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Programul de măsuri pemro intensificarea actii/itaiii 
de colectare a materialelor reiolosibile

- litâepM riguros in fiecare localitate prin participarea acta 
a tuturor ceWeniior, a tuturor întreprinderilor si instituțiilorUna din coordonatele fundamentale ale politicii economice a partidului stabilite la Congresul al XIH-Iea o reprezintă dezvoltarea bazei proprii de. materii prime și materiale, în cadrul căreia un rol deosebit îl are intensificarea recuperării și valorificării materialelor reiolosibile.Este o problemă pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus-o cu fermitate în atenția colectivelor de oameni ai muncii, a factorilor de răspundere din întreprinderi, centrale și ministere în cuvîntarea rostită la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Cu acest prilej, referin- du-se la programul de intensificare a activității de colectare a materialelor refolosibile, supus dezbaterii acestui forum al democrației muncitorești, secretarul general al partidului preciza că, în această privință, este necesar să avem permanent în vedere teza materialist-dialectică potrivit căreia în natură nimic nu se pierde, totul se transformă, teză care, adaptată la cerințele noastre, trebuie formulată : „nimic să nu se piardă, totul să fie recirculat și refolosit in economie !“Iată, într-o expresie sintetică, e- sența acțiunilor la care sînt chemați să participe toți oamenii muncii, toți cetățenii. Pentru că, așa cum s-a arătat, punînd în valoare toate resursele materiale rezultate din procesul de producție și din consum, putem și trebuie să asigurăm o parte însemnată a aprovizionării tehnico- materiale, economisind importante fonduri, inclusiv ’valutare ‘ 'pentru importul de materii prime noi.Preocupări intense, la scară națională, pentru. recuperarea și readucerea în circuitul economic a materia

lelor refolosibile există în numeroase țări ale lumii și, ceea ce se cuvine subliniat, îndeosebi în țări dezvoltate din punct de vedere industrial. în tot mai multe țări această activitate a dobîndit un caracter organizat, creîndu-se o adevărată industrie a reciclării materialelor, la buna funcționare a căreia participă nu numai unități economice și instituții specializate, ci, fapt ce trebuie relevat, și cele mai largi categorii ale populației, în diferite forme.Se poate aprecia deci că activita
'sSMBB NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!

tea de reciclare a materialelor a devenit o preocupare la scară mondială. Activitate care nu este neapărat legată de o situație conjunc- turală într-un loc sau altul, într-o țară sau alta, ci exprimă o firească linie de conduită întemeiată pe principiul că nu trebuie să se irosească nimic din resursele materiale de care putem dispune, resurse pentru crearea cărora s-au depus eforturi, s-au făcut cheltuieli de muncă, de energie și care pot fi folosite în continuare în condiții eficiente. .în țara noastră, pe baza orientărilor date de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile s-a dezvoltat an de an, de la un cincinal la altul, înregistrînd rezultate notabile’în unele^ sectoare, Ia o serie de categorii de materiale. După cum se cunoaște, în ultimii ani activitatea în acest domeniu s-a desfășurat potrivit unui cuprinzător program de amplificare a recuperării și valori

ficării materialelor refolosibile a- doptat de Conferința Națională a partidului.Ținîndu-se seama de necesitățile actuale ale asigurării bazei tehnico- materiale pentru dezvoltarea economiei, de evoluțiile intervenite în industria reciclării, amplul program de măsuri aprobat la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale are ca o trăsătură definitorie cerința îmbunătățirii radicale a ac
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE.

tivității în acest domeniu. In a- ceastă privință se pornește de la realitatea că rezervele de materiale refolosibile ce pot fi și trebuie reintroduse în circuitul economic sînt încă mari, cu mult superioare realizărilor de pînă acum. Cîteva exemple edificatoare în această privință : în șase luni din acest an, unitățile metalurgice au valorificat cu cîteva sute de mii de tone mai puține materiale refolosibile feroase decît a fost prevăzut. De ce ? Pentru că aceste unități nu și-au îndeplinit propriile sarcini de a pune în valoare importante resurse de fier vechi și fontă rezultate din procesele de producție, cum sînt metalele din zguri de oțelărie, urși, scoarțe, oale de turnătorie și lingotiere uzate. Care au fost consecințele ? Consum suplimentar de fontă nouă, res- -pectiv de minereu de, fier-și cocs.De asemenea, reține atenția faptul că nivelul colectărilor, pe ansamblul economiei, este necorespunzător și la alte categorii de materiale refolosibile, planul pe perioada la 

care ne-am referit nefiind îndeplinit cu 27 000 tone la maculatură, 5 000 tone la mase plastice, 29 000 tone la cioburi de sticlă, 1 300 tone la zinc și 141 000 bucăți la, anvelope pentru reșapare.Porniridu-se de la aceste realități, programul amintit prevode majorarea, peste prevederile de plan, eu 5—10 la sută a cantităților de resurse materiale recuperate din unitățile socialiste în acest an și cu 10—15 Ia sută in anul 1986 ; totodată, atit în acest an, cît și în anul viitor, colectările dc la populație urmează să sporească cu 20—25 la sută.Pentru înfăptuirea acestor obiective, programul stabilește cu claritate măsurile care se impun, datele la care trebuie înfăptuite, responsabilitățile precise ce revin întreprinderilor, centralelor, ministerelor, consiliilor populare, organizațiilor de tineret, de masă și obștești pentru mai buna organizare a colectării, transportului și depozitării materialelor refolosibile de la populație, intensificarea activității de recuperare și valorificare în unitățile economice. O importanță deosebită este acordată măsurilor politico-organiza- torice, intensificării muncii de propagandă în rîndul tuturor categoriilor de cetățeni pentru dezvoltarea spiritului de responsabilitate patriotică față de creșterea avuției naționale, gospodărirea rațională a fiecărui gram de materii prime, introducerea în circuitul economic și valo-
Cornelîu CÂRLAN

(Continuare în pag. a V-a)

AERONAUTICA ROMÂNEASCĂ 
la altitudinea unui timp creator

GÎNDIREĂ Șl ACTIVITATEA TOVARĂȘULUI NICOLflE CEAUȘESCU 
- STRĂLUCITE CONTRIBUȚII LA ÎMBOGĂȚIREA CONCEPȚIEI 

REVOLUȚIONARE A CLASEI MUNCITOARE

0 viziune științifice, realiste, 
privind accentuarea laturilor 

calitative ale factorilor de producție
în cadrul laborioasei opere teoretice și practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate, un loc deosebit îl ocupă problemele privind asigurarea unei calități tot mai înalte în toate domeniile vieții sociale. Printr-o logică implacabilă, pe suportul unității dialectice dintre economic și politic, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat necesitatea accentuării caracterului intensiv al economiei noastre naționale, iar prin căile și direcțiile stabilite a creat instrumente autentice de acțiune practică în înfăptuirea unei e- conomii moderne, dinamice, de înaltă eficiență și competitivitate e- conomică.în acest context general, o caracteristică e- sențială a strategiei dezvoltării economiei românești o constituie dezvoltarea susținută a forțelor de producție pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, accentuarea permanentă a laturilor calitative ale factorilor de producție. în centrul politicii de dezvoltare și modernizare a economiei naționale, mai ales după cel de-al IX-lea Congres al partidului, stă orientarea fermă spre utilizarea rațională și cu eficiență economică maximă a resurselor materiale, naturale și de muncă atrase în procesul reproducției socialiste lărgite.Pînă în deceniul al nouălea, economia noastră s-a dezvoltat cu precădere sub influența factorilor extensivi. Creșterea economică de tip preponderent extensiv se explică prin necesitatea formării, într-o perioadă istorică relativ scurtă, pe baza industrializării, a unei puternice baze tehnico-materiale în toate ramurile economiei naționale, a unui număr important de noi capacități de producție.Pe măsura dezvoltării forțelor de producție, a creării unui puternic a- părat de producție în toate ramurile 

Doua decenii 
de la 

Congresul 
al IX-lea 

al partidului

economiei naționale, și în primul rînd în industrie, partidul nostru, prin contribuția nemijlocită, creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fundamentat necesitatea trecerii de la o dezvoltare preponderent extensivă la o dezvoltare intensivă în care factorii calitativi, de eficiență și competitivitate, să devină prioritari în susținerea creșterii economice.In viziunea partidului nostru, su

portul efectului de antrenare pa care-1 asigură factorii calitativi ai dezvoltării economice rezultă din efortul de integrare a celor mal noi cuceriri ale revoluției științifico-teh- nice contemporane în toate domeniile vieții sociale, știința și tehnologia avînd rol determinant în realizarea strategiei economice. In condițiile contemporane, știința aduce o contribuție uriașă la perfecționarea și înnoirea mijloacelor de muncă, la descoperirea, punerea în valoare și crearea de noi obiecte ale muncii, la perfecționarea forței de muncă, la crearea de noi produse cu însușiri superioare, la accentuarea laturilor calitative ale factorilor de producție.Ansamblul de măsuri referitoare Ia accentuarea laturilor calitative ale factorilor de producție își găsesc concretizarea în Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor în perioada 1983—1985 și piuă în 1990, ela

borat pe baza orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea de a spori forța competitivă a economiei noastre naționale, capacitatea ei de a valorifica la cel mai înalt nivel mondial munca poporului român.Problemele îmbunătățirii calității sînt abordate într-o viziune modernă, complexă, avîndu-se în vedere atît caracteristicile funcționale, constructive, de fiabilitate ale produselor, cît și cele e- conomice — consumuri, costuri, grad de valorificare a materiilor prime, productivitatea muncii, e- ficiența economică generală. în acest context, ca o condiție esențială a înfăptuirii acestui program, partidul nostru concepe progresul calitativ al mijloacelor de muncă în legătură nemijlocită cu dezvoltarea ramurilor moderne, de vîrf ale industriei.Ca urmare a măsurilor prevăzute în Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, s-a prevăzut ca pînă în 1990 să se asigure ridicarea calității și tehnicității produselor, în proporție de 90—95 la sută, la cotele realizărilor pe plan mondial, la anumite produse preconizîndu-se chiar devansarea actualului nivel mondial, ceea ce va asigura creșterea permanentă a competitivității la export, valorificarea superioară a muncii întregului nostru popor.în anii edificării socialiste a fost creat un aparat tehnic de producție modern și complex. Numai în perioada 1965—1984 au fost puse în funcțiune fonduri fixe însumînd circa 2 100 miliarde lei, din care partea covîrșitoare în industrie.Paralel cu înzestrarea economiei naționale cu noi fonduri fixe, se urmărește sporirea eficienței utilizării lor, îndeosebi printr-o folosire in-
Prof. dr. Sandu COSTACKE
(Continuare în pag. a IV-a)
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Toate drumurile duc acum spre lanurile de grîu
Echipa de reporteri a „Scînteii“ transmite

din judelui TeleormanDupă cîteva zile de încercări, luni a fost prima zi cînd unitățile agricole din județul Teleorman au trecut cu toate forțele la secerișul griului. Dintr-un început menționăm cîteva dintre măsurile specifice campaniei din acest an, întreprinse de comitetul județean de partid, pentru ca recolta să fie strînsă și pusă la adăpost într-un timp cît mai scurt. în primul rînd, lucru ce se poate verifica în toate unitățile agricole, este vorba de, organizarea temeinică a activității în cîmp. Apoi am reținut, din discuția cu primul-secretar al comitetului județean de partid, că. pornindu-se de la constatarea concretă că în u- nele zone din nordul județului puternic afectate de secetă producția este mică, iar pe terenurile irigate din sudul județului se prelimina o recoltă bună, s-a organizat o acțiune de redistribuire a combinelor. Scopul ? Față de 8—10 zile cit este prevăzut să dureze

secerișul, în fiecare unitate agricolă, în consiliile agroindustriale Piatra, Pu- rani, Furculești și Turnu

pe scurt, cîteva secvențe :C.A.P. Lița. Una din u- nitățile unde au fost aduse forțe suplimentare. în lanurile bogate erau în lucru zeci de combine. Mijloacele de transport, asigurate în număr mare, sînt într-un continuu du-te-vino
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Scurtă fișă de campanie
• Pînă în seara zilei de 1 iulie, griul 

a fost recoltat de pe 20 la sută din su
prafața cultivată.

• Luni, viteza . realizată la seceriș — 
7 150 hectare — s-a apropiat de cea pla
nificată — 9 000 hectare pe zi

• La aceeași dată, culturile duble și 
succesive au fost însămînțate pe ‘tO OOO 
hectare, adică 42 la sută din suprafața 
prevăzută

Măgurele, datorită deplasării unor combine din consiliile agroindustriale Crîngeni, Dobrotești, Dră- gănești-Vlașca, Roșiori de Vede și Tătărăștii de Jos, s-au asigurat mijloacele mecanice necesare, îneît griul să fie strîns în numai 5—6 zile.
Dublu față de ziua precedentăPe traseul efectuat pe parcursul unei zile întregi, prin multe unități agricole din județ, am fost martorii unei ample concentrări de forțe la seceriș. Iată,

I 
ii

;i
Jîntre arie și bazele de recepție.C.A.P. „30 Decembrie" — Alexandria. De la ora 8 pînă la ora 12, cele 11 combine recoltaseră 35 hectare, „în ritmul acesta — ne spune președinta unității, tovarășa Ana Căciulită — pînă sîmbătă încheiem se-cerișul."C.A.P. „7 Noiembrie" — Alexandria. Același ritm și aceeași apreciere : „Sîmbătă încheiem secerișul".I.A.S. Roșiori. Inginera

Paula Blaj, directorul unității, care se afla la ferma Urlui, ne-a prezentat pe scurt programul de lucru al zilei. Reținem o cifră semnificativă : s-a realizat ritmul zilnic stabilit — 350 hectare recoltate.Baza de recepție din consiliul agroindustrial Roșiori de Vede. Pînă la ora 12,30, cele 21 unități agricole repartizate aici livrează a- proape 1 000 tone de grîu. „Pînă seara — aprecia tovarășul Gheorghe Căpățî- nă, șeful bazei — mai primim 1 800 tone. Mai mult decît dublu față de ziua precedentă". Dovadă că pretutindeni se lucrează cu toate forțele.C.A.P. Măldăeni. 100 de copii de la școala generală din localitate adunau spicele rămase în urma combinelor. Fac treabă cît două combine. — declară președintele unității, inginerul Gheorghe Blaj.C.A.P. Mavrodin. Se secera frumos, dar multe spice rămîneau în urma combinelor. Cele cîteva cooperatoare care secerau pilcurile de grîu rămase ici-colo, evident, nu puțeau
Aurel PAPADIUC 
Lucian CIUBOTARU 
Stan STEFAN
(Continuare în pag. a H-a)

Recoltarea griului pe terenurile cooperativei agricole „30 Decembrie" — Alexandria, județul Teleormcn

Dacă toate țările — într-o mai 
mare sau mai mică măsură - utili
zează avionul, numai o parte dintre 
ele, relativ puține, reușesc să-l și 
fabrice. Explicația e simplă. Creație 
dintre cele mai complexe ale ge
niului uman, a o realiza la un nivel 
competitiv presupune o știință, o 
tehnică, o industrie de mare alti
tudine.

Titlu de mîndrie patriotică, Româ
nia construiește avioane. Mai mult, 
România socialistă dispune în pre
zent de o bine articulată și mo
dernă industrie aeronautică.

Numai o concepție cutezătoa
re și o acțiune dinamică, revoluțio
nară puteau, intr-un atît de scurt 
răstimp istoric cum este cel deschis 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui, să conducă la revigorarea aero
nauticii românești, la îmbogățirea 
strălucitelor tradiții naționale din 
acest domeniu, la puternica afir
mare a aripilor cu tricolor.

Toate s-au înfăptuit în spațiul și 
sub semnul regenerator, creator al 
Epocii Ceaușescu.

Toate au la bază gîndirea vizio
nară și fapta de ctitor ale secreta
rului general al partidului.

Cînd evocăm ctitoriile celor două 
decenii, ne gîndim de obicei, în 
primul rînd, la marile construcții : 
Canalul Dunăre-Marea Neagră, 
Metroul, marile hidrocentrale, sal
bele de platforme industriale și noi 
așezări. Dar în egală măsură cti
torii - și încă dintre cele pe care 
se sprijină scara spiralată a pro
gresului I - sînt o serie de ramuri, 
domenii, programe prioritare apă
rute la noi în acești ani. Din rîndul 
lor se desprind și se înalță, spre 
bucuria gîndului și a inimii, ciocîr- 
liile argintii în care palpită o fă- 
rîmă, o minunată fărîmă de geniu 
românesc.
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TELEGRAME

Cu prilejul alegerii tovarășului A. A. Gromiko in funcția 

de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului ANDREI ANDREEVICI GROMÎKO
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. MOSCOVADragă tovarășe Gromîko,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al meu personal, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez felicitări' cordiale și cele mai bune urări cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Partidul și statul nostru acordă o importanță deosebită dezvoltării continue a raporturilor tradiționale și colaborării multilaterale româno-sovietice, ceea ce corespunde pe deplin intereselor fundamentale ale popoarelor și țărilor noastre, cauzei generale a socialismului și păcii.Exprim convingerea că, in spiritul înțelegerilor adop

tate la nivel înalt, în viitor se vor extinde tot mai mult relațiile româno-sovietice, conlucrarea pe arena internațională pentru pace, destindere și securitate în Europa și în lume, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru înțelegere și colaborare între popoare.Adresîndu-vă, încă o dată, cele mai calde urări de succes în activitatea dumneavoastră, folosesc prilejul pentru a transmite tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică urarea de noi înfăptuiri în opera de construcție a societății socialiste și comuniste, in întimpinarea celui de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S., in lupta pentru pace, dezarmare, securitate și colaborare internațională.Cu salutări tovărășești,
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii tovarășului Pal Losonczi in funcția

de președinte al Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare

Tovarășului PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populate UngareCu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, vă adresez cele mai bune urări.Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că

BUDAPESTA relațiile bilaterale de prietenie și bună vecinătate vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, în interesul țărilor noastre, al cauzei socialismului și păcii.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Social.stc România
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BPIRITUL INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUBWMĂ BINE ORGANIZATĂ PENTRU REALIZAREA PLANULUI
Pentru afirmarea puternică a factorilor intensivi ai creșterii economiceMECANIZAREA, AUTOMATIZAREA Șl ROBOTIZAREA PROEJUCȚIEI- CONDIȚII HOTARiTOARE ALE PROGRESULUI ECONOMIC

Campania agricolă - desfășurată exemplar!

In strînsă concordanță cu orientarea fundamentală 
a politicii partidului nostru spre promovarea în toate 
sectoarele de activitate a celor mai avansate cuceriri 
ale științei și tehnicii contemporane, așa cum se pre
vede în Directivele Congresului al XIII-lea al parti
dului, în cincinalul viitor, circa 55 la sută din creș
terea productivității muncii se va realiza prin introdu
cerea și generalizarea progresului tehnic, îndeosebi 
prin aplicarea tehnologiilor noi de fabricație, 
canizarea și automatizarea producției, 
mașini și instalații de înalt randament 
zarea celor existente. In acest scop, se 
sistemele automatizate și mecanizate, ponderea pro
ducției industriale realizate în aceste sisteme urmînd 
să se ridice la 70 la sută în anul 1987 și la peste 
90 la sută la sfîrșitul cincinalului. Totodată, se va 
trece la realizarea pe scară largă de linii, secții și 
sectoare complet automatizate și robotizate.

Sînt prevederi în care își află o nouă și puternică 
reafirmare consecvența cu care acționează partidul 
nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea noii revoluții tehnico- 
științifice și făurirea, pe această bază, a unei economii 
moderne, intensive și de înaltă eficiență, capabilă să 
asigure creșterea susținută a avuției

me-
dotarea cu 

și moderni- 
vor extinde

naționale, ridi-

carea continuă a bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

Avînd în vedere importanța cu totul deosebită pe 
care o au in actuala etapă de dezvoltare intensivă a 
economiei naționale mecanizarea, automatizarea și 
robotizarea producției, cerință subliniată din nou, cu 
deosebită claritate, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara comună a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, ziarul „Scinteia", în colaborare 
cu Consiliul județean de control muncitoresc al activi
tății economice și sociale Brașov, au organizat pe 
această temă o dezbatere, la care 
lancu Purcăroiu, director tehnic al întreprinderii de 
autocamioane ; Nicolae Ungureanu, șeful atelierului 
proiectări mecanizări din cadrul întreprinderii de 
scule Rișnov ; Elisabeta Dânilă, șefa compartimentu
lui de cercetare-proiectare din cadrul întreprinderii de 
radiatoare Brașov ; Nicolae Șovăială, director tehnic 
al întreprinderii „Tractorul" ; lura Stavăr, inginer-șef 
cu pregătirea fabricației la întreprinderea mecanică 
nr. 2 Brașov ; Ovidiu Mihai, inginer in cadrul com
partimentului cercetare-proiectare de la întreprin
derea „Electroprecizia"-Săcele : Marcel Peca, inginer- 
șef al întreprinderii

au participat :

„Rulmentul”.

Experiențe care ilustrează 
rolul decisiv al efortului propriuRedacția : Ce rezultate au fost ob
ținute pină in prezent in acest do
meniu și care este aportul efortului 
propriu in acțiunea de mecanizare, 
automatizare și robotizare a produc
ției ?IANCU rURCAROIU : Mecanizarea și automatizarea producției se încadrează in activitatea generală de dezvoltare, modernizare și reprofilare a întreprinderii. în acest domeniu, în unitatea noastră există multiple preocupări. Bunăoară, in cadrul actualei etape de dezvoltare a întreprinderii, ce se va finaliza în 1987, se prevede asigurarea, prin efort propriu, a circa 600 mașini-unelte agregat și peste 18 000 poziții de mecanizări, construcții metalice, utilaje și instalații diverse. Practic, din cele 572 linii de prelucrare și asamblare existente in întreprindere, 25 la sută sint automatizate și 40 la sută semiauto- matizate, asigurînd un grad de mecanizare a de peste 85NICOLAE treprinderea permanentă pentru mecanizarea și automatizarea cu forțe proprii, prin autodotare, a proceselor de producție. 'Astfel, pînă în prezent, în secțiile prelucrătoare au fost introduse peste 600 de mașini-unelte agregat, 6 linii automate și 5 segmenți de linii automate de prelucrare cu transfer, iar trei linii automate sînt în probe tehnologice. La rîndul lor, secțiile de montaj dispun de 17 conveioare de montaj și 20 vopsitorii mecanizate. In secția motoare T-48 a fost introdus primul robot multifuncțional care deservește două agregate de găurit arbori cotiți și se află în probe încă două manipulatoare gen robot. De asemenea, în turnătorie, confecționarea formelor se execută acum pe cinci linii de formare automată și șase linii mecanizate, iar miezurile se realizează, în mare parte, pe mașini cu ciclu automat, fiind în curs de montare încă două linii automate de formare. Totodată, pentru montaj motor și montaj general se află în proiectare roboți pentru vopsire, iar pentru strungurile bimandrine și semiautomate, ce execută strunjirea pinioa- nelor cutiilor de viteză ; de asemenea, sînt în proiectare și parțial în execuție roboți manipulatoare pentru încărcarea și descărcarea pieselor pe mașini.IURA STAVĂR : La întreprinderea mecanică nr. 2 Brașov, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție a devenit de mai multi ani o acțiune sistematică și bine organizată, prin programe anuale fundamentate cu contribuția tuturor atelierelor de proiectare tehnologică și secțiilor de producție. începuturile au fost marcate de mecanizarea operațiilor cu volum mare de muncă manuală, urmate la puțin timp de agregatizarea operațiilor de prelucrare mecanică prin cumularea mai multor operații clasice. Pentru valorificarea capacității creatoare a specialiștilor, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au urmărit îmbunătățirea permanentă a cadrului organizatoric în proiectare și execuție, prin organizarea unor capacități distincte de proiectare și execuție a autoutilărilor. în același timp, de mai multi ani urmărim abordarea de tehnologii noi, prin autoutilare, încă din faza de pregătire a fabricației noilor produse ce urmează să fie asimilate. Așa am procedat, bunăoară, la pregătirea fabricației noilor tipuri de carburatoare, realizind în acest scop o seamă de agregate complexe și standuri multifuncționale, care au o concepție modulată sistemică.NICOLAE UNGUREANU : întreprinderea de scule Rișnov a cunoscut o continuă dezvoltare, în 1985 urmînd să se încheie cea de-a IV-a etapă. Dezvoltarea puternică a unității noastre, specificul producției de scule și caracterul de serie mijlocie și mare al loturilor de fabricație au impus dotarea întreprinderii cu mașini și linii tehnologice semiautomate și automate. Baza realizării acestor mașini și linii de fabricație a fost și este atelierul propriu de autoutilări. ■ Astfel, numai in perjoada 1981—1985 au fost executate, cu forțe proprii, mașini și instalații în valoare de peste 87 milioane lei. în cadrul acțiunii de autodotare a fost realizată o gamă largă de mașini si utilaje complexe, de inalt nivel tehnic, care au înlocuit o' seamă dc importuri și asigură creșterea continuă a gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de fabricație, a productivității muncii, în general a eficienței economice. Multe dintre aceste utilaje de înalt randament se află acum și în dotarea sculăriilor din alte întreprinderi din tară.

OVIDIU MIHAI : La întreprinderea „Electroprecizia" Săcele, unde îmi desfășor activitatea, gradul de mecanizare și automatizare este destul de avansat, reprezentind 78 la sută din volumul total de manoperă. Și în cadrul unității noastre rolul
echipamente. După cum consider necesar să se asigure o anume rezervă în ..balanța de semifabricate pentru autoutilare, precum și simplificarea ciclului de aprovizionare cu elemente și echipamente solicitate în acest scop. De fapt, socotesc oportună o

Dezbatere organizată de „Scînîeia", în colaborare 
cu Consiliul județean de control muncitoresc 

al activității economice și sociale Brașovprivință

producțieproceselor dela sută.ȘOVĂIALĂ :de tractoare și intensă preocupareȘi la în- există o

hotăritor îl are în această efortul propriu.MARCEL PECA : Pentru rea sarcinilor deosebit de ce ne revin în actuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale, realizarea a noi tipuri de mașini și'aparatură de control cu înalt randament, precum și mecanizarea și automatizarea celor existente se dovedesc și în întreprinderea noastră de o importanță hotărîtoare. Iar faptul că valoarea mașinilor-unelte și instalațiilor realizate în actualul cincinal prin autoutilare — care au contribuit atît la completarea și modernizarea capacităților de producție proprii, cît și la dotarea noilor întreprinderi de rulmenți din țară — se ridică la 300 milioane lei, cred că este edificator în ceea ce privește rolul efortului propriu în acest domeniu.ELISABETA DANILA : în ultimii ani, în întreprinderea noastră s-au făcut pași importanți pe linia mecanizării și automatizării, deși structura producției se caracterizează printr-un mare număr de tipodimen- siuni de radiatoare. Bineînțeles, în centrul acestei acțiuni s-au situat produsele de serie mare, la care efectele mecanizării și automatizării sînt mai evidente. Astfel, recent, s-au dat în exploatare o linie automată de fosfatare și o altă linie automată de zincare-cadmiere. Tot de dată recentă este și mașina automată de executat tuburile plate sudate pentru elemenții de radiatoare și tuburile rotunde pentru răcitoarele de ulei. Alte două mașini similare sînt în curs de realizare. Odată cu finalizarea lor, importul de țeava se reduce de la 1 000 tone anual la numai 100 tone. Toate acestea ne-au permis ca la unele produse de serie mare gradul de mecanizare a operațiilor să ajungă la 75—80 la sută.
Rezultate bune 

care pot deveni... mult mai buneRedacția : Intr-adevăr, în unitățile 
industriale din- județul Brașov s-a 
acumulat o valoroasă experiență in 
domeniul mecanizării și automatiză
rii producției. Se situează însă re
zultatele de pînă acum la nivelul 
exigențelor stabilite 
vință de Congresul 
partidului '!OVIDIU MIHAI : am arătat, in întreprinderea noastră există un grad avansat de mecanizare și automatizare, totuși rezultatele de pină acum nu ne satisfac, mai ales în domeniul automatizării. în această direcție s-au făcut încă prea puține lucruri. Aceasta datorită, pe de o parte, caracterului eterogen al producției noastre și gradului de integrare foarte ridicat, peste 98 la sută, iar, pe de altă parte, ca urmare a unor deficiențe in domeniul asigurării bazei materiale a producției și a celei necesare lucrărilor de mecanizare și automatizare.MARCEL PECA : La ora actuală există, din păcate, o serie de probleme care nu permit întreprinderilor să-și pună pe deplin în valoare efortul propriu pentru accelerarea acțiunii de mecanizare, automatizare și robotizare. Bunăoară, întimpinăm o serie de greutăți, de ordin cantitativ și calitativ, în asigurarea echipamentelor electrice, electronice și electrohidraulice necesare în acest domeniu. Tocmai de aceea, consider că este necesar să se treacă neintîr- ziat la tipizarea acestor elemente, nominalizîndu-se în acest scop o întreprindere care să asigure fabricarea lor cu un preț cît mai accesibil.IURA STAVĂR : Practic. în acțiunea de mecanizare, automatizare și robotizare sîntem adeseori puși in situația de a realiza singuri aproape totul. în plus, reglementările actuale privind procurarea unor componente pentru mecanizări și automatizări, care sînt condiționate de repartiții anuale, nu sînt de natură să stimuleze această acțiune.IANCU PURCĂROIU : Sînt și eu de aceeași părere în ce privește asigurarea bazei materiale necesare mecanizării, automatizării și robotizării producției, în sensul că ar fi foarte util să existe un furnizor unic de

înfăptui- complexe

în această pri- 
al XIII-lea alDeși, așa cum

clarificare de principiu a modului de desfășurare a acțiunii de mecanizare și automatizare a proceselor de producție. Adică, dacă aceasta este o problemă a întreprinderii, urmînd să fie soluționată prin autoutilare, a- tunci trebuie să se asigure, la nivel de' proiectare, sistematizarea și tipizarea elementelor necesare pentru mecanizarea și automatizarea producției, inclusiv specializarea unor întreprinderi în execuția acestora. Dacă mecanizarea, automatizarea și robotizarea reprezintă o problemă națională, urmînd să fie rezolvată de institute și întreprinderi specializate, cu posibilitatea etapizării și generalizării ulterioare a experienței dobin- dite pe parcurs, atunci consider că este necesar să fie create organismele care să coordoneze și să răspundă de desfășurarea in bune condiții a acestei acțiuni.

întreprinderile - 
operativ informate 

asupra celor mai noi 
echipamente de automatizareRedacția : Observăm că în cadrul 
dezbaterii noastre se insistă asu
pra necesității asigurării compo
nentelor tipizate, îndeosebi electro
nice, microelectronice, pneumatice și 
hidraulice. Dar . asemenea echipa
mente se fabrică in țară, iar, așa cum 
se prevede în Directivele Congresului 
al XIII-lea al partidului, producția 
acestora va crește substanțial în cin
cinalul viitor.NICOLAE ȘOVĂIALA : într-ade- văr, așa este. Dar în momentul de față gama sortimentală și fiabilitatea unor asemenea echipamente nu satisfac cerințele actuale. Este necesar, deci, să se treacă neîntîrziat și cu toată răspunderea la înfăptuirea sarcinilor stabilite în această privință de Congresul al XIII-lea al partidului. Apoi, nu cunoaștem permanent ceea ce se fabrică în țară. Ar trebui ca fiecare întreprindere să fie obligată să editeze și să difuzeze cataloage cu toate produsele pe care le fabrică, spre a se asigura o informare completă și operativă.NICOLAE UNGUREANU : Complexitatea problemelor pe care le ridică mecanizarea, automatizarea și robotizarea producției impune, în mod imperios, să se acorde o mai mare atenție informării întreprinderilor în legătură cu cele mai noi și valoroase realizări obținute în țară și peste hotare în acest domeniu. Noi, cei din producție, resimțim foarte mult lipsa documentației de specialitate. Această problemă cred că poate fi soluționată fie prin bibliotecile județene, fie prin înființarea u- nor centre județene de documentare tehnică, care să fie la curent cu toate noutățile de specialitate.IURA STA VĂR : Consider că inițierea cu periodicitate semestrială sau anuală a unor forme organizate de informare — simpozioane, sesiuni tehnico-științifice, buletine de informare etc. — ar elimina mult eforturile pe care le depun în paralel unitățile economice pentru mecanizarea, automatizarea și robotizarea producției, ar contribui substanțial la accelerarea acestui proces și Ia creșterea eficienței ‘ întregii activități productive.

Intr-un număr viitor al ziarului 
vom publica a doua parte a dezba
terii.

Ilie ȘTEFAN
NicoJae MOCANU

înainte de depozitarea griului, la baza de recepție a 
cerealelor din consiliul agroindustrial Roșiori de Vede, 

probele de laborator se fac cu rigurozitate

Toate drumurile 
duc acum 

spre lanurile 
de grîu

(Urmare din pag. I)

Foto : A. Papadiuo
Șirul secvențelor ar putea continua, dar ar însemna să repetăm faptele.face față volumului mare de muncă.

Se cere și organizare mai bună, dar 
combustibilul pianiticatEste adevărat, luni s-au recoltat cu aproape 3 000 hectare mai mult decît duminică. Desigur, este un fapt pozitiv, dar nu exprimă potențialul real de lucru. La C.A.P. „7 Noiembrie", directorul S.M.A. Nanov, inginerul Dorel Maxim, se arată îngrijorat : „Puteam ' recolta cu 1 000 hectare mai mult. Dar n-am reușit nu din cauză că cele 83 de combine n-ar funcționa bine. Dimpotrivă. Cu ele putem secera zilnic 500—550 hectare. Dar pînă acum am făcut in medie 250—300 hectare pe zi. Motivul îl constituie greutățile ce le întîmpinăm în aprovizionarea cu motorină". Cifrele puse la dispoziție de directorul S.M.A. sînt concludente. Față de 13 tone, motorină, cîte ar trebui zilnic in a- ceastă stațiune pentru executarea tuturor lucrărilor în flux, în ultimele 4—5 zile s-au asigurat între 3 și 6 tone. Aveam să consemnăm situații asemănătoare și în celelalte unități prin care am trecut. Am încercat să lămurim lucrurile la Trustul județean al S.M.A. Tovarășul Constantin Vatau, directorul trustului, ne confirmă că, în- tr-adevăr, în ultimele zile au existat fluctuații în cs privește cantitățile de motorină livrate județului Te-

ajung chiar

matematica-fizica

Și

în mai ne-leorman, care unele zile să fie mici de jumătate din cesar. Mai notăm ca o consecință a întîrzierilor în livrarea motorinei faptul că în prezent aceasta este repartizată — în mod obligatoriu — cu prioritate pentru combine, din care cauză s-a creat deja un decalaj foarte mare între suprafețele recoltate și cele însămințate.în zilele următoare, este de așteptat ca secerișul să atingă maximum de intensitate : 9 000—10 000 hectare pe zi. Cu atît mai mult aceasta impune, pentru bunul mers al lucrării, dar și pentru evitarea pierderilor, asigurarea mijloacelor de transport și, mai ales, utilizarea acestora la capacitatea reală. Facem această subliniere întrucît au a- părut deja situații care, dacă la ritmul actual de lucru nu constituie o problemă, putînd fi soluționate „peste noapte", în perspectivă ele pot ajunge la un grad de amplificare care să reprezinte un pericol pentru integritatea producției. Concret, în unele cooperative agricole, cum sînt „7 Noiembrie" și „30 Decembrie" din Alexandria, am găsit la arie grămezi de grîu așezate pe pă- mint, ce-i drept pe un fel de piste bătătorite. Era chiar și grîu de sămînță. Sint lesne de imaginat consecințele unei ploi. Președinții celor două unități ne-au spus: „Am fost forțați să punem griul pe jos întrucît mijloacele transport repartizate că n-au venit chiar deloc — nu fac numărul de curse prevăzute pe zi". Oricum, ne-au -asigurat aceștia, a- dunat și pus în grămadă, griul e „al nostru", pe cind în ian c „al naturii". Nu putem să ținem combinele pe loc. E greu să nu le dai dreptate. Mai bine ar fi însă dacă s-ar elimina neajunsurile care determină această stare de lucruri. Două aspecte sint de reținut în.acest sens: 1) prezența la program a șoferilor repartizați pe unități; 2) asigurarea capacității de transport corespunzător celei de recoltare.Chiar

ide fie (duminică n.n.), fie că

mentării noastre, la C.A.P. „30 Decembrie", la ora 10,30 sosiseră numai două camioane din cele patru repartizate de la Teleorman, iar tiva vecină — tot din patru.Gheorghe Predilă, ședințele U.J.C.A.P. leorman, care ne-a însoțit în acest raid, a luat pe loc măsuri, lucru pe care trebuiau șă-1 facă factorii de răspundere ai I.T.S.A.I.A. In legătură cu al doilea aspect, am primit lămuriri de la tovarășul Vasile Marinescu, directorul I.T.A. Teleorman: „Capacități avem suficiente — ne spune el.

I.T.S.A.I.A. la coopera- nici unul, Tovarășul pre- Te-

Am pregătit mijloace de transport cu o capacitate de 3 500 tone la o cursă. La nevoie, mai avem puse la punct mijloace pentru incă 500 tone capacitate. Totuși, pentru luni, bunăoară, deși agricultura a solicitat numai 2 500 tone, n-am putut asigura decît 2 200 tone capacitate. Pentru diferență nu am avut motorină. Ca de altfel în toată această perioadă".Se detașează o concluzie fără echivoc: pentru ca recoltarea, transportul și depozitarea producției să se facă fără pierderi, trebuie asigurate Joate condițiile, inclusiv combustibilul.
Urgent — curele de transmisie !Este de notat, pretutindeni, temeinica organizare a depanării defecțiunilor direct în cîmp. La atelierele mobile nu am găsit decît una-două, cel mult trei combine defecte la o formație de 15 combine. „Combinele merg ca ceasul — ne spune tovarășul Petre Badea, primarul o- rașului Roșiori de Vede, împuternicit al comitetului județean de partid pentru consiliul agroindustrial Roșiori. Nu avem staționări mai mari de o jumătate de oră pentru defecțiuni curente. Este o dovadă a responsabilității cu care s-a lucrat la repararea lor. A- ceasta ne permite ca acum să lucrăm fără întrerupere la strîngerea producției".

Seara, la trustul S.M.A., aveam o confirmare sintetică a modului în care funcționează cele il 740 combine. In ziua de luni au fost înregistrate numai 32 combine, cu defecțiuni mai grave, din care 24 au fost reparate cu posibilitățile unităților, pentru restul fiind trimise echipe de intervenție de la trust. Ceea ce nu depinde însă de mecanizatori și de mecanici este asigurarea unor piese de schimb de strictă necesitate, de care depinde utilizarea întregului parc de combine. De primă urgență este livrarea diferitelor tipuri de curele de transmisie, fiind vorba de un necesar de cîteva mii de bucăți.
Cînd sprijinul este concret și operativBuna organizare a activității se datorește șl prezenței active, permanente a activiștilor de partid și de stat repartizați pe unități. Ne face plăcere să subliniem că pe acolo pe unde am trecut am avut dovezi ale sprijinului concret pe care aceștia il dau bunului mers al activității. La C.A.P. „30 — Alexandria, Ștefan Cristea, cit din parteamunicipal de partid, dădea chiar o mină de ajutor mecanizatorilor la depanarea unor defecțiuni. în consiliul agroindustrial Roșiori de Vede, tovarășul Petre Badea, primarul orașului, a mobilizat culturilor oameni ai

treprinderile industriale din localitate. In felul acesta, lanurile sînt curate, chiar și în unitățile cu deficit de forță de muncă. In consiliul agroindustrial Crîngenl, tovarășul Ion Ciupercă, președintele consiliului județean al sindicatelor, a soluționat cu promptitudine problemele privind asigurarea hranei calde in cimp pentru mecanizatori în toate unitățile din acest consiliu. Am notat și multe alte ipostaze ale muncii activiștilor de partid și de stat trimiși în unități. Toate sînt edificatoare pentru preocuparea de a asigura pretutindeni condiții optime desfășurării în ritm cit mai intens a tuturor lucrărilor de sezon, dar cu precădere a secerișului.la întreținerea aproape 7 000 de muncii de la în-

Decembrie" tovarășul împuterni- comitetului

în timpul docu-La C.A.P. „30 Decembrie" - Alexandria, 60 de e'fevi de la Liceul de 
string spicele căzute după combine

BATALIA PENTRU 2700 MWNoua termocentrală Iași este prevăzută să aibă o putere instalată de 150 MW în regim de termoficare urbană, fiind datată cu 3 grupuri care vor funcționa pe bază de lignit. în prezent sint în curs dc realizare primele două grupuri de 50 MW cu termene de punere în funcțiune în lunile iulie și, respectiv, decembrie. Conform programării, la primul grup acum ar trebui efectuate probele premergătoare punerii in funcțiune. Nu se întîmplă așa, deoarece, față de graficele stabilite, se înregistrează serioase restanțe în evoluția lucrărilor.E drept, pe șantier sînt concentrate importante forțe umane și tehnice, în total peste 2 000 de constructori și montori din numeroase unități specializate aparținînd Ministerului Energiei Electrice și Ministerului Construcțiilor Industriale. De asemenea, sînt vizibile eforturile a- ■ cestora de a recupera cît mai rapid rămînerile în urmă acumulate, în primul rînd printr-o bună organizare a lucrărilor și aplicarea unor tehnologii de execuție moderne, ciente.— Căutăm să aplicăm cele eficiente soluții, atît pentru reducerea duratelor de realizare a unor obiective, cit și pentru ridicarea calității activității de construcții — preciza inginerul-șef al Antreprizei de construcții industriale Iași- Mihai Tomoruc. In conse- am schimbat structurile din

efi-mal
Est, cință, beton armat monolit pe elemente prefabricate de la turnurile de gospodăria de cărbune, planșeele corpurilor buncărelor, canalele de evacuare zgură și cenușă, planșeul la cota zero a sălii mașinilor etc. Totodată, am obținut rezultate bune la construcția fundațiilor benzilor din gospodăria de cărbune, prin folosirea cofrajelor din panouri mari metalice și turnarea betonului prin

glisarea cofrajului pe șina ferată montată în prealabil calede în soluție definitivă. Consecința directă a aplicării acestor noi tehnologii: am reușit să predăm Ia montaj ia termen toate principalele obiective de la grupul nr. 1 de 50 MW. In momentul de față, constructorii lucrează pentru terminarea terasamente-

continuu și noaptea. La cazanul de 420 tone abur pe oră a fost in mare parte finalizat montajul și a început spălarea chimică. Dar punerea Iui in funcțiune este condiționată de livrarea de către întreprinderea „Vulcan" București a supapelor de siguranță, acționărilor de la benzile de alimentare și a unor subansam-

aceeași cauză șl alte obiective care concură la punerea in funcțiune a acestei noi capacități energetice se găsesc intr-o situație dificilă. Stația de 110 kV, de pildă, aferentă centralei, nu poate fi pusă sub tensiune din lipsa unor izolatori de trecere, mal precis a 33 bucăți izolatori de 123 kV/630 A și 3 bucăți de 123 kV/
ENERGIA
problemă de maximă 
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

lor în zonele aferente noii capacități și a rețelelor' de canalizare.. La stația de tratare, singurele lucrări care înregistrează unele rămîneri in urmă vor fi finalizate în maximum două săptămîni.Așa cum spuneam, în turilor, se înregistrează neri în urmă. Cum se pentru lichidarea lor?— La turbina primului grup de 50 MW se execută lucrările de pregătire pentru închiderea corpurilor de înaltă și joasă presiune în vederea betonării fundației, ing. Adrian Tiron. șef_brigadă cadrul din

pofida efor- încă rămî- acționează
menționa din Antreprizei „Energomontaj" Iași. Aici se lucrează in regim

LA CENTRALA TERMOELECTRICA IAȘI II

blc doi stau nemontate. Cea mai acută problemă pentru noi o reprezintă întîr- zierile în livrarea de către aceeași unitate a conductelor de înaltă presiune și temperatură care fac legătura intre cazan și turbină. Din a- ceastă furnitură a sosit pe șantier numai 30 la sută din cantitatea necesară.Inginerul Petre Miler, director adjunct al întreprinderii „Electrocen- trale“ Iași, ne prezintă de altfel o listă completă cu echipamentele și utilajele restante, cu intervențiile făcute la diferiți furnizori pentru urgentarea livrării lor pe șantier. Din

pentru morile livrate în urmă cu ani și care din această cauză 1250 A. Din acest te începe rodajul mare putere și la toate intervențiile beneficiar, problema a rămas nesoluționată. O supunem atenției conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, dator să întreprindă măsurile necesare pentru soluționarea ei operativă.Sînt necesare, totodată, eforturi din partea furnizorilor . restanțieri pentru livrarea cu maximă urgență a instalațiilor și echipamentelor solicitate de montori și beneficiari. Menționăm, dintre ele, motoarele pentru mori —- G bucăți de 1 000 kW, 200 tone conducte de înaltă presiu-

motiv, np se poala motoarele de alte instalații. Cu repetate făcute de

ne, 6 supape da siguranță cazan — furnizor: întreprinderea „Vulcan" București; 3 pompe de zgură și cenușă de la întreprinderea „Aversa" București; 6 ansamble pentru acționări pentru benzile alimentatoare de cărbune de la întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița. Multe dintre aceste echipamente sînt realizate dc întreprinderile menționate în colaborare cu alte unități. Sperăm că aceste solicitări vor fi recepționate dc toate unitățile care contribuie la realizarea lor.Cîteva concluzii. Punerea în funcțiune a primului grup de 50 MW este condiționată de livrarea cit mai urgentă a echipamentelor menționate mai sus. Orice intirziere con- *duce, implicit, la amînarea punerii lui în funcțiune. Iată de ce este nevoie dc o maximă mobilizare din partea furnizorilor pentru fabricarea cît mai grabnică a echipamentelor restante, eforturi dublate pe șantier de o activitate susținută din partea montorilor. Cît despre al doilea grup, trebuie să arătăm că situația lucrărilor este complet nesatisfăcătoare. I.M.G.B. nu a fabricat turbina, iar întreprinderea „Vulcan" București înregistrează serioase întîrzieri în livrarea unor echipamente din componența cazanului de 420 tone abur pe oră. Ținînd seama de această situație, considerăm imperios necesar ca neajunsurile actuale să fie analizate 'cu maximă responsabilitate, iar factorii responsabili să adopte de urgență măsuri cuprinzătoare și ferme pentru accelerarea ritmului lucrărilor de construcții și montaj.în legătură cu modul cum nează furnizorii de utilaje și pamente energetice pentru șantier vom reveni.
acțio- echi- acest

lon LAZĂR 
Manole CORCACI
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EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTEAERONAUTICA ROMANEASCA la altitudinea unui timp creator
Largi și generoase orizonturi 
deschise aripilor româneștiPregătisem, pentru demarajul discuției, o întrebare-șoc: „Pre- supunind că ar veni astăzi Vlaicu, Vuia; sau Coandă, ce credeți că i-ar impresiona cel mai mult în peisajul actual al aeronauticii noastre ?“. întrebarea n-a mai trebuit însă rostită în fața bogatului set de fotografii desfășurat de interlocutorul nostru, generalul Ion Pe- troaica, directorul Centrului național al industriei aeronautice române. Ca la o paradă aviatică defilează sub priviri planoare și motoplanoare, elicoptere mici și mijlocii, avioane de școală și antrenament, avioane de transport mici și mijlocii, avioane militare. încu- nunind seria industriei aripilor cu tricolor, care exportă astăzi în 14 țări, din Canada pînă în Australia, din U.R.S.S. pînă în S.U.A. — binecunoscutul ROMBAC, produs de ’ performanță realizat sub licență britanică.— Cel mai semnificativ element al rodnicului drum parcurs în acest domeniu," care a cunoscut o autentică renaștere în ultimele două decenii — subliniază interlocutorul — îl constituie capacitatea industriei noastre de a realiza în prezent toată gama de produse aeronautice : echipamente și motoare, elicoptere și avioane de toate categoriile. Și știți de la ce am pornit ? De la o activitate preponderent de reparații.— Cum se explică renașterea de care vorbiți ?— Aeronauticii românești nu i-au lipsit niciodată oamenii temerari, pasionați, inventivi. Dovadă că încă din zorii aviației românii și-au înscris numele [ie tabelă priorităților și performanțelor de valoare mondială. Altceva lipsea : posibilitatea practică de a ne pune în valoare talentul, mai exact spus, baza tehnico-materială capabilă să nască și să dezvolte o industrie de vîrf cum este cea a zborului. Momentul, așteptatul, fericitul moment, a venit la scurtă vreme după cel de-al IX-lea Congres, care a deszăgă- zuit energiile creatoare ale întregii țări. în acel climat efervescent a renăscut și aeronautica, primind o orientare programatică de amplă perspectivă și beneficiind de condiții de lucru și de afirmare nevisate pînă atunci. Este meritul inestimabil al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi pus bazele unei autentice, moderne industrii de avioane, necesară atît dezvoltării economiei naționale, cit și întăririi capacității de apărare a patriei. Vocațiile au fost puternic stimulate ; inteligentele — puse să-și dea deplina măsură ; cu ajutorul întregii economii au început să se înalțe și să se dezvolte, la nivelul tehnicii mondiale, întreprinderile aeronautice. Activitatea, programele noastre s-au bucurat și se bucură permanent de o deosebită atenție din partea conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de orientările sale clarvăzătoare, cu prilejul numeroaselor vizite

de lucru printre constructorii de avioane. Numai de la începutul acestui an a vizitat trei unități ale industriei aeronautice.— Care este firul călăuzitor al acestor dialoguri de lucru ?— Preocuparea statornică a secretarului general și, totodată, îndemnul patriotic, revoluționar adresat tuturor lucrătorilor din domeniu de a dezvolta prin forțe proprii o industrie complexă, cu un înalt grad de integrare, competitivă pe toate planurile. Aș remarca, în acest sens, un fapt deosebit de semnificativ : in decursul ultimilor 15 ani, capacitatea de producție și realizările industriei aeronautice s-au dublat de la un cincinal la altul.— Ca să avem o imagine concretă a dezvoltării, vă rugăm să ne schițați „geografia" industriei de avioane...— Să trecem deci în revistă, succint, cele șapte întreprinderi grupate în cadrul Centrului național al industriei aeronautice române : 1) întreprinderea deavioane București, cea mai veche din ramură, pînă nu de mult doar o bază de reparații pentru aviația civilă, cunoaște astăzi o a doua tinerețe. Reconstruită, extinsă, modernizată, ea construiește în prezent avioane de transport mici (BN 2 „Islander") și mijlocii (ROMBAC, realizat după licența firmei „British Aerospace") ; 2) întreprinderea metalurgică română pentru aeronautică — amplasată, ca și întreprinderea citată mai înainte, pe Platforma aviatică Băneasa — produce o gamă largă de semifabricate turnate și forjate ; 3) întreprinderea de echipamente aeronautice „Aero- fina" furnizează echipamente pentru bordul navelor, de la întrerupătoare la piloți automați și stații de radio ; 4) „Turbo- mecanica" construiește și repară motoare de aviație pentru elicoptere, avioane civile și militare. Notați că este o întreprindere fruntașă în întrecerea pe 1984, ceea ce i-a adus recent „Ordinul Muncii" clasa I; 5) întreprinderea de avioane Bacău, distinsă și ea, recent, cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a), profilată pe fabricarea și repararea avioanelor ușoare, de școală și antrenament ; 6) întreprinderea pentru construcții aeronautice Brașov, specializată în elicoptere, avioane de școală și motoplanoare ; 7) întreprinderea de avioane Craiova, specializată în aparate de zbor militare. Rețineți că toată această constelație de întreprinderi, profilate și specializate metodic, dotate cu o modernă bază materială, realizează aeronave și motoare de un înalt nivel tehnic.— Care este aportul cercetării științifice proprii ?— Tocmai mă pregăteam să vă spun că un loc deosebit în grupul nostru îl ocupă Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație, ce își desfășoară activitatea în miezul producției, pe Platforma Băneasa. Un puternic colec-

tiv de specialiști, care a elaborat proiectele de realizare în concepție proprie a aeronavelor prevăzute în programele de dezvoltare, precum și cele privind modernizarea din dotare.— Și viitorul? Ce rezervă aeronautica în viitorul cincinal?— „Surprize" nu e termenul potrivit pentru obiective atît de clare și de temeinic fundamentate cum sînt cele de a căror pe de

avioanelorsurprize ne românească
realizare ne pregătim de acum. Vom fabrica circa 25

tipuri de produse aeronautice, față de cele 17 din prezent. In același timp, va crește complexitatea activității noastre, în special prin ridicarea substanțială a gradului de integrare a materialelor și echipamentelor pentru aviație, rod al investițiilor de inteligență și de efort propriu. Sîntem mîndri de încrederea pe care partidul, secretarul său general o acordă aripilor românești. Și ne simțim mobilizați plenar în înfăptuirea acestor obiective de mare răs- pundere.
Mîndria de a lucra

la cotele de vîrf ale tehniciiIată, aici, la doi pași, pistele însorite de la Băneasa. Locul atîtor desprinderi de sol ale păsărilor de metal. Locul atîtor momente de istorie a aripilor cu tricolor. Unul dintre acestea este consemnat cu litere strălucitoare în cartea de bord a aviației românești : 20 septembrie 1982. Zi în care, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, cea mai modernă aeronavă făurită pe pămîntul care i-a dăruit zborului umanității pe Vuia ori Coandă — ROMBAC 1-11 — a trecut cu brio examenul zborului inaugural.Dincoace de pistele de decolare și aterizare — halele întreprinderii de avioane București. Unele, foste hangare de reparații, întinerite din temelii, adaptate condițiilor moderne ale producției aeronautice. Altele, cu zidăria încă proaspătă, invadate de lumina zilei prin plafoane și pereții laterali, cu pelicule de rășini sintetice ce se aplică în prezent peste pardoseala de ciment — episod cotidian în războiul necruțător împotriva oricărui fir de praf. Și, în sfîrșit, halele în construcție care se adaugă necontenit zestrei tezaurizate și aici cu muncă, migală, tenacitate în ultimele două decenii. Iar în vecinătate, mărginind platforma aviatică Băneasa, se înalță contururile unuia dintre cele mai noi și elegante cartiere bucu- reștene cu mii de apartamente — i al prețuirii și grijii față constructorii de avioane.Culoare de zbor și hale, cleul lor vital — oamenii, meni tineri mai ales, pregătiți anume pentru renașterea aeronauticii românești în acești ani ai convertirii atîtor aspirații în certitudini.

Cartierul Aviației, semn : deNu-Oa-

— Socotesc șansa vieții posibilitatea de a lucra într-o asemenea uzină aflată în avangarda tehnicii contemporană — ne mărturisește inginerul Sever Bucur, șeful atelierului proiectare tehnologică ROMBAC 1-11. Startul nostru productiv a fost un start înalt. Din amfiteatrul studențesc — direct la execuția primului fuselaj posterior al ROMBAC-ului. Intrasem astfel într-o nouă școală — aceea a producției de performanță, competitivă cu ceea ce se face în lume în domeniul aeronauticii. Școală aspră și în același timp fascinantă.Sever Bucur și-a încercat puterile la primul fuselaj al în- tîiului ROMBAC. în schimb, inginerul Mircea Hurezeanu, coleg de generație, și-a luat postul în primire la îmbinarea aripilor. Acolo unde se adună, unde se concentrează atîtea puncte de rezistență ale navei aeriene. Linii de forță și rezistență, gîndite, calculate, demonstrate ca viabile de computere, ’ încercate pe modele în laboratoare, verificate în final la scara realității, a practicii.Urmărim cum se montează o aripă. Primele aripi care se asamblează aici, pentru ROMBAC. Complicată și seducătoare arhitectură interioară ! Cu nenumărate puncte de sprijin, împărțită după legi lăuntrice riguroase în compartimente, care comunică între ele.— De ce-i nevoie ca aceste spații să comunice între ele ?— E nevoie, deoarece „golul" din fiecare aripă ia în jur de 4 000 litri de combustibil.— Am aflat că faceți parte din prima ,promoție a Facultății de construcție a aeronavelor — ne adresăm inginerului Hurezeanu.— Da, iar în urmă cu cîteva zile — s-a nimerit să fie chiar

Muncâ migăloasă, de înallă calitate la construcția aripii de avion

------------------ FILE DE ISTORIE-------------------------------------

20 SEPTEMBRIE 1982. Moment de referință pentru destinul contemporan al aeronauticii româ
nești : tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, vizitează între
prinderea de avioane București. Cu acest prilej a avut loc zborul inaugural al primei aeronave 

din seria „ROMBAC 1-11".

de Ziua aviației <— am avut întîlnirea de promoție, de 10 ani.— Spuneți-ne, la agapa de 10 ani a avut cineva curiozitatea să vadă cum a evoluat fiecare, unde lucrează ?— Răspunsul la ultima întrebare ține loc, după părerea mea, și pentru prima întrebare. Pe scurt : covîrșitoarea majoritate a colegilor mei lucrează in întreprinderile de avioane din

București, Bacău, Craiova șl așa mai departe. Adică, în industria aeronautică, creație a ultimelor două decenii. Lucrea
ză și învață. Unii au de pe acum în răspundere ateliere, secții. Facultatea ne-a dat cheia de aur a unei profesiuni unice. Datoria noastră este aceea a ne strădui să deschidem dene-

contenit ușile dincolo de care putem descifra nenumăratele necunoscute puse în fața constructorului de avioane.Dar cite asemenea chel fermecate n-a pus in mii și mii de mîini tinere întreaga rețea de școli profesionale, licee, școli de maiștri, Facultatea de aeronave, în ultimele două decenii I

Traiectoria unui xbor înalt

Pasiune, competență, 
dăruire patriotică

© In 1965, industria aeronautică 
românească construia trei tipuri de 
aparate de zbor, in anul XX de la 
Congresul al IX-lea realizează 17 ti
puri de aparate de zbor.

@ Industria aeronautică numără 
în prezent șapte întreprinderi de pro
ducție, un institut de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică de 
profil, o rețea de școli profesionale, 
licee și o facultate pentru pregătirea 
cadrelor.

@ Cele mai complexe și moderne 
aeronave sînt creația ultimelor două 
decenii de istorie nouă a României. 
Intre acestea amintim doar cîteva :

© ROMBAC 1-11. Aeronavă din 
clasa mediu-curier, destinată trans
portului de pasageri și de mărfuri. 
Capacitatea — 110 sau 119 locuri. 
Viteza de croazieră : 850 km Ia oră. 
Altitudinea de zbor: 11 000 m. Auto
nomie : peste 3 000 km. Construită 
sub licența „British Aerospace" și 
„Rolls Royce". România se înscrie 
intre cele șase țâri ale lumii care 
construiesc avioane de o asemenea 
capacitate și complexitate.
• AVIONUL BN 2 (Islander), cu 

10 locuri. Construit în cooperare cu 
firma britanică „Pilatus — Britten 
Norman". S-au produs, din acest

tip, aproximativ 400 de aparate soli
citate în totalitate la export.

© IAR 823. > Avion utilitar, de 
școală, de antrenament, dotat cu 
motor de înalt randament. Viteza de 
croazieră : 300 km pe oră. Altitudi
nea de zbor: 5 000 m.

© IAR 827 A. Monoplan cu 1 sau 
2 posturi de comandă, conceput ca 
avion agricol. E prevăzut cu insta
lații de pulverizare a substanțelor 
chimice lichide ori a pulberilor. Vi
teza de croazieră — 193 km pe oră. 
Plafon practic — 4 500 m.

© IAR 316 B („ALOUETTE III"). 
Elicopter reactiv ușor. Poate fi adap
tat la misiuni utilitare, agricole, sani
tare, de comandament, activități 
geologice etc. Viteza de croazieră — 
185 km pe oră. încărcătură utilă : 
950 kg. Plafon practic - 3 200 m.

© IAR 330 („PUMA"). Elicopter, 
de asemenea, reactiv. Varianta pen
tru pasageri are 23 de locuri. Viteză 
de croazieră : 248 km pe oră. încăr
cătură utilă : 3 500 kg. Plafon practic 
— 6 000 m.

0 Industria aeronautică româ
nească realizează, de asemenea, o 
gamă variată de planoare și moto
planoare, destinate aerocluburilor, 
zborurilor de antrenament și școală.

Halele de montaj general. Urcăm la bordul unui ROMBAC. Al șaselea din serie. Mii de nervuri din aliaj de aluminiu. Sute de mii de nituri. .„Un ROMBAC se compune din circa o sută de mii de repere. Și fiecare reper are cel puțin două nituri" — ni se spune. Fuselajul, lipsit încă de tapiseria elegantă, de lumina calmă, odihnitoare care ne însoțesc în călătoriile prin văzduh, arată ca un tunel. Un tunel care, curind, curînd va comprima timpul și distanțele... Undeva, sub cabina de pilotaj, nemobilată încă de electronica ce așteaptă la cîțiva pași, se aude un bîzîit continuu.— Se aspiră în zonele care vor fi definitiv închise. Iar în final, ca să fim siguri că nu s-a uitat nimic în aceste locuri — un bulon, un nit, o șurubelniță — se certifică cu radiografiile de rigoare.Contactul cu profesia de constructor de avioane ne convinge, încă o dată, că această meserie este alcătuită, în primul rînd, din... rigori.„Botul" avionului cu numărul 8 pare așa, decupat de restul trupului păsării argintii, mult mai ^mic decît este în realitate. O peliculă de fibră de sticlă acoperă suprafața care despică văzduhul pînă la 11 000 de metri, cu o viteză de croazieră de 850 kilometri la oră. O peliculă de scoci albastru acoperă și suprafața de atac a unei părți de aripă aduse la montaj. Ni se explică :— Măsură de precauție, In că, In se va Infimă să lu- cusur.

De la bordul celui de-al șaselea ROMBAC din serie, iată- ne în... structura (parte din ceea ce va alcătui fuselajul) avionului cu numărul șapte. Bormașini ca niște jucării, cu burghie minuscule, dau mii, zeci de mii de găuri în învelișul de aluminiu aliat, tineri își bat capul cu t și o riglă. îi întrebăm :— E vreo eroare la— Ba deloc. Dar mai verificăm o dată, e mai bine așa.Ne aflăm încă o dată față in față cu rigoarea și exigența — legi-pivot ale..................................aeronautice.în structura mărul șapte cu maistrul ____ _______îl intrebăm, arătind spre tinerii din formația sa :— Ce fel de oameni v-ați dori aici, la montaj general ?— Cum ce fel ? Nu alții de- cît cei cu care lucrez ICei cu care lucrează ? în imensa lor majoritate — tineri. Numai la postul acesta cinci dintre ei și-au susținut bacalaureatul chiar in această vară.— Iar cei care nu vor merge mal departe, la facultate, vor încheia cu învățătura ?— Ba dimpotrivă. Și unii, și pentru ceilalți cheiat doar o etapă de tură. în întreprinderea 
învățătura e o sarcină 
ducție.— Chiar așa ?— Chiar așa. Prima

Cîțiva un planmijloc ?
întregii activitățiaparatului cu nu- facem cunoștință Marin Munteanu.

pentru s-a în- învăță- noastră 
de .pro-

— Măsură < .........
plus, pentru a fi siguri timpul transportului, nu produce nici cea mai zgîrietură. Aerul trebuie nece pe suprafețe fără

oră de muncă, din fiecare miercuri, de exemplu, e consacrată învățăturii pentru întregul colectiv. „Miercurea învățăturii", așa îl spunem noi.Frumos numită această perpetuă investiție pentru ziua de

mîine pe care o reprezintă e- fortul tenace de perfecționare in meseria de constructor de avioane. Meșterul cu care vorbim a „cotizat" și el din plin la acest efort. Lucrează în întreprindere din 1968. A terminat liceul, muncitor fiind intr-o altă întreprindere de vîrf — I.O.R.-București — după care și-a legat numele de fuselajul și elementele de comandă ale avionului BN 2, din care s-au produs și s-au exportat in jur de 400 de bucăți. N-a lipsit de Ia „miercurile învățăturii", ba mai mult, le-a dublat prin frecventarea cursurilor școlii serale de maiștri de pe platformă. Cum își făcuse o „mină bună" la BN 2, a fost trecut să lucreze la ROMBAC 1—11.Drumul și destinul acestui comunist se îngemănează cu drumurile și destinele a mii și mii de oameni vrednici din industria aeronautică. Iată schițat in citeva cuvinte drumul și destinul Iui Dumitru Bucșa Dumitrescu, secretar adjunct al comitetului de partid pe întreprindere: întii, strungar de înaltă calificare Ia întreprinderea „Autobuzul“-București. Face liceul la seral. Mai departe il aflăm în amfiteatrul studențesc, ca bursier al întreprinderii. Exact în anul Congresului al IX-lea al partidului obține diploma de inginer. Lucrează in proiectare la înnoirea producției de autobuze, apoi pentru turbina de 330 MW la întreprinderea de mașini grele București. Experiența — cîști- gată prin muncă și învățătură, pe toate treptele profesionale de la muncitor la inginer .— ii deschide porțile întreprinderii de avioane București, unde conduce un important compartiment.Pornind de la asemenea biografii profesionale, ne punem întrebarea : cum ar arăta „portretul robot" al constructorului de avioane ? îl trasează cu mină sigură directorul tehnic al întreprinderii, ing. Nicolae Gugui:— Omul care alege această profesiune trebuie să fie pasionat de ea. Adică să facă totul cu plăcere. Să năzuiască și să atingă pragul profesional cel mai de sus. Să lupte pentru menținerea formei profesionale și să aibă maximă receptivitate la nou. Aviația, după cum se știe, e plină de revoluții tehnologice. Să dea dovadă de un echilibru perfect în muncă și în viață, să aibă „în singe" disciplina producției intr-un cadru riguros organizat, după reguli care nu numai că nu admit, dar sînt menite să prevină orice eventuală abatere. Numai cu asemenea oameni noua industrie aeronautică românească, una dintre cele mai cutezătoare izbînzi ale „Epocii Ceaușescu", urcă tot mai sus pe cerul patriei, al lumii.Relansînd tradiția și prioritățile românești în domeniul a- viației, la inițiativa personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ultimele două decenii de istorie nouă a României au făurit aripile celui mai îndrăzneț și înalt zbor, in care se înmănunchează munca, cercetarea și gîndiroa tehnică a patriei, vocația noastră de a cuceri înălțimile de azur.
Noi aparate de zbor „ROMBAC" pe fluxul tehnologic

Victor VANTU
Iile TĂNĂSACHE
Foto : SANDU CRISTIAN



PAGINA 4 SClNTEIA — miercuri 3 iulie 1981

a

GINDIREA $1 ACTIVITATEA TOVARASULDI NICOLAE CEAUSESCU - STRĂLUCITE
CONTRIBUȚII LA ÎMBOGĂȚIREA CONCEPȚIEI REVOLUȚIONARE A CLASEI MUNCITOARE

STIL DE MUNCĂ MODERN, EFICIENT

ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

n

Accentuarea laturilor calitative ale factorilor de producțieale lumii se menține incă un decalaj important, fapt ce a impus luarea unui ansamblu de măsuri care să ducă lș sporirea substanțială a productivității muncii. In acest sens, sub directa îndrumare și cu participarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a elaborat și prinde viață Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii în perioada 1983—1985 și pînă în 1990. Obiectivul central al acestui plan îl constituie dublarea productivității muncii pină în anul 1990 în raport cu 1980, apropierea sau chiar atingerea nivelului existent în unele țări dezvoltate. în înfăptuirea acestui obiectiv strategic accentul se pune pe introducerea și generalizarea în producție a progresului tehnic, factor care va contribui la creșterea productivității muncii în proporție de 55 la sută ; perfecționării organizării producției și a muncii, ridicării calificării și perfecționării pregătirii profesionale reve- nindu-le 45 la sută. Astfel, creșterea venitului național se asigură preponderent pe seama factorilor intensivi, calitativi, creîndu-se condiții de sporire a resurselor destinate atît accelerării reproducției lărgite, cit și ridicării sistematice a nivelului de trai, a calității vieții întregului nostru popor... Sub înrîurirea gîndirii novatoare a tovarășului Nicblae Ceaușescu, Congresul al XIII-lea al P.C.R. a lărgit și mai mult calea accelerării laturilor calitative ale factorilor de producție, ceea ce asigură, în perspectiva anului 2000, intrarea României în rindul statelor dezvoltate ale lumii, pregătirea condițiilor de trecere la edificarea comunismului.Marile înfăptuiri obținute în ultimii 20 de ani sînt cea mai puternică dovadă că în toată această perioadă gîndirea și activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu au constituit marile forțe care au propulsat puternic România pe drumul progresului și prosperității.

(Urmare din pag. I)tensivă. în spiritul hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1978 privind aplicarea noului mecanism economico-financiar, s-au introdus noi indicatori de plan, care să stimuleze utilizarea mai eficientă a bazei tehnico-materiale — producția și beneficiul la 1 000 Ici fonduri fixe, valoare neamortizată. în anul 1985, potrivit hotărîrilor Congresului al XIII-lea, la 1 000 lei fonduri fixe se va obține o valoare a producției industriale de 1 800 lei, iar în unele ramuri și subramuri peste 3 000 lei ; producția netă obținută în industria prelucrătoare la 1 000 lei fonduri fixe va atinge 800 lei.în condițiile dezvoltării intensive, problema utilizării obiectelor muncii capătă noi dimensiuni și semnificații. Caracterul limitat al resurselor naturale naționale, posibilitățile reduse de reproducere a lor impun pe prim plan economisirea și valorificarea lor superioară, ca modalitate esențială de rezolvare a contradicției dintre nevoi și resurse. Dezvoltarea rapidă a economiei naționale, în condițiile reducerii substanțiale a importului de materii prime și energie impun, pe lîngă sporirea gradului de asigurare din resurse interne a necesităților de consum productiv și neproductiv, o politică fermă de economisire a resurselor naturale și energetice. Calea hotărîtoare de asigurare a acestor resurse o constituie reducerea consumului, gospodărirea rațională a bazei de materii prime și de energie de care dispunem.Economisirea obiectelor muncii reprezintă în viziunea partidului nostru sursa cea mai eficientă de lărgire a bazei de materii prime și e- nergetice, care se concretizează în reducerea costurilor și creșterea valorii nou create, în mărirea beneficiilor și a venitului național, într-o eficiență ridicată atît la nivelul fiecărei unități economice, cit și pe ansamblul economiei naționale.Potrivit prevederilor Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime și de energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor în perioada 1983—1985 și pîriă în 1990 și a celorlalte măsuri pentru normarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie se acționează pentru : îmbunătățirea structurii producției și a tehnologiilor de fabricație prin : extinderea realizării produselor de înaltă tehnicitate și limitarea la strictul necesar a fabricării produselor mari consumatoare de energie și combustibil ; creșterea randamentelor energetice și modernizarea instalațiilor consumatoare ; extinderea recuperării căldurii și a tuturor categoriilor de surse energetice refolo- sibile din procesele de producție.; înlocuirea unor forme de energie cu
UMANISMUL SOCIALIST

și răspunderile artei teatrale în. climatul bogat în deschideri generoase instituit după Congresul al IX-lea, în societatea noastră se acordă o deosebită importantă științei. artei și culturii, stimulîndu-se gîndirea liberă, creatoare, în toate sferele activității intelectuale. încu- rajîndu-se și valorificîndu-se în folosul progresului general inteligenta, talentul și fantezia. Așa cum. in repetate rînduri a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului : „Realizarea idealurilor socialismului în țara noastră înseamnă atît împlinirea aspirațiilor spre o viată materială mai bună, cît și ridicarea omului la un nivel superior de înțelegere a rostului său în la o aleasă si bogată viață tuală".Ideea de instruire, formare, gătire în artă se leagă în i rind de creatori, publicul fiind cel ce se bucură de rezultatul creației. îm- bogățindu-si prin intermediul operelor de artă, indiferent de genul lor, cunoștințele, precizîndu-si atitudinea, scara valorilor etice, sensibilitatea.Și totuși intre cei indispensabili în actul zatorul operei și destinatarul ei, legăturile. interdependenta, influentele reciproce sînt mult mai strinse decît par la prima vedere, cerințele celui din urmă determinînd nu numai problemele dezbătute, ci și forma lor, natura procedeelor, rafinarea lor continuă, frumosul fiind în ultimă analiză un fenomen social și istoric în permanentă schimbare, cunoscind adeseori pe scara istoriei numai acceptări unilaterale și respingeri categorice a tot ceea ce nu intra în practica epocii respective, chiar dacă fusese considerat ca atare într-o altă etapă.Stabilirea acestor relații firești între creator și destinatarul operei de artă presupune o platformă comună de cunoștințe. înțelegerea exactă a sensurilor, a modalităților, cuvint a tuturor semnelor cu operează creatorul. Acest lucru se poate realiza și empiric, prin practică si experiență, atunci cînd avem de-a face cu o evoluție înceată, așa cum s-a întîmplat de-a lungul istoriei. cînd dominau curentele unice, schimbarea lor realizîndu-se în timp sau în arta populară, definită prin forme cu trăinicie seculară, dar nu se mai poate înfăptui astăzi, cînd avem de-a face cu o mare varietate stilistică, cu întrepătrunderi de curente, cu schimbări rapide de procedee și modalități. Aceasta —- cu atît mai mult acum. în climatul de înflorire a artei, de îmbogățire si diversificare stilistică ce a urmat Congresului al IX-lea, ani în care si în cîmptil creației a rodit îndemnul la o „diversitate de forme, de mijloace de expresie", de evitare a uniformizării.Pentru a se bucura de toate cuceririle artei culte, publicul larg are la rindul lui nevoie de o pregătire, de un autentic proces de instruire. Și lucrul acesta îl înfăptuiește școala, după cum si toate mijloacele de comunicare. Se realizează la noi în tară și în această minunată si bogată mișcare de masă, care ' ~național „Cîntarea adevărată pepinieră continue descoperiri creatoare in domeniul științific, tehnic și artistic. Cu toate aceste uriașe eforturi mai rămin încă pete albe și în cunoștințele tinerilor și ale publicului în general, mai ales în ceea ce privește complexa artă a spectacolului. în școli, teatrul, de pildă, este adeseori redus la dramaturgie, lăsin-

lume, spiri-. pre- primul
gustul estetic.doi factori, creator, reali- 

intr-un care

este Festivalul României", o de talente si de noi forte 

altele mai economice ; întărirea spiritului de gospodărire rațională și de economisire la toți oamenii muncii.în contextul acestor măsuri, pe prim plan se situează' creșterea gradului de valorificare a resurselor nyiteriale și energetice. în viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu, valorificarea superioară a resurselor naturale presupune1 atragerea rațională în circuitul economic, ridicarea continuă a gradului lor de prelucrare, asigurîndu-se astfel obținerea de produse diversificate și de înaltă calitate, care încorporează muncă de înaltă complexitate, tehnologie modernă și consumuri minime de materii prime, combustibil și energie.Un aspect calitativ, de o importanță deosebită în utilizarea obiectelor muncii îl constituie recuperarea și refolosirea tuturor materialelor rezultate din procesul de producție și de consum. Pe această cale, în ultimul an al actualului cincinal se va acoperi pînă la 50 la sută, iar în unele sectoare chiar peste 50 la sută din necesarul de materii prime și materiale pentru consumul intern, ceea ce va aduce o contribuție la degrevarea balanței de plăți, prin di- . minuarea. nevoilor de import.Prin politica fermă de economisire a resurselor energetice, de utilizare rațională și de valorificare a lor se asigură condiții de echilibrare a proporției dintre dezvoltarea generală a economiei naționale și consumul de energie. Ca urmare, problema îmbunătățirii corelației dintre consumul de energie primară și venitul național,' care exprimă gradul de valorificare a energiei, constituie un aspect esențial al strategiei dezvoltării economice. Evoluția pozitivă a a- cestor indicatori în actualul cincinal și în perioada următoare va asigura condiții necesare stabilirii unei pro- • porții optime între creșterea venitului național și consumul de energie, aceasta situîndu-se pînă în 1990 la nivelul țărilor avansate ale lumii.îmbunătățirea raportului dintre creșterea venitului național și consumul de energie, de materii prime în general este concepută de către partidul nostru pe fondul compatibilității reciproce a criteriilor de optimizare economică, astfel incit reducerea consumurilor specifice să nu deterioreze calitatea produselor, din contră, să o ridice la nivelul existent pe plan mondial, condiție obligatorie a sporirii capacității competitive a economiei românești.Accentuarea laturii calitative a factorilor materiali ai producției este în legătură nemijlocită cu calitatea factorului uman. Accelerarea progresului general al economiei noastre naționale depinde în mod hotă- rîtor de modul în care oamenii muncii acționează pentru realizarea o- biectivelor strategice ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României 

du-se Impresia că montarea scenică nu trebuie să fie altceva decît o transpunere exactă si fidelă a textului. actorul fiind un simplu transmi- țător de cuvinte. Or, teatrul este, după cum îl numea marele Caragia- le, „o artă autonomă", care-și are propriile legi, spectacolul fiind cu totul altceva decit textul nu numai datorită actorilor și personalității lor, ci și descifrării printr-un alt sistem de semne vizuale și auditive a unor mesaje adeseori noi’sau mai puțin cunoscute. Actorul însuși este mai mult decit un interpret de personaje, puțind, la rindul său. să se transforme într-lin „emițător de semne", fie prin. păstrarea și manifestarea perspectivei lui critice — după cum îi cere Brecht — fie prin apelul la complexitatea mijloacelor lui psiho- fizice. Locul de joc. decorul, lumina, muzica scenică se transformă, de asemenea, mai ales în teatrul nostru angajat pe deplin în formarea unei noi conștiințe, în mijloace artistice cu o mare pluralitate de semnificații ce se cer descifrate cu grijă în-, tr-un instrument al transmiterii unei atitudini înaintate, al formării convingerilor și deprinderilor spectatorilor.Am răsfoit cărțile de școală, cărțile din care elevii noștri învață comorile literaturii române, și am găsit foarte puține date legate de arta teatrului. Sînt incluși autorii de teatru, dar nu și lecții de teorie a dramei’. Sînt ignorați cu totul cei care au dat viată operelor dramatice, luptînd si muncind poate chiar mai mult decît scriitorii. Nu se vorbește nimic despre cei care au făcut să răsune cu- vîntul românesc pe scenă, contribuind la formarea și întărirea conștiinței naționale, la frumusețea limbii românești în veacul al XIX-lea sau în veacul nostru.La radio se face mult pentru teatru. Este o adevărată cale de cunoaștere a dramaturgiei românești și a celei universale, teatrul nostru radiofonic avînd o activitate permanentă și consecventă mai mult decît lăudabilă. ( dar si aici se răspîndesc noștințe despre dramaturgie și puțin despre arta spectacolului, mă refer la știrile teatrale, ci la _ tierea în specificul creației teatrale, la obișnuirea cu limbajul teatral, la dezbateri legate de modul în care mesajul literar dramatic se transformă în mesaj teatral, de fiecare dată altul, de fiecare dată si emoționant.Au apărut la diverse edituri — Enciclopedică. Științifică, „Meridiane", „Albatros" — dicționare despre scriitorii români și străini, despre muzicieni, plasticieni, actori de film, dar încă nimic despre oamenii de teatru și despre dramaturgi. Cînd apare și un asemenea dicționar ? Valoroasa colecție de artă a editurii „Meridiane" ne-a familiarizat cu cele mai importante teorii despre artă si cu lucrările celor mai cunoscut! istorici și teoreticieni de artă, dar în ceea ce privește teatrul el a fost prezent doar în antologii, e drept foarte bune, dar au mai rămas încă numeroase lucruri necunoscute publicului nostru, mai ales cele referitoare la teatrul contemporan.Avem un teatru bun. spectatori ex- celenți. săli pline. Este cu atît mai mult nevoie în viitor de si mai multi spectatori. îndeosebi de tineri, după cum este nevoie si de formarea lor pentru teatru. Așa incit, si ne această cale, prin activități editoriale si de informare să asigurăm actului scenic maxima eficientă spirituală. 

cu- maiNu ini-

Ileana BERI.OGEĂ

spre comunism. Dacă în cadrul dezvoltării economice de tip extensiv lărgirea cîmpului de producție a a- vut drept rezultat sporirea numărului lucratorilor ocupați în producția socială, în cadrul dezvoltării intensive accentul cade pe ridicarea gradului de complexitate a muncii, pe calitatea pregătirii profesionai-știin- țifice a oamenilor muncii, pe angajarea lor responsabilă în procesul de producție.Utilizarea cu maximum de eficiență economică a potențialului material modern de care dispune economia noastră națională necesită ridicarea pe trepte calitativ superioare a pregătirii forței de muncă, în raport de dotarea tehnică a muncii, de natură să asigure sporirea productivității muncii, accentuarea laturilor calitative ale producției sociale.Creșterea productivității muncii constituie, în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, condiția esențială a afirmării superiorității orîn- duirii socialiste și comuniste. După Congresul al IX-lea al s-a acționat pe recția creșterii nivelul fiecărei blul economiei un complex de introducerea progresului tehnic, perfecționarea organizării producției și a muncii, ridicarea calificării forței de muncă. Rezultatul acestor măsuri se concretizează în creșterea permanentă a productivității muncii în toate ramurile economiei naționale. Productivitatea muncii sociale a sporit de la circa 17 000 lei în anul 1965 la 65 000 lei în prezent ; pro- a la

partidului, larg în di- muncii la pe ansam- , iluîndu-seun front ] rodniciei unități și naționale, măsuri care vizează

ductivitatea muncii în industrie crescut în acest interval de 36 000 la aproape! 125 000 lei.Realizările obținute în ultimii de ani evidențiază justețea politicii partidului de creștere accelerată a productivității muncii sociale, ca resursă calitativ prioritară a dezvoltării și modernizării întregii economii naționale. Cu toate aceste succese, comparativ cu țările dezvoltate
20

In vizită la Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România

VIRTUȚILE EDUCATIVE 
ALE SATIREI POPULARE

cu bucuria reve-

Faza republicană a Festivalului național „Cîntarea României", secția satiră și umor, pe care am numi-o cu o expresie românească mult mai proprie a ilustrului său înaintaș Constantin Tănase, comic 
popular, a debutat masiv în ospitalierul și efervescentul centru cultural Focșani, reunind pe scena și în sala somptuosului teatru al acestui municipiu nu mai puțin de vreo 105 formații de specialitate, între care și vreo nouă estrade, adică în medie circa 800—900 de interpreți. Fapt este că acest gen atît de complex, de interferență și-a dovedit incă o dată prodigio- zitatea satirică, fie că a fost vorba de formații reputate, încununate de laurii mai tuturor edițiilor, fie de debutante la această ediție și mai ales la acest nivel. Astfel am putut aplauda derii noul program al lui „Hi- pocrat“-Brăila, a- vînd-o în centrul hohotelor de rîs pe inegalabila comică Margareta Rădună, sau pe trepidantul „Moldoplast" ieșean cu vestitul său animator, Sandu Alexandru, care știe să facă să vibreze nu numai scena și sala, ci și actualitatea productivă din întreprinderea sa chimică ; sau trupa miș- cîndu-se și atacînd pe multipleplanuri de la Laminorul de tablă subțire gălățean, a lui ValentinIancu, deopotrivă textier și instructor, de forță expresivă, maestru de scenă și animator al acestei formații. Dar dacă i-am numit pe cîțiva din cei vechi — și lor trebuia să le mai adăugăm pe cooperatorii vasluieni, pe chi- miștii de la Fire II-Iași sau pe cei de la „îngrășăminte chimice" Piatra Neamț — de ce nu i-am lăuda ca pe niște revelații, sperăm durabile, pe Contactoare-Buzău științei și tehnicii pentru tineret din același oraș, șiimpulsul îndrăzneț și unui îndrumător pre- electrician Rada Ga- ceva mai așezații, dar

uteciștii de la sau de Ia Casaunii și alții ac-țicnind sub inteligent al cum tînărul briei sau pe nu mai puțin interesanții satiricide la I.I.T.P.I.C. Iași.Am citat nu întîmplător aceste formații, și vom cita și altele asemănătoare, mai vechi sau mai noi, pentru că trăsătura lor comună e patosul critic, arta de a interveni cu mijloacele satirei în producție și în viața socială. Să luăm pentru început numai exemplul „șotronului sau șotronicăi" închipuit de formația de la Laminorul de tablă gălățean, care, pornind de la absolutizarea unor banale abonamente ^la te miri ce, ajunge la planul de 

export, la stagnările) producției a- coperite prin diferite inițiale misterioase D.D.C., P.V.C., M.D. și la niște filme trucate sugerînd tot aspecte din viața colectivului lor. Cită diferență între satira incisivă a laminoriștilor, aplicată producției, și aceea pe versuri șablonarde, debitate de un grup de flăcăi în costume operetistice de la marele Combinat siderurgic din Ga- lați.De la gălățeni, să mai aducem în prim-plan formația sătească din comuna Independența, prin cele cinci fete ale sale erijate în berze, hotărite. să ia înapoi pe toți cetățenii care au rămas într-o situație infantilă, care nu gîndesc la rostul lor. Și berzele găsesc destule asemenea exemple : de la modul cum e organizată campania agrară pe plan local la transportul recoltei, 
problemă la ordinea zilei. Din păcate, tematica agricolă și în genere sătească a fost destul de palid reflectată în această ediție. Excep- tind colectivul satiric de la Rădu- căneni (unde deopotrivă munca la cîmp, înfrumusețarea comunei, contractările și alte aspecte proprii satului contemporan și-au găsit o vie și plină de luare aminte ilustrare), vreo 5—6 formații de aceeași proveniență aparținind și ele tot județului Iași sau Bacăului sau Tulcei au trecut prin scenă fără ecou și culoare.S-a constatat încă o dată că tematica majoră, de mare acuitate social-politică oferă posibilitatea unor realizări scenice remarcabile. A fost cazulAntrepriza de construcții și montaje Brăila, ca și al grupului de pantomimă de la aceeași întreprindere, de fapt unicul, autentic, de acest gen, pe scena de la Focșani. Tot rezultatul abordării unei tematici majore a fost și succesul repurtat de Estrada de la I.U.G. Progresul, de la elogierea cu mijloace fruntașilor la losului război imaginate de zea și interpretate cu grație, dar și vivacitate de un grup adolescentin. Școala de pînă mai ieri a maestrei coregrafe Cursaru își spune cuvîntul în continuare prin elevele sale. Am numit numai două puncte din spectacolul Stele, stele în regia lui Dumitru Corcea, dar el poate fi citat în întregime pentru bunul gust, ținuta distinsă și lipsa de gratuitate.

miniestradei de la

specifice genului a incriminarea pericu- cosmic al „stelelor", coregrafa Leti Brîn-

Gîndind dialectic raporturile între conducerea unitară, planificată a economiei naționale și autoconduce- rea muncitorească, în Raportul la cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R., secretarul general al partidului sublinia: „Este necesar să aplicăm cu ho- tărire principiul autoconducerii și autogestiunii muncitorești. în calitate dc producător, dc proprietar al unei părți a avuției naționale — proprietate a întregului popor — și de beneficiar al acesteia, fiecare colectiv de oameni ai muncii poartă răs- derea comună deplină asupra gospodăririi și dezvoltării unității in care lucrează. Drepturile adunărilor generale, ale consiliilor oamenilor muncii de a adopta hotărîri in toate problemele privind planurile și activitatea economico-socială trebuie să se îmbine cu aplicarea prevederilor planurilor naționale de dezvoltare unitară".De aici rezultă o responsabilitate socială excepțio- nală pentru toate organismele autoconducerii muncitorești, care constituie cadrul optim de participare și de exercitare a.conducerii în condiții de eficiență din ce în ce mai mare.Rezultatele obținute pînă acum, evocate la recenta plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, evidențiază rodul muncii pline de abnegație desfășurate de oamenii muncii din țara noastră, de întregul nostru popor, sub conducerea fermă și clarvăzătoare a partidului. Pornind de la aceste rezultate, precum și de la o serie de lipsuri și neajunsuri, secretarul general al partidului a atras atenția că domeniul conducerii economiei și societății, prin dinamismul ce trebuie să-i fie caracteristic, nu trebuie să rămînă guvernat de „dogme sau modele învechite", ci, dimpotrivă, trebuie supus unor acțiuni de perfecționare revitalizatoare, care să confere organizării și conducerii științifice calitatea de resursă a dezvoltării.Organismele autoconducerii muncitorești se află astăzi în fața unor priorități cu influențe decisive pentru dezvoltarea economico-socială, infinit mai complexe decît în perioadele anterioare. La loc de frunte și asupra cărora este nevoie să fie concentrată gîndirea și acțiunea lor cutezătoare se află realizarea planului pe anul 1985 și încheierea cu bune rezultate a întregului cincinal 1981—1985, împreună cu luarea tuturor măsurilor pregătitoare pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse in planul pe 1986, adoptat in unanimitate de plenara comună.Un asemenea țel presupune eforturi de inteligență și organizare, de gîndire înnoitoare pentru utilizarea eficientă și economisirea tuturor categoriilor der resurse, pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii sociale, asigurarea unui înalt nivel' tehnic și calitativ al produse-

Fiindcă a venit vorba de estrade, trebuie să spunem că cele mai multe dintre colectivele care au ■ abordat acest gen au eșuat, neavînd puncte de susținere tematică și artistică. Nici nu am priceput această goană pentru puneri în scenă fastuoase, costisitoare, de nivel discutabil.Ne-am fi așteptat la această ediție la texte mai curate, mai puțin stricătoare ale limbii române. Și totuși, la o seamă de formați} ne-a fost dat să ascultăm numeroase abateri de la pronunția firească, unanim acceptată. Poate că una din carențele care au prejudiciat în acest an calitatea generală a spectacolelor, nivelul oarecum mai scăzut la care s-au prezentat formațiile a fost și selecția foarte generoasă, subestimîndu-se faptul că o fază republicană are un caracter competitiv.Dar dincolo de poncifele textului, de stîngăcia și stereotipia mișcărilor, de gratuitatea unor spectacole, există o anumită dăruire proprie marii arte, semn că această mișcare â prins teren și e posibil ca ea să se dezvolte în continuare pe un sol sănătos, așa cum au dovedit-o și formații ale județului- gazdă în vizibil progres anii trecuți.N-aș vrea în acest sens lez la aserțiuni, ci la unvers care între atîtea hohote de ris m-a făcut să-mi gîlgîie lacrimile de emoție și. fericire în toată ființa. Pe scenă, tocmai se producea muzicala formație satirică de la „Moldoplast" cu steep-istul ei vestit Sandu Alexandru. Doar au răsunat primele acorduri de acordeon și undeva în spatele lojelor și stalurilor a izbucnit un țipăt de copil, care voia „la mama". Copilul dru, vreo cînd cu care era obișnuit de la repetiții, unde, de asemenea, îi însoțea pe părinți. Un bărbat uriaș, prieten al celor doi soți, l-a ghemotocit în brațe și în hohote de plîns a intrat cu copilul in sală. Văzindu-și cei doi părinți în plină vervă scenică, micuțul a tăcut ca prin minune, lăsîndu-i să-și termine numărul. Dacă ar fi la mijloc numai acest „fapt divers" și tot ar trebui ca mișcarea noastră de satiră și umor să progreseze neîncetat.
Niculae STOIAN 

față desă ape- fapt di-

era chiar fiul soților Alexan- aflați in scenă. Copilul, de doi ani, dormise liniștit pînă a răsunat formația, răsunet

lor realizate, îndeplinirea exemplară a planului la export, pentru creșterea eficienței economice la toate nivelurile.Organele de conducere colectivă ale. unităților socialiste vor putea îndeplini aceste sarcini perfecționîn- du-și permanent stilul și metodele de muncă, sistemul de lucru practicat. în acest sens, atragerea colectivelor la fundamentarea și aplicarea deciziilor, extinderea sistemului de a lucra cu variante și scenarii alternative, consultarea permanentă a oamenilor muncii, organizarea unor acțiuni comune ale organizațiilor de partid și consiliilor oamenilor muncii vor da noi dimensiuni valorificării potențialului uman și material imens de care dispune economia noastră națională. De asemenea, analizele la țața locului, intr-un climat de autentică exigență, care să combată tendințele de justificare a nerealizărilor trebuie să constituie un sistem de SPIRIT REVOLUȚIONAR
în exercitarea autoconducerii

muncitorești
lucru obișnuit al organismelor autoconducerii muncitorești. După cum, promovarea cu curaj de către consiliile oamenilor muncii a criticii și autocriticii, a sistemului de a rezolva înainte de toate prin forțe proprii diferitele probleme ce apar în activitatea unei unități economice reprezintă o altă trăsătură a unei conduceri eficiente ce trebuie extinsă din ce în ce mai mult.Militind pentru informarea tuturor oamenilor muncii asupra problemelor ce trebuie rezolvate, asupra angajamentului revoluționar pe care aceștia trebuie să și-1 asume, organismele democrației, muncitorești au datoria să facă cunoscute realizările deosebite obținute de multe colective de oameni ai muncii, să acționeze cu stăruință pentru extinderea și generalizarea experiențelor pozitive spre beneficiul economiei naționale.Folosind cu pricepere comisiile pe domenii, diferitele colective speciale cu caracter tematic, întreaga forță de concepție și producție a unităților socialiste, comisiile oamenilor muncii trebuie’ să cultive un climat de muncă și de ordine să repună în drepturi pentru perfecționarea producției și a muncii, activitatea de creație, gîndirea prospectivă, să stimuleze puternic spiritul gospodăresc al oamenilor muncii în utilizarea cu eficiență cit mai marc a mijloacelor materiale și financiare încredințate de societate fiecărui colectivDin cuvîntarea ral al partidului,

productivă, preocupările organizării să dezvolte

spre administrare, secretarului gene- tovarășul Nicolae
În capitală: Marele complex comercial „23 August*4

A fost dat în folosință, la întreaga Iui capacitate, marele complex comercial „23 August", situat pe cea mai puternică platformă industrială a Capitalei. Construit din indicația secretarului general al partidului, a- cest complex destinat activităților comerciale și prestatoare de servicii reunește intr-un impunător edificiu, format din patru tronsoane cu parter și trei etaje, 21 de magazine de diferite profiluri. Suprafața construită, de peste 10 000 mp, a complexului a fost amenajată după cele mai exigente cerințe a]e comerțului modern. La parter funcționează magazine pentru vinzarea mărfurilor alimentare, piine, lactate, pește, legume-fructe, unități pentru articole electrice și electronice, precum și librărie, farmacie, unitate „Nufărul" și altele. La primul etaj se află unități alimentare pentru produse semipreparate și preparate „Gospodina", o unitate de ali-

VASLUI. Aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului îi sînt consacrate și în județul Vaslui numeroase manifestări politico-educative și cultural-artistice. La Negrești, înfloritoare așezare urbană, edificată in acești ani, s-a desfășurat „Săp- tămîna artei și culturii socialiste", care a cuprins simpozioane, expoziții de carte social-politică, recitalul de muzică și poezie „Un cînt de slavă partidului erou", gale de filme documentare și artistice, precum și spectacolul literar-muzical- coregrafic „Românie, mîndră floare", susținut de formații artistice din oraș și județ, distinse în Festivalul național „Cîntarea României". (Petru Necula).OLT. In cadrul manifestărilor organizate în cinstea aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX- lea al partidului, în județul Olt au avut loc numeroase spectacole artistice. Inițiate sub genericul „Omagiu țării și partidului", ele s-au desfășurat la căminele culturale din localitățile de reședință ale consiliilor unice agroindustriale. (Mihai Grigoroșcuță).DÎMBOVIȚA. In municipiul Tîr- goviște și în orașele Găești, Mo- reni, Pucioasa, Titu și Fieni a avut loc „Săptămîna filmului pentru tineret", manifestare cultural-educa- tivă consacrată sărbătoririi a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului și Anului Internațional al Tineretului. (Gheorghe Manea).BACĂU. Reputata formație corală „Madrigal" din Capitală a prezentat o suită de concerte de cîn- tece patriotice, revoluționare, de

Ceaușescu, la plenara comună rezultă și rolul determinant pe care trebuie să-l joace factorul dențiind că cunoștințe ale tuturor dezvoltarea vor depinde ține și evocînd perfecționări ce se impun în acest domeniu, ne apar și mai clar obligațiile ce revin organismelor autoconducerii muncitorești. Investiția umană realizată pină acum și cea care se va realiza în continuare pentru a susține dezvoltarea preponderent intensivă a. economiei naționale trebuie să aibă un echivalent înzecit, însutit în producție, să reprezinte o preocupare de prim ordin care să nu lipsească de pe agenda de lucru a nici unui consiliu al oamenilor muncii. în acest context se pot naște diferite întrebări : Ce s-a realizat din numeroasele propuneri și

uman. Evi- nivelului de profesionale muncii, dede ridicarea tehnice și oamenilor gindirii lor economici, rezultatele ce se vor ob-

muncitorești exercite cu și sint mai atri- prin

soluții cuprinse în lucrările cadrelor de conducere și specialiștilor care au parcurs diverse programe de pregătire, perfecționare și reciclare ? Au reușit oare aceste soluții să treacă bariera birocratică și să se aplice în practică ? Cu ce rezultate și cum au fost generalizate ? Iată doar citeva întrebări care pot constitui un motiv de reflecție și acțiune pentru fiecare consiliu al oamenilor muncii.Impresionanta concentrare de forțe direcționată de planurile de dezvoltare economico-socială are nevoie, așa cum subliniază secretarul general al partidului, de o intensă activitate organizatorică, de o muncă practică pentru a transpune în viață hotărîrile luate. în această privință, adunările generale, consiliile oamenilor muncii, celelalte organisme ale autoconducerii chemate să-și mare răspundere drepturile și buțiile cu care au fost învestite lege, să intervină prompt, să folosească condițiile ce le-au fost create pentru a soluționa la ‘ și cît mai bine problemele care condiționează realizarea planului, astfel ca fiecare unitate economică să obțină rezultate pe măsura exigențelor actualei etape de dezvoltare economico-socială a țării.Avînd în fruntea lor comuniști destoinici, devotați cauzei socialismului și comunismului, organismele autoconducerii muncitorești acționează sub conducerea organelor și organizațiilor de partid. Este impresionant în acest sens apelul vibrant adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara comună către toate organele și organizațiile de partid, către'toți comuniștii de a acționa cu perseverență în direcția îndeplinirii în cele mai bune condiții a programelor și ■ planurilor de dezvoltare economico-socială, de a face ca fiecare unitate să devină o redută economică și politică, o citadelă a conștiinței revoluționare.
Prof. imiv. dr.
Mihai DUMITRESCU

timp

mentație publică tip Expres, raioane de țesături, mercerie-parfumerie, precum și unități ale cooperației meșteșugărești. La etajul II funcționează magazine de încălțăminte, confecții, tricotaje, marochinârie și me- talo-chimice, iar la ultimul nivel se află o unitate I.C.R.A.L. destinată lucrărilor de întreținere și reparații a fondului locativ.Noul complex, situat intr-un loc de maximă afluență a cumpărătorilor, poate servi zilnic circa 40 000 persoane. în imediata vecinătate s-a dat in folosință și o modernă piață agroali- n entară, cu o suprafață acoperită de 2 000 mp, ", . . —.locuri de desfacere pentru producătorii individuali. Pentru accesul direct al producătorilor spre noua piață agroalimentară s-au stabilit o serie de linii de transport al mărfurilor din comunele din jurul Capitalei. (Dan Constantin).
care dispune și de 350

muncă și de pace, pentru oamenii muncii din județul Bacău. La spectacolele susținute pe platforma industrială de sud a municipiului Bacău au luat parte un mare număr de constructori de mașini, metalurgiști, chimiști, electroniști. „Madrigalul" a fost prezent, de asemenea, pe scenele cluburilor muncitorilor petroliști și textiliști din Moinești și Buhuși. (Gh. Baltă).BOTOȘANI. In municipiul Botoșani au fost vernisate două mari expoziții de artă plastică. Prima, realizată în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici, prezintă lucrări ale creatorilor din municipiul București și din 11 județe ale țării. Cea de-a doua reunește picturi semnate de cadre didactice din Botoșani. (Silvestri Ailenei).BISTRIȚA-NĂSĂUD. Timp de patru zile, municipiul Bistrița a găzduit una dintre etapele republicane ale celei de-a cincea ediții a Festivalului național „Cîntarea României" pentru formațiile de teatru, teatru de păpuși, recitaluri de poezie, montaje literare, recitatori și teatru de inspirație folclorică. Au fost prezenți aproape 2 000 de artiști amatori din 13 județe ale Transilvaniei. (Gh. Cri- șan).SALAJ. în organizarea comitetului județean de cultură și educație socialistă s-a desfășurat în municipiul Zalău Festivalul interjude- țean de poezie patriotică. Cu acest prilej, la Casa științei și tehnicii pentru tineret a avut loc un spectacol de poezie și muzică prezentat de colective și interpreți individuali din municipiul Zalău. (Eugen Teglaș).
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Cu fermitate și energie în apărarea păcii
MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE Șl CULTURAL-ARTISTICE j

CONSACRATE ÎMPLINIRII A 20 DE ANI 1
- bunul suprem al omenirii

Din toate colțurile țării, noi expresii ale unanimei adeziuni 
la strălucita inițiativă a tovarășului Nicolae Ceausescu, 

la Chemarea și Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste

CRAIOVA: Oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare — probleme 

fundamentale ale contemporaneitățiiîntr-o unanimitate de gind și voință cu întreaga noastră națiune, peste 55 000 de oameni ai muncii — chimiști și electrotehni- cieni, constructori de mașini și de locuințe, feroviari, energeticieni, elevi și studenți, cadre didactice și medicale, cercetători, țărani cooperatori — reprezentanți ai celor 100 de localități doljene, după ce au străbătut principalele artere ale municipiului Craiova, s-au reunit pe Stadionul tineretului din orașul reședință de județ, într-o amplă și însuflețiloare adunare populară consacrată păcii și dezarmării.în deschiderea adunării, tovarășul Florian Xonescu, secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., președintele consiliului județean al F.D.U.S., a spus, printre altele : „Ne exprimăm totala adeziune la conținutul Chemării și Apelului F.D.U.S., sentimentele noastre de profundă mîndrie și recunoștință față de făuritorul politicii de pace, înflăcăratul patriot și revoluționar, personalitate proeminentă a vieții internaționale, tovarășul Nicolae.- Ceaușescu".„în numele celui mai puternic colectiv muncitoresc al județului Dolj, cel de la „Electroputere" Craiova, cerem cu toată hotărîrea

să se pună capăt cursei înarmărilor, și în primul rind a celor nucleare, să se acționeze acum, pină nu e prea tirziu, pentru a îndepărta pericolul unui nou război, care mu ar avea nici învinși, nici învingători, puțind să distrugă tot ceea ce e viață pe Pămînt — arăta maistrul Paul Dinu, Erou al Muncii Socialiste. «Armele» pe care le construim noi sînt locomotive diesel și electrice, transformatoare de putere, motoare și aparataj electric de înaltă tensiune. Ne angajăm să construim mai multe și mai bune astfel de «arme» pentru frontul. păcii...".1'n același spirit au vorbit co- operatoarea Leana Marin și cercetătoarea Ioana Alexandru de la Combinatul chimic Craiova, Constantin Popeci, directorul întreprinderii de utilaj greu, lector univ. dr. Elena Niculescu de la "Universitatea din Craiova, Emil Bo- roghină. actor la Teatrul Național craiovean, Monica Joița, elevă la Liceul de filologie-istorie din Craiova.într-o atmosferă de înaltă simțire patriotică, , participanții.. au a’drfeat 6" telegramă tovarășului. NICOLAE CEAUȘESCU, Tn care se spurie, printre altele ':„Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru binele patriei, pentru ridicarea ei pe noi culmi de civilizație și progres, exprimîndu-ne, astfel, cu putere dorința noastră fermă de a munci liberi, în pace și frăție cu toate popoarele, pentru a contribui la buna înțelegere și colaborare în întreaga lume".
BOTOȘANI: La temelia păcii — dezvoltarea

economico-socială„Să fim permanent conștienți că, așa cum ne învață partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adevărata întărire a capacității de apărare a poporului și a țării, constă, in primul rind, în dezvoltarea economico-socială, în construirea neabătută a socialismului și comunismului — și, legat de aceasta, în înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului". Reliefată în cuvîntul de deschidere de tovarășa Ileana Jalbă, prim-secretar al comitetului județean de partid, această idee a dominat, ca un fir roșu, întreaga desfășurare a mitingului de la Botoșani consacrat dezarmării și păcii, Ta care au luat parte peste 30 000 de oameni ai muncii.Argumente dintre cele mai grăitoare în susținerea ei puteau fi citite pe multe dintre graficele și pancartele care încadrau portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu. Intr-adevăr, condițiile de pace și roadele noului concept de dezvoltare economico-socială a patriei în „Epoca Ceaușescu" au determinat ca, în cei 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, capacitatea. industrială a județului să crească de aproape 11 ori. „O dată

cu cele peste 30 de întreprinderi industriale — arăta în cuvîntul său tovarășa Georgeta Podaru, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea textilă „Moldova" — în municipiul și județul nostru au fost construite și puse la dispoziția populației, in ultimele două decenii, aproape 35 000 apartamente, numeroase localuri pentru .licee, școli generale și grădinițe, pentru așezămintele de cultură și unitățile de ocrotire a sănătății".Pentru ca toate acestea să fie puse în slujba întregului popor, pentru ca programele de dezvoltare ale tuturor statelor lumii să poată fi înfăptuite cu succes, astfel îneît întreaga omenire să beneficieze de o viață cît mai bună, condiția primordială o reprezintă asigurarea păcii. înlăturarea oricărui pericol de război, așa cum au subliniat,, in cuvîntul lor. Vasile Vasiliu, veteran de război, Adina Lia Mintiei, muncitoare la întreprinderea „Electrocontact", Mihai Birliga, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. Roma, pioniera Laura Samoilă, Dumitru Atudoroaie, profesor la liceul „A. T. Laurian", Lucia Huțanu, președintele consiliului județean al F.D.U.S.în telegrama adresată, într-o atmosferă de mare însuflețire, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se arată, printre altele :„Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, acționînd cu țoală perseverența, pentru a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, nu vom precupeți nici un efort pentru a lăsa urmașilor noștri o planetă înfloritoare, iluminată dc soarele păcii și înțelegerii între toate popoarele lumii". /

GALAȚI: Un „NU“ hotărît războiuluiîn piața Falezei din Galați a avut loc marele miting al locuitorilor din municipiu și din județ consacrat păcii și dezarmării.în cuvîntul său de deschidere, tovarășa Silvia Cojocariu, secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului județean al F.D.U.S., a spus : „în aceste momente, cînd în întreaga țară se desfășoară impresionante acțiuni pentru dezarmare și pace și noi, oamenii muncii, toți locuitorii municipiului și județului Galați ne alăturăm voinței unanime a întregului popor român, exprimîndu-ne totala adeziune la politica internă și ext.ernâ a partidului și statului nostru, al cărei ctitor strălucit este secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător politic, militant neobosit pentru cauza păcii și colaborării internaționale, personalitate proeminentă a lumii contemporane".în numele puternicului colectiv de oameni ai muncii de pe marea platformă a Combinatului siderurgie Galați, maistrul cocsar Nicolae David, secretarul comitetului, de partid al uzinei cocsochimice,■ și ing. Săvcl Rotaru, director tehnic a! Institutului de cercetări și proiectări de fabricație pentru produse plate șl acoperiri metalice,- vicepreședinte ' al consiliului -jude

țean al sindicatelor, au subliniat necesitatea ca toate guvernele șl popoarele, forțele iubitoare de pace de pretutindeni să acționeze astfel îneît minunatele cuceriri ale geniului urnan, ale științei și tehnicii moderne să fie puse exclusiv în slujba omului și progresului, să contribuie la consolidarea păcii, și nu la distrugere și războaie.„Ca intelectuali, a arătat prof, univ. dr. ing. Florea Oprea, rectorul Universității Galați, sîntem po deplin conștienți că nu avem misiune mai nobilă decît aceea de a folosi cuceririle științei și tehnicii contemporane în scopuri pașnice, spre binele și prosperitatea tuturor oamenilor muncii, pentru progresul continuu al țării".Au mai luat cuvîntul ing. Veronica PoDovici, directorul întreprinderii de sere, vicepreședinte al consiliului județean al femeilor, Maria Alexandru, membră a C.A.P. Braniștea, dr. Antim Nica, arhiepiscopul Tomisului și Dunării de Jos, Elena Matei Ocheșelu, secretar al comitetului județean ai U.T.C., pioniera Dorina Șerban, locțiitor al președintelui Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Cei prezenți au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în cțire ge menționează, . T.ntra altele : .. .. .„Vasta și prodigioasa dumneavoastră activitate revoluționară, pusă in slujba celor mai scumpe idealuri ale omenirii, se bucură de sprijinul ferm al tuturor cetățenilor județului Galați, al întregului nostru popor, evidențiind cu putere înalta răspundere pe care o manifestați în fața imperativelor istorice ale momentului actual, pentru destinele păcii, ale civilizației umane".
TÎRGU MUREȘ: Nouă și strălucită dovadă 

a răspunderii față de destinele 
civilizațieiMarea sală a sporturilor din Tirgu Mureș devenise neîncăpătoare pentru cei aproape 5 000 de oameni ai muncii — români, maghiari. germani — veniți din Sighișoara, Reghin, Luduș, Sovata, Tîrnăveni, ca și din unele centre rurale de pe Mureș și Tirnave, pentru a participa la adunarea populară de pace a județului Mureș, in care au dat glas deplinei lor adeziuni la noua inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Chemarea și Apelul F.D.U.S. pentru dezarmare și pace în lume.„Prin această nouă inițiativă — a spus în deschiderea adunării tovarășul Ironim Buda, prim-secretar al Comitetului municipal Tirgu Mureș -al P.C.R., — România aduce în fața întregii lumi o nouă și strălucită dovadă a înaltei sale răspunderi față de soarta păcii și destinele civilizației planetare, in condițiile cînd escaladarea cheltuielilor militare și a înarmărilor a atins proporții fără precedent".A luat apoi cuvîntul Nicolae Tar, președintele Consiliului județean Mureș al sindicatelor, care, in numele celor peste 190 000 membri do sindicat, a arătat : „Planeta Pămînt are nevoie de pace, are nevoie de liniște, pentru ca toate națiunile lumii să se poată afirma libere, să-și poată construi viitorul„La unison cu întreaga țară,

așa cum și-l doresc. De aceea, spunem un răspicat NU armelor".în cuvintele lor, Maria Răducan, președintele comitetului județean al O.D.U.S., Adrian însurățelu, secretar al comitetului de partid de la combinatul '„Azomureș" din Tirgu Mureș, Hajdu Gyfizo, scriitor, redactor-șel1 al revistei „Igaz Szo", Winkler Margareta, secretar al Comitetului județean Mureș al U.T.C., au arătat că azi pacea este marea problemă a vremurilor noastre.Au mai luat cuvîntul Baier Herman, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană. Aurel Sămăr- ghițan, protopop, Gheorghe Duma, președintele C.A.P. Șăulia de Cîm- pie, Rozalia Borș, președinta Comitetului județean al femeilor, pioniera Corina Marian, care, alături de alți vorbitori, au subliniat eâ inițiativa de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu se înscrie ca o nouă și elocventă mărturie a grijii permanente pentru soarta națiunii, a înaltei răspunderi a României socialiste față de prezentul și viitorul umanității.în încheiere. într-o atmosferă de puternic entuziasm, a fost adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele :oamenii muncii mureșeni din fabrici și uzine, <lc pe ogoare și șantiere, din unitățile de învățămînt, știință și cultură, tineri și virstnici, bărbați și femei, fără deosebire de naționalitate, întruniți în această mare adunare populară, se angajează cu tărie și perseverență în lupta pentru apărarea păcii, pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru transpunerea exemplară în viață a obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului".
Grupaj realizat de Nicolae BĂBĂLĂU, Silvestri A1LENEI, Dan PLAEȘU, Gheorghe GIURGIU

DE LA CONGRESUL AL IX-LEA ALîn municipiul Rimnicu Vilcea s-a desfășurat simpozionul omagial cu tema „Două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului — ani de mărețe împliniri socialiste", la care au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cadre didactice universitare, cercetători muzeografi, profesori de istorie și de științe sociale.Comunicările și referatele prezentate au relevat concepția revoluționară, profund științifică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea economico-socială a României, marile prefaceri înnoitoare care au avut loc în toate domeniile vieții materiale și spirituale din țara noastră în ultimii 20 de ani, rolul P.C.R. de continuator al tradițiilor de luptă ale maselor populare pentru libertate, unitate, independentă și suveranitate națională. Cu acest prilej a fost deschisă și o expoziție de carte organizată de Biblioteca județeană din Rimnicu Vilcea, sub genericul „Scriitorii cîntă patria și partidul".Pe agenda manifestărilor politico- educative consacrate aceluiași, important eveniment au mai fost înscrise simpozioanele „Perioada dintre Congresele al IX-lea și al XIII- lea ale partidului — perioadă a marilor prefaceri revoluționare în grandioasa operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism" și „Transformări înnoitoare fără precedent în județul Vilcea, în cei 20 de ani lumină ai glorioasei Epoci Ceaușescu".„Sub flamuri de lumină — e tinerețea noastră un zbor cutezător" a fost genericul spectacolului omagial dedicat împlinirii a 20 de ani de la

Congresul al IX-lea al partidului, ce 
a avut loc pe stadionul „Dunărea" jdin municipiul Galați.Spectacolul, la reușita căruia și-au adus contribuția peste 10 mii de tineri, artiști amatori și sportivi, din liceele și școlile generale gălățene, a omagiat profundele transformări petrecute în patria noastră in perioada pe care cu mîndrie patriotică o numim „Epoca Ceaușescu". Ilustrind drumul luminos parcurs de poporul român în toate domeniile de activitate, în ultimele două decenii, de cînd în fruntea partidului și statului se află cel mai iubit fiu al națiunii,, tovarășul Nicolae Ceaușescu, manifestarea s-a constituit intr-un însuflețitor imn de slavă și recunoștință al tinerei generații de pe aceste meleaguri închinat Partidului Comunist Român, secretarului său general, pentru minunatele condiții de viață și muncă, pentru afirmarea plenară a energiilor creatoare ale tineretului patriei, puse în slujba construirii și edificării socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei.în organizarea consiliului municipal de educație politică și cultură socialistă, la Tg. Mureș a avut loc simpozionul „20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului". Activiști de parțid și de stat, cadre didactice universitare, cercetători, oameni de știință și cultură au susținut comunicări, între care : „însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al partidului". „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la strategia edificării societății socialiste multilateral dezvoltate", „înaltul prestigiu al României și rolul • său activ în viața internațională".In stațiunea balneară Sovata s-a desfășurat simpozionul „Epoca

PARTIDULUICeaușescu, epoca marilor împliniri", iar la casa de cultură din municipiul Sighișoara a avut loc dezbaterea „Dezvoltarea literaturii române în Epoca Ceaușescu".La rîndul lor, elevii și pionierii mureșeni prezintă sub genericul „Patrie română — țară de eroi", spectacole omagiale în școli, cluburi muncitorești. cămine culturale și în alte așezăminte de cultură.Manifestări omagiale dedicate împlinirii a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului s-au desfășurat și în orașele Tirnăveni, Luduș. Reghin și în numeroase localități rurale mureșene.Sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai înfloritoare împliniri din istoria României", la Școala militară de ofițeri activi de artilerie antiaeriană și radio- locație „Leontin Sălăjan" s-a desfășurat un simpozion, în cadrul căruia au fost relevate însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al partidului, spiritul novator, revoluționar promovat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în toate domeniile construcției socialiste, succesele obținute de poporul român în ultimii 20 de ani, afirmarea puternică a țării noastre pe plan mondial.La Casa Armatei din Pitești a avut loc simpozionul intitulat „Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, deschizător de mari perspective în viața poporului, român". în cadrul acestuia au fost prezentate pe larg realizările deosebite pe care România le-a obținut în cele două decenii numite cu justificată mîndrie de către întreaga noastră națiune „Epoca Nicolae Ceaușescu".(Agerpres)
Programul de măsuri pentru intensificarea activității 

de colectare a materialelor reMsiiiile
(Urmare din pag. 1)rificarea superioară a tuturor materialelor recuperabile.Ceea ce se impune acum este ca toate comitetele județenii, municipale, orășenești și comunale de partid, consiliile populare, consiliile de conducere ale ministerelor, consiliile oamenilor muncii din Întreprinderi și centrale să treacă ncintirziat la aplicarea in practică a prevederilor acestui program, la definirea exactă a propriilor programe de acțiune, prin modalități concrete, în funcție dc specificul fiecărei întreprinderi, instituții sau localități, la stabilirea precisă a răspunderilor ce revin fiecăruia pentru înfăptuirea măsurilor hotărite. Așa cum este înșeris ih program, comitetele județene, municipale, orășenești și comunale de partid au obligația de a analiza trimestrial, in ședințe de birou „sau. secretariat, muncă „organelor și prg.tj-"’. nizațiilor de masă și obștești, a consiliilor populare și a celorlalți factori chemați să asigure buna desfă- •' șurarc a recuperării și refoiosirii materialelor, stadiul „realizării sarcinilor de recuperare și valorificare superioară a materiilor prime și materialelor refolosibile și vor stabili măsurile ce se impun pentru realizarea integrală a fiecărei prevederi.Prin urmare, trebuie înțeles că activitatea de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile nu reprezintă o „campanie", ci trebuie să aibă un caracter permanent, să se înscrie ferm, alături de toate celelalte preocupări și acțiuni din economie, ca unul din obiectivele de cea mai mare însemnătate. în acest sens, trebuie combătută tendința existentă în diferite localități și întreprinderi, la diferiți factori de conducere de a porni în iureș cu acțiuni „spectaculoase" la înfăptuirea sarcinilor în acest domeniu, pentru ca treptat preocupările să slăbească în intensitate pină la dispariție.In această privință un rol de cea mai mare însemnătate are munca de propagandă, munca de explicare temeinică, argumentată, convingătoare a importanței recuperării materialelor refolosibile, astfel incit în fiecare colectiv de oameni ai muncii. in fiecare colectivitate de cetățeni să se. formeze un curent de opinie sănătos care să favorizeze desfășurarea cu eficiență ridicată, cu randament superior a acestei acțiuni. Trebuie spus deschis că există încă o serie de concepții înapoiate, anumite atitudini de păguboasă superioritate și detașare care îi fac pe unii să socotească strîngerea resturilor metalice, de hirtie, de textile,

a cioburilor de sticlă ca o activitate minoră, nepotrivită cu prea importantele lor preocupări de fiecare zi, la locul de muncă și acasă.Dezbaterile, schimburile de experiență, simpozioanele, intîlnlrile cu toate categoriile de cetățeni, activiști de partid și de stat, specialiști și muncitori din producție, locatari din blocuri și cartiere, femei, copii și tineret trebuie să prilejuiască. așa cum prevede programul, prezentarea în date și fapte convingătoare a semnificației economice majore a refoiosirii și a ultimului gram de materie primă și material recuperabil, n metodelor eficiente care conduc la rezultate valoroase în depistarea, colectarea și introducerea în procesul do producție a materiilor prime si materialelor recuperabile. Este necesar să se înțeleagă de către toți că se cere să recuperăm valori materiale înecare s-a investit munca,,a nrii și mft de oameni. valori ipafe- riale care, adunate și recirculate productiv, degrevează economia națională, bugetul țării și bugetele intre prinderilor de mari cheltuieli pentru procurarea de materii prime noi, asigurind deci mari economii.în același timp trebuie precizat că

cea mai bună propagandă, cadrul cel mai propice pentru a crea un curent de opinie puternic în favoarea acestei activități îl va reprezenta modul in care consiliile populare, întreprinderile specializate din cadrul Centralei pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile își vor face datoria în sensul de a asigura condițiile organizatorice și tehnice pentru ca toți cetățenii să poată participa fără dificultăți ia acțiunea de recuperare a materialelor, facilitînilu-se accesul la punctele de colectare, respectîndu-se cu strictețe măsurile stabilite. După cum arată experiența mai multor localități, un bun prilej de manifestare a spiritului civic, gospodăresc îl constituie organizarea unor zile, săptămîni, decade „record" în colectarea materialelor refolosibile, acțiuni la care, printr-o mobilizare exemplară, participau „mie ,cu i.. iggre, practic, toți. locuitorii, 'sțțmgîhdttrse.. importante- cantități -fier"’vechi, hirtie, cioburi de știclă, materiale plastice, textile și alte .categorii de materiale. In spiritul prevederilor programului, asemenea acțiuni trebuie generalizate, permanentizate în toate municipiile, orașele și comunele țării.
OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI!

Țara are nevoie de tot mai multe materia
le și nici un efort nu este prea mare pentru a 
le asigura. Pentru progresul și prosperitatea 
economiei, pentru asigurarea bazei materia
le necesare îndeplinirii planului, să acționăm 
ferm, cu răspundere, pricepere și spirit gos
podăresc, în vederea recuperării și valorifi
cării tuturor materialelor refolosibile!

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 Iulie, ora 20—G iulie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi rece, îndeosebi 
la începutul Intervalului, iar cerul 
schimbător. Vor cădea averse locale 
de ploaie, mal ales în nordul sl estul 
țării, apoi, spre sfirșlt, vor deveni Izo
late. Viatul va sufla slab pină la mo-

eterat. Temperaturile minime vor îl cu
prinse intre 5 și 15 grade, Izolat mal 
coborite in depresiuni, iar cele maxime 
vor fi cuprinse între 14 și 21 grade, mâi 
ridicate la s.fîrșltul intervalului. lia 
munte, la peste 1 800 metri altitudine, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Izolat, condiții de 
grindină. In București : Vremea va fi 
răcoroasă, eu cerul temporar noroș, 
favorabil averselor de ploaie. Vtnt mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 11 și 14 grade, iar cele maxime 
între 22 și 25 grade.

t V
zo.oo Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Pentru dezarmare și pace 1 Pu

ternice manifestări ale voinței de 
pace a poporului român

20,15 Tribuna TV : Congresul al IX-lea
— Congresul marilor înnoiri — 

Epoca Ceaușescu — Spiritul revo
luționar — necesitate obiectivă a 
construirii socialismului și comu
nismului, trăsătură caracteristică

■ a Epocii Nicolae Ceaușescu
21,00 Film serial : „In căutarea ferici

rii". Premieră pe țară. Cu : Eliza
beth Taylor — Episodul 1

21,50 Telejurnal

INFORMAȚIIFOTBAL. în conformitate cu hotărîrea recentei plenare a F.R.F., campionatul diviziei A, ediția 1935— 1986, va începe duminică 4 august. La 7 august, echipa reprezentativă a României va juca un meci amical în compania echipei U.R.S.S., probabil la Moscova. Amintim că la 28 august va avea loc partida România — Finlanda, din preliminariile campionatului mondial, urmată la scurt timp, adică după numai două săptămîni — 1.1 septembrie — de alt meci oficial important, Anglia.. — România. Tot Ia 11 septembrie, de asemenea, în grupa a III-a europeană, se va juca și partida Turcia — Irlanda de Nord.IHPISM. Centrul republican pentru creșterea cabalinelor și calificarea cailor de rasă anunță că du

SPORTIVEminică, 7 iulie, la hipodromul din Ploiești se va desfășura principala alergare a anului : „Derbiul de trap". Acesta este destinat celor mai buni cai de patru ani. Distanța alergării- derbi : 2 000 metri.SCRIMA, La Constanța s-au desfășurat campionatele de scrimă pentru cei mai tineri sportivi. în probă de spadă, la care au participat 17 echipe, primul ioc a fost ocupat de formația clubului sportiv școlar „Olimpia" din Craiova (Cătălin Ve- leanu, Edmond Angi, Dan Iordache, Gabriel Vlad). Spadasinii craioveni au întrecut în finală echipa clubului sportiv școlar „Triumf" București (Bogdan Țănoagă, Ionel Delcea, Cristian Vizitiu și Bogdan Lăzărescu). Locul trei a fost ocupat de Asociația sportivă „Mecanica" Bistrița.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

® BATERIE „FIERBINTE". R*- vista „Geo" din Hamburg informează că specialiști vest-germani au realizat o baterie pentru electromobil, capabilă să înmagazineze de patru ori mai multă energie decît cele clasice. Ea este alcătuită din cîteva sute de tubulețe metalice înăuntrul cărora are loc o reacție între sodiu și sulf, elemente aflate în stare lichidă. Temperatura de lucru a bateriei este de 300—350 de grade, dar această căldură nu se simte deloc la suprafață datorită ermetizării si izolării termice perfecte. Electromobilui acționat de o astfel de baterie „fierbinte" are o autonomie de 250 km, puțind transporta patru pasageri și 400 kg dc încărcătură. La pornire,atinge viteza de 50 km secunde.

triile moderne, cum ar l'i cea constructoare de automobile sau de avioane, cît și in fabricarea linei întregi categorii de bunuri dc larg consum de utilizare îndelungată. Astfel, după cum scrie revista „Science et Vie", în Japonia s-a trecut la producerea în scrie a unor foarfece cu lame ceramice deosebit de rezistente la uzură, folosite, mai ales. în tehnicile audiovizuale, la montajul . filmelor sau al benzilor magnetice. Fiind rezistente la coroziune și oxidare, folosirea lor este indicată, in același timp, nu numai în chirurgie, dar și în gospodăriile populației.

concentrîndu-se asupra unul detaliu, medicul poate omite semnificația altora. Instalația nou creată dispune de un sistem optic cuplat cu o mașină electronică de calcul. Radiografia se aplică pe o măsuță transparentă sub care se află o sursă de lumină, iar deasupra ei — un „ochi" fotb- electric. Fiecare deplasare a clișeului pe măsuță se transformă in semnale electrice care intră în memoria calculatorului. Totodată, „ochiul" electronic surprinde și transmite calculatorului orice nuanță în liniile imprimate modificare de pe radiografie.
electromobilui poatepe oră în numai 7

® FOARFECE DIN CERAMI
CĂ. Noile materiale întrebuințări tot mai numeroase in indus-ceramice își găsesc

© SISTEM AUTOMAT DE 
ANALIZĂ A RADIOGRAFIILOR. Specialiștii din Leningrad au creat un sistem automat pentru analiza radiografiilor Roentgen. Necesitatea creării lui a apărut datorită faptului că ochiul omului nu are întotdeauna capacitatea de a face o analiză obiectivă a imaginii. Pe dc altă parte,

® „CARTEA DE VIZITA" A 
UNUI NOU ASTEROID. Recent a fost înregistrat (corpuri cerești ____ .. ______  — ... ...Soarelui) obiectul cu numărbl 3 000, descoperire datorată unui astronom australian. Pentru precizarea orbitei acestui asteroid au fost necesari trei ani de observații. Fiecare nou asteroid descoperit este trecut în catalog numai după ce i-au fost sta-

bilite cu precizie caracteristicile orbitei, în comparație cu orbitele celor deja înregistrați. în prezent sînt cunoscuți circa 6 000 de asteroizi cu orbite insuficient studiate încă, unii dintre ei fiind reperați doar pe perioade foarte scurte de timp sau identificați doar pe fotografii. Primul asteroid — Cerera — a fost descoperit la 1 ianuarie 1801 ; cel cu numărul o mie, în anul 1923, iar cel cu numărul 2 000 în 1976. în anii din urmă s-a accelerat considerabil ritmul de descoperire a unor noi asteroizi grație calculatoarelor electronice, dar astronomi! consideră că, în curind, descoperirile se vor rări întrucît „rezerva" de asemenea corpuri cerești se va epuiza.

derii a fost afirmativ, întrucît a reieșit că 
17 la sută din praful lunar îl reprezintă calcarul, necesar producerii cimentului. Pentru prepararea apei, de pe Pămînt ar trebui adus doar hidrogenul, oxigenul puțind fi obținut, din rocile de silicați existente pe Lună. Din apă. ciment și roci lunare va putea fi deci pregătit apoi betonul. Conform calculelor, pentru a obține 40 kg de beton, va fi necesar să se transporte de pe Terra 100 de grame de hidrogen.

acum. Modelul noii structuri descoperite, elaborat de cercetători, este alcătuit din 30 de suprafețe romboidale. Mâi rămîne de demonstrat dacă această nouă structură atomică, situată între structurile cristaline și cele amorfe, are și proprietăți fizice distincte.

în catalogul asteroizilor care se rotesc în jurul • BETON DIN PRAF LUNAR, întreprinderea producătoare de ciment „Portland" a primit de la N.A.S.A. 40 de grame de praf lunar, pentru a stabili dacă se poate prepara din el beton. în vederea construirii pe Lună a unei stațiuni permanente de cercetări. Răspunsul întreprin-

• O NOUĂ STRUCTURA A- 
TOMICĂ. O echipă dc cercetători francezi și israelieni a descoperit o nouă structură atomică cvasicristalină, stîrnind astfel o adevărată senzație in domeniul cristalografiei. Este vorba despre un aliaj de aluminiu și mangan ai cărui atomi slnt dispuși într-o simetrie pentagonals care se deosebește atit de cea a structurilor cristaline, cît și de a celor amorfe cunoscute pină

® ACUPUNCTURA, IN EPO
CA DE PIATRA. Descoperirea unui ac de piatră special a permis Academiei chineze de medicină populară să tragă concluzia că acupunctura se practica în China cu cei puțin 10 mii de ani în urmă. Acum circa 3 500 de ani, acele de piatră au fost înlocuite cu .ace de bronz. Ilustrații pre- zentînd în mod schematic această metodă de tratament au fost descoperite po carapace de broaște țestoase și pe oase de animale. După cum presupun oamenii de știință, acupunctura s-a răspîndit din China în țări alo. Asiei in veacul al VI-lea e.n., iar în Europa a început să fie practicată din veacul al XVI-lea.
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„EPOCA CEAUSESCU"
epoca unei intense activități internaționale 

a României socialiste

Initiative și acțiuni pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a colaborării prietenești 

si bunei vecinătăți, fără arme nucleare
J 7

„România acționează cu toată fermitatea - și este ho~ 
tarifă să facă totul - pentru dezvoltarea colaborării și 
prieteniei cu toate statele din Balcani, pentru transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a colaborării pașnice, 
fără arme nucleare și fără baze militare străine".

NICOLAE CEAUȘESCUTransformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, a bunei vecinătăți și a conlucrării rodnice, într-o regiune lipsită de arme nucleare se înscrie printre orientările principale ale politicii externe a României socialiste, urmărite cu o consecvență exemplară de-a lungul ultimelor două decenii, perioada cea mai dinamică și bogată în realizări pe plan intern și extern din întreaga istorie a patriei. Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a afirmat ca un militant strălucit pentru cauza prieteniei între popoarele din Balcani, aducînd prin ideile novatoare, prin .activitatea practică și teoretică o contribuție inestimabilă la promovarea acestei cauze.

RODNIC DIALOG LA NIVEL ÎNALT

r
i

I In perioada de la Congresul al IX-lea al partidului, relațiile de cola-
| borare și bună vecinătate ale României cu celelalte țări balcanice au fost 
| puternic impulsionate de un amplu ți rodnic dialog la nivel înalt, fie la 
ț București, fie cu prilejul vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în statele din,zonâ.

Cu Republica
nivel înalt

Cu
Cu
Cu

Populară Bulgaria au avut loc 37 de intilniri Ia

O cerință fundamentală 
decurgînd din învățămintele
trecutului și comandamente
le prezentului. însemnătatea pecare România, președintele ei o acordă instaurării în Balcani a unui climat de înțelegere și bună vecinătate decurge în mod logic atît din învățămintele istoriei, cît și din cerințele stringente ale actualității. Punînd în valoare legăturile tradiționale dintre popoarele balcanice, animate în dezvoltarea lor istorică de aspirații și idealuri comune în lupta pentru libertate și neatîrnare, partidul și statul nostru au desfășurat și desfășoară în continuare o largă și multilaterală activitate îndreptată spre dezvoltarea unei ample colaborări ințerbalcanice, corespunzător voinței acestor popoare, ca și intereselor generale ale păcii.
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Socialistă Federativă Iugoslavia - 28
Elenă — 9

9.

Republica
Republica
Republica Turcia -

Cu prilejul convorbirilor la nivel înalt au fost încheiate 3

1 Tratat de prietenie, colaborare ți asistență mutuală 
14 Declarații comune

2
5

117

Declarații solemne
Programe ți acorduri pe termen lung de colaborare economică 
tehnico-țtiințifică.
alte acorduri, înțelegeri, convenții

Acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor 

GRECIA: „Decada luptei pentru pace"
ATENA 2 (Agerpres). — „NU, militarizării spațiului cosmic !“, „NU, 

armelor nucleare in Grecia, în Balcani și în Europa — sub aceste de
vize se va desfășura îre Grecia, in perioada 1—10 august, „Decada luptei 
pentru pace". Manifestările sînt inițiate de organizația „Apelul Acropo- 
lelui pentru pace, viață și cultură", care susține necesitatea transformării 
Atenei intr-un oraș liber de arme nucleare și retragerii armelor nucleare 
de pe pământul Greciei. Ea a lansat un apel in care se cere retragerea 
rachetelor nucleare din Europa și încetarea militarizării spațiului cosmic.

ANGLIA : Proteste împotriva extinderii 
bazelor militare străineLONDRA 2 (Agerpres). —' Un grup de membri ai celei mai mari organizații pentru pace din Marea Britanie — Mișcarea pentru dezarmare nucleară — au organizat o acțiune de protest în fața bazei militare americane de la Moles- worth, unde se fac pregătiri în vederea aducerii din S.U.A. a unor rachete de croazieră „Tomahawk".

Primele 32 de rachete au și fost instalate în Marea Britanie, la baza de la Greenham Common.Manifestanții au blocat intrările și au difuzat în rindul șoferilor care transportă material de construcții spre această bază manifeste în care li se cere să nu participe ia realizarea acestui obiectiv militar american. Poliția a operat arestări.
JAPONIA : „NU, armelor nucleare !"

In toate regiunile Japoniei au început tradiționalele marșuri împotriva 
cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, pentru pace și 
dezarmare. Participanții vor străbate pînă la începutul lunii august - 
cînid se vor împlini 40 de ani de la bombardamentul atomic de la 
Hiroshima și Nagasaki — peste 8 000 km pe 11 rute principale, reunin- 
du-se în cele două orașe martire.

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

Andrei Gromîko a fost ales președinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 2 iulie, la Moscova au început lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S., relatează agenția T.A.S.S.în cadrul sesiunii a luat cuvîntul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., deputat al Sovietului Suprem.Vorbitorul a arătat că în fața U.R.S.S. se află un întreg complex de sarcini importante : trecerea economiei pe făgașul dezvoltării intensive, înfăptuirea restructurării producției, introducerea unor forme eficiente de conducere, creșterea în continuare a bunăstării oamenilor sovietici. în context, vorbitorul a subliniat că, în prezent, în prim plan se situează munca organizatorică, intensificarea activității tuturor verigilor sistemului politic sovietic. Toate acestea presupun întărirea în continuare a rolului conducător al partidului în societate, intensificarea activității Comitetului Central, a Biroului Politic al acestuia.Așa cum a arătat plenara din iulie a C.C. al P.C.U.S. — a relevat M. Gorbaciov — partidul va continua să aplice și pe viitor linia spre intensificarea activității Sovietului Suprem, spre creșterea rolului sovietelor și întărirea răspunderii lor pentru situația din fiecare domeniu, din fiecare oraș și sat. Trebuie să folosim mai bine împuternicirile

★
Andrei Gromîko, membru al Bi

roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., s-a născut in 
anul 1909 în familia unui țăran să
rac din satul Starîe Gromîki, ac
tualmente in R.S.S. Bielorusă. In 
anul 1932 a absolvit Institutul econo
mic, apoi a urmat aspirantura în ca
drul Institutului unional de cerce
tări în domeniul economiei agricole. 
Este doctor in științe economice 
a publicat lucrări științifice — re
latează agenția T.A.S.S.

constituționale Și posibilitățile practice largi pe care Sovietul Suprem le are în examinarea problemelor- cheie ale vieții țării, în exercitarea controlului asupra organelor administrației, în perfecționarea legislației, în îmbunătățirea activității sovietelor.Mihail Gorbaciov a propus ca Andrei Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., să fie ales președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Ales în înalta funcție, Andrei Gromîko a rostit o cuvintare, în care a relevat că în fața țării stau sarcini grandioase în domeniile dezvoltării economice și sociale, al creșterii bunăstării poporului sovietic. Vorbitorul a evidențiat, de asemenea, marele rol ce revine Uniunii Sovietice în viața internațională, în lupta pentru înlăturarea pericolului de război nuclear și pentru consolidarea păcii.In cadrul aceleiași ședințe, Mihail Gorbaciov a fost ales membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.La propunerea lui Nikolai Tihonov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în funcția de ministru al afacerilor externe al U.R.S.S. a fost numit Eduard Șevardnadze, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.
★

Din anul 1939, Andrei Gromîko a 
desfășurat activitate diplomatică. 
După anul 1946 a fost numit locți
itor și, apoi, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, ocupînd 
succesiv și alte funcții diplomatice.

In februarie 1957 a fost numit mi
nistru al afacerilor externe, iar in 
1983 a fost numit și prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

Andrei Gromîko este membru al 
P.C.U.S. din anul 1931. Din aprilie 
1973 este membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S.

Convenția națională 
a sindicatului minerilor britanici

Este meritul deosebit al României socialiste, al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi depus, în acest spirit, eforturi stăruitoare pentru dezvoltarea legăturilor bilaterale îi» cele mai diferite domenii — politic, economic, tehnico-științific, cultural — cu toate țările din Balcani, pre- ocupîndu-se, în același timp, de a contribui la îmbunătățirea colaborării în ansamblul acestei părți a Europei.Un rol determinant în impulsionarea relațiilor țării noastre cu celelalte state din Balcani revine dialogului la nivelul cel mai înalt, consecvent promovat în timpul ultimelor două decenii, fie la București, fie cu prilejul vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în statele respective. Purtate de fiecare dată într-o ambianță de încredere, stimă și respect reciproc, convorbirile dintre președintele României cu conducătorii statelor balcanice s-au soldat cu încheierea unor importante documente, care au deschis orizonturi din cele mai prielnice colaborării pe multiple planuri, înscriindu-se, în același timp, ca aporturi de seamă la statornicirea unui climat de înțelegere în zonă și pe ansamblul continentului.

PARTICIPARE ACTIVĂ LA
REUNIUNILE BALCANICE MULTILATERALEI 

I România a avut și are o contribuție activă la pregătirea și desfășu- I 
I rarea unei serii de reuniuni pe plan guvernamental, cu participarea țărilor | 

din regiune, menite a extinde colaborarea în domenii de mare însemnă- | 
tate. Printre aceste reuniuni se numără s•*

**
*

î

Problema datoriei externe afectează 
grav țările in curs de dezvoltare

LONDRA 2 (Agerpres). — La Sheffield, în nordul industrial al Angliei, s-a deschis Convenția națională a sindicatului minerilor britanici, prima reuniune de acest fel după ampla mișcare revendicativă a muncitorilor din sector, destinată contracarării planurilor Consiliului Național al Cărbunelui (C.N.C.) de închidere a 20 de exploatări miniere, implicind concedierea a zeci de mii

de salariați. In cuvîntul de deschidere, Arthur Scargill, liderul sindicatului, a salutat „acțiunea eroică" a minerilor și a cerut, unui eventual guvern laburist, rezultat în urma ale-7 gerilor generale viitoare, includerea obligatorie în C.N.C. a reprezentanților sindicali, pentru apărarea drepturilor oamenilor muncii din sectorul minier.
in IReuniunea de experți de la Ankara (1979) consacrată colaborării 

domeniile comunicațiilor ți telecomunicațiilor j
Reuniunea de experți de la Sofia (1981) in sectorul transporturilor;
Reuniunea de experți de la București (1982) in domeniul energiei 
materiilor prime energetice ;
Reuniunea de experți de la Belgrad (iunie 1984) privind cooperarea 
industrială ;
Conferința țărilor balcanice la nivel de experți, desfășurată ia Atena, | 
in două faze, la începutul anului 1984, care o examinat probleme pri- | 
vind dezvoltarea colaborării balcanice multilaterale în domeniile ț 
politic, tehnico-științific ți al securității.
Conferințe anuale ale organelor de turism din țările balcanice.

GENEVA 2 (Agerpres). — Agenda lucrărilor sesiunii de vară a Consiliului Economic și Social al O.N.U., care va începe miercuri Ia Geneva, cuprinde la loc de frunte examinarea situației economice a Africii, sugestiile și soluțiile pe care comunitatea . internațională, Organizația Națiunilor Unite le pot aduce în problemele cu care se confruntă continentul.De altfel, economia mondială va figura ca subiect central al dezbaterilor ECOSOC. După cum relevă studiul acestui organ al O.N.U. asupra economiei mondiale, dacă nu vor fi abordate și soluționate corespunzător o serie de chestiuni-cheie, este probabil ca o nouă încetinire a ritmului de creștere economică să intervină în anul 1987. Aprecierea se întemeiază pe constatarea că, în pofida unor semne încurajatoare, redresarea economică din acest an s-a dovedit fragilă și de scurtă durată.în sfîrșit, se apreciază că în cadrul sesiunii EGOSOC vor fi ridica

te o serie de probleme conexe, cum ar fi finanțele, datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare și schimburile comerciale internaționale.LONDRA 2 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la Londra, Internaționala Socialistă a lansat instituțiilor financiare și guvernelor statelor occidentale apelul de a se organiza o conferință internațională cu țările în curs de dezvoltare, în vederea degajării unor soluții concrete la grava problemă a datoriei externe ce afectează națiunile „lumii a treia" — informează agenția Prensa Latina.Actuala situație „nu este nici justă și nici adecvată, motiv pentru care atît creditorii, cît și debitorii trebuie să-și asume împreună responsabilitățile față de actuala conjunctură" — se arată în declarație, avertizîndu-se că lipsa unei acțiuni poate determina o criză financiară fără precedent.

Mișcări greviste în Israel șî R.S.A.TEL AVIV 2 (Agerpres). — Aproximativ 1,5 milioane de persoane din Israel, reprezentînd 90 la sută din salariați! țării, au declanșat marți o grevă generală de 24 de ore, în semn de protest față de măsurile de austeritate adoptate de guvern. Această amplă acțiune de protest a fost organizată la chemarea Confederației Generale a Muncii (Histadrut), care apreciază că măsurile decretate de guvern vor atrage după ele o erodare considerabilă a puterii de cumpărare a salariaților.în diferite orașe israeliene s-au desfășurat demonstrații, marcate de incidente violente. Planul economic adoptat, notează agenția Reuter, permite guvernului să conducă activitatea prin decrete timp de trei luni.

PRETORIA 2 (Agerpres). — Industria minieră auriferă a R.S.A., vitală pentru economia țării prin veniturile în devize pe care le aduce, este lovită de cîteva zile de o serie de greve. La trei exploatări miniere — Kinross, Winkelhaak și Beatrix — sînt în grevă 20 000 de mineri de culoare, care protestează împotriva condițiilor de muncă și de viață deosebit de grele și a discriminării rasiale. Minerii de culoare, cărora le sint rezervate sectoarele cele mai dificile și periculoase, cîștigă de cinci ori mai puțin decît minerii albi.Patronatul a avertizat că, dacă greviștii nu reiau ’lucrul fără în- tîrziere, vor fi concediați. La alte două mine, din Transvaal, 560 da mineri și-au pierdut slujbele, in urma participării la o mișcare grevistă.

Relațiile bilaterale — într-o 
evoluție mereu ascendentă. Sub impulsul acestei activități dinamice, relațiile economice, tehnico- științifice, culturale ale României cu aceste state au înregistrat o evoluție ascendentă, așezate fiind pe fundamentul trainic al principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Corespunzător largilor posibilități existente, România a convenit la nivel guvernamental cu partenerii săi acorduri și înțelegeri îndreptate spre creșterea și diversificarea schimburilor economice. Documentele semnate de țara noastră cu alte sfate din regiune — programe de lungă durată, acorduri-cadru, acorduri comune — sînt menite să confere stabilitate și să deschidă perspective din cele mai îmbucurătoare dezvoltării relațiilor comerciale, aprofundării cooperării economice. Pornind de la caracterul complementar al economiilor naționale, de la dorința firească de a valorifica avantajele apropierii geografice, au fost identificate și convenite forme noi, superioare, ale colaborării, cum ar fi cooperarea în producție. Conlucrarea rodnică a României cu statele balcanice include, astfel, o gamă largă de domenii — de la utilizarea complexă a potențialului hidroenergetic al Dunării la cooperarea în ramuri de vîrf — cum sint construcțiile de mașini, electronica, electrotehnica, chimia — și realizarea în comun a noi obiective economice de interes reciproc în sectoarele siderurgic, energetic, minier.

Preocupare conștientă 
pentru amplificarea colabo
rării multilaterale. Acționînd 
intens pentru dezvoltarea colaboră
rii bilaterale cu celelalte țări bal-

canlce, România, președintele Nicolae Ceaușescu s-au preocupat, în același timp, consecvent de amplificarea colaborării multilaterale dintre statele din peninsulă. România desfășoară o intensă activitate, multilaterală și larg recunoscută, într-un șir de organisme permanente de cooperare, cum sînt : Comitetele naționale pentru colaborare dintre țările balcanice, Asociația internațională de studii sud-est-europgne, Conferința arhi- tecților din țările balcanice, Conferința permanentă a inginerilor din sud-estul Europei, care s-au adăugat unor organisme mai vechi — Uniunea medicală balcanică și Uniunea balcanică a matematicienilor.Țara noastră a adus, totodată, <5 contribuție prețioasă la buna desfășurare a unui șir de reuniuni inter- balcanice, între care cea din 1982 de la București, consacrate cooperării în sectoarele economiei, comunicațiilor și telecomunicațiilor, transporturilor. energiei, materiilor prime ș.a. Eforturi stăruitoare a desfășurat, totodată, țara noastră pentru dezvoltarea colaborării interbalca- nice pe tărîmul folosirii pașnice a energiei nucleare, al științei, culturii, turismului și în alte domenii de activitate. în același timp, România a avansat cu diferite ocazii o serie de propuneri referitoare la convenirea de noi domenii de colaborare.Toate acestea pun în evidență justețea și realismul ideii, susținute cu consecvență de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia, deși în Balcani se află state deosebite ca orinduiri sociale diferite sau aparținînd unor alianțe militare diferite, interesele superioare ale popoarelor din această parte a Europei, aspirațiile și Idealurile lor comune fac pe deplin posibilă o colaborare rodnică, reciproc avantajoasă. In același timp, în deplin consens cu interesele popoarelor din regiune, România a militat și militează pentru rezolvarea pe cale politică a problemelor litigioase care mai există între unele state balcanice. Partidul și statul nostru consideră că este în interesul țărilor din Balcani să nu se lase influențate de încordarea creată în ultimul timp pe plan internațional, ci, dimpotrivă, să-și întărească colaborarea și să acționeze pentru îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre ele.Pornind de la ceea ce s-a realizat, de la evoluțiile pozitive înregistrate pînă acum, președintele Nicolae Ceaușescu a propus organizarea unei intilniri la nivel înalt a statelor balcanice, ca o acțiune de o deosebită

Importanță menită să contribuie la atingerea obiectivelor comune de cooperare, bună vecinătate, înțelegere și securitate — ceea ce ar înrîuri, fără îndoială. în mod pozitiv climatul din această parte a Europei, viața, politică a întregului continent.
Spre o Europă unită, a 

păcii, înțelegerii și colabo
rării. România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu apreciază că pe măsura intensificării tot mai puternice a procesului de cooperare, bună vecinătate și înțelegere, și ca o încununare a acestuia, intre țările balcanice se va înscăuna un climat tot mai trainic de încredere reciprocă și securitate, ceea ce va favoriza, în mod firesc, transformarea peninsulei într-o zonă liberă de arme nucleare, de baze și trupe străine, în același timp, în concepția României, transformarea Balcanilor într-o regiune fără arme nucleare s-ar înscrie în contextul eforturilor generale pentru securitate și cooperare în Europa, pentru eliminarea totală a armelor nucleare de pe continent, pentru edificarea unei Europe unite, a păcii și conlucrării pașnice, egale în drepturi între toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Oferind națiunilor balcanice posibilitatea de a-și consacra integral energiile propășirii lor economice și sociale pașnice,. crearea unei asemenea zone ar contribui, la rindul ei, la dezvoltarea și mai amplă a colaborării, în spiritul înțelegerii depline.Acționînd consecvent în sprijinul intensificării conlucrării, consolidării securității și păcii în Balcani, pro- movînd larg dialogul cu toate statele din regiune, avansînd multiple inițiative constructive, România privește la rindul ei favorabil demersurile altor state balcanice în direcția dezvoltării, înțelegerii, încrederii și colaborării reciproce.Eforțurile stăruitoare ale României socialiste, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, vasta activitate desfășurată pentru transforrtiarea Balcanilor intr-o zonă a bunei vecinătăți și conlucrării pașnice, fără arme nucleare, se bucură de unanimă prețuire în rindul statelor și popoarelor peninsulei, înscriind numele țării noastre, al președintelui ei printre promotorii cei mai vajnici ai năzuințelor de pace și securitate ale națiunilor din această parte a Europei, din restul continentului, ca și din întreaga lume.

Petre STĂNCESCU

GENȚIILE DE PRESA
pe scurt
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treținere a aparaturii, efectuării 
unor experiențe și controale me
dicale. Starea sănătății celor doi 
cosmonauți este bună, iar zborul se 
desfășoară normal.

DECLARAȚIE. La Varșovia a fost dată publicității Declarația Mișcării Patriotice de Renaștere Națională în legătură cu alegerile care vor avea loc în Polonia la 13 octombrie — relatează agenția P.A.P. Declarația subliniază necesitatea înfăptuirii eficiente a rolului conducător al clasei muncitoare, întăririi statului, lărgirii și perfecționării metodelor democratice în exercitarea puterii, modernizării economiei naționale pe baza accelerării progresului tehnico-științific.LA BERLIN a avut loc o ședință festivă prilejuită de cea de-a 40-a aniversare a creării, la 14 iulie 1945, a Biocului partidelor antifasciste și democratice — relatează agenția A.D.N. In cuvîntul său, Joachim Herrmann, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., a subliniat colaborarea bazată pe încrederea dintre partidele și organizațiile de masă din R. D. Germană, în cadrul acestui bloc democratic. El a relevat că R.D.G. acționează pentru realizarea unei politici de coexistență pașnică, pentru o coaliție a rațiunii și a realismului. 4n vederea preîntîmpinării unui război nuclear.
COMITETUL SPECIAL O.N.U. 

ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI a 
cerut eliberarea imediată a trei 
membri ai Congresului Național 
African (A.N.C.), care au fost con
damnați la moarte în R.S.A. Sin
gura „crimă" a celor trei luptători 
pentru libertate — Lucky Payi, 
Sipho Xulu și Malesela Moloise — 
este opoziția lor față, de sistemul 
inuman al apartheidului — se sub
liniază în declarația comitetului.REZULTATE ELECTORALE. Partidul Alianța Populară Revoluționară Americană (A.P.R.A.) ■ din Peru, cîștigător al alegerilor prezidențiale de la 14 aprilie, a obținut majoritatea absolută și în Congresul Național (parlamentul) — a anunțat, la Lima, Juriul național

electoral. A.P.R.A deține în Senat 32 de locuri, iar în Camera Depu- taților — 107 locuri. Alianța „stingă unită" devine a doua forță politică peruană, obținînd 15 locuri în Senat și 48 de locuri în Car mera Deputaților. Noile forumuri ale puterii executive și legislative urmează să-și preia oficial funcțiile la 28 iulie.ÎN CADRUL TRATATIVELOR SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA, marți a avut loc ședința grupului de lucru în domeniul armelor cosmice, informează agențiile T.A.S.S. și U.P.I.

luni, a luat sfîrșit. Dar, după cum relevă agenția Reuter, citind oficialități din Noumea, ea ar putea fi reinstituită-în luna august, la sfîr- șitul dezbaterilor din parlamentul francez asupra viitorului statut al Noii Caledonii. In prealabil, un grup de senatori francezi vor examina situația actuală din Noua Ca- ledonie, iar concluziile lor vor fi supuse parlamentului.

PROIECT DE BUGET. Guvernul vest-german a examinat și adoptat proiectul de buget al R.F.G. pe anul 1986, care prevede la capitolul cheltuieli surna de 264 miliarde mărci (88 miliarde dolari), in. creștere cu 2,4 la sută față de bugetul actual, informează agenția Associated Press. Se anticipează un deficit de 24,9 miliarde mărci, cu 900 milioane mărci mai mare decît in 1985, notează agenția D.P.A. Alocațiile militare în viitorul buget vest-german se ridică la 50,3 miliarde mărci, în creștere eu 3,1 la sută. în forma sa actuală, proiectul de buget al R.F.G. va fi supus aprobării parlamentului. I

PLENARĂ. La Brazzaville ș-au încheiat lucrările plenarei C.C. al Partidului Congolez al Muncii. A fost dezbătut raportul sesiunii Adunării Naționale Populare privind mersul îndeplinirii planului ' cincinal în curs și direcțiile principale ale celui de-al doilea plan cincinal pe perioada 1987—1991. După cum relatează agenția T.A.S.S., un loc important l-au ocupat dezbaterile privind creșterea .rolului partidului în viața societății congoleze.
ARHIVELE IMPERIULUI OTO

MAN. Turcia are in vedere înce
perea unor ample lucrări de cerce
tare și restaurare a arhivelor din 
perioada Imperiului Otoman — 
scrie ziarul turc de limbă engleză 
„News Spot". Aceste arhive cu
prind 100—150 milioane de docu
mente, depozitate în șapte clădiri 
în Istanbul, iar alte aproximativ 
120 000 la Palatul Arhivelor, din 
Topkapî. Directoratul General al 
Arhivelor de Stat, instituție înfiin
țată anul trecut, va avea dreptul să 
folosească în această operațiune 
atît specialiști din țară, cit și din 
străinătate — informează ziarul.ÎN NOUA CALEDONIE, starea de urgență, instituită la începutul anului pentru o perioadă de șase

CARTEA ALBĂ ASUPRA DIPLOMAȚIEI NIPONE — respectiv raportul de activitate pe anul trecut și direcțiile politicii externe nipone — prezentată marți guvernului japonez de ministrul afacerilor externe, Shintaro Abe, evidențiază importanța „unei mai mari deschideri a Japoniei spre lume", transmite agenția France Presse. Cartea Albă reafirmă importanța acordurilor de securitate încheiate cu S.U.A. și precizează că este absolut necesar să se mențină un dialog cu Uniunea Sovietică, care să înregistreze progrese treptate.SONDAJ DE OPINIE. Ultimele sondaje de opinie efectuate în Marea Britanie, ale căror rezultate au fost publicate de revista „Sunday Times", confirmă tendința de creștere a popularității Partidului laburist (de opoziție), în detrimentul celui de guvernămînt — Partidul conservator. Astfel, dacă în prezent ar avea loc alegeri generale, 40 la sută dintre alegătorii britanici s-ar pronunța în favoarea candida- ților laburiști, 32 la sută pentru cei conservatori, iar 26 la sută pentru reprezentanții alianței electorale dintre partidele liberal și socialdemocrat.
COMPLEXUL ORBITAL „SA- 

LIUT-7" — „SOIUZ-T-13" — „PRO- 
GRESS-24" își continuă evoluția în 
spațiul extraterestru — transmite 
agenția T.A.S.S., de la Centrul de 
dirijare a zborurilor. în ultimele 
zile, echipajul s-a concentrat asu
pra executării unor lucrări de în-

RECUNOAȘTERE. Potrivit agenției Associated Press, oficialități americane au recunoscut că un elicopter american, de la o bază militară din Honduras, cu echipaj american, a efectuat, la 16 iunie, o misiune de salvare a unui elicopter salvadorian, doborît de forțele insurgente cu 48 de ore înainte. Se menționează că această acțiune a fost fără precedent în conflictul militar intern din Salvador, ea implicind intrarea unui aparat aerian american, cu echipaj american, intr-o zonă de luptă între forțele salvadoriene și insurgenți. Sursa citată relatează, referitor la acest caz, că o serie de membri ai Congresului s-au întrebat dacă prezența a peste 100 militari americani în Salvador și pericolul ca ei să fie antrenați în conflict nu ar putea atrage implicarea Statelor Unite în acest război civil.

/

EXPERTIZA. Catastrofa aviatică produsă: în apropierea coastelor Irlandei la 23 iunie, cînd un „Boeing- 747“ aparținînd companiei Air India s-a prăbușit în ocean cu 329 pasageri la bord, s-a datorat unei explozii în interiorul avionului — este concluzia grupului de experți indieni care au analizat resturile aparatului recuperate din apele Atlanticului. Se exclude posibilitatea unui accident din motive tehnice sau în urma unei erori de pilotaj. De asemenea, convorbirea dintre comandantul avionului și centrul de dirijare a zborului din Irlanda, înregistrată, atestă că în timpul zborului a avut loc o depresurizare bruscă a compartimentului de călători.
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