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ȘTILȘIMETODE MODERNE DE MUNCĂ ÎN CONDUCEREA ECONOMIEI

EFICIENȚA ÎNALTĂ - TEMELIA SIGURĂ 
A PROGRESULUI MULTILATERAL AL ȚĂRII

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR?

Recoltarea griului la C.A.P. Stoicănești, județul Olt

S-ar putea spune că obiectivul cen
tral, telul in care se concretizează 
rezultatele unui stil superior și unor 
metode moderne de conducere a eco
nomiei este realizarea unei eficiente 
inalte. Iar aceasta, Ia rindul ei, 
constituie o pirghie hotărîtoare pen
tru progresul întregii societăți. înal
tă eficiență economică în toate sec
toarele de activitate 1 — iată una 
dintre ideile-fortă ce străbate ca 
un fir roșu cuvîntarea secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Plenara comu
nă a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale; 
iată unul dintre obiectivele priori
tare ale actualei etape de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale, care 
trebuie să se situeze permanent, zi 
de zi, ceas de ceas, pe primul plan 
al preocupărilor tuturor colectivelor 
de întreprinderi, ale tuturor centra
lelor și ministerelor, ale tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid.

Evidențiind cu pregnanță acest im
perativ major, cuvîntarea rostită de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
încheierea lucrărilor plenarei comu
ne constituie, prin bogăția de idei pe 
care le cuprinde, prin profunzimea 
analizei și deosebita clarviziune in 
definirea căilor de acțiune pentru ri
dicarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a întregii activități economico- 
sociale, un amplu program de mun
că și luptă pentru creșterea respon
sabilității tuturor oamenilor muncii 
în buna gospodărire și dezvoltarea 
continuă a avuției societății, in uti
lizarea cu maximum de eficiență a 
tuturor mijloacelor materiale și fi
nanciare de care dispune econorbia 
noastră națională.

Ideile, indicațiile și sarcinile cu
prinse în această importantă cuvîn- 
tare au în vedere toate sectoarele 
vieții economico-sociale, iar proble
mele abordate și măsurile stabilite 
pentru soluționarea acestora sînt de 
excepțională însemnătate pentru în
deplinirea exemplară, în condiții de 
înaltă eficiență, a planului pe acest 
ultim an al actualului cincinal și 
trecerea la înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului. Ele vizează, 
deopotrivă, folosirea deplină, cu 

înalt randament, a capacităților de 
producție, reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, combus
tibil și energie, valorificarea superi
oară a acestora, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, ridi
carea susținută a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, intensificarea 
activității de colectare și valorificare 
a materialelor refolosibile, de recon- 
diționare a pieselor și subansamble- 
lor, aplicarea fermă în toate între
prinderile, centralele și ministerele a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar și a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, creșterea rentabili
tății și eficienței economice în toate 
sectoarele și unitățile, fără excepție.

Sînt, de bună seamă, obiective 
complexe, menite să asigure progre
sul mai accelerat al economiei na
ționale în condițiile unei reproducții 
intensive ; sînt obiective care au în 
vedere faptul că făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pre
supune o economie modernă, de 
înaltă productivitate și eficiență, ca
pabilă să asigure creșterea susținu
tă a avuției sociale și a venitului 
național și, pe această temelie trai
nică, înflorirea necontenită a patriei, 
ridicarea bunăstării materiale și Spi
rituale a întregului popor.

Această orientare fermă a politicii 
partidului nostru spre accentuarea 
puternică a laturilor calitative, de 
eficiență, ale dezvoltării economico- 
sociale a țării corespunde în cel mai 
înalt grad intereselor vitale ale tutu
ror oamenilor muncii, constituie un 
proces legic, obiectiv, absolut nece
sar. în anii construcției socialiste, 
societatea noastră a acumulat, prin- 
tr-un remarcabil efort propriu, o 
bază tehnico-materială puternică ; de 
asemenea, au avut Ioc schimbări 
profunde în dezvoltarea clasei mun
citoare — care a crescut atît nume- 
ricește, cît și din punctul de vedere 
al pregătirii profesionale și politice 
— a țărănimii și intelectualității. 
Este deci timpul ca întreg acest po
tențial productiv să se concretizeze 
pretutindeni, In toate sectoarele de 
activitate, în rezultate economice 
superioare, ca baza tehnică moder
nă de care dispune în prezent eco
nomia națională, resursele materia

le și umane ale tării să fie gospodă
rite și utilizate cu înaltă eficiență, 
in orice loc și în orice moment, să 
fie valorificate la nivelul maxim al 
posibilităților, în strînsă și perma
nentă legătură cu cerințele progresu
lui economico-social mai rapid al 
patriei noastre.

înfăptuirea acestor sarcini este cu 
atît mai imperios necesară cu cit în 
economia noastră, deși în ultimii ani 
s-au obținut rezultate pozitive în 
creșterea eficienței, economice, se în
registrează încă cheltuieli materiale 
mai mari in comparație cu țările 
dezvoltate, iar rezervele de economi
sire, de valorificare superioară a ma
teriilor prime și materialelor, de 
creștere a productivității muncii și 
ridicare a nivelului calitativ al pro
duselor sînt încă importante.

Iată de ce, pornind de la cerințele 
fundamentale ale actualei etape de 
dezvoltare intensivă a economiei na
ționale, colectivele de oameni ai 
muncii sînt chemate să acționeze cu 
fermitate și răspundere pentru 
transpunerea neabătută în viață a 
măsurilor stabilite la plenara comu
nă, a indicațiilor și orientărilor for
mulate cu acest prilej de secretarul 
general al partidului, astfel incit, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să se determine o cotitu
ră, o îmbunătățire radicală a activi
tății în toate domeniile, asigurîn- 
du-se o înaltă eficiență economică 
în toate ramurile economiei națio
nale, în fiecare întreprindere.

Există toate condițiile necesare 
pentru a răspunde așa cum se cuvi
ne acestei însuflețitoare chemări 
adresate clasei muncitoare, întregu
lui popor de secretarul general al 
partidului. Acum hotărîtoare este 
activitatea organizatorică, muncă 
practică pentru valorificarea depli
nă și operativă a acestor condiții. 
Cît privește căile concrete de acțiune 
pentru creșterea continuă, tot mai 
substanțială a eficienței economice, 
acestea trebuie să vizeze, în fiecare 
Întreprindere, organizarea superi
oară, riguroasă a producției și a 
muncii, introducerea și generalizarea 
tehnologiilor moderne, gospodărirea 
cit mai rațională și economisirea 
strictă a resurselor materiale și ener
getice, extinderea mecanizării, auto

matizării și robotizării producției, ri
dicarea continuă a parametrilor teh
nici și calitativi ai produselor, apli
carea neabătută a formei de organi
zare și retribuire a muncii in acord 
global, ridicarea calificării și pregă
tirii tehnico-profesionale a persona
lului muncitor, întărirea disciplinei 
tehnologice și a muncii, perfecționa
rea stilului și metodelor de conducere 
a activității economice, valorificîn- 
du-se experiența colectivelor de oa
meni ai muncii în domeniul auto
conducerii muncitorești și autoges
tiunii economico-financiare.

Singura unitate de măsură a tutu
ror acțiunilor ce se întreprind în toa
te ramurile și unitățile pentru ridi
carea pe o treaptă calitativ superioară 
a întregii activități economice tre- » 
buie să fie acum, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, fap
tele, rezultatele concrete obținute în 
creșterea producției și eficienței eco
nomice. Numai ele pot da adevăra
ta dimensiune a spiritului de abne
gație în muncă și de responsabili- ' 
tate socială ale fiecărui muncitor, 
tehnician și inginer, ale fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii. Iată, 
așadar, un cîmp vast de acțiune pen
tru toate Qrganele și organizațiile de 
partid, de tineret și sindicat din fie
care unitate economică, care au 
marea îndatorire de a asigura o pu
ternică mobilizare a colectivelor de 
oameni ai muncii în vederea crește
rii tot mai accentuate, pe toate căile, 
a eficienței economice.

Cu conștiința clară și convingerea 
fermă că realizările obținute în 
acest domeniu stau la temelia creș
terii avuției naționale, a progresu
lui continuu al întregii economii și 
ridicării nivelului de trai al întregu
lui popo’ oamenii muncii, în frunte 
cu comuniștii, au datoria de înaltă 
răspundere de a munci zi de zi, cu 
abnegație și spirit revoluționar pen
tru îndeplinirea exemplară, la toți 
indicatorii și în condiții de înaltă 
eficiență, a planului pe acest ultim 
an al cincinalului și. pregătirea-te
meinică, sub toate aspectele, a pla
nului pe anul 1986, asigurînd astfel 
înaintarea neabătută a României țoe 
calea socialismului și comunismului.

Ilie ȘTEFAN

Primii și la grîu
-------------------- SCURTĂ FIȘĂ DE CAMPANIE --------------------  
e PÎNĂ ÎN SEARA ZILEI DE 3 IULIE GRÎUL A FOST RECOLTAT 
DE PE 66 LA SUTĂ DIN SUPRAFAȚA CULTIVATĂ ® ÎN ULTIMELE 
ZILE VITEZA MEDIE REALIZATĂ LA SECERIȘ A FOST DE PESTE 
10 000 HECTARE PE ZI ® PORUMBUL PENTRU BOABE ÎN CUL
TURĂ DUBLĂ A FOST ÎNSĂMÎNȚAT PE 70 LA SUTĂ DIN 

SUPRAFAȚA PLANIFICATĂ

După cum se știe, unitățile agri
cole din județul Olt au încheiat 
primele recoltarea orzului de pe 
cele aproape 30 000 hectare culti
vate. Este de remarcat că această 
lucrare s-a realizat — așa cum a 
cerut secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— în numai 3—4 zile bune de lucru 
de la începerea acțiunii în fiecare 
unitate agricolă.

Rezultatele înregistrate la sece
rișul griului — pînă miercuri seara 
acesta fiind strîns de pe 60 000 
hectare din cele aproape 92 000 cul
tivate — confirmă că succesul obți
nut Ia culesul orzului se reeditează 
și la grîu. De altfel, se poate afir
ma că secerișul griului a intrat în 
stadiul final. în 11 consilii agroin
dustriale din 17 s-a încheiat re
coltarea. De remarcat și ritmul 
foarte înalt de lucru realizat în ul
timele zile care s-a ridicat la peste 
10 000 hectare zilnic. Aceasta per
mite ca în 4, maximum 5 zile bune 
de lucru recoltarea griului să se 
încheie în întreg județul; ceea ce 
înseamnă practic realizarea celei 
mai scurte campanii. Prezenți în 
mai multe, unități agricole din ju
deț, ne-am putut convinge la fața 
locului că ritmurile înalte realizate 
la seceriș sînt o urmare firească 
a pregătirii temeinice a campaniei 

In cele mal mici amănunte, a or
ganizării judicioase a întregii acti
vități. Este vorba de o experiență 
valoroasă care oferă multe elemen
te ce pot fi generalizate pentru a

Echipa de reporteri 
a „Scinteii" transmite 

din județul Olt 
se asigura și In alte locuri strln- 
gerea și punerea la adăpost a re
coltei in cel mai scurt timp.

MĂSURI ADECVATE 
PENTRU GRĂBIREA 

ÎNCHEIERII SECERIȘULUI
Centrul de greutate al secerișu

lui s-a mutat practic în zonele din 
mijlocul și nordul județului unde, 
îndeobște, această lucrare începe 
cu o întîrziere de una pînă la două 
săptămîni față de sudul județului. 

După cum ne informa tovarășul 
Damian Munteanu, directorul Di
recției agricole județene, pentru 
ca și în aceste zone să se încheie 
recoltarea în timpul cel mai scurt, 
din inițiativa Comitetului județean 
de partid au fost întreprinse mă
suri operative în scopul realizării 
unei viteze de lucru superioare ce
lei planificate. Am reținut în acest 
sens cîteva din măsurile stabilite 
marți seara de comandamentul ju
dețean pentru coordonarea lucrări
lor agricole :

O 300 de combine din unitățile 
situate în sudul județului, unde re
coltarea griului s-a încheiat, au 
fost deplasate în unitățile din con
siliile agroindustriale Movlleni, 
Valea Mare, S.cornicești, Vergulea» 
sa și Spineni. Aceste mijloace sint 
organizate în formații complexe 
conduse de ingineri șefi din stațiu
nile de mecanizare respective, fiind 
însoțite • și de atelierele mobile de 
întreținere dotate corespunzător 
pentru înlăturarea operativă a de
fecțiunilor.

Aurel PAPAD1UC 
Lucian C1UBOTARU 
Mihai GRIGOROȘCUȚA

(Continuare în pag. a Il-a)

Desen de pace
EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

ORIZONTURI NOI ÎN CÎMPIA SOARELUI RIDICAREA
Multă vreme, cînd spu

neai Ialomița, raportai to
tul la Slobozia, pentru că 
era singura așezare mai 
răsărită în Cîmpia Soare
lui. „Răsărită" e un fel de 
a spune. Pînă pe la mij
locul deceniului al șapte
lea, Slobozia era oraș doar 
prin însemnul de pe hartă 
și purta aproape aceleași 
haine cu care o găsise îm
brăcată marele eveniment 
de la 23 August 1944.

în 1965, vechiul tîrg avea 
o singură stradă care să-și 
merite întrucîtva numele 
de stradă, ce pornea de la 
gara veche și sfîrșea, tre- 
cînd pe la moară, pe po
dul (azi scos din funcțiu
ne) de peste Ialomița. Pînă, 
în urmă cu un sfert de se
col, apa se mai aducea la 
Slobozia cu sacaua și se 
vindea cu găleata. Gospo
dinele o limpezeau cu un 
pumn de mălai și apoi o 
fierbeau pentru a putea fi 
bună de băut. Despre străzi 
asfaltate, canalizare, spa
ții verzi, edificii culturale 
și alte înzestrări edilitare, 
ce să mai vorbim ?

La începutul anilor ’60, • 
tîrgul se „mîndrea" cu 22 
de potcovarii, un atelier 
de timplărie, o djoitorie și 
două frizerii. ’ '

După Congresul al IX- 
lea al partidului, cînd în 
fruntea partidului a fost 
ales un înflăcărat revolu
ționar și patriot, comunist 
de aleasă omenie, cu mare 
dragoste de țară și de po
porul ei muncitor, preocu
pat în cel mai înalt grad 
de soarta socialismului în 
România și in lume — to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— peste Cîmpia Soarelui, 
aidoma întregii țări, s-au 
deschis noi orizonturi. Ori
zonturi de progres și pros
peritate, orizonturi de rod 
și de belșug pentru toți cei 
ce muncesc.

Trei ialomițeni, angajați 
cu întreaga lor ființă în 
marile prefaceri pe care 
le-au cunoscut aceste me
leaguri în cei 20 de ani 
care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului, au schițat deunăzi 
portretul noului chip al 
Ialomiței. Aflați la ei aca
să, reporterii i-au ascultat 
cu atenție și le-au așter
nut gîndurile în rindurile 
ce urmează.

„Atunci am plecat noi 
la un drum lung"

Eroul Muncii Socialiste 
Ion Spătărelu, președintele 
cooperativei agricole de

tite atunci de secretarul 
general vreau să vi-1 re
amintesc".

Desface o mapă și scoa
te o tăietură de ziar. înain
te de a citi adaugă : „Fiți 
atenți ce gînduri limpezi.

obicei bun. Acum, pornim, 
tovarăși, la un drum înde
lungat care, trebuie să vă 
spun, nu va fi ușor, va 
cere muncă intensă din 
partea tuturor. De aceea, 
partidul nostru consideră

Despre puternica dezvoltare a unei 
străvechi vetre de pîine - IALOMIȚA

din comuna 
Doja, intră

producție 
Gheorghe 
direct în miezul lucrurilor, 
atrăgîndu-ne atenția că u- 
nitatea pe care o conduce 
a fost distinsă, în cei 36 de 
ani de existență, cu cele 
mai înalte titluri, ordine și 
medalii pentru producțiile 
obținute, ținînd să preci
zeze că ieșirea din medio
critate, ascendența notabi
lă a producțiilor încep 
practic din ziua de 26 iunie 
1965.

— De ce chiar din aceas
tă zi ?

— Ziua asta pentru noi 
a devenit axul vieții noas
tre. Atunci sosea în co
muna noastră tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Era 
prima vizită de lucru efec
tuată de cel ce avea să in
tre in conștiința neamului 
ca un adevărat ctitor al 
României moderne. De a- 
tunci a mai fost de trei 
ori pe la noi.

Vorbește rar, cum nu-i 
este felul, cu privirea pe
trecută peste capetele noas
tre : „îmi aduc aminte cum 
a intrat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în sediul coope
rativei noastre. S-a intere
sat de rezultatele generale 
ale cooperativei și pe urmă 
ne-a îndemnat să ieșim a- 
fară în curtea cooperativei 
«pentru a ne întîlni cu oa
menii». Sub cerul deschis 
s-a întreținut cu cei peste 
3 000 de cooperatori care 
ținuseră să-l întîmpine 
(mulți veniseră și de prin 
satele vecine). S-a discu
tat pe îndelete despre pre
vederile din proiectul de 
Directive ale Congresului 
care urma să înceapă pes
te cîteva săptămîni. I-a 
îndemnat să-și spună des
chis părerile, le-a ascultat 
opiniile și apoi le-a vorbit. 
Un pasaj al cuvîntării ros-

ce viziune largă asupra 
drumului pe care urma să 
pornim avea secretarul ge
neral al partidului".

Citește rar, apăsat: 
„După cum cunoașteți, la 
poporul nostru este un o- 
bicci vechi : inainte de a 
pleca la drum, omul 
sfătuiește cu familia 
sau cu prietenii săi pe ce 
drum să meargă. Este un

că e bine ca înainte de a 
porni la drum să ne sfă
tuim cu muncitorii, cu 
rănii, cu intelectualii, 
bărbați și femei, cu 
trîni și tineri, intr-un 
vint cu întregul popor în 
alegerea celui mai bun 
drum spre țelurile pe care 
Ie avem de înfăptuit".

Se oprește din citit și se 
uită cu subînțeles și apoi

continuă : „Uite, chiar a- 
tunci am pornit noi la un 
drum lung. Atunci, in ziua 
aceea fierbinte de vară a 
rostit răspicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu princi
piul fundamental de con
ducere a țării — «Cu po
porul, pentru popor».

Dar, de ce să nu spun 
drept, lucrul ăsta l-am în
țeles ceva mai tîrziu. A- 
tunci era prea nou ca să-i 
pot pătrunde toate înțele
surile".

După ce își împinge pă
lăria spre ceafă, răsuflind 
adînc, adaugă : „De la 
adunare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mers pe cîmp. 
într-un lan de floarea-soa- 
relui s-a oprit să stea de

Ioan ERHAN 
Mihai V1ȘO1U

(Continuare în pag. a IV-a)

NIVELULUI DE TRAI
AL POPORULUI
-ȚEL SUPREM 

AL POLITICII

PAGINA A III-A

O floare, un ram, un 
chip de copil, un po
rumbel. Adică un de
sen de pace. Simbolu
rile cele mai simple, 
simbolurile la-ndemi- 
nă, conturează de fapt 
adevărurile cele mai 
profunde. Adevărurile 
fundamentale.

Căci există oare ple
doarie mai grăitoare 
pentru pace ca nor-, 
malitatea, starea de 
bine, de pașnic, de 
timp deschis marilor 
prefaceri ? Pledează 
oare ceva mai frumos 
și mai curat intru do
rința de pace ca obra
zul unui copil, minu
tele lui agățindu-se de 
cei mari și cerind 
dreptul la viață ?

O lume întreagă gă
sește chipuri, de ex
presie ale unui singur 
gind : starea de pace. 
Un lucru atît de firesc, 
consubstanțial ideii de 
viață, dorinței de dez
voltare și de progres. 
Cînd ne gindim la 
pace, cînd refuzăm o- 
ribila imagine a răz
boiului nu ne mai te
mem de locuri comu
ne. Nu trebuie să ne 
temem de așa-zisele 

^locuri comune. De in-

vocarea desenelor se
nine, cu copii frumoși, 
doldora de suris, de 
porumbelul alb, de 
ram, de pline și mi
rosul ei, de cartea 
deschisă, așteptînd cu
minte pe masă, de di
mineața limpede și de

\
-- ----- ț-------------------

ÎNSEMNĂRI

somnul liniștit. O co
lecție de imagini care, 
în simplitatea lor, au 
forța inimaginabilă a 
firescului.

Probabil nevoia de 
pace e o nevoie ge
nuină a ființei umane 
suprapuse peste re
volta sinceră in fața 
absurdității , și-acum, 
in acest secol al teh
nicii și-al științei, in 
fața unei furibunde 
curse a înarmărilor 
periculos de ilogică.

Copiii desenează 
tancuri care lansează, 
în loc de proiectile, 
flori. Metaforele lor 
au o puritate înduio
șătoare.

Slobozia - oraș schimbat din-temelii în mai puțin de 20 de ani

apelurile, 
desenele j 
poemele, 

stă

Cuvintele, 
mitingurile, 
și chiar ele,, 
refac — și-aici 
forța pilduitoare a re
petiției, a întăririi, a 
sublinierii unui gind ! ” 
— același traseu idea- . 
tic : Pacea — o con
diție esențială â vii
torului. Pacea —| dezi
deratul major ăl po
poarelor. Pacea — 
componenta de sub; 
stanță a unei 
mai bune.

Apelul românesc la 
pace și rațiune e, de. 
fapt, expresia dorinței 
de viață care clocotes- î 
te în sufletul neamu
lui nostru, expresia 
lucidității, ramura de 
măslin întinsă lumii 
întregi.

Desen de pace : o 
mamă își stringe co
pilul în brațe. Un po
rumbel alb. O casă 
construită. O holdă in 
seceriș. O carte des
chisă. Minunata lume 
a firescului, tn ea 
pulsează necontenit 
dreptul la viață.

lumi

Cleopatra 
LORINTIU 
______ V

Foto : S. Cristian
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Producție fizică suplimentară prin 
creșterea productivității muncii

O tînără unitate economică din 
Rîmnicu Vîlcea — întreprinderea de 
echipament hidraulic — a reușit in
tr-un răstimp scurt de la intrarea 
sa in funcțiune o veritabilă perfor
mantă : în comparație cu anul 1983 
— primul an în care unitatea a lu
crat la capacitate — în acest an pro
ductivitatea muncii este de peste 2,5 
ori mai mare. Ca urmare a sporirii 
cu 30 la sută peste prevederi a pro
ductivității muncii, planul pe primul 
semestru al anului a fost îndeplinit 
cu o săptămînă mai devreme, ceea 
ce a creat condiții pentru realizarea 
unei producții suplimentare de 5 
milioane lei.

Factorul hotărîtor l-a constituit, 
fără îndoială. introducerea stărui
toare a tehnicii și tehnologiilor noi, 
avansate. Este ideea pe care tine să 
o sublinieze de la început ing. Oc
tavian Fota, directorul întreprinderii. 
Aflăm de Ia interlocutorul nostru 
că o întreprindere cu un personal 
muncitor relativ redus, cum este a- 
ceea pe care o conduce, și-a per
mis „luxul" de a grupa 66 de spe
cialiști în două puternice ateliere 
de proiectare tehnologică, oameni 
cărora li s-a încredințat sarcina de 
a studia pas cu pas fluxurile tehno
logice. concepția constructivă și teh
nologică a realizării fiecărui pro
dus. de a desprinde punctele nevral
gice și-de a elabora soluții practice 
pentru sporirea producției și a efi
cienței economice pe calea utilizării 
mai productive a mijloacelor tehni
ce. materiale și a forței de muncă.

„Principiul după care se conduc 
acești specialiști cînd investighează 
posibilitățile, de soluționare a fiecă
rei probleme tehnice este de a se 
tine seama. în primul rînd. de dotă
rile existente, cărora trebuie să li 
se asigure condiții pentru încărcarea 
maximă și funcționarea cu înalți pa
rametri — precizează ing. Raluca 
Tomescu. în acest scop se concep și 
se realizează o serie de SDV-uri 
care ajută nemijlocit mașina, dar 
adesea sînt perfecționate constructiv 
chiar mașinile'înseși".

în secția de prelucrări mecanice 
ni se prezintă o acțiune care se sol
dează cu rezultate deosebite : crea
rea unor elemente de dispozitivare. 
Ce sînt acestea ? Fiecare strungar, 
frezor sau rabotor consumă o parte 
importantă din timpul său de lucru 
pentru montarea, reglarea și strîn- 
gerea piesei ce urmează a fi prelu
crată. Este o muncă nu numai foar
te pretențioasă, ci și obositoare, mai 
ales în cazul pieselor mari. Specia
liștii întreprinderii au conceput o 
serie de ingenioase dispozitive (pen
sete, menghine,, bride și suporți) 
care înlocuiesc' această muncă fizi
că. Datorită lor. prinderea piesei se 
efectuează hidraulic, printr-o simplă 
acționare a unei pompe sau a unui 
grup de pompe. Operația respectivă 
se scurtează de la minute bune pînă 
la cîteva secunde, productivitatea 
muncii sporind substanțial. Acum, 
asemenea elemente de dispozitivare 
pu intrat în fabricația curentă a în
treprinderii, puțind fi livrate ori
căror beneficiari interesați. Succesul 
primelor elemente de dispozitivare

Spiritul de inițiativă 

și competența 

profesională - 

puternice pârghii ale 

creșterii producției

Fluxul tehnologic al Combinatului 
de lianți și azbociment din Fieni, 
unde lucrează circa 2 800 de oameni 
ai muncii, începe pe muntele Les
pezi, din masivul Bucegi, care este 
un imens depozit de calcar. Acolo, 
la cota 1250, pe o „insulă" de cu
loarea ocrului, mărginită de verdele 
brazilor, 250 de mineri, artificieri, 
electricieni, mecanici și sudori, or
ganizați .și dotați după rigorile^ in
dustriei moderne, mărunțesc stînca 
și o trimit la vale, mai întîi pe o 
impresionantă estacadă, apoi cu va
goanele cale de 30 kilometri. Zilnic 
se transportă circa 7 000 tone de 
masă minieră, pe care cei de „jos" o 
preiau, o prelucrează și o transfor
mă in ciment.

Am schițat un traseu al muncii, 
pe care muncitorii și specialiștii din 
combinat s-au deprins să o desfă
șoare cu un pronunțat spirit de răs
pundere, cu competență, cu perma
nenta dorință de autodepășire. Aceș
tia sînt, de altfel, și factorii care 
ne-au permis să obținem o serie de 
rezultate — pot să spun — de ex
cepție pe toate planurile activității 
economice. Rezultate pentru care, 
recent, unitatea noastră a fost dis
tinsă cu titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" pentru locul întîi ocupat 
patru ani consecutiv în intrecerea 
socialistă.

Tradiția fabricării cimentului este 
veche la Fieni. întotdeauna au existat 
aici muncitori și specialiști de primă 
mină, dar — și din cauza dotării de 
care dispuneau — nici n-au îndrăznit 
multă vreme să aspire la perfor
manțe tehnico-economice deosebite. 
La indicația secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a construit însă prima 
linie tehnologică de 3 000 tone pe zi, 
care a fost pusă în funcțiune în anul 
1975. Această instalație modernă, de 
mare randament, a constituit premi
sa materială, obiectivă, a unei evo
luții pozitive, de-a dreptul spectacu
loase, în activitatea noastră, ea fiind, 
înainte de toate, școala și laborato
rul unde oamenii noștri au început 
să se perfecționeze, să-și pună in 
valoare priceperea și hărnicia.

Construcția acestei linii tehnologi
ce a fost unul din marile examene 
ale cimentiștilor din Fieni, ei fiind 
permanent alături de constructori, 

a îndemnat pe cei care le-au conce
put la perseverentă și acum se află 
în curs de asimilare clești hidrau
lici, dispozitive de îndoit țevi, prese 
de mufat conductori electrici și al
tele.

Preocupare perseverentă pentru 
utilizarea eu randament mereu mai 
înalt a mașinilor și utilajelor. „Lu- 
crînd cu o mașină îți dai seama 
uneori că poți să-i ceri mai mult, 
că te poate ajuta să rezolvi proble
me tehnice deosebit de dificile — 
este de părere ing. Sorin Ghiță, șe
ful secției prelucrări mecanice. Iată, 
de pildă, acest strung automat, fa
bricat la Tîrgoviște. în cartea sa 
tehnică figurează toate operațiile ce 
se pot realiza cu ajutorul său. așa 
cum le-a gîndit proiectantul și exe
cutantul. Muncitorul Constantin Gîr- 
ban, care lucrează la strungul res
pectiv, a făcut însă un dispozitiv 
care-i permitș să realizeze filete

La întreprinderea 
de echipament 

hidraulic Rîmnicu Vîlcea

conice prin strunjire — operație de 
mare finețe tehnică, pe care „pă
rinții" acestui strung nu-1 credeau 
capabil. înainte, operația respectivă 
se realiza cu o filieră, care avea 
fiabilitate scăzută. Executînd fileta- 
rea pe strung, consumurile materia
le se reduc considerabil, iar produc
tivitatea muncii crește de zece ori".

Este un exeniplu. Pentru că în a- 
ceastă întreprindere s-au adaptat, 
la strunguri normale, o serie de dis
pozitive pentru strunjire la interior, 
pentru alezare și roluire. Sporul de 
productivitate, de eficientă obtinut 
în acest mod n-ar fi putut fi obți
nut ■ decît prin achiziționarea unor 
mașini speciale din import.

în urmă cu doi ani am remarcat 
în dotarea întreprinderii cîteva ma- 
șini-unelte cu comandă numerică, 
precum și mașini-unelte automate 
și semiautomate — utilaje scumpe, 
dar deosebit de productive. Intere- 
sîndu-ne îndeaproape de modul cum 
funcționează, atunci am aflat cu 
surprindere că ele erau utilizate în 
regim de lucru clasic, adică la fel 
ca și mașinile-unelte obișnuite. 
Acum, situația este cu totul alta. Un 
grup special de tehnologi are sarcina 
exclusivă de a proiecta tehnologii 
pentru realizarea unor repere pe 
mașini-unelte cu comandă numeri
că. precum și pe mașinile-unelte 
automate și semiautomate. Activita
te deosebit de dificilă. în care pri
mul obstacol ce trebuie depășit este 
acela al asigurării unor serii de fa
bricație suficient de mari. Rezulta
tele atestă un sensibil progres : ma
șinile cu comandă numerică ating 
indici de utilizare de 76—80 la sută 
în cele dbuă schimburi pe zi in care 
pot fi programate să lucreze, iar 
mașinile automate și semiautomate 
au indici de utilizare de 89—90 la 
sută.

acolo unde a fost mai greu, adică în 
primul rînd' la transportul șl mon
tajul uriașelor instalații. Maiștrii 
Constantin Chitari, Gheorghe Soco- 
lescu — și ca ei mulți alții — s-au 
distins, încă de atunci, ca specialiști 
care pot face față unor sarcini din
tre cele mai complexe. A. urmat o 
altă etapă, încheiată cu deplin suc
ces — atingerea parametrilor pro
iectați — care a fost mai scurtă cu 
șase luni de zile decît s-a prevăzut.

...Au trecut de atunci zece ani, 
timp în care experiența colectivu
lui nostru s-a îmbogățit necontenit. 
Nivelul producțiilor obținute se si
tuează acum cu 8—9 la sută peste

Din experiența Combinatu
lui de lianți și azbociment 
Fieni, distins cu titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste"

prevederile din proiect, Iar consu
murile energetice sînt cu mult mai 
mici, comparabile cu cele ale unor 
unități similare din Japonia, R.F. 
Germania, Franța. Cum s-a produs, 
pe ce se bazează acest salt calitativ? 
După părerea mea, pe răspunderea 
și seriozitatea cu care se soluționea
ză, la fiecare loc de muncă, proble
mele producției, dar mai cu seamă 
pe receptivitatea comitetului de 
partid și a consiliului oamenilor 
muncii față de soluțiile și propune
rile novatoare ale colectivului. în 
anul 1984, din peste 800 de aseme
nea propuneri au fost aplicate 515., 

Care este, mai concret, finalitatea 
acestei atitudini iscoditoare a mul
tor muncitori și specialiști din ca
drul colectivului nostru ? Nu de 
mult, bunăoară, a fost construită o 
instalație de recirculare a aerului 
cald de Ia răcitorul grătar și de uti
lizare a acestuia Ia uscarea zgurei, 
al cărei aport se concretizează în- 
tr-o economie de peste 1 000 tone 
combustibil convențional pe an. Cîș
tigul acesta se multiplică însă de cî
teva ori, pentru că ideea a fost pre
luată și aplicată și de celelalte uni
tăți de profil din țară. Un exemplu 
asemănător îl oferă la ora actuală

Avantajele din ce în ce mai evi
dente ale folosirii cu randament su
perior a zestrei tehnice au convins 
specialiștii și muncitorii întreprin
derii să persevereze în această di
recție. Bunăoară, matrițele și turbo- 
suflanta pentru industria chimică 
prelucrate pe mașini cu comandă 
numerică au fost realizate cu cos
turi de două ori mai reduse, cu o 
precizie de prelucrare deosebită și 
cu o manoperă mai mică cu 40 la 
sută decît ar fi fost necesară pen
tru fabricarea acestor produse în 
sistem clasic. Dar rezervele în fo
losirea mai bună a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor sînt încă mari.

Organizarea judicioasă a fabrica
ției fiecărui produs. Este un obiec
tiv pentru înfăptuirea căruia în în
treprinderi» se apelează la calcula
tor. care în fiecare trimestru și în 
fiecare lună propune diferite va
riante de programare a fabricației. 
Pe baza unor asemenea programe a 
devenit posibilă polideservirea ma
șinilor. în prezent 105 muncitori lu- 
crind la două sau chiar trei ma
șini. De exemplu, la linia de ma
șini-unelte automate, un om lucrea
ză la trei mașini, iar la ■ linia de 
strunguri multiax. doi oameni pe 
schimb supraveghează cinci mașini.

— Comparativ cu anii anteriori. în 
acest an. realizați în întreprindere 
mai multe operații tehnologice, re- 
strîngînd cooperarea. Ce efect a 
avut aceasta asupra productivității 
muncii ? — îl întrebăm pe directo
rul întreprinderii.

— într-adevăr, am redus coope
rările. dar numai pe cele neecono- 
micoase — ne precizează directorul 
întreprinderii. înainte aveam mari 
neajunsuri în realizarea turnărilor 
sub presiune a unor repere din 
masă plastică și a unor acoperiri 
metalice. Unitățile la care realizam 
aceste operații nu-și îndeplineau la 
vreme obligațiile, se mai pierdea 
timp cu transportul, cu consecințe 
nedorite asupra ritmicității în apro
vizionare. Desigur, preluînd noi ope
rațiile respective a trebuit să ne do
tăm corespunzător si să afectăm a- 
cestor Sectoare 30 de muncitori și 
specialiști, ceea ce a influențat în- 
tr-o anumită măsură productivita
tea muncii în ansamblu. Dar cîștigul 
general de timp, ritmicitatea mai 
bună a fabricației au compensat din 
plin această măsură, fără a mai 
vorbi și de eficienta obținută prin 
creșterea calității producției și re
ducerea costurilor materiale.

în final, directorul întreprinderii 
a ținut să adauge : „Un calcul ne 
arată că dacă am fi lucrat cu a- 
ceeași productivitate ca în 1983, în 
acest an ar fi trebuit să avem un 
personal muncitor cu 1251 oameni 
mai numeros. Iată de ce și în con
tinuare vom stărui în mod deosebit 
pentru a ne înfăptui sarcinile de 
sporire a productivității muncii, așa 
cum a stabilit conducerea partidu
lui".

Cornelii! CÂRLAN 
Ion STANC1U 
corespondentul „Scînteii”

instalația de omogenizare mecanică, 
prin scurgerea gravitațională a făi- 
nji, cu ajutorul căreia se economi
sesc 1 000 tone combustibil conven
țional pe an.

Totodată, o atenție deosebită acor
dăm întreținerii, reviziilor și repa
rării la timp, preventiv chiar, a uti
lajelor și instalațiilor. A devenit o 
regulă ca, după fiecare reparație a 
unui utilaj, să înceapă pregătirea 
pentru reparația următoare. Aceasta 
ne permite ca, o dată cu executarea 
acestor lucrări, care se încheie, a- 
proape fără excepție, înainte de ter
menele planificate, să efectuăm și 
diferite operații de modernizare pen
tru ridicarea parametrilor de func
ționare a instalațiilor. Ar fi de re
ținut, în această privință, aplicarea 
unor formule adecvate de înzidire, 
folosirea unor cărămizi care rezistă 
cel mai bine în anumite porțiuni ale 
cuptorului și alte măsuri care asi
gură o durată mai mare de funcțio
nare a instalațiilor între reparații, 
ceea ce influențează pozitiv nivelul 
producției și al consumurilor ener
getice.

Acestea sînt numai cîteva din mă
surile luate și care au permis colec
tivului să îndeplinească sarcinile de 
plan pe acest cincinal în mai puțin 
de patru ani, urmînd ca, pe această 
bază, să producem suplimentar pînă 
la încheierea anului circa 1,4 milioa
ne tone ciment. în perioada 1981—1984 
au fost înscrise in contul economii
lor peste 17 milioane lei, reprezen- 
tînd echivalentul valoric al unor im
portante cantități de energie electri
că și combustibil, metal, azbest și 
alte materiale. Bilanțul fructuos din 
perioada care a trecut din acest an 
situează combinatul nostru tot pe 
primul loc în întrecerea socialistă. 
Astfel, prevederile de plan la pro
ducția fizică au fost depășite cu 
57 000 tone ciment, iar la export, cu 
63 000 tone. Rezultatele obținute de
monstrează hotărîrea colectivului 
nostru de a-și îndeplini în continua
re în mod exemplar sarcinile de plan 
ce îi revin, de a-și onora prin noi 
și importante realizări înaltul titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste".

Gheorghe DRAGOMIR 
directorul Combinatului de lianți 
și azbociment din Fieni

PRIMII SI LA GRÎU
dl

ECHIPA DE REPORTERI A „SCÎNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL OLT

(Urmare din pag. I)

• O dată cu mijloacele de re
coltare au fost deplasate și mij
loacele de transport aferente, însu- 
mînd o capacitate de 1 500 de tone 
la o singură cursă.

în unitățile unde au fost aduse 
forțe suplimentare s-au asigurat 
condiții de cazare și hrană pentru 
mecanizatorii veniți în sprijin.

• La toate bazele de recepție 
situate în centrul și nordul jude
țului au fost luate măsuri pentru 
sporirea capacității de preluare a 
producției corespunzător creșterii 
capacității de recoltare.

DE LA MĂSURI LA FAPTE, 
OPERATIV, 

FĂRĂ ÎNTÎRZIERE
De la început remarcăm rapidi

tatea cu care s-a acționat pentru 
transpunerea în viață a acestor mă
suri. Marți după-amiază am fost 
în consiliul agroindustrial Valea 
Mare. Pe terenurile C.A.P. Cotea- 
na, ca și alături de cele ale C.A.P. 
Brebeni găsim o mare concentrare 
de forțe la seceriș, eliberarea so
lului, pregătirea acestuia și însă- 
mînțarea culturilor duble. „Lucrăm 
întins — ne spune tovarășul Con
stantin Lupu, președintele consiliu
lui agroindustrial — în aceste două 
unități, ca de altfel în toate cele 8 
din raza consiliului. Dar grîul s-a 
copt pe mari suprafețe și nu pu
tem face față cu forțele proprii 
pentru a evita pierderea de boabe. 
Pentru noi este esențial să strân
gem producția în 3—4 zile de aici 
încolo. Altfel există pericolul scu
turării. De aceea, ne bucură că 
vom primi 50 de combine de la 
S.M.A. Corabia. Le, așteptăm să 
sosească la ora 3 noaptea. Și în 
alți ani am procedat așa cu bune 
rezultate". Aflăm de la președin
tele consiliului că aceste mijloace 
suplimentare fuseseră deja repar
tizate pe unități și ferme la coo
perativele agricole Priseaca, Valea 
Mare, Perieți, Bălteni și Brebeni. 
Mai mult. Ii s-au repartizat lanu
rile dimensionate în raport cu nu
mărul combinelor pentru ca aces
tea să poată lucra din plin din 
primul pînă în ultimul moment.

A doua zi combinele trimise în 
ajutor de la Corabia se aflau în 
brazdă. Subliniem că aici, ca de 
altfel și în celelalte consilii agro
industriale, combinele au fost de
plasate numai în timpul nopții. La 
C.A.P. Valea Mare discutăm cu 
inginerul șef al unității. Virgil 
Staicu. „Combinele sosite în spri
jin ne sînt de mare ajutor. Pro
ducția este bună (notăm că în 
această unitate, deși situată într-o 
zonă puternic afectată de secetă, 
s-a obținut la orz o producție me
die la hectar de peste 6 500 kg) 
trebuie s-o adunăm și s-o pu
nem la adăpost cit mai repede. 
Aș vrea însă să notați că acordăm 
o atenție deosebită respectării pre
vederilor din decretul 176 din acest 
an referitor Ia normele de umidi
tate și calitate ce trebuie îndepli
nite la recoltare și livrarea cerea
lelor. Adică nu am cules și nu cu
legem grîul decît Ia o umiditate de 
sub 20 la sută. Iar producția livra
tă pînă acum la bază are corpuri 
străine mai puțin de 3 la sută". 
Reținem această preocupare întru- 
cît problema calității cerealelor a 
constituit obiectul unor măsuri 
speciale întreprinse de Comitetul 
județean de partid pentru a se asi
gura pretutindeni în județ recolta
rea numai la umiditatea stabilită, 
precum și livrarea și depozitarea 
producției numai la indici. de ca-

mehedinți: Pretutindeni — același cuvînt de ordine.- 
încadrarea în vitezele de lucru prevăzute

începînd cu această săptămînă, 
în județul Mehedinți, imediat 
după ce s-a încheiat recolta
rea orzului, combinele au in
trat din plin in lanurile de grîu. 
în fiecare unitate — așa cum a 
indicat comandamentul județean 
pentru agricultură, au fost stabi
lite, pe oameni și mașini, pe zile 
și ore, norme precise de muncă, 
astfel ca întreaga producție să fie 
strînsă și depozitată într-un timp 
cît mai scurt.

Ieri, 3 iulie, ne-am aflat ne raza 
consiliului unic Recea, unde cultura 
griului ocupă o suprafață de 5 010 
hectare. întregul volum de lucrări
— recoltatul și semănatul culturilor 
duble pe mai bine de 3 000 hectare
— trebuie să se efectueze în mai 
puțin de 12 zile. Cum este organi
zată activitatea în cîmp ? Cel mai 
bun răspuns îl dau faptele. „Atît 
ziua, cit și noaptea — ne spune 
Nicu Ciocan, inginerul șef al coo
perativei agricole din Punghina — 
munca se desfășoară fără întreru
pere. Noi, cadrele de conducere, 
răspundem direct de cite o acțiune. 
Eu, de exemplu, împreună cu șeful 
secției de mecanizare, Constantin 
Pătrașcu, și cei trei șefi ai ferme
lor de cîmp, mă ocup de recoltare. 
Urmăresc cum lucrează combinele, 
dacă ne încadrăm în viteza prevă

La cooperativa agricolă Drăgănești-Olt sînt strinse cantități mari de furaje

Numeroși cooperatori din Brincoveni participă zilnic la executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor

Fotografii : Nicu Ciorei

litate care să asigure buna conser
vare a recoltei.

ÎN CENTRUL ATENȚIE! - 
ASIGURAREA SEMINȚEI 

PENTRU 
VIITOAREA RECOLTĂ.

Șl UN SEMNAL 
PENTRU DIRECȚIA 
DE SPECIALITATE 

DIN MINISTER
în condițiile acestui an deosebit 

de capricios sub aspectul evoluției 
vremii, îndeosebi a secetei înde
lungate, asigurarea unor semințe 
de cea mai bună calitate pentru 
viitoarea producție de cereale pre
zintă o importanță aparte. Este 
meritoriu faptul că în județul Olt, 
datorită preocupării permanente a 
Comitetului județean de partid, 
s-au pus bazele producerii de să- 
mînță de grîu și orz numai din 
categorii biologice superioare, pe 
criterii științifice. în toamna anu
lui trecut au fost semănate loturi 
semincere pentru grîu pe 12173 
hectare, din care 1 397 hectare cu 
sămînță super-elită și 10 766 hec
tare cu sămînță elită. Aceste su
prafețe asigură realizarea integra
lă a planului de producerea semin
ței de 30 000 tone necesare județu
lui, din care — este de reținut — 

zută, cum se efectuează transpor
tul producției spre spațiile de în- 
magazinare. Recoltăm zilnic între
119 și 122 hectare. Aceasta înseam
nă că producția de pe cele 890 hec
tare va fi strînsă în mai puțin de 8 
zile". Președintele unității, Zaha- 
ria Nicolae, se afla împreună cu
120 de cooperatori pe sola din a- 
propiere. Pentru ca terenul să fie 
eliberat cît mai repede, paiele sînt 
încărcate direct în cele 45 atelaje, 
în urma acestora intrînd la arat 
cele 16 tractoare.

în comuna vecină — Vînători — 
ajungem pe la mijlocul zilei. Tre
cem mai întîi pe la primărie, pe 
la sediile celor două cooperative 
agricole. Primim același răspuns : 
„Toți oamenii sînt în cîmp". Par
curgem apoi mari întinderi de pă- 
mînt și ne oprim pe solele unde 
oamenii și mașinile amplifică ceas 
de ceas ritmul muncii. Avem în
tr-adevăr imaginea unui impresio
nant efort : 30 de combine, zeci de 
tractoare și semănători, peste 2 400 
de cooperatori în plină activitate. 
„Volumul mare de lucrări pe care-1 
avem de executat —’ ne precizează 
Gheorghe Iancu, primarul comu
nei — ne obligă să muncim nu 
după ceas, ci atît cit este necesar. 
E de fapt ceea ce facem toate ca

circa 80 la sută o reprezintă se
mințele din categoriile elită și în
mulțirea I. Deoarece multe unități 
agricole din. județul Olt realizează 
o recoltă bună de grîu și orz res- 
pectîndu-se întocmai tehnologiile, 
Ministerul Agriculturii a solicitat 
producerea unei cantități supli
mentare de grîu de 7 000 de tone 
pentru a compensa deficitul de 
sămînță din alte județe. Se remar
că promptitudinea cu care s-a 
trecut la materializarea acestei 
sarcini. Tovarășul Pantelie Gră- 
mescu, director cu producția vege
tală la Direcția agricolă, ne relata 
că deja au fost identificate su
plimentar 3 500 de hectare de pe 
care vor fi asigurate chiar mai 
mult de 7 000 de tone de grîu pen
tru sămînță. Chiar 10 000—11 000 
tone.

In legătură cu reușita acestei 
acțiuni se impune de urgență re
zolvarea unei probleme. întrucit 
întreprinderea de specialitate din 
județ nu dispune de spații de de
pozitare și condiționare suficiente 
este necesar ca direcția de resort 
din Ministerul Agriculturii să sta
bilească intr-un timp cit mai scurt 
— o zi cel mult două — județele 
limitrofe Oltului care dispun de 
spații de depozitare și mijloace de 
condiționare unde să poată fi 
transportat grîul de sămînță. Tot 
în acest scop trebuie organizat 
transportul operativ asigurîndu-se 
mijloace corespunzătoare produc
ției de sămînță ce trebuie realizată 
suplimentar. Desigur, aceasta este 

' o soluție de moment. Deoarece

drele de la nivelul comunei. Fie
care om știe exact ce are de făcut. 
Și urmărim ca randamentul fie
cărei zile să fie cît mai ridicat. 
Cum anume o facem ? Organizînd 
cît mai bine activitatea și exerci- 
tînd un control permanent. Acolo 
unde se produc dereglări în 
muncă, intervenim imediat, pentru 
ca totul să reintre cît mai' repede 
în normal". Cele două unități agri
cole de aici au cultivat 600 hecta
re cu orz. Pentru că s-a muncit 
bine și repede, întreaga producție 
a fost strînsă în mai puțin de 4 
zile. Această suprafață s-a și însă- 
mînțat cu porumb pentru boabe în 
numai cinci zile. Acum, coopera
torii și mecanizatorii fac din noap
te zi, pentru a strînge cu aceeași 
răspundere producția de grîu de 
pe cele 1 990 hectare. în ziua cînd 
ne-am aflat aici s-au recoltat 208 
hectare, au fost eliberate de paie 
170 hectare și au fost însămînțate 
154 hectare.

Și în alte unități unde ne-am 
oprit, cum sînt cele din consiliile 
agroindustriale Vînju Mare,- Obîr- 
șia de Cîmp, Gruia și Gogoșu — 
recoltarea se desfășoară în ritm 
susținut, iar în unele locuri viteza 
zilnică depășind, în medie, cu pînă 
Ia 1,2 hectare pe combină. In ra

Oltul dispune de condiții, poate 
deveni un producător mai mare de 
semințe. Factorii răspunzători din 
departamentul de contractare șl 
achiziționare a produselor agricole 
au datoria să analizeze realizarea, 
într-o perspectivă apropiată, a 
unor capacități de depozitare și 
condiționare corespunzătoare a 
seminței în acest județ. Spunem 
aceasta întrucit în .prezent între
prinderea județeană de specialitate 
dispune de o capacitate de depo
zitare a semințelor doar de 14 500 
tone față de peste 50 000 tone cit 
ar fi necesar.

CU CE EXPERIENȚĂ 
ÎNCHEIAȚI CAMPANIA 

DE SECERIȘ ?
Ținind seama de timpul scurt in 

care s-a încheiat secerișul orzului 
și griului în mai multe unități 
agricole din județ, am pus specia
liștilor și cadrelor de conducere 
această întrebare. Răspunsurile au 
reliefat cîteva elemente care au 
valoare atît în acest an pentru zo
nele unde secerișul continuă, sau 
nici n-a fost declanșat, cit și pen
tru consolidarea propriei experien
țe din județul Olt pentru anul vi
itor. La I.A.S. Redea, una din 
marile unități cultivatoare pentru 
sămînță, tovarășul Constantin Te- 
lescu, directorul întreprinderii, 
ne-a spus : „Decisivă este posibi
litatea de a fi siguri de buna func
ționare a combinelor. Aceasta ne-a 
permis să realizăm, din prima și 
pînă în ultima zi, viteza de lucru 
planificată. Inutil deci să vă mai 
vorbesc despre atenția pe care am 
acordat-o reparării și întreținerii 
combinelor pe tot parcursul cam
paniei. Apoi, unitatea noastră fiind 
profilată pe producerea de sămin- 
ță, ne-a ajutat foarte mult să lu
crăm în ritm intens organizarea 
activității potrivit specificului nos
tru. De la început combinele au 
fost constituite în module mai mari 
sau mai mici pentru recoltarea se
parată atît a soiurilor cit și a se
mințelor din fiecare categorie bio
logică de grîu. în felul acesta n-am 
mai pierdut nici timp cu curățirea 
combinelor, obligatorie cînd se 
trece de la recoltarea unui soi la 
altul. Notăm, în final, că această 
unitate a produs singură peste 5 000 • 
de lone de sămînță din categorii 
biologice superioare.

La C.A.P. Cezieni, președintele 
cooperativei, tovarășul Tudor Dă- 
nacu, ne-a spus : „Anul acesta am 
reușit să evităm decalajele între 
lucrări. Cum trebuie procedat pen
tru aceasta ? Ar trebui să repet 
ceea ce de fapt știe toată lumea. 
N-am făcut altceva decît să ne 
ținem foarte serios de fiecare 
punct din programul de lucru. Or, 
pentru aceasta decisivă este repar
tizarea judicioasă a mijloacelor 
mecanice pe fiecare lucrare și, 
ceea ce nu am făcut în anii an
teriori, redistribuirea operativă a 
forțelor la lucrările unde se pro
duceau aglomerări și întîrzieri. Ca 
atare, după încheierea recoltării 
griului, paiele au fost strinse de pe 
întreaga suprafață și ne-am creat 
front de lucru pentru a însămînța 
culturile duble pînă cel tîrziu la 
8—10 iulie pe întreaga suprafață 
prevăzută".

Am notat numai două din răs
punsurile primite care sintetizează 
un mod de lucru și de a gîndi 
propriu majorității specialiștilor 
din județ, celorlalți oameni ai mun
cii din agricultura Oltului, deciși 
să încheie, în bune condiții, ca și 
la orz, primii pe țară recoltarea 
griului.

port de suprafețele ce vor fi ocu
pate cu culturi duble și succesive, 
s-au organizat schimburi de noapte 
la pregătirea terenului. Pentru ca 
mecanizatorii să folosească atît 
ziua, cît și noaptea cu randament 
cît mai sporit timpul de lucru, 
conducerile unităților asigură ser
virea mesei în cîmp, la taberele 
de muncă. Sînt însă unități în care 
s-a creat un decalaj nepermis în
tre recoltare și eliberarea de paie 
a terenului. Din această cauză, se
mănatul culturilor duble și succe
sive se face cu intîrziere, la un 
interval de 4 și chiar 5 zile după 
recoltare. Se impune deci ca pri
măriile și conducerile unităților să 
acționeze mai hotărît pentru a mo
biliza toate forțele — oameni și 
atelaje — existente pe raza fiecă
rei localități, astfel ca eliberatul 
terenului să se facă imediat în 
urma combinelor. Pentru că tre
buie să se rețină un lucru : pro
ducții ridicate la culturile duble 
și succesive se pot obține numai 
dacă semănatul se face cît mat 
repede și in condiții optime de ca
litate.

Virgiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii"
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EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

RIDICAREA NIVELULUI DE TRA L POPORULUI
-ȚEL SUPREM AL POLITICII PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU

Partidul nostru face totul ca, pe măsura dezvoltării forțelor 
de producție, a înfloririi economiei naționale, să înfăptuim neabătut 
programul de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului 
popor-țelul suprem al politicii partidului și statului nostru, esența 
societății socialiste multilateral dezvoltate pre care o edificăm.

FILE DE ISTORIE -

NICOLAE CEAUȘESCU

Ultimii 20 de ani — cei mai rod
nici din întreaga istorie a țării — 
au marcat și în domeniul nivelului 
de trai etapa celor mai substanțiale 
transformări. Pe baza dezvoltării de 
ansamblu a economiei și în strînsă 
legătură cu rezultatele muncii, cu 
creșterea venitului național, s-a asi

gurat îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și viață ale oame
nilor, ridicarea bunăstării întregului 
popor. Toate aceste realizări sînt ne
mijlocit legate de gîndirea și activi
tatea creatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a imprimat un spirit 
nou, dinamic, revoluționar în întrea-

ga viață social-economică a patriei, 
ceea ce a permis înfăptuirea con
secventă a politicii partidului — care 
pune în centrul preocupărilor sale 
omul, nevoile sale materiale și spi
rituale.

Prezentăm în paginai de față cîteva 
repere ale noii calității a vieții oame
nilor.

Retribuția medie netă - de aproape 3 ori mai mare
© în ultimii 20 de ani 

AU FOST MAJORATE ÎN 
MAI MULTE ETAPE RETRI
BUȚIILE PERSONALULUI 
MUNCITOR, retribuția me
die pe economie sporind 
în această oerioadă de 
APROAPE 3 ORi, de la 
1 028 lei în 1965 la CIRCA 
3 000 LEI ÎN PREZENT.

© în cadrul fiecărei ma
jorări a retribuțiilor, munci
torii și celelalte categorii 
de personal care lucrează 
în activități direct produc
tive au beneficiat de creș
teri superioare mediei pe 
economie.

© La eșalonarea pe 
ramuri a majorărilor de re
tribuții s-a acordat de fie
care dată prioritate sectoa
relor economice de primă 
importanță : industriile mi
nieră, petrolieră, energiei 
electrice, construcțiilor de 
mașini, chimiei, metalur
giei ș.q.

© Creșterea venitului fa
miliilor s-a realizat și prin 
mărirea numărului de per
soane atrase în cîmpul 
muncii, fondul total de re
tribuire pe economie ajun- 
gînd de la 57,2 miliarde lei 
in 1965 Ia 298,8 MILIARDE 
LEI în acest an.

® Au sporit totodată ve
niturile reale ale țărănimii, 
provenite din munca în 
C.A.P. și în gospodăriile 
personale. Astfel, veniturile 
nominale totale (în bani și 
în produse), calculate pe o 
persoană activă, au cres
cut de la 495 lei lunar 
în 1965 la APROAPE 2 000 
LEI în prezent.

© S-au majorat, de ase
menea, toate categoriile de 
pensii, pensia medie lu
nară pentru limită de vîrstă 
și vechime integrală în 
muncă fiind la începutul

EVOLUȚIA RETRIBUȚIEI MEDII NETE 
A PERSONALULUI MUNCITOR

DINAMICA FONDULUI DE
In economia națională

RETRIBUIRE

M L ARDE LE

1965
*1985

67,2
MILIARDE LEI

■ . ;W«»W

acestui an de 1 766 LEI, 
față de 671 lei în 1965.

© Populația a beneficiat

în această perioadă și de 
fonduri mereu mai mari 
pentru satisfacerea nevoi-

lor social-culturale. Suma 
anuală alocată in acest 
scop de la bugetul de stat 
este în prezent de 90,9 MI
LIARDE LEI, față de numai 
20,9 miliarde lei în 1965.

CREȘTEREA 
RETRIBUȚIILOR

TARIFARE, 
ÎN CÎTEVA
EXEMPLE:

MINER

1965 = 1 779 lei
1985 = 5188 lei

OȚELAR

1965 = 1 514 Iei
1985 = 4 047 lei

OPERATOR CHIMIST

1965 = 1 289 lei
1985 = 3 509 lei

MUNCITOR ÎN INDUSTRIA 
ELECTRONICĂ

1965 = 1 440 lei
1985 = 3 705 lei

MAISTRU CONSTRUCTOR

1965 = 1 682 Iei
1985 = 3 680 lei

INGINER

1965 = 1 829 lei
1985 = 4 230 lei

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

1965 = 2 149 lei
1985 = 4 670 Iei

20 AUGUST 1984 - la inaugurarea expoziției „Dezvoltarea economică și socială a României". Și
cu acest prilej - ca de fiecare dată cînd analizează problemele dezvoltării de. ansamblu a economiei ‘ 
naționale - tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se interesează de activitatea indus
triei producătoare de bunuri de consum, de noile realizări obținute in acest domeniu, de posibilitățile 

îmbunătățirii continue a nivelului de trai al oamenilor muncii

Tot mai multe mărfuri la dispoziția 
oamenilor muncii

Ca rezultat al măsurilor luate pentru creșterea 
veniturilor, pentru dezvoltarea industriei producătoa
re de bunuri de consum, populația își poate pro
cura astăzi mărfuri mereu mai multe și mai diverse. 
Edificator pentru creșterea in ultimii 20 de ani a 
puterii de cumpărare a oamenilor este evoluția gra
dului de dotare a familiilor cu bunuri de folosință 
îndelungată :

• ASTĂZI, UNA DIN DOUA FAMILII ARE TELE
VIZOR, APARAT DE RADIO Șl FRIGIDER.

® DOUĂ DIN CINCI FAMILII AU MAȘINI DE 
SPĂLAT RUFE.

• UNA DIN CINCI FAMILII ARE ASPIRATOR.
• UNA DIN ZECE FAMILII ARE AUTOTURISM.
© APROAPE JUMĂTATE DIN FAMILIILE CARE SE 

MUTĂ IN CASE NOI DEȚIN LOCUINȚE PROPRIE
TATE PERSONALA.

Gradul de înzestrare a populației

cu bunuri de folosință îndelungată

— bucăți Ia 1 000 locuitori —

1965 1985
Aparate de radio 123,9 270
Televizoare 28,8 226
Frigidere 21,3 185
Mașini de spălat rufe 22,9 140
Autoturisme 1,2 40,5

Serviciile publice — intr-o continuă e,. adere

In pas cu evoluția societății, 
cu sporirea disponibilităților 
bănești ale populației, a cres
cut în permanență cererea de 
servicii publice - element defi
nitoriu al gradului de civiliza
ție - unitățile de profil fiind 
chemate să preia tot mai multe 
activități casnice, să ofere posi
bilități multiple de petrecere a 
timpului liber al oamenilor.

® Din 1965 pînă în prezent, 
oferta de servicii publice a cres
cut de APROAPE 8 ORI, ajun- 
gind în acest an la 1 847 lei, 
in medie, pe locuitor.

© Creșterile cele mai mari 
le-au înregistrat serviciile de 
întreținere și reparare a bunu
rilor casnice, de întreținere și 
sporire a gradului de confort al 
fondului locativ, cele de spălat 
și curățat chimic, ■ în domeniul 
poștei și telecomunicațiilor ș.a.

• Rețeaua prestatoare de 
servicii de Ia orașe și sate nu
mără în prezent peste 76 000 
unități cu peste 400 de profiluri.

• Ponderea serviciilor în

și diversificare
OFERTA DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE

cheltuielile populației - destinate - a sporit de la 10 LA SUTA in
satisfacerii cerințelor de consuni 1965 la 20 LA SUTA in prezent.

Pagină realizată de Mihai IONESCU
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Învățămîntul superior integrat
- un vast laborator de cercetare

luvintarea secretarului general 
partidului la Plenara C.C. al 

l.R. din 26—27 martie a.c. și dis- 
sul solemn rostit în forumul le- 
lativ al țării, în memorabila zi 
29 martie 1985, zi a reînvestirii 
arășului Nicolae Ceaușescu in 
>rema funcție de președinte al 
publici! Socialiste România, se 
istituie într-o sinteză științi- 
ă, revoluționară și mobilizatoare 
drumului parcurs de partid și 
por în cele două decenii de via- 
nouă, perioadă care cuprinde 
e mai substanțiale împliniri din 
oria multimilenară a poporului 
nân, pe care o numim cu diepli- 

satisfacție șl înaltă mîndrie pa- 
otică „Epoca Ceaușescu". Trebuie 
fim pe deplin conștienți, arăta 

zarășul Nicolae Ceaușescu, că 
acă nu am fi înfăptuit indus- 
alizarea șl dezvoltarea socialistă a 
riculturii, dacă nu am fi așezat 
baza acestor mărețe realizări cele 

ii noi cuceriri ale științei, învăță- 
ntului și culturii, ale cunoașterii 
lane în general, poporul nos- 
j ar fi rămas în vechea stare de 
apoiere". în același cadru, jalo- 
nd direcțiile viitoare ale dezvol
tai economico-sociale, secretarul 
neral al partidului sublinia nece- 
tatea adîncirii eforturilor „pen
ii creșterea rolului cercetării știin- 
'ice în realizarea tuturor progra- 
elor noastre, pentru îmbunătă
țea activității din învățămînt, de 
rmare a cadrelor, de ridicare a 
velulul lor de pregătire tehnică 
profesională, pentru intensifica

ta muncii politico-educative în 
ate sectoarele". Iar în cuvîntarea 
istită cu prilejul recentei plenare 
imune a Consiliului Național al 
amenilor Muncii și Consiliului Su- 
.•em al Dezvoltării Economice și 
ociale, secretarul general al parti- 
ilui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniat din nou faptul că extin

dea automatizării, robotizării, in- 
oducerii tehnicii celei mai avansate 
a noii tehnologii în toate domeniile 

resupun, firesc, angajarea mal pu- 
ernlcă a cercetării științifice, inten- 
ificarea conlucrării dintre cerceta- 
e, producție și învățămînt.
Beneficiari ai prețioaselor indica

ții și orientări primite nemijlocit 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vizitelor de 
lucru cu care au fost onorate co
lectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderi și institute de învă
țămînt și cercetare, avînd privile
giul permanentei Îndrumări de 
înaltă competență științifică și 
abnegație revoluționară a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, cadrele didactice, stu
denții, întregul personal muncitor 
din Institutul politehnic bucureș- 
tean, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, sînt anga
jați plenar în îndeplinirea misiu
nii de mare răspundere ce revine 
învățămîntului tehnic superior, de 
pregătire a forței de muncă înalt 
calificate, în pas cu exigențele me
reu sporite ale economiei aflate in 
plin proces de modernizare.

Extinzînd experiența pbzitivă 
acumulată în ultima perioadă de 
către colectivele de cadre didactice 
și studenți, în complexul proces de 
integrare cu cercetarea și produc
ția, se înregistrează o sporire a 
contribuției școlii la rezolvarea cu 
competență, într-o conlucrare strîn- 
să cu specialiștii din cercetare șî 
producție, a unor teme din pro
gramele prioritare de cercetare, a 
complexității și nivelului tehnic al 
produselor realizate în atelierele- 
școală și în stațiile-pilot, a contri
buției la autofinanțarea învăță
mîntului. în același timp cu impli
carea tot mai puternică a catedre
lor în activitățile din întreprinderi 
și din institute de cercetare din Ca
pitală și din țară, senatul, consi
liile profesorale și catedrele, sub 
conducerea și îndrumarea perma
nentă a organizațiilor da partid, 
urmăresc cu consecvență efectele 
mai puțin vizibile ale învățămîn
tului integrat, legăturile dintre sfera 
învățămîntului și a producției mate
riale, necesitatea asimilării organice, 
în procesul de instruire, a tuturor 
efectelor pozitive generate de di
namica nivelului tot mai ridicat 
al tehnicii din institutele de cer
cetare și din producție.

Din această perspectivă, învăță- 
mîntul Integrat, în primul rînd în
vățămîntul superior tehnic, trebuie

să-și orienteze exigențele, să-șl 
modeleze strategia în funcție de 
cerințele de perspectivă ale econo
miei, de dotările actuale și viitoare 
ale producției materiale, să mili
teze pentru o nouă calitate în pre
gătirea profesional-științifică a vii
torilor ingineri, știind că produc
ția școlii a fost și va continua să 
fie producția forței de muncă a 
viitorului. Nu trebuie uitat nici o 
clipă că, așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, îndato
rirea primordială a cadrelor didac
tice care lucrează în învățămîntul 
superior este de a ține pasul cu 
evoluția științei, de a oferi studen
ților cunoștințe care să reflecte ul
timul stadiu la care a ajuns cunoaș
terea în sectorul in care se pregă
tesc. Se impune, așadar, inten
sificarea activității tuturor colec
tivelor de catedră pentru per
fecționarea continuă a conținutu
lui procesului formativ, de a asi
mila în programele disciplinelor 
universitare rezultatele propriilor 
cercetări, acumulările calitative și 
cantitative obținute de școlile ști
ințifice de prestigiu, care s-au 
impus pe plan național și mondial, 
experiența proprie de producție din 
atelierele și stațiile-pilot ale insti
tutului, cele mai noi realizări ale 
științei și tehnicii contemporane.

Dacă prin dinamica producției 
materiale, a activității productive, a 
cercetării științifice se susține și se 
impulsionează latura tehnico-profe- 
sională și didactico-științifică a în
vățămîntului integrat, în concep
ția secretarului general al partidului, 
referitoare la raportul învățămînt— 
cercetare—producție, se relevă și o 
altă dimensiune, deosebit de impor
tantă și puternic întrepătrunsă cu 
prima, dimensiunea educației prin 
muncă și pentru muncă a tinerei 
generații. „Contactul cu practica — 
arăta în acest sens tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cultivă prețuirea și 
respectul față de muncă, interesul 
studenților pentru producția de bu
nuri materiale consaorate propășirii 
patriei noastre socialiste". Educația 
prin muncă, prezența nemijlocită a 
studenților în laboratoare de cer
cetare și întreprinderi, contactul

viu cu oamenii muncii, cu spiritul 
muncitoresc și cu exigențele mereu 
crescînde ale producției, ale vieții, 
toate acestea se constituie în ele
mente hotărîtoare pentru formarea 
politico-revoluționară a tinerei ge
nerații, a respectului și dragostei 
față de făuritorii bunurilor mate
riale, față de partid și popor. Aces
tei idei fundamentale pentru orga
nizarea și perfecționarea învățămîn
tului, secretarul general al parti
dului li adaugă o altă teză impor
tantă, aceea a integrării școlii în 
sistemul creativităților productive, 
a prezenței nemijlocite a specialiș
tilor din cercetare și producție în 
învățămînt. Pe baza acestei idei no
vatoare, revoluționare, în ultima pe
rioadă, școala noastră beneficiază 
tot mai mult de prezența și expe
riența valoroasă de producție a unor 
prestigioși specialiști din întreprin
deri și institute de cercetare știin
țifică, aflați într-un dialog viu și 
fertil cu studenții și cadrele didac
tice. Prin expuneri de înalt nivel, 
bogate în conținut, prin conducerea 
unor proiecte de diplomă, a unor 
lucrări practice sau prin prezența 
în colective de cercetare conduse de 
cadre didactice de prestigiu ale șco
lii noastre, precum și prin cuprin
derea în organismele de condu
cere, senate și consilii profesorale, 
expresie a democrației noastre uni
versitare, purtătorii experienței pro- 
fesional-științifice, specialiștii din 
producție și cercetare transferă, 
școlii importante elemente ale ex
perienței lor politice, ale democra
ției muncitorești, revoluționare.

Prin toate acestea este întărită 
ideea, de importanță vitală prin 
semnificația ei, privind multitudinea 
zonelor de interferență dintre școa
lă, producție și cercetare și justi
fică pe deplin efortul legării func
ționale, organice a acestora în for
marea viitorilor specialiști într-un 
tot unitar, inseparabil, cerință vi
tală a dezvoltării societății noastre 
socialiste și comuniste.

Prof. unlv. dr. inq. 
Voicu TACHB ,
rectorul Institutului politehnic 
din București

COLECTAREA HÎRTIEI

I NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ llRECUPERAREA «
RECONDIȚIONAREA TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT

1 $/ REFOLOSIT IN ECONOMIE- JREFOLOSIREA

-sub nivelul posibilităților 
și... pe hîrtie și în realitate

. 'I
din numerele anterioare ale ziarului („Scînteia" nr. 
economică deosebită prezintă recuperarea și reuti- 
că in balanțele de materii prime din acest- an ale 

_______ __ _____ T_ cartoane este prevăzut ca, aproximativ un sfert din 
necesar să se asigure prin reciclarea maculaturii uzate. Propunîndu-ne 
să analizăm într-un ciclu de anchete posibilitățile ce există pe linia per
fecționării activității de colectare a hîrtiei, ne oprim astăzi la situația 
recuperării în întreprinderi și instituții, cu exemplificări dintr-unul 
din marile centre economice ale țării — municipiul Brașov.

Arătam tntr-unul 
13 327) ce importanță 
lizarea hîrtiei, faptul 
fabricilor de hîrtie și

x”--------------------------------

Orizonturi noi în Cîmpia Soarelui

Din noul peisaj industrial al județului Ialomița : Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia

(Urmare din pag. I)
vorbă cu cooperatorii a- 
flați la muncă. I-a între
bat de una, de alta, pînă 
ce a ajuns și la problema 
prelucrării florii-soarelui. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a ascultat cu 
atenție pe oameni, după 
care a adăugat că-i anor
mal ca zeci și zeci de mii 
de tone de floarea-soarelui 
să fie plimbate la mari 
distanțe în alte părți. «Un- 
de-s lanurile de floarea- 
soarelui trebuie să fie și 
fabrica de ulei» — a con
chis tovarășul secretar ge
neral. Așa s-a hotărît des
tinul fabricii de ulei de la 
Slobozia. Aici, la noi, la 
Gheorghe Doja, în dialog 
cu țăranii cooperatori".

Drumul industriei 
a început din marginile 
unui lan de floarea- 

soarelui
Drumul industriei în Ia

lomița a început cu cîteva 
săptămîni înainte de des
fășurarea Congresului al 
IX-lea, din marginea ace
lui lan de floarea-soarelui. 
S-a pornit în mare viteză. 
După numai 3 ani și ceva 
de la acest dialog intra 
în funcțiune la Slobozia 
una dintre cele mai mari 
și mai moderne întreprin
deri de ulei din țară. In 
anii următori, se adăugau 
fabrica de brînzeturi și fi
latura de bumbac.

Apoi, an de an, apar alte 
și alte unități industriale, 
la Slobozia și nu numai 
aici. Noua împărțire teri- 
torial-administrativă, reali
zată din inițiativa și sub 
îndrumarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, începea 
să-și arate roadele și în 
Cîmpia Soarelui. In spiri
tul orientărilor secretarului 
general al partidului privi
toare la amplasarea forțe
lor de producție pe terito
riul țării, la Urziceni este 
construită întreprinderea 
de ferite — unitate unicat 
ca profil în țară. Anul 1973 
consemnează înscrierea 
Sloboziei, deci și a jude
țului Ialomița, în rindul 
cetăților chimiei, prin 
darea în folosință a primei 
etape a Combinatului de 
îngrășăminte chimice. Ur- 
ziceniul își îmbogățește 
zestrea cu o modernă fa
brică de ulei.

Rînd pe rînd, în ultimii

10 ani în Ialomița au fost 
puse în funcțiune nume
roase unități economice. 
Fără pretenția unui inven
tar complet, amintim : la 
Urziceni — întreprinderea 
de industrializare a sfeclei 
de zahăr și întreprinderea 
de articole sport-camping ; 
la Țăndărei — întreprin
derea de industrializare a 
sfeclei de zahăr, secția de 
drojdie, fabricile de pro
duse ceramice și de ulei, 
întreprinderea de amidon 
și glucoză ; la Fetești — 
Întreprinderea de tricotaje 
și Fabrica de brînzeturi ; 
la Slobozia — două mari 
și moderne abatoare, fa
brica de furfurol, instalația 
de produs argon.

în mai puțin de două 
decenii, Ialomița — în tre
cut zonă eminamente agra
ră — a ajuns să dispună de 
o apreciabilă forță indus
trială, și nu de orice fel de 
industrie. O industrie puter
nică, complexă, în care se 
prelucrează materiile pri
me furnizate de Bărăganul 
ialomițean sau care pro
duce pentru ca întinsele 
ogoare din Cîmpia Soare
lui să fie mai roditoare. 
Un continuu circuit izvorit 
din gîndirea lucidă, cura
joasă a secretarului gene
ral al partidului : din Bă
răgan pentru industrie și 
de la industrie pentru Bă
răgan. Rezultatul ? Dacă în 
1968 volumul producției 
globale industriale a jude
țului era de 1,6 miliarde 
lei, anul trecut se ajunsese 
la circa 11,5 miliarde lei — 
o creștere de 13 ori față 
de 1965.

începind din 1977, indus
tria a ajuns să dețină pon
derea majoritară în econo
mia județului, Cariera „ex
portatoare" de forță de 
muncă a Ialomiței s-a în
cheiat. Numărul persona
lului angajat în industrie 
a sporit de la circa 6,7 mii 
în 1965 la aproape 20 de 
mii în prezent. De la sta
diul agrar-industrial Ialo
mița a evoluat ferm, în 
pas cu țara, spre cel in- 
dustrial-agrar.

Portdrapelul industriei 
ialomițene rămîne indiscu
tabil Combinatul de îngră
șăminte chimice, de exis
tența căruia este legat des
tinul a mii de ialomițeni.

Unul dintre aceștia este 
și loan Mihail, secretarul 
comitetului de partid al 
combinatului. Numărînd 
abia 36 de primăveri, el a

Intrat în viață prin poarta 
cea mare a combinatului. 
In 1970, la 21 de ani, s-a 
întors acasă, la aflarea 
veștii că Ia Slobozia se ri
dică un mare combinat.

— Cînd m-am întors a- 
casă de la București — 
precizează Ioan Mihail — 
începuse montajul la pri
mele „compresoare. La ate
lierul* central de strungă- 
rie, unde eram angajat, 
strungurile erau abia adu
se. Am participat la mon
tarea primului strung la 
care, de altfel, am și lu
crat. La . scurtă vreme am 
trecut pe un Borwerk, pri
mul adus în combinat. 
Eram atît de mîndru de 
bijuteria asta de mașină 
îneît Ia punerea în func
țiune am stat trei schim
buri fără întrerupere lin
gă el, pînă i-am descoperit 
„secretele". In tot timpul 
ăsta, de mîncare mi-a adus 
inginerul Gheorghe Bălan, 
șeful secției.

Aflat de față la discu
ție, inginerul Gheorghe 
Bălan, azi directorul între
prinderii de ulei, confirmă 
spusele lui Ioan Mihail 
printr-un zîmbet larg și o 
înclinare largă a capului. 
Combinatul l-a „clădit" pe 
Ioan Mihail : ca om, ca 
muncitor de înaltă califi
care, ca activist de partid. 
A parcurs toată filiera 
muncii politice : secretar 
U.T.C. pe schimb, apoi 
pe secție, membru în co
mitetul U.T.C. al combina
tului, apoi secretar al co
mitetului U.T.C. pe întreaga 
platformă. De aici a plecat 
să lucreze ca activist al ju- 
dețenei de partid, pentru ca 
anul trecut, după ce cîțiva 
ani buni a urmat studii de 
partid, să se întoarcă in 
combinat, cum spune el, 
„printre ai mei, care-mi 
sînt tare apropiați sufle
tului, pentru că am crescut 
și m-am format între ei".

Inginerul Gheorghe Bă
lan ține să spună și el cu 
mîndrie că este ialomițean 
get-beget. A venit aici din 
Transilvania, de la un 
mare combinat chimic, 
unde fusese repartizat după 
terminarea facultății.

își amintește că atunci 
cînd a coborît in gara Slo
bozia Veche, gara care azi 
practic nu mai există, ora
șul i s-a părut scufundat 
în pămînt ; dacă existau 
atunci în oraș vreo cîteva 
zeci de apartamente mai 
acătării.

Replica timpului : de la 
Înființarea județului și 
pînă în acest an în Ialo
mița au fost construite 
peste 20 000 de aparta
mente. Vechea Slobozie a 
dispărut. Slobozia de azi 
este un oraș complet nou. 
Să mai adăugăm și amă
nuntul că în 1945 județul 
dispunea doar de 55 de 
medici ; numai tn 1984 în 
județul Ialomița au fost 
încadrați în rețea încă 100 
de medici. în prezent la 
circa 700 de locuitori revine 
un medic — parametru de 
talie europeană.

Următorul pas — 
industrializarea 

agriculturii
— A înflorit industria In 

Ialomița, dar nici agricul
tura n-a bătut pasul pe loc 
In anii aceștia — sublinia
ză Ion Spătărelu : cerința 
răspicat afirmată la Con
gresul al XIII-lea de tova
rășul Nicolae Ceaușescu de 
a asigura un raport optim 
între dezvoltarea celor 
două ramuri de bază ale 
economiei se materializea
ză în practică. Cea mai- 
bună dovadă cred eu că 
este evoluția producțiilor 
agricole. De la 1 400 kg 
grîu la hectar și nici 2 000 
kg porumb cit obțineam cu 
două decenii în urmă am 
reușit să realizăm, anul 
trecut, în condiții de neiri
gat, peste 5 500 kg grîu și 
aproape 10 000 kg porumb 
la hectar. Firesc, și veni
turile membrilor coopera
tori au crescut de la an la 
an, fiecare dintre ei con- 
struindu-și în ultimele 
două decenii case noi, do
tate cu tot ce-i necesar 
pentru un trai civilizat.

Este și aceasta o expli
cație a faptului că în co
muna Gheorghe Doja s-a 
reușit stabilizarea forței 
de muncă, iar tot mai 
mulți tineri rămin în sat 
să lucreze alături de pă
rinți. Aceștia, prin munca 
lor unită, au făcut ca ave
rea obștească a cooperati
vei să atingă 130 de mili
oane lei, disponibilul bănesc 
aflat în contul cooperativei 
ridieîndu-se la peste 80 
milioane lei.

Competiția recoltelor înal
te cuprinde în județul Ia
lomița multe alte unități. 
Să nu amintim decît coo
perativele din Grindu, 
Girbovi, Munteni Buzău,

Smirna, Movilita, Roșiori. 
Intre unitățile agricole de 
stat se distinge, mai ales, 
întreprinderea agricolă Ba- 
laciu, decorată trei ani 
consecutiv cu „Ordinul 
Muncii" clasa I.

Există premisele mate
riale pentru ca toate uni
tățile agricole ale județului 
să atingă cote înalte de 
eficiență : in primul rînd 
o puternică bază tehnică, 
încărcătura de teren ara
bil pe un tractor a scăzut 
în perioada 1965—1984 de 
la 110 ha la 67 ha ; supra
fața Irigată a sporit de 
peste 10 ori, depășind în 
prezent 160 000 ha, urmind 
ca pînă în anul 1990 să fie 
amenajată aproape întrea
ga suprafață agricolă a ju
dețului ; cantitatea de în
grășăminte chimice aplica
tă pe un hectar este în 
prezent de peste două ori 
mai mare ca în 1965 șl se 

. preconizează sporuri sen
sibile în anii următori.

Gindul cutezător al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
de a se realiza în anii vii
tori în cadrul procesului de 
asigurare a unui raport 
optim între industrie și a- 
gricultură, apropierea ni
velului de eficiență între 
cele două ramuri de bază 
ale economiei a prins ră
dăcini trainice. O atestă 
fermitatea cu care se fac 
de pe acum proiecte pen
tru apropierea gradului de 
înzestrare tehnică și ener
getică a muncii, a nivelu
rilor productivității mun
cii, a ritmurilor de creștere 

,xȘi dezvoltare a producției 
în cele două ramuri.

Dezvoltarea concomiten
tă și puternică atît a in
dustriei, cît și a agricultu
rii, în spiritul Directivelor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, va înscrie în 
anii următori județul Ialo
mița și mai viguros pe coor
donatele progresului și ci
vilizației. La sfîrșitul viito
rului cincinal, producția in
dustrială va ajunge la 18 
miliarde lei, înregistrînd 
un ritm mediu anual de 
creștere de 9 la sută —ni
vel superior celui pe țară 
— iar producția agricolă la 
10 miliarde lei. La zestrea 
actuală se vor adăuga alte 
aproape 200 de obiective 
și capacități industriale, 
agrozootehnice și social- 
culturale.

Cîmpia Soarelui are ori
zonturi înalte.

Recent, cu prilejul unei deplasări 
la Combinatul de celuloză și hîrtie 
Zărnești, am aflat că una din in
stalațiile cele mal moderne de aici, 
cea de fabricat hîrtie pentru con
fecții de carton ondulat, lucrează 
cu mult sub capacitate din lipsa 
materiei prime — maculatura. Și a- 
ceasta deoarece multe întreprinderi 
județene pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile 
din țară, printre care și aceea din 
județul Brașov, nu asigură cantită
țile de maculatură stabilita prin 
plan.

— Este adevărat, ne-a spus tova
rășul Pavel Hompoth, șeful centru
lui de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Brașov. Deși 
In primele cinci luni din acest an 
am avut ca sarcină să asigurăm 
combinatului din Zărnești și altor 
întreprinderi de profil 4 050 tone 
maculatură, n-am livrat decît 3 308 
tone, deoarece nu toți furnizorii își 
fac datoria. Unii dintre ei, din păca
te printre cei mai importanți, au o 
optică greșită în această privință. 
Dat fiind specificul propriu, ei au 
în vedere mai ales metalul, tratînd 
hîrtia ca pe

însoțit de 
treprins un 
unitățile cu 
în domeniul 
hîrtiei. Ne-am început investigația 
la întreprinderea „Rulmentul“-Bra- 
șov. Argumentul cel mai solid al 
seriozității cu care se acționează aici 
pentru colectarea maculaturii este 
faptul că, în întreprindere, cu greu 
se poate găsi un petic de hîrtie a- 
runcat acolo unde nu-i este locul. 
Toate materialele — șt ne referim 
la cartoanele de ambalaje, la tăie
turile rezultate de la tipografie etc. 
— sint colectate în buncăre care au 
Inscripții ce precizează că ele sint 
destinate pentru hîrtie. Depozitul de 
hîrtie... este gol. Pe măsură ce se 
colectează hîrtia, se balotează și se 
expediază la beneficiari.

Mai puțină atenție se acordă colec
tării și predării hîrtiei la întreprin
derea vecină — „Tractorul". Oricine 
se convinge de acest lucru cînd pă
trunde în -uzină pe la poarta numărul 
7. In jurul unor hale se pot vedea 
cantități însemnate de maculatură 
aruncate la voia intîmplării. O mos
tră a acestei stări de lucruri ne-o 
oferă secția motor de 65—85 și 100 
CP. Aici, in ziua raidului, in con- 
teinerele secției și in jurul lor se 
afla multă hîrtie, amestecată cu alte 
materiale. în secție, la capătul unor 
linii de fabricație am observat can
tități importante de hîrtie. „Ce fa
ceți cu această hîrtie ?“, am întrebat 
două muncitoare. „Ce să facem, 
se aruncă la gunoi". Aflăm că a- 
ceasta la drumul Timișului Sec, lo
cul unde se află haldele de resturi 
menajere șl nisipurile uzate de tur
nare. Deci, se pierd 1 Șeful secției, 
inginerul Gheorghe Duțea, a motivat 
nerecuperarea cartoanelor provenite 
din ambalaje prin 
tul nu primește 
dacă nu Ii se scot 
s-ar primi aceste 
fim nevoiți să le scoatem capsele — 
ne spunea dînsul — am putea preda 
cu cel puțin 40 la sută mal multe 
cartoane și n-am fi nevoiți să le a- 
runcăm la gunoi". La rîndul său, R. 
Sencea, contabilul-șef al secției, spu
nea : „Problema problemelor o 
constituie sacii de polietilenă In 
care să adunăm și să livrăm depo
zitului această maculatură. Ne lip
sesc acești saci. Jumătate din arhiva 
secției ar trebui s-o predăm la de
pozit, dar n-avem ambalaje".

Ascultînd aceste motivări, ne în
trebăm : sînt oare acestea probleme 
de nerezolvat pentru o Întreprin
dere ca „Tractorul" 7 Firește că nu. 
In cazul scoaterii capselor, repre-

în cîteva unități 
economice din municipiul 

Brașov

tv

o cenușăreasă.
șeful centrului, am !n- 
raid prin cîteva dintre 
sarcini mai Importante 

colectării și predării

faptul că depozi- 
aceste cartoane 

capsele. „Dacă ni 
cartoane, fără să
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20.20 Actualitatea tn economie
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al Radlotelevlziunii (color)
21,00 Experiență înaintată — inițiative, 

eficiență. „Epoca Ceaușescu" 9 
Permanentă angajare revoluțio
nară

21.20 Serial științific (color) : „Planeta 
vie" — Episodul 3

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

zentantul I.J.R.V.M.R. a dat răs
punsul pa loc i nu există asemenea 
îngrădiri. La fel de netemeinică 
este și afirmația conducerii secției 
că hîrtia cerată în care au fost' 
ambalate piesele nu se colectează 
și nu se depozitează din cauza pe
ricolului de incendiu care ar exista. 
O motivație deloc plauzibilă.

Despre balotarea acestei maculaturi 
nici nu poate fi vorba. Stela Loson- 
czy, primitor-distribuitor, ne spunea: 
„Avem o mașină de ambalat, dar 
zace defectă de circa patru ani, un
deva, sub vraful de maculatură. în 
aceste condiții, mai miră pe cineva 
faptul că din cele 43 tone planifica
te să fie livrate în patru luni În
treprinderea n-a predat decît 23 
tone, iar în luna mai n-a predat

nimic ? Pare surprinzător un anumit 
fapt : cum este posibil că în aceas
tă unitate prestigioasă, unde există 
una din gospodăriile de metal cele 
mai bine puse la punct din țară, 
problema gospodăririi maculaturii da 
hîrtie să fie tratată cu atîta dezin
teres (!?).

Ne continuăm investigația In cîte
va magazine reprezentative ale co
merțului brașovean : complexul co
mercial „Brașovul" ne oferă o sur
priză plăcută. în subsolul clădirii, 
unde se descarcă mărfurile șl se de
pozitează ambalajele, o presă de 
balotat maculatură funcționează de 
zor.

Lucruri bune se 
pre magazinele 
„Metalo-chimiCe" 
plexului comercial 
„Alimentara" 25. Și totuși, deși res
ponsabilii unităților com'erciale au 
sarcini precise în această direcție, 
nu rareori se întîlnesc cazuri cînd 
o parte din această hîrtie ajunge 
în buncărele de resturi menajere, 
unde i se dă foc ori se degradează.

Concluzia care se desprinde din 
Investigația întreprinsă este aceea 
că, deși în ultima perioadă se ac
ționează în general mai ferm pen
tru colectarea și predarea hîrtiei re
cuperabile, totuși mai sînt multe de 
făcut in această direcție. Iată de ce 
considerăm oportun ca — așa cum 
se prevede în Programul de măsuri 
pentru intensificarea activității de 
colectare a materialelor refolosibile 
— în toate unitățile economice, să 
se analizeze cu întregul simț de răs
pundere această problemă, iar acolo 
unde mai persistă unele neajunsuri 
să fie grabnic înlăturate.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

pot spune șl des- 
„Alimentara" și 

din cadrul com- 
„Steagul roșu I",
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î

ț

î

*

I 
î

(
)
(

V

î

î 
î

î

î 
î
I
I
I
4 
ț 
îu.

Ca intr-o acuarelă 
prea spălăcită, verdele 
malurilor se amesteca 
in verdele luncii, cu 
verdele dealurilor, cu 
tenta verzuie a chipu
rilor zgribulite, lotul, 
chiar și grupul de um
brele — multicolore și 
vesele la plecarea lor 
de acasă — părind 
acum verde, fiind ud 
și rece. Oamenii de 
sub umbrele, glugi și 
căciuli priveau cu duș
mănie rîul umflat. O 
bucată de mal cu trei 
stilpi electrici rupți ii 
obligase să vină in lo
cul acela, stricindu-le 
liniștea, rosturile du
minicale.

Dar stricatul rostu
lui, chemările intem
pestive făceau parte 
din meseria lor, a li- 
niorilor de la 
Deva. Altceva ii 
mulțumea acum, 
ceva, de la care și-au 
mutat in continuare 
gindul, intrind în ac
țiune, înfrigurați șl 
tăcuți, îndeplinind si
gur, simplu, prompt 
operațiuni de rutină.. 
Rupind cei trei stilpi, 
Mureșul lăsase fără 
curent electric orașul 
Orăștie, șase sau șapte 
sate, două balastiere... 
Gesturile automate, 
vorbirea laconică, con
centrarea aveau ceva 
comun cu stilul unei 
echipe de chirurgi. 
Au amputat firele 
smulse, au izolat linia 
fracturată, au făcut 
legătura cu alte cir
cuite. In minimum de 
timp, orașul, balastie
rele și majoritatea sa
telor afectate și-au 
recăpătat energia vi
tală. Rămineau fără 
rezolvare două așezări 
— Rapolț și Rapolțel.

„— S-a schimbat al
bia in ultimii ani". 

Aici ar trebui doi 
stilpi metalici, inalți". 
Ploaia măruntă fișîia 
pe umbrele, oamenii îi 
ascultau pe inginer, 
Ion Turtureanu, pe 
maistru, Romulus 
Cîmpean, și gîndeau 
ce gîndeau și aceștia :

I.R.E. 
ne- 
alt-

doi stilpi metalici în
seamnă proiecte apar
te, comandă cine știe 
cărei uzine aglomerate 
cu alte treburi, cel 
puțin jumătate de an 
de așteptare, cu cele 
două sate lăsate fără 
energie, iar in final — 
o soluție tot provi
zorie.

„Mureșul își va
■ schimba in continuare 

albia. O să smulgă 
și stilpii metalici".
,— Da, ar fi mai bună 

nouă peste 
Uroiului", 
asta in- 

măsurători, 
aprobări"... 

de care

o linie 
Măgura

Dar 
seamnă 
proiecte,

Gîndurile 
fugeau fuseseră rosti
te. Se cerea o soluție 
nouă, o intervenție si
gură și, in egală mă
sură, îndrăzneață. 
Promptă și, in egală 
măsură, durabilă.

Le-ar fi trebuit 
proiect. „Proiectul 
facem după aceea". 
Le-ar fi trebuit teodo- 
lit și jaloane. „Teo- 
dolitul sint ochii mais
trului, jaloane vom fi 
noi". Le-ar fi trebuit 
o macara de mare pu
tere. „In loc de ma
cara, tragem pînă pe 
culme cu două trac
toare". Le-ar fi tre
buit mai mulți 'lucră
tori. „Vine și echipa 
lui Nicolae Florică, 
din Brad". Le-ar fi 
trebuit console, bră
țări, bride... Magazia 
întreprinderii și ate
lierul de confecții me
talice s-au întrecut 
in a completa cu 
promptitudine cele ne
cesare. Le-ar fi tre
buit să stea ploaia. 
Dar ploaia n-a stat cit 
timp au jalonat cu 
propriile lor trupuri, 
aliniindu-se din 80 in 
80 de metri, nevăzin- 
du-se — din cauza 
vremii — la distanță 
mai mare de trei... ja
loane. Ploaia n-a stat 
nici cît timp au re
morcat peste felurite 
forme de teren cei 40 
de stilpi. N-a stat 
decît atunci cînd a

si

un
il

fost să întindă cablu
rile. „Dacă lucrăm 
bine, întindem pînă 
seara doi conductori". 
Au întins trei. „Dacă 
lucrăm ca pînă acum, 
terminăm toată treaba 
in două săptămîni". 
Au terminat totul în 
zece zile.

Cea mai concludentă 
apreciere pentru a- 
ceastă probă de com
petență, operativitate 

■ și conștiinciozitate 
profesională o consti
tuie gestul „șoferului 
necunoscut". La fieca
re cinci stilpi, unul 
trebuia implantat in 
fundație de beton. S-a 
făcut comandă la o 
unitate de construcții 
și, in ziua .stabilită, a 
sosit mașina-betonie- 
ră. Liniorii regretă și 
azi că n-au reținut nici 
numărul ei, nici nu
mele șoferului. Con
venția era să le deșer
te betonul la margi
nea șoselei, mai depar
te urmind să și-l 
transporte ei, cum or 
ști, de-a lungul celor 
4 km. Impresionat de 
ritmul de lucru, de 
sufletul care se punea 
in această lucrare, șo
ferul necunoscut le-a 
declarat : „— De gră
bit mă grăbesc grozav. 
Nu-mi convine deloc 
să intirzii. Dar nici 
nu pot să nu vă ajut 
cumva și eu". In loc 
să golească așteptata 
încărcătură dintr-o 
manevră și să-și vadă 
de drum, s-a cocoțat 
peste coclauri, cu 
autobetoniera remor
cată de tractoare, tur- 
nind betonul porție cu 
porție, în fiecare co- 
fraj in parte.

De atunci 
cînd e vorba 
intervenție 
conducerea
Deva spune : 
meargă echipa-fulger". 
I s-a dat astfel un 
nume renumelui pre
gătit in timp și afir
mat atunci cînd a fost 
cazul.

încoace, 
de vreo 
urgentă, 

I.R.E.
„Să

Sergiu ANDON
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ÎNALTĂ RĂSPUNDERE PENTRU 
DESTINELE PĂCII MONDIALE

1N ÎNTREAGA ȚARĂ, MARI MITINGURI Șl ADUNĂRI POPULARE ÎN SPRIJINUL NOII INIȚIATIVE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, AL CHEMĂRII Șl APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE Șl CULTURAL-ARTISTICE 
CONSACRATE ÎMPLINIRII A 20 DE ANI

DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI

pitești: Pentru un
Parcurgînd principalele artere 

ale municipiului Pitești, coloane de 
oameni ai muncii de pe marile 
platforme industriale ale orașului 
de pe Argeș, cărora li s-au alătu
rat reprezentanți ai locuitorilor 
din alte așezări argeșene, și-ău 
dat întîlnire în piața centrală unde 
a avut loc o însuflețitoare adunare 
consacrată păcii și dezarmării, la 
care au participat 50 000 persoane.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Gheorghe Catană, președintele 
Consiliului județean al F.D.U.S., 
a arătat : „Sîntem mîndri că 
intr-un moment de răscruce pen
tru viitorul civilizației planetare, 
cind este pusă sub semnul în
trebării însăși viața, însăși exis
tența umană, România socialistă, 
prin glasul de autoritate interna
țională al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, face din nou dovada 
voinței sale nestrămutate de pace, 
a înaltei responsabilități față de 
soarta poporului român și a între
gii planete" .

„în numele celor 23 000 de oa
meni ai muncii de la întreprinderea 
de autoturisme din Pitești, arăta 
inginerul Nicolae Matea, directorul 
unității, exprim profunda și de
plina adeziune la nobilele idei cu
prinse în Chemarea ^i Apelul 
F.D.U.S. Susținînd din toată inima 
politica de pace a României so
cialiste, noile inițiative ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, ne 
angajăm să ne facem pe deplin 
datoria pe frontul muncii pentru 
Îndeplinirea marilor sarcini care 
revin constructorilor de autoturis
me, în conformitate cu hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al parti
dului".

Gînduri și sentimente, asemănă
toare s-au desprins și din cuvîn- 
tul rostit de eleva Gabriela Ghioca, 
care a spus : „Noi, tînăra genera
ție, aducem un fierbinte omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen-

climat internațional non, de încredere, securitate, cooperare!
tru strălucita sa activitate depusă 
în slujba păcii, a soluționării ce
lor mai arzătoare probleme ale 
epocii ’ contemporane — dezarma
rea, în: primul rînd nucleară, opri
rea amplasării rachetelor cu rază 
medie de acțiune, retragerea și 
distrugerea celor existente, afir
marea dreptului fundamental al 
popoarelor la pace".

In același spirit au vorbit Gher
ghina Buzatu, președinta Consi
liului județean al sindicatelor,

Nicolae Oprea, secretar al comite
tului de partid de la Combinatul 
petrochimic Pitești, Victor Domi- 
țian, veteran de război, Maria 
Vintilă, președintă a Uniunii ju

dețene a cooperativelor agricole. 
Prin puternice aclamații și ovații, 

participanții au adoptat o telegra
mă adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

„Noua dumneavoastră inițiativă de pace dă glas, încă o dată, voca
ției pașnice, constructive a poporului român, voinței sale unanime de 
a conlucra cu toate statele și popoarele pentru oprirea cursei înar
mărilor și, îndeosebi a celor nucleare, pentru statornicirea pe glob a 
unui climat de încredere, securitate și colaborare, in care toate popoa
rele să-și poată înfăptui, în deplină liniște, programele de dezvoltare 
economico-socială".

Aspect de la impresionanta manifestare pentru pace din municipiul Satu Mare
Foto : Martin SARCA

Sub genericul „O epocă, un condu
cător, o țară. Nicolae Ceaușescu — 
strălucit ctitor de eră comunistă", la 
Iași, Pașcani, Tg. Frumos și Hîrlău, 
în alte localități ieșene, se desfășoară 
numeroase acțiuni politico-educative 
și cultural-artistice, dedicate împli
nirii a 20 de ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului. Cu acest pri
lej, sint relevate marile transformări 
petrecute în viața țării și a poporului 
român în această perioadă, contri
buția hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
strategiei de dezvoltare a patriei, de
mersurile și inițiativele României 
socialiste, ale președintelui său, pen
tru soluționarea principalelor pro
bleme ale contemporaneității, pen
tru eliminarea pericolului războiului 
din relațiile internaționale. Sub sem
nul aceluiași important eveniment 
din viața partidului și a țării, la în
treprinderile mecanică de material 
rulant, de scule și accesorii speciale, 
de tractoare și regulatoare directe din 
Pașcani au fost organizate dezbateri 
cu tema „Dezvoltarea economico-so
cială a județului Iași și a orașului 
Pașcani în cei 20 de ani care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, perspective ale viitorului 
cincinal". Tot la Pașcani, la biblio
teca orășenească, s-a deschis expozi
ția de carte „Epoca Ceaușescu — 
epoca dezvoltării impetuoase a Româ
niei socialiste", iar la Casa de cul
tură „Mihail Sadoveanu", expoziția 
filatelică „Făuritori de istorie — fău
ritori ai noului chip al țării".

în același ciclu de manifestări se 
înscrie și colocviul „Cultura româ
nească peste hotare", organizat la 
Institutul politehnic din Iași.

Numeroase manifestări cultural- 
educative dedicate împlinirii a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. sint organizate și în județul 
Vaslui. Astfel, la întreprinderea de 
elemente pneumatice și aparate de 
măsură din Bîrlad a avut loc sim
pozionul cu tema „Epoca Ceaușescu 
— perioada cea mai fertilă din isto
ria socialistă a patriei", în cadrul

căruia a fost relevată cu pregnanță 
concepția secretarului general al 
partidului cu privire la căile și mij
loacele de dezvoltare a patriei. La 
întreprinderea de confecții din Vas
lui a fost prezentată expunerea „Po
litica externă a României — politică 
de pace și colaborare între popoare", 
iar întreprinderea de confecții din 
Bîrlad a găzduit dezbaterea „Concep
ția P.C.R., a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privi
toare la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale". Sub ge
nericul „Să înfăptuim cu fermitate 
revoluționară îndemnurile și orientă
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresate tineretului la cel de-al XII- 
lea Congres al U.T.C.", în întreprin
deri și unități economice din Vaslui, 
Bîrlad, Huși și Negrești, din alte lo
calități ale județului au fost orga
nizate acțiuni politico-educative com
plexe.

Sub semnul cinstirii aceluiași eve
niment, la Biblioteca orășenească din 
Huși a avut loc montajul de versuri 
„Omagiu patriei și partidului", iar 
la Teatrul „Victor Ion Popa" din 
Bîrlad a fost prezentat recita
lul de poezie „Magistralele Epocii 
Ceaușescu".

Universitatea cultural-științifică din 
Bacău a găzduit un simpozion dedi
cat împlinirii a 20 de ani de la isto
ricul Congres al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român.- în comunicări
le prezentate au fost abordate aspec
te definitorii ale vieții economico- 
sociale, ale marilor succese obținute 
de poporul român, de locuitorii jude
țului Bacău, în anii de după Con
gresul al IX-lea, perioadă numi
tă cu mîndrie patriotică „Epoca. 
Ceaușescu".

Prin vers, cîntec Si dans, artiștii 
amatori din Bacău, Comănești, Bu- 
huși și Slănic Moldova au adus, pe 
scenele caselor de cultură și clubu
rilor muncitorești din localitățile res
pective, un profund omagiu marilor 
înfăptuiri din ultimii douăzeci de ani, 
exprimîndu-și dragostea nețărmurită 
și recunoștința față de partid, față de

tovarășul Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul vizionar al poporului nostru 

-'pe calea construirii socialismului și 
comunismului pe pămîntul scump al 
patriei.

deSub genericul „Două decenii 
glorioase împliniri socialiste". Consi- - 
liul județean Timiș al sindicatelor a 
organizat un simpozion, 'în cadrul 
căruia au fost omagiate profundele 
transformări revoluționare petrecute 
în acești ani pe întreg cuprinsul ță
rii, în toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale. La întreprinderea poli
grafică „Banatul" din Timișoara a 1. 
avut Ioc un colocviu pe teme privind 
dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a economiei noas
tre naționale, iar la Liceul industrial 
nr. 9 au fost prezentate expuneri ■ 
despre noile inițiative de pace ale . 
României socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu ; la Biblioteca ju
dețeană Timiș s-a deschis o expoziție 
documentară, intitulată „Cartea — 
reflectare a strălucitelor înfăptuiri 
ale poporului român ___
glorie inaugurată de CongresiiI al 
IX-lea al partidului".

in epoca de

în orașul Găești s-a desfășurat sim
pozionul „Epoca Nicolae Ceaușescu
— epoca celor mai mari împliniri din 
istoria României", iar la Moreni, sub 
titlurile „Partidul Comunist Român
— centrul vital al națiunii noastre" 
și „Știința — factor hotărîtor în pro
gresul multilateral al patriei", con
siliul de educație politică și cultură 
socialistă din această localitate a or
ganizat două simpozioane, care s-au 
bucurat de o deosebită atenție. La 
întreDrinderile „Oțelinox". „Saro" 
și „Romlux" din Tîrgoviște, pre
cum și în alte unități economice și 
instituții dîmbovițene au fost pre
zentate expunerile „România — fac
tor activ pentru dezarmare și men
ținerea unui climat de pace în lume", 
„Secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, luotător 
neobosit pentru prosperitatea Româ
niei socialiste".

(Agerpres)

BRĂILA: Un NU hotărît cursei înarmărilor
50 000 de oameni ai muncii din 

județul Brăila s-au adunat, pe sta
dionul municipal, într-un impre
sionant miting, pentru a-și ex
prima adeziunea deplină la noile 
inițiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Reprezentanți 
ai tuturor categoriilor socio-profe- 
sionale și-au unit glasurile cu gla
sul întregului popor, al oamenilor 
de bine de pretutindeni, cerînd 
răspicat încetarea cursei aberante 
a înarmărilor nucleare și statorni
cirea in lume a unui climat de 
pace.

în cuvîntul său de deschidere, 
tovarășa Constanța Turcu, pre
ședintele Consiliului județean al 
F.D.U.S., a subliniat : „Amplele 
acțiuni în favoarea păcii și dezar
mării care au loc pe tot cuprinsul 
țării, așa cum este și adunarea 
noastră, demonstrează încă o dată 
năzuința fierbinte a poporului ro

mân de ,a trăi în pace și înțele
gere cu toate popoarele lumii, de
mersul constructiv al țării noastre,' 
al președintelui ei, în vederea so
luționării juste . și durabile, prin 
tratative, a marilor probleme care 
confruntă omenirea".

„Vrem să plămădim metalul 
pentru construcții pașnice", „Cu
vîntul cel mai scump și mai drag 
oamenilor este pacea", „Ne anga
jăm ca adeziunea deplină Ia noile 
inițiative de pace ale conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-o 
concretizăm în demne fapte de 
muncă" — iată cîteva din gîndu- 
rile rostite cu deplină angajare de 
luminatorul Gheorghiță Iordache, 
de profesorul emerit Timotei Pe- 
tride. de Aurel Taga, secretarul 
Comitetului U.T.C. de la Combi
natul de fibre, celuloză și hîrtie.

Aceeași fermă voință de a face

totul pentru edificarea unei lumi 
fără arme și fără războaie au 
exprimat în cuvîntul lor munci
toarea Aura Oprea, președinta co
misiei de femei de la întreprin
derea de confecții, Gheorghe Ma
rinescu — reprezentantul cultelor, 
pioniera Cătălina Radu, de la 
Școala generală nr. 23.

„în întreprinderea noastră — a 
spus în cuvîntul său muncitorul 
Co'stache Herghelegiu, președintele 
Comitetului sindical de la Fabrica 
de excavatoare a I.U.G. „Progre
sul" — producem excavatoare și 
alte utilaje pentru economia țării

și pentru export. Vrem ca ele să 
servească numai și numai construc
ției pașnice, să ducă pretutindeni 
în lume mesajul de prietenie și 
pace al poporului nostru".

în incinta stadionului a avut Ioc, 
de asemenea, un mare spectacol 
cultural-sportiv desfășurat sub 
genericul „DEZARMARE—PACE", 
la care și-au dat concursul 12 000 
de elevi brăileni.

în încheierea mitingului a fost 
adoptat textul unei telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, între altele, 
se spune :

„Răspunzînd înflăcăratelor dumneavoastră îndemnuri, a'nimați de 
minunatul dumneavoastră exemplu, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, luptător dîrz pentru dezarmare, destindere și 
pace, noi, toți cei ce trăim și muncim pe aceste străvechi meleaguri 
românești, spunem un NU hotărit cursei înarmărilor pe Pămînt și în 
Cosmos, un DA păcii, colaborării și securității în Europa și în 
întreaga lume."

MIERCUREA-CIUC: VreiH Si Wiffl
Mii și mii de cetățeni români și 

maghiari, muncitori, tehnicieni, 
ingineri, cadre didactice, elevi, oa
meni de artă și cultură, reprezen
tanți ai tuturor localităților jude
țului Harghita s-au întrunit într-un 
entuziast miting de pace, desfă
șurat în incinta patinoarului 
artificial din Miercurea-Ciuc, pen
tru a-și exprima nețărmurita ade
ziune și sprijinul ferm la noile 
inițiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Chemarea 
și Apelul F.D.U.S. într-o atmosferă 
de vibrantă trăire patrioțică, gla
surile lor puternice și hotărîte au 
scandat îndelung, în limbile româ
nă și maghiară: „Trăiască pacea!", 
„Ceaușescu—Pace !“, „Jos cu războ
iul !“, „Dezarmare—Pace !“, „Toți 
ai României fii, vrem în pace a 
trăi !“.

Deschizînd adunarea, tovarășa 
Ecaterina Brisc, președintele Con

siliului județean Harghita al 
F.D.U.S., a subliniat importanța noii 
inițiative de pace a secretarului 
general al partidului, puternicul ei 
ecou pe toate continentele lumii, 
prețuirea deosebită, de care se 
bucură poporul român ca urmare 
a propunerilor înțelepte și realiste 
pe care în nenumărate rînduri le-a 
făcut președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
vederea opririi cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, prietenie, înțe
legere și colaborare între toate 
națiunile planetei.

în numele constructorilor de 
tractoare din Miercurea-Ciuc, a luat 
apoi cuvîntul maistrul loan Țăran, 
care a spus : „Este o cinste deo
sebită pentru noi toți, oameni ai 
muncii de pe meleagurile Harghi
tei, fără deosebire de naționali
tate, că în primele rînduri ale

și să muncim in
luptei mondiale pentru pace se 
află conducătorul iubit și stimat 
al țării noastre, președintele Româ
niei socialiste. Trebuie să ne unim 
eforturile pentru a zădărnici, prin 
voința tuturor forțelor iubitoare de 
pace, planurile iresponsabile ale 
celor care nesocotesc dreptul la 
viață și muncă pașnică, construc
tivă al popoarelor".

în continuare, Lukăcs Mihăly, 
maistru principal la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din 
Gheorgheni, Prohăszka Râd Ibo- 
lya, medic-șef la policlinica din 
Miercurea-Ciuc, Murvai Istvân, 
inginer agronom, șeful complexu-

liniște și pace!
lui de sere din Cristuru Secuiesc, 
Liliana Ungureanu, elevă la Școala 
pedagogică clip Odorheiu Secuiesc, 
Ioan Platon, veteran de război din 
Toplița, și alți vorbitori și-au ma
nifestat, în cuvîntul lor, ferma 
convingere că, acționînd unite, po
poarele lumii pot determina opri
rea aberantei curse a înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, la eradica
rea pericolului nuclear.

în încheiere, într-o atmosferă 
de puternică vibrație, participanții 
la miting au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă, în care se arată, între 
altele :

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a State

lor Unite ale Americii, în Capitală a 
avut loc, miercuri după-amiază, o 
manifestare culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară, precum și un film do
cumentar american.

Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, , oameni 
de cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Francis B. Corry, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București, membri ai am
basadei.

★
Cu prilejul încheierii misiunii în 

țara noastră, ambasadorul Italiei la 
București, Benedetto Santarelli, a 
oferit, miercuri seara, o recepție.

Au participat Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
.Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de știință și artă, ziariști.

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

★
A început repartizarea absolvenți

lor din învățămîntul superior — 
cursuri de zi.

Potrivit reglementărilor în vigoare, 
repartizarea tinerilor din promoția 
1985 a școlii noastre superioare vi
zează asigurarea necesarului de 
specialiști pentru unitățile de pro
ducție și alte domenii de activi
tate, în concordanță cu obiectivele 
dezvoltării economice și sociale, ast
fel incit să se satisfacă — prioritar 
T- cerințele de cadre în ramurile 
care cunosc un ritm înalt de dezvol
tare.

(Agerpres)

vremea

în județele Prahova, Arad și Timiș 
s-a încheiat recoltarea orzului

In telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comitetele județene de 
partid Prahova, Arad și Timiș ra
portează încheierea recoltării orzului 
in unitățile agricole de stat și coope
ratiste. Totodată, în telegrame se 
subliniază că oamenii muncii din a- 
gricultura celor trei județe. înfăp
tuind prețioasele orientări și indicații 
date de secretarul general al partidu
lui la Plenara Consiliului Național al

Agriculturii, s-au pregătit temeinic 
pentru a începe secerișul griului la ■' 
momentul optim, pentru ă strînge și “ 
depozita fără pierderi întreaga re- ■= 
coltă și a realiza sarcinile prevă- 
zute la fondul de stat. în același 
timp, se acționează intens pentru e- 
liberarea terenului și însămînțarea 
culturilor succesive, pentru executa- - 
rea in ritm susținut a lucrărilor de 
întreținere la culturile prăsitoare, în 
legumicultura, viticultură și pomicul
tură.

(Agerpres)

Obiecte utile din faianță și ceramică
In afară de asigurarea unei lo

cuințe confortabile, cu mobilier a- 
decvat, nu te poți așeza la masa 
de prînz fără farfurii sau la micul 
dejun fără cești de ceai sau de 
cafea. Cind apar copiii, se impun 
noi obiecte specifice vîrstei lor, ca 
să nu mai vorbim de faptul că 
unele necesită schimbări sau com
pletări periodice. în funcție de 
gusturi, de preferințe și exigențele 

'•fiecăruia, magazinele și raioanele 
de specialitate ale comerțului de 
stat ne vin în întîmpinare cu o 
gamă largă de articole din faianță 
și ceramică : servicii de masă, ceai, 
cafea, tort, cu decorațiuni florale 
sau în culori pastel. Dacă unii din
tre noi au neglijat să-și procure la 
timpul potrivit seturile atît de ne
cesare pentru bucătărie, le pot 
cumpăra acum. Dincolo de utilita
tea practică, ele asigură un plus 
de confort și eleganță bucătăriilor 
noastre. Fabricate de unități de por
țelanuri prestigioase, ca acelea din

Alba Iulia, Curtea de At’geș, Cluj- 
Napoca sau din Tîrgu Jiu, seturile 
de farfurii albe și decorate (adinei, 
întinse și pentru desert), platourile 
(rotunde, ovale sau dreptunghiula
re) se bucură din ce în ce mai mult 
de solicitările cumpărătorilor. Lu
crate cu har și migală, ele se vîhd 
la prețuri accesibile. Pe lingă d- 
biectele amintite, magazinele și 
raioanele de specialitate ale comer
țului de stat oferă o multitudine de 
bibelouri și articole decorative care 
pot înveseli interioarele. De o bună 
vînzare se bucură vazele de flori 
realizate într-o mare diversitate co- 
loristică, precum și bombonierele. 
Iată, așadar, că din faianță și ce
ramică meșterii făuresc . obiecte 
utile, estetice. De calitatea acestor 
obiecte și de eleganța lor se poate 
convinge fiecare dintre noi vizitînd 
magazinele de specialitate ale co
merțului de stat din București și 
din celelalte localități din țară. 
(Marta Cuibuș).

INFORMAȚII SPORTIVE
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„Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți locuitorii meleagurilor harghitene, români și maghiari, sint 
ferm hotărîți ca, împreună cu întregul nostru popor, să depună toate 
eforturile pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, pentru îndeplinirea cu succes a 
planului pe acest an și pe întregul cincinal, spre binele patriei noastre 
scumpe — România socialistă — contribuind astfel Ia triumful idea
lului celui mai scump al omenirii — Pacea".

suceava : Imperativul acțiunii unite a popoarelor

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 iulie, ora 20—7 iulie, ora 
20. In țară : Vremea va deveni în ge
neral frumoasă și se va încălzi treptat 
în majoritatea regiunilor, exceptînd 
estul țârii, unde va rămîne încă răco
roasă la începutul Intervalului. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea averse 
izolate de ploaie îndeosebi în estul ță
rii și zonele de deal și de munte. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 șl 16 grade, izolat mai coborîte 
în depresiuni, -Iar cele maxime între 
23 și 30 de grade în vestul țării șl In
tre 13 și 24 de grade în rest.

In piața „Nicolae Bălcescu" din 
municipiul Suceava, peste 40 000 
de oameni — muncitori și maiștri, 
profesori și ingineri, țărani coope
ratori, elevi și studenți — au luat 
parte la marea și entuziasta adu
nare populară pentru dezarmare și 
pace. Purtînd steaguri tricolore și 
roșii, portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, afișe și pancarte avînd 
înscrise mobilizatoare chemări la 
dezarmare, pace și înțelegere în 
lume, ei scandau cu însuflețire 
„Ceaușescu — Pace", „Ceaușescu — 
România, pacea și prietenia", 
„Dezarmare — Pace", dînd glas a- 
deziunii lor totale la noua și stră
lucita inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Participanții au exprimat voința 
neclintită a locuitorilor legendare
lor meleaguri ale Bucovinei, de 
a trăi în liniște și pace, de a-și

făuri un viitor tot mai fericit. 
După cuvîntul de deschidere al 
tovarășei Maria Prepeliță, pre
ședintele Consiliului județean al 
F.D.U.S., a vorbit maistrul oțelar 
Ioan Cioroianu, de la I.M.P.S. Su
ceava, care a spus : „Susținînd din 
toată inima noua inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sintem hotărîți să acționăm cu 
toate forțele pentru traducerea în 
viață a politicii de pace și colabo
rare a României socialiste, să ne 
aducem contribuția la lupta dreap
tă a omenirii împotriva primejdiei 
nucleare, pentru binele și liberta
tea tuturor popoarelor". La rîndul 
ei, inginera chimistă Otilia Popes
cu, de la Combinatul de fibre, ce
luloză și hîrtie, a arătat : „Ca soții, 
și mame, ca femei profund intere
sate în menținerea și apărarea pă
cii — acest sublim cuvint ce cuprin
de în el dreptul la viață — vom

acționa cu abnegație, alături de 
întregul popor, pentru liniștea că
minelor noastre, pentru viitorul 
fericit al fiicelor și fiilor noștri. Ce 
poate fi mai minunat decît raza 
păcii veghind asupra acestei mile
nare vetre de neasemuite frumu
seți !“.

Aș dori — a arătat eleva Iulia 
Zaharescu — să dau glas gînduri- 
lor și simțămintelor tuturor copii
lor de seama mea, născuți și cres
cuți aici, în fața fagilor, sub parfu
mul legendelor, al tainelor ce as
cund aurul istoriei trecute, la lu
mina marilor idealuri născute din 
aspirația spre comunism, spunînd :

„Vrem pace pentru fara noastră 
ieșită cu jertfe din Neguri I Vrem 
pace pe Pămint !“.

Aceeași chemare la rațiune, la 
pace, colaborare și conlucrare rod
nică între toate țările lumii a fost 
adresată și de alți vorbitori, între 
care Constantin Corduș, președin
tele C.A.P. Bosanci, profesoara 
Silvia Sfarghie, doctorul Nicolae 
Reuț. ,

Prin puternice ovații și urale, 
cei prezenți au adoptat o telegramă 
adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
între altele :

„Pătrunși de înflăcăratul dumneavoastră exemplu, de înaltă dăruire 
pentru asigurarea unui viitor luminos poporului român, pentru pacea 
și progresul tuturor popoarelor, vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, alături de milioanele de oameni din 
țara noastră, vom contribui cu toate forțele la afirmarea tot mai pu
ternică a patriei noastre pe plan mondial, la cauza păcii și colaborării 
internaționale".

Grupaj realizat de Gheorghe CÎRSTEA, Comeliu IFRIM, I. I). KISS, Sava BEJINARIU 
/

Administrația de Stat 
Lcto-Pronosport 

informează
Duminică 7 iulie 1985, Admi

nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează prima tragere 
LOTO 2 din această lună. Par
ticipanții care îndrăgesc acest 
sistem de joc au posibilitatea 
obținerii unor importante pre
mii în autoturisme „Dacia 1300“ 
în cadrul valorii unitare a câști
gurilor, precum și a unor mari 
sume de bani de valoare fixă 
și variabilă. Biletul de partici
pare (10 lei varianta), poate fi 
completat cu o variantă achitată 
sută la sută sau cu patru va
riante achitate în cotă de 25 la 
sută. Fiecare bilet are drept de 
participare la toate cele trei 
extrageri a cite patru numere, 
care însumează 12 numere din 
75. Sîmbătă 6 iulie este ultima 
zi de participare.

ATLETISM. Proba feminină de 800 
m plat, djn cadrul concursului in
ternațional de atletism de la Stock
holm, s-a încheiat cu victoria sporti
vei românce Doina Melinte, crono
metrată cu timpul de 1’59”94/100. Pe 
locul doi — Jarmila Kratochvilova 
(Cehoslovacia) — l'59”99/100. iar pe 
locul trei Ella Covaci (România) — 
2’01”29/100. A doua victorie pentru 
culorile sportive românești a fost 
obținută de Maricica Puică, situată 
pe locul I în cursa de 3 000 m plat 
cu timpul de 8’47”61/100. Pe locurile 
următoare : Cornelia Buerki (Elve
ția) — 8’48”87/100, Debbie Scot (Ca
nada) — 8’49”80/100, Mary Knisely 
(S.U.A.) — 8’51”56/100. în proba mas
culină de 800 m a cîștigat Johnny 
Gray (S.U.A.) — l’45”35/100, urmat 
de Marco Mayr (Elveția) — 1’45”91/ 
100 și Petru Drăgoescu (România) — 
l’46”40/100.

BASCHET. Meciurile din prima zi 
a turneului internațional de baschet 
pentru junioare de la Salgotarjan 
(Ungaria) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : U.R.S.S. — Româ
nia 69—66 (40—36), Ungaria — Po
lonia 85—69 (45—36), Bulgaria — Ce
hoslovacia 90—89 (42—48), Cuba — 
R.P.D. Coreeană 94—77 (51—38).

ȘAH « în turneul interzonal fe
minin de șah de la Havana, după 
două runde, în fruntea clasamentu
lui se află Dana Nuțu (România) și 
Pia Cramling (Suedia) cu cite 2 
puncte, .urmate de Nana Ioseliani 
(U.R.S.S.) — 1,5 puncte. în runda a 
doua, Dana Nuțu a cîștigat, in 26 de 
mutări, partida cu americanca Diane 
Saveraide, iar Pia Cramling a în
vins-o pe Nava Shterenberger (Ca

nada). ® Marele maestru român Mi
hai Șubă este- lider în turneul in
ternațional de șah de Ia Bela Crîkva 
(Iugoslavia), totalizînd 9,5 puncte 
după disputarea a 10 runde. îl [ur
mează în clasament iugoslavii Raice- 
vici, Simici, Lalici și olandezul 
Nyboer cu cîte 8 puncte, etc.

FOTBAL. Astăzi, la hotelul „Inter
continental" din Geneva va avea: loc 
tragerea la sorți a meciurilor primu
lui tur din cadrul cupelor europene 
la fotbal, competiții la care din țara 
noastră participă Steaua București 
(„Cupa Campionilor Europeni"), U- 
niversitatea Craiova („Cupa Cupe
lor"), Dinamo București și Sportul 
studențesc București („Cupa U.E.F.A.

în vedered* efectuării operațiunii, 
au fost stabiliți capi de serie, prin
tre aceștia numărîndu-se, în „Cupa 
Cupelor", și Universitatea Craiova.

Prima manșă a turului inaugural 
este programată la 18 septembrie, iar 
returul — la 2 octombrie.

TENIS. în primul tur al compe
tiției rezervate juniorilor din cadrul 
turneului internațional de tenis de 
la Wimbledon, jucătorul român Mih- 
nea Năstase l-a eliminat cu 6—3, 6—3 
pe N. Jones (Marea Britanie).

Rezultate înregistrate în sferturile 
de finală ale probelor de simplu se
niori : masculin : Kevin Curren — 
John McEnroe 6—2, 6—2, 6—4 ; An
ders Jarryd — Heinz Guenthardt 
6—4, 6—3, 6—2 ; feminin : Martina 
Navratilova — Pam Shriver 7—6, 
6—3 ; Kathy Rinaldi — Helena Su- 
kova 6—1, 1—6, 6—1 ; Chris Evert- 
Lloyd — Barbara Potter 6—2, 6—1 ; 
Zina Garrison — Molly van Nos
trand 2—6, 6—3, 6—0.

CARAȘ-SEVERIN. La așezămin- 
tele de cultură din localitățile ju
dețului Caraș-Severin au loc ample 
manifestări dedicate împlinirii a 20 
de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului. Casa orășenească de 
cultură din Reșița a găzduit o dez
batere despre ampla dezvoltare 
economico-socială a Reșiței în cele 
d o u ă decenii ale „Epocii 
Ceaușescu". La Clubul feroviarilor 
din Caransebeș a fost vernisată o 
expoziție de carte social-politică, 
iar elevii Liceului pedagogic din 
localitate au prezentat un reușit 

spectacol muzical-coregrafic. (Ni
colae Cătană).

BRAȘOV. Aniversarea a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului este omagiată în jude
țul Brașov prin organizarea a nu
meroase manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice. Sub ge- 
nericul„Omagiu marilor înfăptuiri 
ale Epocii Nicolae Ceaușescu", ar
tiștii plastici brașoveni au deschis 
o expoziție cu cele mai reprezen
tative lucrări inspirate din actua
litatea socialistă a țării. Casa de 
cultură a municipiului Făgăraș a 

organizat simpozionul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu, epoca celor mai 
de seamă înfăptuiri ale poporului 
nostru, trainică temelie a edifică
rii socialismului și comunismului 
în România*'. (Nicolae Mocanu).

BIHOR. în suita de acțiuni po
litico-educative consacrate aniver
sării a două decenii de la Congre
sul al IX-lea al partidului, Casa 
personalului didactic din Oradea a 
găzduit simpozionul „Epoca Nicolae 
Ceaușescu — epocă de aur în is
toria milenară a patriei noastre". 
Au fost reliefate strălucita contri-

CARNET CULTURAL

buție a gîndirii șocial-politice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia 
îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare, mărețele realizări ob
ținute de oamenii muncii bihoreni 
în această perioadă. (loan Laza).

VÎLCEA. In organizarea consi
liului județean de educație politică 
și cultură socialistă, la Rîmnicu 

Vilcea a avut loc un simpozion cu 
tema „20 de ani de istorice împli
niri în România socialistă". Refe
ratele prezentate au abordat pro
bleme privind transformările revo
luționare care au avut loc în pe
rioada de la Congresul al IX-lea al 
partidului. (Ion Stanciu).

ALBA. în cadrul celei de-a 
XIII-a ediții a festivalului cultu
ral-artistic „Tulnicul Moților", des
fășurat în orașul Cîmpeni, a fost 
organizat un simpozion cu tema 
„Tara Moților sub semnul mărețe

lor înfăptuiri socialiste în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". împlinirea a 
20 de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului a fost, de asemenea, 
omagiată printr-un spectacol in 
aer liber, la care au participat for
mații participante la Festivalul 
național „Cîntarea României". 
(Ștefan Dinică).

GIURGIU. Printre manifestările 
politico-educative care au avut loc 
la căminele culturale din județul 
Giurgiu în cinstea istoricului Con
gres al IX-lea al partidului, de un 

deosebit succes s-a bucurat dezba
terea pe tema „Concepția Partidu
lui Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind dezvol
tarea economico-socială armonioa
să a tuturor zonelor patriei". De 
asemenea, în localitățile Vidra, 
Băneașa, Călugăreni, Vedea, Gău- 
jani și altele s-au desfășurat sim
pozioanele „Ctitorii ale „Epocii 
Ceaușescu" și „Rolul științei ca 
forță motrice a progresului și pros
perității națiunii noastre". (Ion 
Manea).



IMPERATIVUL ACTUALITĂȚII:

Oprirea cursei înarmărilor, 
apărarea fermă a păcii!

Clericii se pronunță pentru înlăturarea pericolului 
de război

PRAGA 3 (Agerpres). — La 
Praga s-au deschis lucrările celui 
de-al VI-lea Congres mondial al 
mișcării „Conferința creștină pen
tru pace", la care participă repre
zentanți ai clerului din diferite 
țări, între care și România, precum 
și din partea a aproape 60 de orga

nizații internaționale, printre care 
și O.N.U. — informează agenția 
C.T.K. Principala problemă care 
figurează pe ordinea de zi a con
gresului este participarea clerului 
la lupta împotriva pericolului nu
clear, împotriva militarizării spa
țiului cosmic.

împotriva militarizării Cosmosului 1
BONN 3 (Agerpres). — într-o 

scrisoare deschisă adresată can
celarului R.F.G., Helmut Khol, 350 
de cercetători vest-germani din re
giunea Munchen au anunțat că 
refuză să colaboreze la studiile 
legate de proiectul american „Ini
țiativa de apărare strategică" cu
noscut și sub numele de „războiul 
stelelor". Semnatarii scrisorii — 
care lucrează la -institutul „Max 
Planck" din Munchen, în diferite 
institute științifice și universități 
— au arătat că „acest proiect echi
valează cu desfășurarea de noi 
arme intercontinentale și reduce la 
zero orice speranță privind dezar
marea", relatează agenția France 
Presse;

Totodată, oamenii de știință 
vest-germanl au arătat că proiec
tul american, o dată pus la punct,

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Consiliul Păcii din Golful San 
Francisco, organizația „Muncitorii 
pentru pace" și alte grupări 
antirăzboinice din California au 
inițiat o amplă campanie de mobi
lizare a opiniei publice-la lupta îm
potriva planurilor de desfășurare a

sporește considerabil riscul utili
zării armei atomice. 'Ei au eviden
țiat, de asemenea, că „este un act 
iresponsabil să se consacre un po
tențial științific și mijloace finan
ciare importante acestui proiect, în 
loc ca acestea să fie utilizate în 
lupta împotriva șomajului și a 
foametei în lume".

Programul american „Inițiativa 
de apărare-strategică" — cunoscut 
sub numele de „războiul stelelor" 
— constituie o nouă spirală, deo
sebit de periculoasă, a cursei înar
mărilor — relevă o declarație a 
conducerii Uniunii sindicatelor 
vest-germane dată publicității la 
Diisseldorf. Declarația cere guver
nului vest-german să nu susțină 
acest program și să refuze finanța
rea lui.

★
unor sisteme de armamente cosmi
ce, relatează agenția T.A.S.S. In
tr-un comunicat comun, dat publi
cității la San Francisco, se subli
niază necesitatea activizării efortu
rilor în lupta împotriva transfor
mării Cosmosului într-o arenă a 
cursei înarmărilor nucleare.

Aproape 500 de orașe japoneze 
s-au proclamat libere de arme nucleare

TOKIO 3 (Agerpres). — Hiro
shima a fost declarată miercuri 
oraș al păcii liber de arme nu
cleare. Chemarea în baza căreia 
municipalitatea a adoptat declara
ția în acest sens a fost semnată 
de 270 000 locuitori din Hiroshima. 
Cetățenii orașului, care în urmă cu 
40 de ani a devenit ținta primului 
bombardament atomic, au apreciat

drept cea mai urgentă sarcină a 
omenirii prevenirea unui război 
nuclear și eliminarea completă a 
armelor nucleare.

în prezent, numărul orașelor din 
Japonia care s-au proclamat libere 
de arme nucleare se apropie de 
500; ele cuprind 40 la sută din 
populația țării.

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

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat, miercuri, lu
crările sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în ultima zi a lucrărilor au 
fost adoptate hotărîri privind pro
tecția naturii și folosirea rațională a 
resurselor naturale, respectarea le

gilor sovietice, întărirea ordinii ju
ridice, apărarea drepturilor și intere
selor cetățenilor. Au fost aprobate 
decretele P/ezidiului Sovietului Su
prem adoptate în perioada dintre 
cele două sesiuni — informează 
agenția T.A.S.S.

Înțelegere privind o viitoare întâlnire 
la nivel înalt sovieto-americană

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că potrivit 
unei înțelegeri reciproce, în zilele de 
19—20 noiembrie va avea loc, la 
Geneva, o întîlnire între Mihail 
Gorbaciov, secretar geperal al C.C. al 
P.C.U.S., și Ronald Reagan, președin
tele S.U.A.

*•
GENEVA 3 (Agerpres). — Secreta

rul general al O.N.U., Javier Perez

Mihail Gorbaciov va efectua
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Mihail 

Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., va

de Cuellar, a salutat viitoarea întîl
nire la nivel înalt americano—sovie
tică, calificînd-o drept „o știre 
îmbucurătoare". Apreciind că lumea 
este frămîntată de dispute și pro
bleme, secretarul general al O.N.U, 
a subliniat, la o conferință de presă, 
că o asemenea întîlnire a conducă
torilor celor două superputeri ar 
putea contribui la îmbunătățirea cli
matului internațional.

o vizită oficială in Franța
efectua o vizită oficială în Franța 
în perioada 2—5 octombrie, la invi
tația președintelui Franțois Mitter
rand, anunță agenția T.A.S.S.

Demersuri în favoarea sprijinirii eforturilor de pace 
în America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — Guvernul mexican a cerut 
Statelor Unite să sprijine inițierea a 
noi convorbiri de pace în America 
Centrală prin acțiuni urgente și pa
ralele, dintre care cea mai importan
tă ar fi reluarea dialogului cu Ni
caragua.

Poziția Mexicului a fost comuni
cată de ministrul de externe al aces
tei, țări, Bernardo Sepulveda, amba
sadorului itinerant al S.U.A. pentru 
problemele Americii Centrale, Harry 
Shlaudeman, aflat Ia Ciudad de 
Mexico în cadrul unui turneu în 
statele centroamericane și cele mem
bre ale „Grupului de la Contadora".

MADRID — într-o declarație fă
cută la Madrid, unde se află în vi
zită oficială, ministrul de externe al 
Hondurasului, Edgardo Paz Barnica, 
a propus lărgirea „Grupului de la 
Contadora", din care fac parte în

prezent Columbia, Mexic, Panama șl 
Venezuela — transmite agenția de 
presă spaniolă E.F.E. El a arătat că 
prin includerea în acest grup și a 
Argentinei și Republicii Dominica
ne, spre exemplu, s-ar conferi o 
nouă dimensiune eforturilor de pace 
ce se întreprind în America Cen
trală.

MANAGUA. — Președintele Repu
blicii Nicaragua, Daniel Ortega Saa
vedra, a propus președintelui Repu
blicii Costa Rica, Luis Alberto Monge, 
inițierea de convorbiri — cu con
cursul țărilor membre ale „Grupului 
de la Contadora" și al Franței — 
consacrate creării unei zone de secu
ritate, sub control internațional, de-a 
lungul frontierei dintre cele două 
state, pentru a se pune capăt ten
siunilor existente, create de forțe ex
terne — informează agențiile T.A.S.S. 
și I.P.S.

Pentru o soluționare justă 
și echitabilă a conflictului 

dintre Iran si IrakI
GENEVA 3 (Agerpres). — într-o 

declarație difuzată la Geneva, unde 
se află în vizită, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a cerut din nou Irakului și Iranului 
să răspundă pozitiv la eforturile de
puse pentru realizarea unei soluțio
nări juste și echitabile a conflictu
lui dintre ele — transmit agențiile 
KUNA și U.P.I. El a reamintit dis
ponibilitatea, sa de a contribui, în- 
tr-o manieră considerată adecvată 
de ambele părți, la realizarea aces
tui obiectiv.

ANKARA. — în cadrul unei ope
rațiuni desfășurate sub egida Co
mitetului Internațional al „Crucii 
Roșii", Irakul a predat pe aeropor
tul din Ankara un grup de peste 30 
prizonieri de război iranieni — a 
anunțat Ministerul irakian de Ex
terne, citat de agenția irakiană de 
presă I.N.A. S-a precizat că cea 
mai mare parte a grupului de pri
zonieri este formată din răniți grav 
și suferinzi.

Aeroportul din capitala Turciei a 
servit și în trecut ca punct de pre
dare a unor prizonieri de război eli
berați de cele două țări beligerante.

Plenara C. C. 
al P. C. din Cuba

HAVANA 3 (Agerpres). — La Ha
vana a avut loc Plenara C.C. al P.C. 
din Cuba, care a examinat stadiul 
pregătirilor pentru cel de-al III-Iea 
Congres al partidului, informează 
agenția T.A.S.S. Ținînd seama de ne
cesitatea elaborării unor documente 
de partid — în primul rind a Pro
gramului partidului — și care, în 
prealabil, trebuie dezbătute în adu
nările de partid, plenara a hotărît 
convocarea Congresului al III-Iea al 
P.C. din Cuba în perioada 4—7 fe
bruarie 1986, în loc de luna decem
brie 1985, cum fusese anunțat an
terior.

Plenara a analizat, de asemenea, 
rezultatele dezvoltării economico- 
sociale pe 1984, modul de îndeplini
re a planului pe anul în curs și a 
examinat sarcinile pentru 1986 și 
pentru cincinalul următor.

în încheiere a luat cuvîntul Fidel 
Castro Ruz, 'prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba.

ZIUA INDEPENDENȚEI

STATELOR UNITE ALE AMERICII
Excelenței Sale Domnului RONALD REAGAJN

Președintele Statelor Unite ale Americii
CASA ALBĂ, WASHINGTON D. C.

Stimate domnule președinte,
Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii este pentru mine un 

prilej plăcut de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, 
calde felicitări și cele mai bune urări pentru prosperitatea și progresul 
poporului american prieten, pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră 
personală.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că relațiile de 
conlucrare multilaterală stabilite între Republica Socialistă România și 
Statele Unite ale Americii, pe baza principiilor independenței și suverani
tății naționale, ale egalității, neamestecului în treburile interne și avanta
jului reciproc, vor continua să se dezvolte în toate domeniile de interes 
reciproc, în folosul ambelor noastre țări și popoare, al cauzei păcii, destin
derii și cooperării internaționale.

Cu cele mai bune urări,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Agențiile de presa
pe scurt

.... , -----------

IJURAMÎNT. Francesco Cossiga a 
depus jurămîntul, miercuri, in ca- 
litate de președinte al Republicii 

| Italiene. Ceremonia depunerii -jus 
rămîntului s-a desfășurat în ca- 

I drul unei sesiuni comune a celor 
Idouă camere ale Parlamentului 

italian.

ÎNTREVEDERE LA BERLIN.

I Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., a 

Iavut o întrevedere cu Georges 
Marchais, secretar general al P.C. 
Francez, aflat într-o vizită la Ber- 

Ilin. A fost efectuat un schimb de 
păreri cu privire la situația inter
națională, îndeosebi la lupta pen
tru pace, dezarmare și destindere.

| IN CADRUL TRATATIVELOR 
I SOVIETO-AMERICANE de la Ge- 
I'neva cu privire la armele nucleare 

și cosmice, miercuri au avut loc 
ședințele grupurilor de lucru în 
domeniul armelor strategice și al 

I armelor nucleare cu rază medie de 
acțiune, informează agenția T.A.S.S.

CONVORBIRI IUGOSLAVO — 
TANZANIENE. Președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, Radovan 
Vlaikovici, aflat în vizită la Dar 
Es Salaam, a avut convorbiri cu 
președintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rere. S-a procedat la un schimb 
de păreri în legătură cu evoluția 
relațiilor bilaterale și o serie de 
probleme internaționale. O atenție 
deosebită a fost acordată situației 
din Africa și activității mișcării 
de nealiniere în perspectiva vi
itoarei reuniuni ministeriale a ță
rilor nealiniate, care va avea Ioc 
la Luanda.

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL LAOSULUI, \ Phoune 
Sipaseuth, a adresat omologului 
său thailandez, Siddhi Savetsila, o 
scrisoare in care afirmă că, in po

fida unor sisteme social-politice I 
diferite, popoarele celor două țări 
doresc să aibă relații pașnice și 
de bună vecinătate. Normalizarea 
raporturilor dintre cele două state 
ar răspunde intereselor legitime ale ■ 
popoarelor laoțian șl thailandez, 
precum și intereselor păcii și stabi- I 
lității în Asia de Sud-Est — se 
subliniază in scrisoare.

ADUNARE SOLEMNA. La Bel
grad a avut loc o adunare solem
nă cu prilejul „Zilei luptătorului", 
cînd se aniversează data de 4 iulie 1 
1941, începutul r-ăscoalei popoarelor . 
și naționalităților Iugoslaviei îm
potriva ocupanților străini. I

INDIA ȘI PAKISTANUL AU I 
CONVENIT SA LARGEASCA 
ARIA DE COOPERARE dintre 
cele două țări în domeniile turis- i 
mului, transporturilor navale și fe
roviare, telecomunicațiilor, cerce- I 
țărilor științifice în agricultură și 
medicină, informează agenția Press 
Trust of India, referindu-se la lu- | 
crările Comisiei mixte indiano- 
pakistaneze, care se desfășoară la i 
Delhi.

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR MEMBRE ALE PIEȚEI CO
MUNE CARAIBIENE. Șefii de guvern din țările membre ale Pieței comune 
caraibiene (CARICOM), reuniți la Bridgetown, continuă dezbaterile asu
pra modalităților de reactivare a schimburilor comerciale regionale, care 
in ultimii trei ani au înregistrat un declin, ca urmare a crizei economice 
ce afectează statele din zonă. Pe de altă parte, au fost înregistrate pro
grese substanțiale în ce privește alte probleme înscrise pe agendă.

ORIENTUL MIJLOCIU
@ Suspendarea traficului aerian intre S.U.A. și Liban • 300 de 

prizonieri libanezi eliberați de Israel
WASHINGTON. — Ministerul 

Transporturilor al S.U.A. a revocat 
marți, cu efect imediat, drepturile 
companiei aeriene libaneze „Middle 
East Airlines", de a întreprinde zbo
ruri în Statele Unite, transmit agen
țiile internaționale de presă. Măsura 
urmează deciziei anunțate, luni, de 
președintele Ronald Reagan, după 
eliberarea ostaticilor americani din 
Liban, de a suspenda traficul aerian 
între Statele Unite și această țară, 
asigurat de companiile libaneze și 
americane.

Pe de altă parte, ministrul trans
porturilor al S.U.A. a emis o direc
tivă interzicînd vînzarea în Statele 
Unite, cu începere de la 5 iulie, a 
biletelor de avion cu destinația sau 
escala Beirut.

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Bernard Kalb, a 
reafirmat, totodată, intenția S.U.A. 
de a cere guvernului libanez extră
darea persoanelor responsabile de 
deturnarea Javionului companiei 
„T.W.A." și de asasinarea unui pa
sager american.

BEIRUT. — Guvernul libanez șl-a 
anunțat intenția de a neutraliza prin 
mijloace diplomatice represaliile 
hotărîte de S.U.A. împotriva Libanu

lui și a aeroportului Internațional 
din Beirut. Primul ministru, Rashid 
Karame, a precizat că examinează o 
serie de opțiuni în acest sens.

TEL AVIV. — Israelul a eliberat 
ieri aproximativ 300 de deținuți liba
nezi din închisoarea Atlit, de lingă 
Haifa, a anunțat postul de radio 
israelian, citat de agenția Reuter. 
Aceștia fac parte dintr-un grup de 
peste 700 de persoane — majoritatea 
șiiți libanezi —, arestate de trupele 
israeliene de ocupație in sudul Liba
nului și transferate, în aprilie, de pe 
teritoriul libanez în Israel.

Postul de radio a menționat că 
restul deținuților vor fi puși în li
bertate în curînd.

NAȚIUNILE UNITE — La Națiu
nile Unite s-a dat publicității rapor
tul secretarului general al O.N.U. 
privind suveranitatea imprescriptibi
lă asupra resurselor naționale din 
teritoriile palestiniene și din alte te
ritorii arabe ocupate. Raportul relevă 
că autoritățile israeliene de ocupație 
sint pe cale de a institui nemijlocit 
controlul asupra a 40 la sută din te
ritoriul de pe malul vestic al Iorda
nului și a unei treimi din terenurile 
situate în sectorul Gaza.

In fiecare an, Ia 4 Iulie, poporul 
american marchează un eveniment 
de însemnătate deosebită : procla
marea „Declarației de indepen
dență", care a consacrat din 1776 
ruperea legăturilor de supunere 
a celor 13 colonii engleze de pe 
litoralul Atlanticului față de me
tropolă, deschizînd drumul afir
mării poporului american ca na
țiune liberă și independentă, al 
formării și dezvoltării Statelor 
Unite ale Americii.

Festivitățile încep cu înălțarea 
drapelului american pe colina 
„Mars Hill" din statul Maine, lo
cul unde în fiecare dimineață ra
zele soarelui apar mai devreme 
decît în restul teritoriului. Cere
monia se repetă apoi, în funcție 
de apariția zorilor, pe întreg teri
toriul Statelor Unite, care sărbă
torește prin diverse manifestări o- 
ficiale ziua independenței. Sint pri
lejuri de rememorare a evenimen
telor petrecute în urmă cu peste 
două secole. Vizitînd locurile le
gate de momentele mai importan
te ale revoluției americane, ge
nerațiile de azi iau cunoștință de 
idealurile care i-au inspirat pe 
pionierii luptei pentru emanci
parea poporului american, așa cum 
sint ele oglindite în „Declarația de 
independență", ca și în cuvintele 
rostite de primul președinte al 
S.U.A., George Washington ; „Res
pectați echitatea și dreptatea față 
de toate țările. Promovați pacea și 
omenia cu toți".

în perioada de după procla
marea independenței, poporul a- 
merican, ale cărui însușiri — hăr
nicie, spirit întreprinzător, capaci
tăți creatoare — sint binecunoscu
te, a obținut rezultate remarcabi
le, care au făcut ca în prezent 
Statele Unite să dețină un loc de 
prim rang în lume în ce privește 
potențialul economic și tehnico- 
științific, în general, dezvoltarea în 
cele mai diverse domenii de acti
vitate.

Este știut că relațiile româno- 
americane datează de multă vre
me, statornicindu-se încă în primii 
ani de după cucerirea independen
ței de stat a României. Legăturile 
tradiționale prietenești dintre cele

două popoare înregistrează în ul
timii ani un curs ascendent pe pla
nul economiei, științei, culturii și 
pe alte tărîmuri, mărturie conclu
dentă a faptului că este pe deplin 
posibil ca țări diferite ca orînduire 
social-politică, mărime, forță eco
nomică, să promoveze relații de 
colaborare și cooperare rodnică, a- 
tunci cînd acestea se întemeiază pe 
respectarea riguroasă a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

în dezvoltarea raporturilor româ- 
no-ămericane un rol hotărîtor l-au 
avut contactele și întîlnirile la Cel 
mai înalt nivel de Ia București și 
Washington, documentele semnate 
cu aceste prilejuri, între care „De
clarația comună a președinților 
României și Statelor Unite ale A- 
mericii" și „Declarația comună cu 
privire la cooperarea economică, 
industrială și tehnică", documente 
ce au jalonat cadrul politic și juri
dic propice unei evoluții favorabile 
a conlucrării reciproc avantajoase.

In acest spirit, a sporit volumul 
schimburilor comerciale, s-au am
plificat schimburile de valori spiri
tuale ș.a. Fără îndoială,- există 
în continuare un spațiu larg pentru 
extinderea formelor noi, de înaltă 
eficiență ale colaborării, cum ar fi 
acțiunile de cooperare în produc
ție, în domenii de vîrf ale indus
triei, cooperarea pe terțe piețe etc.

Dezvoltarea relațiilor româno- 
americane corespunde principiilor 
coexistenței pașnice, poziției fun
damentale a țării noastre că tre
buie întărite înțelegerea șl conlu
crarea pe planul vieții internațio
nale potrivit necesității de a se opri 
evoluția periculoasă a evenimen
telor, de a se acționa pentru relua
rea și consolidarea procesului des
tinderii, pentru soluționarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
diferendelor internaționale.

Dezvoltarea, în continuare, a re
lațiilor româno-americane cores
punde pe deplin intereselor celor 
două țări și popoare, fiind totodată 
o contribuție de seamă la edificarea 
unui climat de pace, destindere, 
securitate și largă colaborare în 
întreaga lume.

Reuniunea Consiliului Economic
și Social

GENEVA 3 (Agerpres). — La Ge
neva au incpput, miercuri, lucrările 
sesiunii Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (ECOSOC). Pe agen
da reuniunii figurează o gamă largă, 
de - probleme, între care situația ac
tuală a economiei mondiale și a ra
porturilor economice dintre state, 
căile de eliminare a subdezvoltării 
și decalajelor economice.

Luînd cuvîntul în cadrul primei 
ședințe a sesiunii, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
s-a referit Ia gravele probleme exis-

al O.N.U.
tente în prezent In economia mon
dială, arătînd că acestea afectează, 
în primul rînd, interesele economice 
și eforturile de progres ale țărilorj în 
curs de dezvoltare. El a relevat ne
cesitatea stringentă a opririi cursei 
înarmărilor, arătînd că aceasta re
prezintă o uriașă amenințare la a- 
dresa păcii mondiale și, totodată, 
constituie o imensă risipă de resur
se, a căror orientare în scopuri paș
nice ar putea servi progresului eco
nomic și social al tuturor națiunilor 
lumii.

f MALTA:

Coordonate ale dezvoltării
...Malta, tărim de legende și ci

vilizații ce se pierd în negura ani
lor... Maltezii — oameni ai unei 
țări pe care vitregiile soartei nu 
i-au descumpănit, ci dimpotrivă 
le-au sădit și mai mult în adincul 
inimii speranțe și vreri de împlinit. 
O asociere firească de idei, năs
cute din tumultuosul trecut al Mal
tei, din aspirațiile dintotdeauna, 
ca și din cele prezente, ale harni
cilor săi locuitori.

Intr-adevăr, puține țări păstrea
ză, ca adevărate mărturii peste 
timpuri, atitea vestigii precum 
Malta. De la construcții înălțate in 
zorii închegării primelor comunități 
umane la cetăți, castele și palate 
purtind pecetea epocilor care s-au 
succedat de atunci. Fenicieni și 
cartaginezi, bizantini și greci, arabi 
și normanzi, aragonezi și castilieni, 
cavaleri ioaniți și colonialiști bri
tanici : de-a lungul a nouă secole 
pe acest pămint scăldat de apele 
Mediteranei s-au perindat, ca va
lurile mării, diverse seminții, care 
și-au lăsat urmele mai mult sau 
mai puțin durabile, dar care nu au 
putut înăbuși dorința de libertate, 
de dezvoltare de sine stătătoare 
spre care au năzuit oamenii acestor 
meleaguri.

Desigur, nici clima blindă, nici 
puținătatea bogățiilor solului și 
subsolului maltez nu s-au aflat 
între cauzele care au ademenit pe 
aceste locuri atitea stăpiniri, ci 
cu totul altceva: poziția geogra
fică. Situată la încrucișarea unor 
mari drumuri maritime, apreciată 
multă vreme ca o escală absolut 
necesară spre Asia Mică, Africa și 
Europa, Malta a constituit un su
biect al disputelor intre diferite 
centre de putere ale timpului. Ro
lul economic, politic și militar al 
Maltei a crescut după 1869, o dată 
cu deschiderea Canalului Suez. Cu 
sentimentul propriu celor supuși 
prin forță, dar niciodată impăcați 
cu acest fapt, poporul maltez eta
lează o istorie frămîntată, in care

paginile de luptă pentru indepen
dență, pentru asigurarea unei dez
voltări . economice, politice și so
ciale de sine stătătoare sint pre
ponderente. însuși numele capita
lei, La Valletta, evocă un luptător 
din secolul al XVI-lea împotriva 
Imperiului otoman. In anii post

belici, în condițiile puternicei afir
mări a luptei popoarelor pentru li
bertate, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, ale intensificării acțiunilor 
poporului maltez pentru afirmarea 
nestingherită a ființei naționale. 
Malta devine independentă. înăl
țarea pe cel mai înalt catarg a 
steagului alb-roșu se constituia in
tr-o reală revărsare de bucurie, 
exprima o legitimă mîndrie națio
nală. După circa 150 de ani de do
minație britanică, în 1964, în La

Valletta, ca și in toate așezările 
malteze aveau loc ceremonii cu 
prilejul accesului la independență. 
Alte momente importante din is
toria contemporană a acestui stat 
se referă la proclamarea republicii, 
în 1974, și la retragerea ultimului 
soldat britanic, la 31 martie 1979, 
evenimente care sint cinstite cum 
se cuvine de locuitorii țării.

Fără îndoială, sechelele îndelun
gatei dominații străine nu au pu
tut fi înlăturate peste noapte, dar 
ritmul înnoirilor se face simțit in 
toate domeniile. S-a pus la punct 
o strategie pe termen lung vizind 
reconversiunea economică, trecerea 
la un proces mai intens de indus
trializare. In scurta perioadă care 
a trecut de la dobândirea indepen
denței în această țară, formată din 
trei insule — Malta, Gozo și Co
ntino, însumând 315 kmp și avind 
o populație de circa 320 000 locui
tori — a început elaborarea unor 
programe largi de dezvoltare eco
nomică și socială. Naționalizarea 
transporturilor, băncilor, șantiere
lor navale a permis o mai eficien
tă folosire a mijloacelor financiare 
și economice. Actualul cincinal, 
1981—1985, se înscrie ca o etapa 
însemnată pentru ducerea la bun 
sfârșit a obiectivelor propuse. In 
anii actualului cincinal se prevede 
asigurarea unei creșteri economice 
cu un ritm mediu anual de 7 la. 
sută, un loc prioritar urmând a 
deține sectoarele direct productive. 
Se preconizează, între altele, extin
derea și diversificarea producției 
de componente hidraulice, de pro
duse electronice și farmaceutice, 
dezvoltarea industriei poligrafice. 
Avind în vedere experiența acu
mulată, de o atenție sporită se 
bucură industria construcțiilor na
vale — de pe calele și docurile 
șantierelor malteze fiind lansate 
nave cu un grad înalt de complexi
tate, comparabil cu cele realizate 
în țări cu tradiții în acest domeniu. 
In agricultură, sector care asigură

Vedere din La Valletta

circa o treime din produsul intern 
brut, se urmărește folosirea inten
sivă a terenurilor, inclusiv prin 
introducerea utilajelor de înaltă 
tehnicitate. Toate aceste măsuri 
urmăresc menținerea creșterii eco
nomice, chiar în actualele condiții 
mai puțin favorabile, precum și 
ridicarea gradului de ocupare a 
forței de muncă. Stimularea parti
cipării oamenilor muncii la condu
cerea întreprinderilor, în vederea 
asigurării eficienței economico-so- 
ciale, constituie un factor care a 
contribuit la depășirea unor difi
cultăți.

Pe plan extern, prin statutul de 
neutralitate și nealiniere pe care 
și l-a asumat, Republica Malta iși 
demonstrează totodată valențele de 
promotor al unei politici de pace 
și colaborare cu toate statele lumii, 
sprijinind eforturile pentru secu
ritate și cooperare in regiunea Me
diteranei, în Europa și in lume.

Spre satisfacția reciprocă, un curs 
ascehdent înregistrează multiplele 
legături româno-malteze, puternic 
stimulate de convorbirile și docu
mentele semnate la cel mai înalt 
nivel. Un moment de referință în

raporturile de prietenie și colabo
rare dintre țările și popoarele 
noastre l-a constituit vizita oficială 
întreprinsă in 1983 de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu in Malta, 
înțelegerile convenite cu acest pri
lej au dat expresie voinței comu
ne de a amplifica in continuare 
aceste legături atât pe plan bilate
ral, cit și în arena internațională, 
pentru promovarea politicii de 
pace, independență și progres.

Apropiata vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a președintelui 
Republicii Malta, Agatha Barbara, 
convorbirile care vor avea loc cu 
această ocazie vor permite, desi
gur, identificarea și punerea in va
loare de noi căi pentru dezvoltarea 
și adâncirea conlucrării româno- 
malteze pe multiple planuri, in in
teresul celor două popoare prie
tene, al cauzei generale a păcii, 
colaborării și securității interna
ționale.

Ioan TIMOFTE

Știmta și pacea
I „Colaborare, nu confruntare" : 
l nici nu s-ar fi putut găsi o deviză 
1 mai potrivită sub care să se des- 
i fășoare lucrările celui de-al V-lea 
’ Congres al cunoscutei mișcări „Me- 
ț dicii lumii pentru prevenirea răz- 
: boiului nuclear" — la care au par- 
* ticipat 800 de specialiști din diverse 
l țări, intre care și țara noastră. 
’ Desigur, a încetat de mult să mai 

i se-: ct uupuutt'Utca uriașă
de distrugere pe care o reprezintă 
cele 50 000 de încărcături nucleare 
existente asțăzi in lume, fiecare 
o forță explozibilă medie de 30 
ori mai mare decit bomba de 
Hiroshima. Mintea omenească 
proape că nu poate cuprinde ce 
însemna un milion și cinci sute 
mii de Hiroshime! Estimările in „ 
cest sens ale oamenilor de știință 
silit și ele bine- cunoscute: folosirea 
doar a jumătate a acestei capaci
tăți de ucidere s-ar solda cu 'un 
miliard de morți și tot atîția ră
niți, care nu ar putea supraviețui 
mai mult de o săptămână, in timp 

l ce restul populației globului, avind 
l de înfruntat rigorile unei cumplite 
i „ierni nucleare", ar invidia soarta 
1 celor, morți.
i La toate aceste date terifiante, 
’ Congresul „Medicilor lumii" nu

i

l sens — sint propuneri realiste, cu 
) aplicabilitate imediată, înfăptuirea 

............................." ' ’
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In repetate rinduri, țara noastră 
a pus in lumină rolul însemnat 
care revine oamenilor de știință 
în ansamblul marii mișcări anti
nucleare contemporane. Fapte re
cente, inclusiv congresul amintit, 
vin să demonstreze că oamenii de 
știință sint tot mai conștienți de 
acest adevăr. In Canada peste 700

; uvsiywi, a i/iceiai ae muu 
) fie un secret capacitatea 
< de distrugere pe cgre o re 
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cu 
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------a.________ „ItieUlUHU/ lUIHdl IbU 
putea să adauge aproape nimic in 
plus. Cu atît mai ferme și cate
gorice au fost concluziile pariici- 
panților, concretizate intr-un apel 
adresat celor două mari puteri nu
cleare : „înghețarea" producerii și 
experimentării armelor atomice, a 
amplasării lor și a mijloacelor de 
transportare la țintă ; trecerea in
tr-o etapă următoare la reducerea 
și apoi la lichidarea acestor arme; 
instituirea unui moratoriu asupra 
tuturor exploziilor nucleare pină 
se va ajunge la un acord in acest

lor fiind de natură a răspunde 
intereselor vitale ale tuturor locui
torilor Terrei. Si este, neîndoios, 
un motiv de satisfacție de a con
semna că in aceste concluzii se 
regăsesc idei și propuneri in spri
jinul cărora România socialistă mi
litează cu cea mai mare energie.

de savanți au semnat o declarație i 
prin care avertizează asupra peri- ’ 
culoaselor implicații ale militari- 
zării spațiului cosmic. „Proiectul 
«războiul stelelor» s-ar putea trans
forma in anumite împrejurări in
tr-un mijloc de sinucidere", au ară
tat, la rindul lor, într-o scrisoare 
deschisă specialiștii britanici în dor 
meniul computerelor, în timp ce 
„Apelul de la Hagen" a adresat 
oamenilor de știință, inginerilor și 
tehnicienilor vest-germani îndem
nul 
orice programe de 
acest domeniu. 200 „„ ____ r. Y. ■
cercetători olandezi specialiști in i 
fizică s-au exprimat tot atit de ca- I 
tegoric împotriva transferării in )

să refuze să
mani iiiuem- . 
participe la \ 

cercetare in 1 
de savanți și »

Cosmos a cursei înarmării. Pre- 1 
ședințele Asociației americane pen- J 
tru promovarea științei, David i 
Hamburg, sublinia, astfel, necesi- I 
tatea „unui nivel crescind de an- Ț 
gajare a comunității științifice 
pentru reducerea riscului de răz
boi nuclear". La Amman in cadrul 
unei conferințe internaționale s-a 
subliniat că în timp ce potențialul 
științific mondial este folosit in 
mare măsură în scopuri militare, 
țările lumii a treia resimt o acută 
lipsă de centre de cercetare și dez
voltare, vitale pentru progresul lor 
economic și social.

...Și lista este departe de a fi 
completă. Reuniunile, declarațiile, 
apelurile și avertismentele din ul
timul timp ale oamenilor de Ști
ință iubitori de pace de pretutin
deni oglindesc fireasca și tot mai 
puternica reacție de împotrivire a 
celor ce sint chemați, prin însăși 
menirea lor, să facă tot ceea ce le 
stă in putință pentru binele omu
lui, nu pentru distrugerea sa.
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