoca a fost deschisă o expoziție 
de artă populară. Cei aproape 50 
de creatori populari prezenți cu lu
crări în expoziție, reprezentind toa
te zonele folclorice ale județului 
Cluj, au participat la o întîlnire cu 
cercetători și specialiști din dome
niul etnografiei, la care s-au dezbă
tut probleme privind valorificarea 
tradițiilor și dezvoltarea activității 
de creație populară. (Marin Oprea).



Noi perspective dezvoltării relațiilor 
de colaborare prietenească 
dintre România și Turcia

Vizita de stat pe care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
întreprins-o în România președin
tele Republicii Turcia, Kenan Evren, 
a pus din nou în evidență însemnă
tatea deosebită a întîlnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt, care, așa 
cum atestă experiența acumulată pe 
parcursul ultimelor două decenii, au 
constituit factorul hotărîtor în ex
tinderea și aprofundarea raporturi
lor de colaborare dintre țările noas
tre.

Vizita s-a circumscris preocupări
lor României și Turciei de a îmbo
găți necontenit colaborarea recipro
că, atît în domeniile dezvoltării eco- 
nomico-sociale a celor două țări, cit 
și pe plan internațional, în efortul 
îndreptat spre soluționarea proble
melor majore care confruntă lumea. 
Semnificația ei deosebită constă în 
faptul că, în condițiile grave exis
tente pe plan internațional, a de
monstrat din nou că deosebirile de 
orînduire socială, ca și apartenența 
la alianțe politico-militare diferite 
nu pot și nu trebuie să constituie 
impedimente în calea conlucrării, ci, 
dimpotrivă, presupun intensificarea 
eforturilor pentru evidențierea mo
dalităților și căilor de apropiere, în
țelegere și conlucrare. Totodată, vi
zita, ca de altfel evoluția ansamblu
lui relațiilor dintre cele două țări, 
a reliefat încă o dată că temelia si
gură a unor asemenea legături trai
nice o constituie respectarea princi
piilor universal valabile ale depli
nei egalități în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, principii pe 
care sint statornic clădite raporturile 
dintre România și Turcia.

Desfășurîndu-se sub aceste auspi
cii favorabile, noile convorbiri 
româno-turce la nivel înalt, rezul
tatele vizitei s-au înscris ca impor
tante evenimente politice, pe plan 
bilateral, cit și internațional — dez
voltarea . conlucrării dintre țările 
noastre fiind un factor pozitiv pen
tru afirmarea destinderii, a relații
lor de bună vecinătate în regiunea 
noastră geografică, în întreaga Eu
ropă.

Evidențiind semnificația acestui 
eveniment. președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Vizita pe care 
o faceți in țara noastră constituie 
o nouă ilustrare a bunelor relații 
de colaborare româno-turce, o ex
presie a dorinței comune de a îm
bogăți cu noi elemente legăturile 
prietenești, tradiționale, dintre ță
rile și popoarele noastre. Este, fără 
îndoială, un motiv de satisfacție 
faptul că. în ultimii ani, aceste re
lații — întemeiate pe deplină egali
tate, stimă și respect reciproc — au 
cunoscut o dezvoltare continuă".

La rîndul său, președintele 
KENAN EVREN sublinia : „Vizitele 
reciproce între șefii de stat ai Tur
ciei și României au devenit tradi
ționale, ele fiind de natură să re
flecteze epneret și limpede stadiul 
foarte satisfăcător în care se află 
raporturile dintre țările noastre. 
Credem, de asemenea, că actualele 
convorbiri dintre noi vor fi elemen
te importante de încurajare și în
drumare pentru lărgirea legăturilor 
noastre de prietenie și vor contri
bui Ia întărirea colaborării dintre 
țările noastre".

Sintetizînd evoluția relațiilor re
ciproce, DECLARAȚIA COMUNĂ 
semnată de cei doi președinți jalo
nează, în același timp, perspective 
ample de dezvoltare în continuare a 
acestor raporturi, constituind un 
program de acțiune concret și bo
gat. în vederea extinderii și diversi
ficării colaborării pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral. ca și în alte domenii în care

se întilnesc Interesele țărilor noas
tre.

Desfășurat într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă și sinceritate, ca
racteristică relațiilor de prietenie șl 
bună vecinătate dintre cele două țări, 
dialogul dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenan Evren a pus în 
evidență satisfacția comună față de 
evoluția pozitivă a conlucrării ro
mâno-turce, care și-a găsit o con
cludentă expresie in progresele în
registrate în dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice. Pornindu-se 
de la stadiul actual, s-a cristalizat 
înțelegerea de a se conferi acestor 
relații stabilitate și o largă perspec
tivă prin încheierea unui acord co
respunzător pe termen lung. Un Im
portant domeniu al cooperării îl con
stituie transporturile, folosirea acti
vă a Canalului Dunăre—Marea Nea
gră, a liniilor de comunicație di
rectă, în general a Mării Negre pen
tru extinderea legăturilor dintre cele 
două țări — factor major al valori
ficării mai depline a avantajului 
apropierii geografice, al dezvoltării 
generale a colaborării dintre Româ
nia și Turcia.

Totodată, pornindu-se de la rezul
tatele obținute pînă acum, s-a hotă- 
rît extinderea, în continuare, a legă
turilor și colaborării în domeniile 
culturii, artei, științei și în alte do
menii, care contribuie la mai buna 
cunoaștere reciprocă intre cele două 
țări și popoare.

Cei doi președinți au efectuat un 
cuprinzător schimb de vederi asupra 
situației internaționale, evidențiin- 
du-se similitudinea pozițiilor Româ
niei și Turciei intr-un mare număr 
de probleme ale lumii contempora
ne. Este o nouă reafirmare a carac
terului rațional și constructiv al 
principiilor coexistenței pașnice, 
principii care presupun, pe deasupra 
oricăror deosebiri, evidențierea 
punctelor de convergență, a dome
niilor de cooperare și conlucrare. 
Astfel, exprimîndu-se îngrijorarea 
profundă față de agravarea situa
ției pe plan mondial, a fost din nou 
subliniată’cerința imperioasă a unor 
eforturi stăruitoare, din partea tu
turor statelor, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rind a înar
mărilor nucleare, pentru trecerea la 
măsuri de dezarmare. In această or
dine de preocupări, cei doi pre
ședinți au salutat negocierile sovie- 
to-americane privind armele nuclea
re și cosmice și au relevat cerința 
de a se depune eforturi — și de o 
parte, și de alta — pentru ca trata
tivele să ducă la rezultate pozitive, 
la .reducerea substanțială a armelor 
nucleare și, în final, la eliminarea 
lor din Europa și din lume. Potrivit 
poziției consecvente a țării noastre, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat din nou însemnătatea ini
țiativelor Uniunii Sovietice pri
vind instituirea unui moratoriu 
unilateral, ca și propunerile ulteri
oare în legătură cu sistarea, pe 
timpul tratativelor a experiențelor 
nucleare. Desigur, pentru ca aceste 
inițiative să fie eficiente, se impune 
ca Statele Unite să răspundă în mod 
corespunzător, astfel incit să se a- 
jungă la înțelegeri reciproc accepta
bile privind încetarea amplasării ar
melor nucleare și a oricăror expe
riențe cu asemenea arme, la oprirea 
militarizării Cosmosului. Avîndu-se 
în vedere faptul că problemele ce 
fac obiectivul tratativelor sovieto- 
americane depășesc,, prin însemnăta
tea lor, cadrul intereselor bilatera
le, a fost reliefată necesitatea ca 
toate țările, mai ales cele care fac 
parte din N.A.T.O. și din Tratatul 
de la Varșovia, să aducă, intr-o for
mă sau alta, o contribuție activă la 
succesul tratativelor, potrivit cerin

țelor păcii șl înțelegerii pe conti
nentul nostru și în întreaga lume.

Desfășurate cu puțin timp înainte 
de împlinirea unui deceniu de la 
Conferința general-europeană de la 
Helsinki, convorbirile româno-turce 
au reafirmat necesitatea ca aniver
sarea acestui important eveniment 
să prilejuiască intensificarea activi
tății statelor semnatare ale Actului 
final pentru destindere și securitate, 
pentru o Europă a păcii și colabo
rării, fără rachete și fără nici un fel 
de arme nucleare.

Ca țări situate în zona balcanică, 
România și Turcia au evidențiat în
semnătatea transformării Balcanilor 
într-o regiune a păcii, bunei vecină
tăți, cooperării și încrederii mutuale 
între țările din această regiune și au 
făcut un schimb de vederi asupra 
modalităților de realizare a acestui 
obiectiv în folosul tuturor țărilor din 
Balcani, reafirmîndu-și hotărîrea de 
a continua eforturile în această di
recție. Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a pus in evidență 
activitatea fermă a României pentru 
dezvoltarea unei largi colaborări în
tre țările balcanice, pentru soluțio
narea pe cale politică a tuturor pro
blemelor litigioase care mai există 
între unele țări din regiune, ceea ce 
ar constitui o contribuție de mare 
însemnătate la transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare și fără 
baze militare străine.

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți au reliefat cerința eliminării 
forței și amenințării cu forța în re
lațiile dintre state, imperativul lichi
dării conflictelor, a tuturor surselor 
de tensiune și pericole pentru pace. 
In acest spirit, șefii de stat ai Româ
niei și Turciei s-au pronunțat din 
nou pentru intensificarea eforturilor 
politice și diplomatice în vederea 
soluționării globale, prin tratative, a 
situației din Orientul Mijlociu, subli
niind că instaurarea unei păci trai
nice și juste în această regiune im
pune retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967, recunoașterea dreptu
lui la autodeterminare al poporului 
palestinian — inclusiv la constituirea 
unui stat palestinian independent — 
asigurarea independenței, suverani
tății și integrității tuturor statelor 
din regiune. De asemenea, expri- 
mînd îngrijorarea în legătură cu 
continuarea războiului dintre Iran și 
Irak, cei doi președinți s-au pro
nunțat pentru încetarea neîntîrziată 
a ostilităților și pentru soluționarea 
justă, prin tratative a conflictului, 
acceptabilă ambelor părți.

Reafirmarea sprijinului față de 
lupta pentru eliminarea oricăror for
me de colonialism și rasismului ; ne
cesitatea depășirii efectelor nocive 
ale situației economice internaționa
le. ale protecționismului, îndeosebi a- 
supra țărilor în curs de dezvoltare ; 
imperativul realizării unei noi ordini 
eeononîice mondiale'; cerința-întări
rii rolului și eficienței O.N.U. în 
dezvoltarea colaborării internaționa
le și soluționarea problemelor ma
jore care confruntă popoarele — iată 
alte subiecte ale dialogului, care au 
pus în evidență concluzii comune, 
lărgind aria colaborării dintre cele 
două țări.

Salutînd rezultatele convorbirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenan Evren, opinia publică din 
România nutrește convingerea că ele 
vor impulsiona, în continuare, dez
voltarea relațiilor de colaborare din
tre țările noastre. în folosul reciproc, 
constituind totodată o contribuție la 
cauza destinderii. înțelegerii și con
lucrării in Balcani și pe plan general 
european.

AI. CÂMPEANU

înțelegere sovieto-americană privind viabilitatea tratatului 
SALT. II

GENEVA 14 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. transmite că la Gene
va s-au încheiat lucrările sesiunii 
Comisiei consultative permanente 
sovieto-americane, menită să contri
buie la transpunerea în viață a o- 
biectivelor și prevederilor Tratatu
lui privind limitarea sistemelor de 
apărare antirachetă și ale Acordu
lui provizoriu privind unele măsuri 
în domeniul limitării armamentelor 
strategice ofensive (S.A.L.T. II), în
cheiate între U.R.S.S. și S.U.A. la

2S mal 1972, precum și ale Acor
dului privind măsurile de diminua
re a primejdiei izbucnirii unui 
război nuclear încheiat la 30 sep
tembrie 1971.

Părțile au semnat o înțelegere vi- 
zînd viabilitatea Tratatului privind 
limitarea sistemelor de apărare an
tirachetă și un alt document simi
lar referitor la necesitatea notifică
rii urgente, în cadrul măsurilor de 
diminuare a pericolului izbucnirii 
unui război nuclear intre U.R.S.S. și 
S.U.A.

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI UNIT

AL MARII BRITANII Șl IRLANDEI DE NORD

Continuă acțiunile agresive ale R.S.A. împotriva 
statelor din „prima linie"

® Raid asupra capitalei Rots wane! • Vii proteste în țări 
africane

GABERONES 14. (Agerpres). — 
Trupe ale regimului sud-african 
de apartheid au întreprins vineri în 
zori un raid agresiv împotriva o- 
rașului Gaberones, capitala Botswa- 
nei. într-o declarație difuzată de O- 
ficiul prezidențial al Republicii 
Botswana, citată de agenția Reuter, 
se arată că in cursul atacului au 
fost ucise 12 persoane civile, între 
care femei șj copii. Totodată, se 
precizează că mai multe locuințe au 
fost distruse și că au fost provocate 
și alte pagube importante.

Declarația .condamnă acest act de 
„brutalitate și violență" comis de 
guvernul rasist sud-african.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Ambasadorul Angolei la Națiuni
le Unite, Elisio de Figuereido, a a- 
nunțat că țara sa va cere convoca
rea unei sesiuni de urgență a Con
siliului de Securitate al O.N.U. pen
tru a analiza situația creată de a- 
tacurile armate ale forțelor sud- 
africane împotriva teritoriului an
golez.

El a precizat că cererea va fi 
înaintată după încheierea actualelor 
dezbateri asupra problemei Nami
biei.

HARARE 14 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Zimbabwe, Witness Mangwende, a 
condamnat invazia forțelor rasiste 
sud-africane împotriva capitalei Re
publicii Botswana. El a calificat 
această acțiune a R.S.A. drept un 
act brutal și nejustificat. Ministrul 
Zimbabwean a subliniat că acțiunile

regimului de Ia Pretoria alimentează 
starea de tensiune în regiune.

LAGOS 14 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat președintelui Botswa- 
nei, Quett Masire, citat de agenția 
Reuter, președintele Consiliului Mili
tar Suprem al Nigeriei, generalul 
Mohammed Buhari, a subliniat că 
raidul întreprins de trupele sud-afri
cane asupra capitalei botswaneze 
constituie o dovadă a disprețului Re
publicii Sud-Africane față de opinia 
publică mondială.

„Acest ultim afront într-un mo
ment în care Consiliul de Securitate 
al O.N.U. este sesizat de poziția ri
gidă a R.S.A. în problema indepen
denței Namibiei constituie încă o 
ilustrare a sfidării arogante a opiniei 
publice mondiale de către regimul 
de la Pretoria", se arată în mesaj.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Grupul țărilor nealiniate a îna
intat Consiliului de Securitate un 
proiect de rezoluție în care se face 
apel la aplicarea de sancțiuni severe 
împotriva Africii dc Sud. de natură 
diplomatică, economică și comercia
lă — informează France Presse.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor din Consiliul de Securitate a- 
supra situației din Namibia, repre
zentantul francez a subliniat, ca și 
reprezentanții majorității statelor 
prezente, că „amenințările, acțiunile 
de destabilizare și folosirea forței 
nu vor contribui nici la reglemen
tarea problemei namibiene, nici Ia 
aceea a altor probleme din sudul 
continentului".

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 14 (Agerpres). — După o 

slăbire a intensității luptelor în 
noaptea precedentă. în jurul tabere
lor de refugiați palestinieni Shatila 
și Bourj El Barajneh din sudul 
Beirutului s-au înregistrat, vineri, 
violente schimburi de focuri între 
milițiile șiite și combatanții pales
tinieni. Totodată, pozițiile șiite din 
vestul capitalei libaneze au fost 
ținta, unor noi bombardamente de 
artilerie și cu rachete efectuate de 
unități palestiniene situate în zona 
de munte la est de Beirut.

în ultimele 24 de ore s-au semna
lat dueluri de artilerie și între mili
țiile creștine și musulmane Ia linia

de demarcație dintre estul și vestul 
Beirutului. Mai multe proiectile au 
căzut în cartiere de locuințe din estul 
și vestul capitalei libaneze, explo
ziile soldindu-se cu victime. Surse 
ale poliției libaneze au anunțat că 
13 persoane au fost ucise și mai 
multe zeci rănite în cele două zone 
de confruntare.

Surse guvernamentale din Beirut 
au informat că, în contextul menți
nerii stării de tensiune, președintele 
Libanului, Amin Gemayel, depune 
eforturi intense, prin contacte cu 
reprezentanții diferitelor părți aflate 
în conflict, în vederea încetării cioc
nirilor.
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR s

Să înceteze cursa înarmărilor!
„Arsenalele nucleare — un grav pericol 

pentru omenire"
Constatările unor experți ai Institutului pentru studii 

Washington
ționind chiar la evenimente care nu 
uu legătură cu vreo criză".

Intitulat „Teatrele de luptă nu
cleare — legături globale in cursa 
înarmărilor", studiul prezintă, în 
peste 300 de pagini, date elocvente 
privind amploarea înarmărilor și 

. arsenalelor nucleare, atrăgînd aten
ția că peste 10 100 de arme nucleare 
se află in stare de alertă, gata de 
a fi declanșate in orice n/oment, 
între ele 3 100 de rachete nucleare 
amplasate la. bordul submarinelor. 
70 la sută din arsenalul armelor 
tactice ale S.U.A. se află pe terito
riul altor țări sau pe nave în lar
gul mării. Cineva ar trebui să aibă 
un control ferm asupra tuturor 
acestor arme, dar nu cred că cei de 
Ia Pentagon au o imagine clară 
asupra a tot ce se intîmplă", apre
ciază William Arkin.

„Trăim într-o lume a cărei exis
tență atirnă de un fir de păr" — 
este avertismentul dat. de autorii 
lucrării. Ei precizează că au publi
cat aceste date, obținute din docu
mente ale .Congresului S.U.A. și 
alte surse, pentru a dezvălui opiniei 
publice, oamenilor politici, oameni
lor de știință pericolele imense pe 
care le presupun arsenalele nu
cleare.

politice din
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Proporțiile inimaginabile ale arse
nalelor nucleare și pericolele ex
trem de mari pe care acestea le re
prezintă pentru pacea mondială, 
pentru însăși existența civilizației 
umane sint puse, din nou, in lumi
nă, prin date ilustrative, intr-un 
studiu publicat la Washington de 
doi dintre cei mai cunoscuți 
perți americani în materie 
William Arkin și Richard Field
house, de la Institutul pentru studii 
politice din capitala S.U.A. Tntr-un 
interviu acordat agenției Reuter, 
William Arkin, care conduce depar
tamentul pentru cercetări in dome
niul înarmărilor nucleare al acestei 
instituții cu caracter privat, subli
niază că in prezent peste 50 000 de 
focoase nucleare sint stocate pe te
ritoriul a. cel puțin 16 state, pe nave 
de suprafață și submarine aflate în 
diferite puncte ale globului. în ca
drul unui sistem declarat „de 
descurajare nucleară", dar care de
vine din ce în ce mai complicat și 
mai greu de ținut sub control. 
„Problema controlului, a spus el, 
constă în aceea că infrastructura 
nucleară — armamentele, cercetă
rile, comunicațiile și controlul pro- 
priu-zis — este atit de complicată, 
incit are o evoluție proprie, reac-

ex-

Luări de poziție în problema „războiului stelelor"
LONDRA 14 (Agerpres). — Tn 

Camera comunelor a Marii Britanii 
au început dezbaterile în problema 
bugetului apărării pe anul financiar 
1985/86. înaintea dezbaterilor, Parti
dul laburist, principala formațiune 
politică din opoziție, a dat publici
tății o declarație in care se pro
nunță împotriva programului ame
rican de cercetări militare spațiale 
cunoscut sub numele de „războiul 
stelelor", pe care il califică drept o 
spirală periculoasă in cursa înar
mărilor.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Henry Kissinger, fost secretar de 
stat al S.U.A., s-a pronunțat pen
tru includerea programului de cer
cetări „Inițiativa de apărare stra
tegică" — S.D.I., cunoscut sub nu
mele de „războiul stelelor", in pro
blematica abordată in cadrul ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva — informează

' A.D.N. Potrivit opiniei 
secretar de stat, S.U.A. au 
să discute cu Uniunea Sovietică 
despre un control serios al arma
mentelor, fiind posibilă realizarea 
de acorduri concrete.

agenția 
fostului 
datoria
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J Militanți ai mișcării pentru pace din Olanda, reafirmîndu-și împotrivirea \ 
l față de proiectele de amplasare a unor rachete de croazieră in țara lor

pescurt
baza convorbirilor din- 
celor două comunități

vizitei, 
primiți 
meni

ta comandamentul 
al N.A.T.O.
ANCHETA. Paria-

afirmativ la noul proiect de acord, 
elaborat pe 
tre. liderii 
cipriote.

laboratorului și pentru 
unor aparate. La o sup
la începerea zborului — 
medicii — procesul de

ganizarea de alegeri generale anti
cipate reprezintă „consecința lo
gică" a dezmembrării cabinetului 
de coaliție pe care l-a condus timp 
de doi ani.

ECHIPAJUL LABORATORULUI 
SPAȚIAL SOVIETIC „SALIUT-7“ 
își continuă activitatea pe orbită — 
relatează agenția T.A.S.S. Conform 
programului, Vladimir Djanibekov 
și Viktor Savinih continuă opera
țiunile de repunere în funcțiune a 
sistemelor 
verificarea 
tămină de 
apreciază 
adaptare la condițiile imponderabi
lității a luat sfîrșit. Cei doi cos- 
monauți au anunțat că se simt bine 
și s-au acomodat cu ritmul de acti
vitate în Cosmos.

liderilor comunității 
să răspundă pozitiv 
a O.N.U., astfel în- 
continuate eforturile 
unei soluții echi-

precizează o declarație 
Agenția Reuter amintește 

’ O.N.U.,
anunțat 
răspuns

CONVORBIRI CHINO-SOVIE- 
TICE. La Beijing au avut loc con
vorbiri între delegații ale ministere
lor afacerilor externe ale R.P. Chi
neze și Uniunii Sovietice — rela
tează agențiile China Nouă și 
T.A.S.S. Au fost examinate pro
bleme privind îmbunătățirea și dez
voltarea, în continuare, a relațiilor 
consulare dintre cele două țări.

COMISIE DE 
meniul Belgiei a creat o comisie de 
anchetă pentru clarificarea împre
jurărilor in care s-au desfășurat 
tragicele evenimente, de la 29 mai, 
de pe stadionul Heysel, din Bru
xelles, soldate cu 38 de morți și pes
te 450 de răniți — transmite agen
ția U.P.I. Comisia — se precizează 
— urmează să prezinte un raport 
final asupra acestor evenimente 
pină la 6 iulie.

SPANIA ȘI N.A.T.O. Referendu
mul care trebuie să determine dacă 
spaniolii doresc ca țara lor să ră- 
mînă sau nu în N.A.T.O. va avea 
Ioc in primăvara anului viitor, a 
declarat, la Madrid, într-o confe
rință de presă, președintele guver
nului spaniol, Felipe Gonzalez, in
formează agenția France Presse. 
Spania este membră a N.A.T.O. din 
mai 1982, dar guvernul socialist, in
staurat Ia conducere în decembrie 
același an, a hotărit „înghețarea" 
procesului de aderare a forțelor ar
mate spaniole 
militar integrat

LA BUDAPESTA. Ja- 
secretar general al

SITUAȚIA DIN NOUA CALE- 
DONIE. Ca urmare a stabilizării 
situației in ultimele săptămini, res
tricțiile de circulație in Noua Cale- 
donie au fost suspendate — trans
mite agenția France Presse. Intro
duse la 12 ianuarie in cadrul măsu
rilor prevăzute prin decretarea stă
rii de urgență, restricțiile de circu
lație au fost anulate prima oară la 
3 mai, dar reintroduse ulterior, ca 
urmare a reizbucnirii Incidentelor. 
Alte măsuri ale stării de urgență 
continuă să rămină in vigoare, pre
cizează agenția citată.

CONSILIUL ALIMENTAR MON
DIAL, întrunit la Paris, și-a în
cheiat vineri lucrările. Documentul 
adoptat de participanți subliniază 
necesitatea elaborării unor progra
me pe termen lung de dezvoltare 
a agriculturii, îndeosebi în Africa, 
continentul cel mai afectat de se
cetă și foamete. De asemenea, în 
document se relevă necesitatea 
sprijinirii țărilor in curs de dez
voltare nu numai pentru aplicarea 
de reforme in domeniul agricultu
rii, dar și pentru crearea unor con
diții care să le permită înlăturarea 
dificultăților economice și redu
cerea datoriei externe.

I DEMERSURI IN PROBLEMA CI
PRIOTĂ. Guvernul Republicii Ci- 

I pru a cerut 
j turco-cipriote 

noii inițiative

Icît să poată fi 
pentru găsirea 
tabile și durabile la problema ci-

Ipriotă - 
oficială, 
că secretarul general al 
Javier Perez de Cuellar, a

L“ partea greco-cipriotă a
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O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI 
AI P.C.K., condusă de Vasile Cojo
carii, secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., a efectuat o 
vizită de schimb de experiență în 
R.P. Polonă, la invitația 
P.M.U.P. La încheierea 
membrii delegației au fost 
de Kazimierz Barcikowski, 
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

PRIMIRE 
nos Kadar, 
P.M.S.U., l-a primit pe primul mi
nistru al Suediei, Olof Palme, care 
a întreprins o vizită oficială in 
R.P. Ungară. După cum transmite 
agenția M.T.I., convorbirea a prile
juit un schimb de opinii în proble
me ale relațiilor bilaterale, cit și în 
probleme ale păcii și securității eu
ropene, dezarmării, relațiilor Est- 
Vest.

CRIZA GUVERNAMENTALĂ DIN 
PORTUGALIA. Președintele Por
tugaliei, Antonio Ramalho Ea- 
nes, l-a primit pe primul mi
nistru, Mario Soares, cu care a 
examinat modalitățile de soluțio
nare a crizei guvernamentale de
clanșate prin demisia miniștrilor 
social-democrați din cabinetul de 
coaliție. într-o declarație radiotele
vizată făcută după întrevedere, 
Mario Soares a arătat că intențio
nează să-și prezinte demisia din 
funcția de șef al guvernului pentru 
a se găsi „soluția cea mai puțin 
dăunătoare" crizei guvernamentale, 
în context, Soares a admis faptul 
că dizolvarea parlamentului și or-

Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A
PALATUL BUCKINGHAM 

LONDRA
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cu ocazia aniversării zilei de 

naștere a Maiestății Voastre — Ziua națională a Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord — sincere felicitări și cele mal cordiale urări 
de sănătate și fericire personală, precum și de progres și prosperitate po
porului britanic prieten.

Sint convins că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre se vor dezvolta și în anii ce vin, in interesul celor 
două țări, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Călătorul pe meleagurile britanice 
înregistrează la tot pasul imagini 
ale noului în domeniile industriei, 
științei și tehnologiei, arhitectonicii, 
ea și în alte sfere de activitate. 
Sint tot atîtea dovezi că tradiționa
lismul caracteristic societății brita
nice nu este incompatibil cu recep
tivitatea la suflul revoluției științi- 
fico-tehnice, că simțul practic al 
englezului îl determină să se adap
teze „din mers" realităților lumii 
contemporane. De aici continue 
căutări, eforturi susținute pentru 
modernizarea .capacităților și pro
ceselor de producție pentru a păstra 
Marii Britanii un loc de frunte pe 
planul dezvoltării industriale. Este 
un proces de altfel firesc pentru 
țara de unde a pornit în secolele 
trecute „revoluția industrială".

Un exemplu elocvent al acestor 
mutații îl reprezintă cele două re
numite centre universitare — Ox
ford și Cambridge. Judecind după 
aspectul exterior al multor clădiri, 
cele două orașe par încă puternic 
ancorate în trecut. Pătrunzînd însă 
în amfiteatrele și laboratoarele co
legiilor, iei contact cu cele mai 
noi rezultate ale cercetărilor în ra
murile de virf ale științei și teh
nicii, înțelegi că trecutul a mode
lat prezentul, că prezentul dă con
tururi clare viitorului. ,

Fără aceste transformări șl mo
dernizări ar fi fost, evident, greu, 
dacă nu chiar imposibil, ca Marea 
Britanie să găsească răspunsuri la 
problemele multiple pe care le-a 
ridicat dezvoltarea postbelică. Acest 
lucru este atestat, de • pildă, de 
realizările remarcabile înregistrate 
în electronică și electrotehnică, în 
industria computerelor, in aeronau
tică și mecanică fină, în progresele 
obținute pe calea robotizării pro
ducției ș.a. La reușita adaptării eco
nomice la exigențele noi au con
tribuit, desigur, și exploatarea in
tensă a petrolului și gazelor din 
Marea Nordului, ca și extinderea 
colaborării și cooperării interna
ționale.

Datind încă din perioade înde
părtate, relațiile dintre România și 
Marea Britanie au cunoscut o dez
voltare mai puternică in ultimele 
decenii. Aceste raporturi, care și-au 
găsit materializarea pe cele mai 
diferite planuri — economic, poli
tic. științifico-tehnic, cultural — au 
fost puternic stimulate de nume
roasele contacte și convorbiri la 
București și Londra. Tn mod deose
bit s-au extins schimburile econo
mice, s-a diversificat cooperarea 
in asemenea sectoare cum ar fi cel 
aeronautic sau al industriei petro
chimice, in domeniul științific și 
tehnic.

O contribuție hotărîtoare la ex- 
tiderea colaborării multilaterale 
româno-britanice a avut vizita de 
stat întreprinsă in Marea Britanie 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația regi
nei Elisabeta a II-a și a ducelui 
de Edinburgh. Acordurile și înțe
legerile convenite au creat un ca
dril favorabil extinderii în conti
nuare a conlucrării economice, a 
cooperării în domenii de virf ale 
industriei și tehnicii contemporane.

Adincirea și diversificarea rela
țiilor româno-britanice, conlucrarea 
dintre cele două țări in diverse fo
ruri internaționale demonstrează 
că este pe deplin posibil ca intre 
țări deosebite ca orînduire socială, 
potențial și grad de dezvoltare să 
se statornicească bune raporturi de 
colaborare, atunci cînd se pornește 
de la dorința comunii de a se ac
ționa în acest sens, cind la temelia 
raporturilor interstatale se așază 
principiile egalității in drepturi, 1 
suveranității și independenței, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Această evoluție pozitivă a rela
țiilor bilaterale corespunde pe de
plin intereselor celor două țări și 
popoare, constituind. în același 
timp, o contribuție de seamă la 
cauza păcii, destinderii și securită
ții in Europa și in lume.

PARIS

Reuniune consacrată examinării efectelor crizei 
economice din Europa occidentală

PARIS 11 (Agerpres). — La Paris 
s-au desfășurat timp de două zile, 
din inițiativa P.C. Francez, lucrări
le unei reuniuni a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din 18 țări din Europa occidentală. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
dezbaterile s-au concentrat asupra 
crizei economice cu care sint con
fruntate statele capitaliste și a con
secințelor acesteia, îndeosebi infla
ția și șomajul.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme referitoare la pericolul pe 
care îl comportă pentru întreaga

omenire cursa Înarmărilor. Numai 
slăbirea încordării, s-a subliniat în1 
cadrul reuniunii, poate crea condiții 
pentru depășirea actualei crize.

In cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc după reuniune — re
latează France Presse — Maxime 
Gremetz, secretar al C.C. al P.C.I 
Francez, a relevat că participanții a- 
efectuat „un schimb util de infor-, 
mâții și experiență" cu privire Ia 
modalitățile de acțiune în vederea 
apărării intereselor oamenilor mun
cii afectați de recesiunea economică.

In sprijinul instaurării unei noi ordini economice 
internaționale

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat 
ziarului mexican „El Dia“, Fidel 
Castro Ruz, președintele Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, a evidențiat 
necesitatea unității de acțiune a ță
rilor latino-americane in lupta pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru înfrun

tarea crizei economice și soluționa
rea problem.ei datoriei externe — 
informează agenția Prensa Latina. 
Relevînd că actuala criză este cea 
mai gravă din istoria Americii La
tine, el s-a pronunțat pentru inten
sificarea cooperării regionale in Ve
derea depășirii dificultăților cu care 
se confruntă statele de pe continent

Evenimentele din America Centrală
• Nicaragua a suspendat moratoriul privind achiziționarea 
de arme în scopul apărării • „Imixtiunile străine, principala 
cauză a crizei” • Pentru continuarea eforturilor de pace 

ale „Grupului de la Contadora”
MANAGUA 14 (Agerpres). — Ca 

răspuns la aprobarea în Congresul 
S.U.A. a unor ajutoare pentru ele
mentele contrarevoluționare antisan- 
diniste, Nicaragua a anunțat suspen
darea moratoriului privind achizițio
narea de arme în scopul apărării, 
impus unilateral in luna februarie, 
în conformitate cu unul dintre 
obiectivele de bază cuprinse în Ac
tul de pace și cooperare elaborat de 
„Grupul de la Contadora". Măsura a 
fost anunțată de președintele Daniel 
Ortega Saavedra, intr-o alocuțiune 
radiotelevizată. Șeful statului Nica
ragua a reafirmat, totodată, dorința 
țării sale de a relua dialogul cu Sta
tele Unite, in vederea soluționării 
conflictului din America Centrală și 
a normalizării relațiilor bilaterale, 
tntr-un document al guvernului .și 
al Direcțiunii Naționale a Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională, 
prezentat de șeful statului nicara- 
guan, se reafirmă sprijinul față de 
Actul de pace și cooperare al „Gru
pului de la Contadora", precum și 
hotărîrea Nicaraguei de a-1 semna 
imediat, fără modificări.

SAN JOSE 14 (Agerpres). — Mi
nisterul costarican de Interne a a- 
nunțat arestarea lui Roberto Cha
morro, unul dintre liderii grupului 
contrarevoluționar nicaraguan auto
intitulat „Alianța Revoluționară De
mocratică" (ARDE) — informează 
agențiile Prensa Latina și France 
Presse. Chamorro, care este șeful 
operațiunilor ARDE, a declarat că 
se afla pe teritoriul costarican pen
tru a pregăti noi atacuri împotriva 
unităților armatei populare sandi- 
niste, după ce a abandonat baza con
trarevoluționarilor „La Penca", ocu
pată de armata nicaraguană. El va 
compare în fața unui tribunal costa
rican.

MANAGUA 14 (Agerpres). — Nica
ragua a invitat „Grupul de la Con
tadora" să trimită „o delegație spe
cială" în mai multe puncte din zona 
fluviului San Juan, de la frontiera 
costaricano-nicaraguană, pentru a 
ancheta la fața locului situația crea
tă de acțiunile elementelor contra
revoluționare antisandiniste — trans
mite agenția Prensa Latina, citind 
un comunicat oficial dat publicității 
la Managua.

BRUXELLES 14 (Agerpres). — Po
litica de șantaj, dictat și imixtiune 
constituie principala cauză a crizei 
actuale din America Centrală — a 
declarat, într-un interviu acordat zia
rului belgian „Le Soir", președintele 
Mexicului, Miguel de la Madrid 
Hurtado, aflat într-o vizită oficială 
în capitala belgiană. O asemenea po
litică impietează realizarea de pro
grese în eforturile diplomatice ale 
țărilor membre ale „Grupului de la 
Contadora", vizînd instaurarea păcii 
în această regiune. Scopul activității 
acestui grup, a precizat șeful statului 
mexican, este realizarea unui acord 
general de pace în America Centrală.

KINGSTON 14 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Kingston, 
primul ministru al Jamaica!. Edward 
Seaga, s-a pronunțat pentru conti
nuarea eforturilor de pace în Ameri
ca Centrală întreprinse de „Grupul de 
la Contadora" — transmite „Jamaica 
Press Nows Agency". El a arătat că 
soluționarea pe căi politice, prin ne
gocieri a stării conflictuale din re
giune ar asigura stabilitatea și liber
tatea de care au nevoie popoarele din 
zonă și s-a pronunțat pentru respec
tarea în raporturile internaționale a 
principiilor suveranității și indepen
denței naționale, egalității juridice a 
statelor și autodeterminării po
poarelor.
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