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Generalizarea experienței înaintate,
promovarea noului - cerințe esențiale
ale activității organizațiilor de partid
Descoperirea și afirmarea puternică
a nouiul. cu deosebire in perioada
de după cel de-al IX-lea Congres al
P.C.R., reprezintă o parte inte
grantă a strategiei partidului nos
tru în conducerea întregii socie
tăți. Activitatea teoretică și practică
a secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. calită
țile strălucite ale personalității sale
de eminent conducător, perspicacita
tea și profunzimea gîndirii. capacita
tea extraordinară de a organiza și
însufleți masele în slujba înfăptuirii
unor idealuri înălțătoare, inepuiza
bila energie și putere de muncă, di
namismul și cutezanța in abordarea
și soluționarea, prin contribuții origi
nale. a celor mai complexe probleme
ridicate de edificarea societății socia
liste reprezintă un strălucit exemplu
de luptă pentru afirmarea deplină a
noului împotriva a tot ceea ce este
vechi și perimat.
Istoricele hotărîri adoptate de cel
de-al XIII-lea Congres al partidului,
magistralul Raport prezentat marelui
forum al comuniștilor de tovarășul
Nicolae Ceaușescu fundamentează cu
clarviziune, in mod științific, direc
țiile principale spre care trebuie
concentrate prioritar. în cincinalul
1986—1990 și în deceniul următor,
eforturile partidului, ale întregului
popor — creșterea puternică a forțe
lor de producție, perfecționarea re
lațiilor de producție și sociale, con
tinuarea cu fermitate a procesului de

transformare revoluționară a societă
ții. Un accent deosebit este pus pe
dezvoltarea intensivă a tuturor ra
murilor economiei naționale, prin
modernizarea mijloacelor tehnice si
a structurii producției, prin ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. introducerea continuă și ge
neralizarea rapidă a tehnologiilor
avansate. Așa cum reiese limpede
din documentele Congresului, parti
dul a optat pentru acea strategie a
dezvoltării care să valorifice perma
nent noile cuceriri ale științei și
tehnicii, garanția afirmării plenare
a valorilor civilizației socialiste.
Evidențiind importanța creșterii '
rolului conducător al partidului ca
rezultat al întregii dezvoltări, al per
fecționării democrației muncitorești,
revoluționare, faptul că aceasta pre
supune ca fiecare membru de partid
la locul său de muncă să lucreze cu
spirit de abnegație, de răspundere,
în cuvintarea rostită la recenta ple
nară comună a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii și Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a subliniat : „A fi co
munist înseamnă — așa cum am
menționat dc mai multe ori — a fi
un revoluționar permanent, a fi re
ceptiv întotdeauna la nou, a lupta în
totdeauna pentru nou, împotriva
vecinului și promovarea noului, a
servi intotdeauna cauza partidului, a
poporului, a bunăstării generale a

națiunii, a făuririi socialismului șl
comunismului în România".
De-a lungul anilor construcției so
cialiste. comuniștii, ceilalți oameni
ai muncii — muncitori, țărani, ingi
neri. cercetători.
tehnicieni — au
învățat unii de la alții, cei tineri de
la cei vîrstnici, noile colective de la
cele cu tradiție, au fost lansate ini
țiative valoroase care au cuprins
masele, le-au insuflat energia nece
sară stabilirii de noi recorduri de
producție în industrie și agricultură.
Multe din aceste inițiative au fost
depășite — normal — în urma apli
cării noilor cuceriri în domeniile
științei și tehnicii, apariției unor
noi necesități. Acest lucru a fost po
sibil și datorită faptului că s-au for
mat numeroși muncitori si specialiști
valoroși, cu o mare receptivitate la
nou, cu nedezmințită pasiune de a
investiga noi căi de a produce mai
bine, cu consumuri materiale si de
muncă mal mici. Aproape nu există
colectiv de muncă care să nu aibă
inovatorii lui. talentele lui organiza
torice. oameni care se disting înain
te de toate prin strădania autodepășirii, inclusiv în ramurile care au fost
criticate la plenara comună a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale. Dis
punem deci de toate condițiile pen
tru ca, așa cum a indicat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recentul fo
rum al democrației muncitorești, re

voluționare, „fiecare unitate, și eco
nomică și socială, să devină in do
meniul său o redută, o forță prin
care să nu poată pătrunde lipsurile
și care să contribuie la dezvoltarea
întregului, a societății noastre so
cialiste".
Din practica de zi cu zi a activi
tății organelor și organizațiilor de
partid s-a închegat o întreagă meto
dologie de punere în valoare a ines
timabilului tezaur de idei, de crea
tivitate — tezaur trecut Ia activul a
numeroase colective de muncă. Ast
fel. pentru cunoașterea și generali
zarea experienței înaintate sînt orga
nizate întîlnirl cu fruntașii în cadrul
întreprinderilor sau pe grupe de în
treprinderi din
diferite
ramuri,
consfătuiri,
expoziții, simpozioane,
sesiuni de comunicări si demonstra
ții practice, schimburi de experiență
colective pentru introducerea pro
gresului tehnic etc.
Complexitatea si dinamismul vieții
economico-sociale determină mereu
alte cerințe, alte niveluri superioare
de dezvoltare, culmi mal înalte de
atins și. în consecință, noi evaluări
ale posibilităților de care dispunem.
Sînt imperative care circumscriu, în
acest ultim an al actualului cincinal,
pentru activitatea organelor și orga
nizațiilor de partid din industrie,
agricultură, cercetare, sarcini și
obiective majore subliniate cu deose-
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MÎNDRIEI
Pe malul Herăstrăului, In fața
restaurantului „Miorița", se află
cel mai mare, mai modern, mai
elegant și mai. cunoscut magazin
de mobilă din București și din
țară. Este magazinul „Mobila",
Pavilionul H, patronat de Cen
trala de prelucrare a lemnului.
Spațioasa clădire are o supra
față de expunere de 4 000 metri
pătrați. Este, aceasta, o cifră.
Iată și altele : 1981 — 32 400 mp;
1982 — 39 100 mp; 1983 — 46 952
mp; 1984 — 49 339 mp.
De ce le-am amintit ? Din trei
motive. Primul. Pentru că un
autentic cineva in lumea sta
tisticii susținea că dacă ceea ce
afirmi se poate măsura și ex
prima in numere, atunci poți
spune că, iii adevăr, cunoști
ceva despre acest lucru ; cind
insă nu-l poți măsura și expri
ma in numere, cunoașterea dobindită este slabă și nesatisfă
cătoare. Al doilea. Pentru
că
sus-zisele cifre, toate, exprimă
ceea ce specialiștii numesc „su
prafața netă ocupată de participanții romani". Vă amintiți ? In
1964, prima Expoziție a realiză
rilor economiei naționale a avut
ca sediu tocmai Pavilionul II
de pe malul Herăstrăului. Su
prafața ei — 4 000 mp. Ați reți
nut ? In 1984, la a X-a ediție a
Tirgului Internațional București,
suprafața de expunere — orga
nizată in ultimii ani in ceea ce
acum numim Complexul expozițional de lingă Casa Scinteii
— a participanților români a
fost de 49 339 mp. Deci, față de
1964, o creștere de peste 12 ori.
Iată un fapt exprimat in cifre...
Cifrele ne arată că s-a intimplat sau că se intimplă ceva și
cit s-a intimplat.
Bineînțeles,
ele suferă de defectul dintot'deauna al cifrelor. Adică nu răs
pund la întrebarea de ce s-a
intimplat așa și nu altcum, ori
altfel : cine și ce se ascunde in
spatele lor ? Răspunsul este
simplu, verificabil oricind — po
litica promovată de Partidul Co
munist Român și oamenii. Po
litica Țării, in fruntea căreia de
două strălucite decenii se află
ctitorul României moderne, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și
Oamenii Țării, care au trans
pus in fapte de viață această
politică. Și dacă oamenii sint in
fapte, iată citeva dintre cele
care atunci, adică acum două
decenii, păreau unora de o cu
tezanță cu totul ieșită din co
mun, dar care astăzi par absolut
firești. Le exprimăm tot in ci
fre : 9 in perioada inaugurată
de Congresul al IX-lea au fost
create 250 de zone și platforme
industriale (aproape de necre
zut, dar faptul este strict auten
tic : in fiecare zi, timp de 20
de ani, a fost pusă in funcțiu
ne o nouă capacitate de produc
ție industrială) ; O in prezent,
industria metalurgică româneas-

IN NOUĂ ZILE,
ClT ÎN ÎNTREGUL AN 1965!
lată o realitate care definește nu doar o dimensiune economică,
ci dă întreaga măsură a renașterii și înfloririi municipiului Pitești
In ultima duminică de iunie, o zl de vara explodind
de frumusețe, la banda de montaj a automobilului
„Dacia 1300" - la Pitești, deci - am întrebat la rînd
20 de muncitori, fete, majoritatea, și băieți, ciți ani
au. Banda inainta lent și ei lipeau, legau, asamblau
tot felul de cabluri, contacte, izolații, garnituri și cine
mai știe ce, noi ne uitam, era ca în „Lecția de ana
tomie" a lui Rembrandt, numai că în fața noastră era
un automobil. Răspunsul final la întrebarea noastră :
media de virstă este de 19 ani și 7 luni, și în această
împrejurare, în acest detaliu, dacă vreți, al complexei
realități care este întreprinderea de .autoturisme
Pitești, deslușim una dmtre generoasele dominante ale
municipiului de pe Argeș. Pentru că, trebuie spus de
la bun început, Piteștiul de astăzi, așa cum il știm,
cum îl vedem, cum il cunoaște întreaga țară — și, prin
produsele sale, bună parte din planetă — este un

Treptele
modernizării,
ale civilizației
socialiste
Cine vrea să supere un
piteștean get-beget are la
îndemina o metodă foarte
simplă: e destul să-i descrie
orașul așa cum arăta el
acum douăzeci de ani. Rea
list, fără exagerări și, dacă
se poate, colorat. Va pro
testa, va spune că i se
descrie orașul din 1945 sau
din 1955, va spune că nu
cunoști realitatea și, în cele
din urmă, in fața argumen
telor, va capitula.

Dar, pînă Ia a înfățișa
aceste argumente, să vor
bim puțin despre Piteștii
de astăzi. Să începem cu
un fapt atît de mărunt
ineît am zice, la prima ve
dere, că nu merită să fie
consemnat nici măcar în
trecere ; și totuși... Ne-a
spus un ziarist bucureștean:
„Știți care este evenimentul
fantastic — ca să folosesc
un anumit stil reporteri
cesc — pe care l-am trăit
la Pitești? M-am plimbat
pe stradă, în centru, cinci
minute cu chiștocul țigării
în mină și nu am îndrăznit
să-l arunc 1“ Sintem de

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, so
sește astăzi in țara noastră președintele Republicii Malta, Agatha
Barbara, intr-o vizită oficială de prietenie.
Agatha Barbara s-a născut în lo
calitatea Zabbar. După absolvirea
Gimnaziului clasic de stat din La
Valletta, a lucrat mai mulți ani ca
învățătoare.
Cu începere din 1946, ia parte acti
vă la viața politică malteză, fiind
prima femeie aleasă m parlamentul
țării (Camera Reprezentanților). în
1947 candidează din partea Partidu
lui Laburist la alegerile generale.
în guvernele
laburiste din anii
1955—1958 și 1971—1974, i se încredin
țează portofoliul educației. în pe
rioada 1974—1981
deține postul de
ministru al muncii, culturii și ocro
tirii sociale.
Agatha Barbara reprezintă Partidul
Laburist din Malta la reuniuni și
conferințe internaționale și conduce
delegații oficiale malteze in diverse
țâri.
De mai multe ori a ocupat func
ția de prim-ministru interimar. De
ia 16 februarie 1982 este președinte
al Republicii Malta, fiind aleasă în
această
funcție pe o perioadă de
cinci ani.
Malta promovează relații de pri
etenie și colaborare,cu țările vecine,
cu țările europene și de pe alte con
tinente, fără deosebire de orînduirea
socială, se pronunță pentru continua
rea procesului de edificare a secu
rității europene, inaugurat prin sem
narea Actului final de Ia Helsinki,
pentru afirmarea politicii de destin
dere, acționînd în direcția
opririi
cursei înarmărilor și eliminării pe
ricolului unei catastrofe nucleare.
Totodată, Malta este preocupată 'de
agravarea crizei economice mondiale,
de perpetuarea fenomenelor cu o in
fluență negativă directă asupra tu
turor statelor, și în special asupra
țărilor în curs de dezvoltare — și
care- fac să crească și mai mult de
calajul dintre țările bogate și cele
sărace.
între țara noastră șl Malta s-au
instaurat raporturi de prietenie și
colaborare, a căror continuă dezvol
tare, în interesul ambelor state, se
întemeiază pe respectarea principiilor

egalității în drepturi, inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc. Este semnificativă în
acest sens evoluția ascendentă
a schimburilor comerciale româno-malteze, mai ales după
anul 1968, cind între România
și Malta au fost statornicite
relații diplomatice la rang de
ambasadă. Cele două țări au
semnat un acord pe termen
lung privind schimburile co
merciale și cooperarea econo
mică, industrială și tehnolo
gică.
în cronica relațiilor bilate
rale, un moment de cea mai
mare importanță il constituie
vizita de stat pe care pre
ședintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în luna octombrie
1983, în Malta. Cu acest pri
lej, președintele NICOLAE
CEAUȘESCU arăta : „Poporul
român a salutat proclamarea
Republicii Malta și lichidarea
prezenței militare străine pe
teritoriul său — evenimente care au
deschis calea dezvoltării independen
te a țării, a înaintării ei pe calea
progresului economic și social".
La rîndul său,
AGATHA BAR
BARA, exprimîndu-și dorința ca ni
velul cooperării în sfera politică să
se reflecte, în egală măsură, și în
colaborarea din sectoarele economic,
industrial și comercial, afirma : „Sin
tem convinși că avem capacitatea de
a făuri o bază fermă pentru coope
rarea reciproo avantajoasă. Extin
derea reciprocă a schimburilor co
merciale, realizarea de proiecte in
dustriale și alte forme de activitate
economică trebuie să fie valorificate
și urmărite in mod activ".
în cadrul bunelor relații statorni
cite între România și Malta, vizita
pe care președintele Agatha Barbara

o începe astăzi In țara noastră con
stituie un prilej de reafirmare a do
rinței celor două țări și popoare de
mai bună cunoaștere, de înțelegere
reciprocă. Ea reprezintă, în același
timp, o acțiune concretă menită să
faciliteze destinderea pe continentul
nostru, să influențeze pozitiv coope
rarea internațională, pacea și secu
ritatea în Europa și în întreaga
lume.
Poporul român, animat de senti
mente de stimă și prietenie față de
poporul maltez, salută vizita pre
ședintelui Maltei, fiind convins că
dialogul la nivel înalt de la Bucu
rești va avea rezultate fructuoase
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre cele două țări și po
poare și adresează înaltului oaspete
tradiționala urare de „BUN VENIT
PE PĂMÎNTUL ROMÂNIEI !".

(Continuare în pag. a V-a)
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oraș prin excelență tînăr, un oraș a cărui vîrstă este
Identică sau, și mai exact spus, esie mai mică decit
cea de 19 ani și 7 luni, media microeșantionului cer
cetat de noi la banda de montaj a „Daciei". Piteștiul
contemporan, orașul care a înflorit sub semnul generos
ol Congresului al IX-lea al partidului, este unul din
însemnele de marcă ale „Epocii Ceaușescu", cea mai
bogată în împliniri din istoria patriei. Prin combina
tele și întreprinderile sale, prin marea furtună a urba
nizării pe care o trăiește, prin întreaga sa înfățișare,
municipiul este una dintre dovezile concludente ale
faptului că evenimentul istoric de acum două decenii,
Congresul al IX-lea, a deschis larg porțile unor trans
formări de o amploare nebănuită, că a fost prima zl
a unei noi șl copleșitoare tinereți a pămintulul
românesc.
acord cu el — ?! socotim
că nu este cazul să desghiocăm înțelesurile aces
tei intîmplări. Poate, doar,
să-i alăturăm o remarcă a
altui bucureștean : „Vor
besc • foarte serios: Pi
teștiul — mă gîndesc mai
ales la cartierul Calea
București — este un Ioc
unde îți poți petrece con
cediul..." Chiar dacă ulti
ma remarcă are în ea și o
doză — e drept, mică —
de entuziasm, ea rămîne,
totuși, adevărată și este
extrem de grăitoare pen
tru senzația, pentru senti
mentul ce ți-1 lasă orașul

de pe Argeș. Să notăm, tot
în trecere, că este un oraș
al florilor ; în mai, ne-a
spus unul dintre edili,
pentru fiecare piteștean
înfloresc
două
lalele...
Adică peste 400 000 de
lalele transformă munici
piul în curcubeu. Apoi lasă
locul trandafirilor, pansele
lor, irișilor și altora, și
altora pînă la a ajunge

George-Radu
CH1ROV1CI
Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul

„Scinteii"

campania agricolă de vară - desfășurată exemplar P
După recoltarea cerealelor păioase

CULTURI DUBLE - PE TOATE
SUPRAFEȚELE PLANIFICATE!
De la o zi la alta, în pofida ploi
lor care au afectat cea mai mare
parte a țării, ritmul lucrărilor agricole de vară s-a intensificat. Ca
atare, in zece județe, precum și în
sectorul agricol Ilfov recoltarea or
zului s-a încheiat și s-a
extins
mult secerișul griului. Concomi
tent cu măsurile ce se întreprind
în vederea grăbirii acestor lucrări,
o mare atenție trebuie acordată însămînțării culturilor duble și
succesive — mijloc important de
sporire a producției
de porumb
boabe, legume și furaje.
în condițiile acestui an, reușita
deplină a culturilor duble prezintă
o mare însemnătate
economică.
Prin producțiile care urmează să
fie obținute la aceste culturi, pot
și trebuie să fie recuperate pier
derile de recoltă înregistrate în unele unități agricole ca urmare a
condițiilor climatice nefavorabile
din iarna și primăvara acestui an.
Așadar, recoltele care urmează să.
fie obținute la culturile duble,
îndeosebi cele de porumb boa
be, legume și furaje, trebuie să
asigure cantitățile de produse ne
cesare bunei aprovizionări a popu
lației, precum și furaje pentru dez
voltarea zootehniei. Iată
de ce,
mai mult decit in alți ani, organe
le și organizațiile de partid, con
siliile populare și organele agrico
le au datoria să îndrume și să
sprijine îndeaproape unitățile agricole spre a realiza prevederile
din plan la însămînțarea culturilor
duble și succesive, să
efectueze
lucrări de cea mai bună calitate.
în al doilea rînd, condițiile cli
matice din această vară sint excep
țional de favorabile pentru reușita
culturilor duble. Ploile din ultima
perioadă au umezit solul pe o adincime apreciabilă. Potrivit datelor
furnizate de Institutul de meteoro
logie și hidrologie, dacă ne refe
rim doar la jumătatea de sud a

țării, care a fost afectată de sece
ta prelungită din această primă
vară, cantitățile de apă rezultate
din precipitații în ultima decadă a
lunii iunie însumează, pe metru
pătrat, 20 litri la Calafat și Turnu
Măgurele, 38 litri la Oltenița, 35
litri la Fundulea, 47 litri la Mărculești, peste 40 litri la Fetești și
Constanța. La acestea se adaugă
cantitățile de apă căzute în pri
mele zile ale lunii iulie. Prin ur
mare, în cea mai mare parte a ță
rii solul are o umiditate ridicată.
De asemenea, au fost asigurate și
condițiile materiale pentru ca aceste culturi să fie
însămînțate
concomitent cu recoltarea cereale
lor păioase. Astfel, sămînța a fost
asigurată și trimisă din timp uni
tăților agricole, s-au produs can
titățile necesare de răsaduri etc.
Important este ca însămînțarea acestora să se facă în termene cit
mai scurte, astfel îneît plantele
să răsară imediat, să crească re
pede și să ajungă la maturitate
pînă la venirea toamnei.
Experiența celorlalți ani a de
monstrat că cele mai bune rezul
tate se obțin acolo unde strîngerea
și depozitarea recoltei, eliberarea
de paie a terenurilor, pregătirea
solului și semănatul se fac în flux,
în asemenea condiții poate fi res
pectată cerința ca de la intrarea
combinelor in lanuri și pină la in
corporarea seminței în sol să nu
treacă mai mult de 48 de ore.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare, pină în seara zilei de
3 iulie au fost însămînțate peste
302 000 hectare cu a doua cultură,
din care aproape 200 000 hectare cu
porumb pentru boabe și 25 742 hec
tare legume. Sînt, fără îndoială,
rezultate bune, dar nu pe măsura
posibilităților, avînd în vedere atît
suprafețele de pe care s-a strîns
recolta, cit și baza tehnică asigu
rată unităților agricole in vederea
executării acestor lucrări. Tot; din
datele respective rezultă că, față de
cele 572 350 hectare de pe care a
fost strînsă recolta, doar 373 000
hectare au fost eliberate de paie.
Prin urmare, dacă și eliberarea te
renurilor de paie s-ar fi făcut în
același ritm cu recoltarea, puteau
fi însămînțate încă aproape 200 000
hectare.
Pentru a se obține recolte mari
la culturile duble este necesar ca
acestea să fie însămințate în cel
mai scurt timp după recoltarea ce
realelor păioase. Aceasta presupune
o asemenea organizare a muncii
care să permită ca suprafața de pe
care s-a strins recolta în cursul unei zile, pînă seara să fie elibera
tă de paie pentru ca noaptea și in
ziua următoare să poată fi pregă
tită și însămînțată. Orice zi ciștigată acum 1a însămînțări este de
mare însemnătate pentru nivelul
recoltei ce se va obține la toamnă.

ÎN PAGINA A ll-A: Relatări despre
mersul lucrărilor la seceriș și la re
coltarea furajelor în județele lași,
Alba și Constanța

(Continuare în pag. a IlI-a)

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a V-a)
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RECONDIȚIONAREA PIESELOR
DE SCHIMB PENTRU AUTOVEHICULE
O experiența excepționala ce trebuie urgent generalizata pentru
a bara calea risipei inadmisibile care mai exista în acest domeniu
în acest an, trebuie să fie recondiționate de 3 ori
mai multe piese de schimb decit cu cinci ani in urmă.
Ponderea pieselor recondiționate in totalul pieselor de
schimb va trebui să ajungă in acest an la cel puțin
30 la sută, valoarea totală urmind să însumeze aproape
13 miliarde lei. Măsurile stabilite în acest sens de
conducerea partidului, cadrul legislativ și organizatoric
creat au asigurat condiții favorabile pentru dezvoltarea
activității de recondiționare a pieselor de schimb.
Drept dovadă, anul trecut, prin recondiționarea unul
mare volum de piese de schimb, pe ansamblul econo
miei naționale s-au consumat cu 160 mii tone mai
puține metale feroase și neferoase, economiile bănești
reprezentînd circa 7 miliarde lei. Dar de anul trecut
și pină acum, numeroase inițiative muncitorești, noi
tehnologii elaborate de institutele de cercetări de pro
fil au făcut ca gama pieselor recondiționate să se
lărgească necontenit, să fie atrase în circuitul pro-

Economii
de miliarde de lei
printr-o activitate
bine gîndită
și organizată

pe lingă cele patru cote care sînt
stabilite prin licență de fabrică. în
felul acesta vom consuma anual
2 000 de arbori motor mai puțin.
Acum, cînd am ajuns Ia această per
formanță a recondiționării unei pie
se a cărei valoare este de aproape
10 000 lei, care implică un mare con
sum de metal și multă manoperă,
mă întreb pentru ce se aprobă cu
atîta ușurință scoaterea din magazii
a acestor piese noi ? Din cite cu
nosc, la nivelul întregii economii
naționale, pentru anul în curs este
prevăzut prin plan să se consume
10 000 de asemenea piese noi, care

în curtea întreprinderii de repa
rații auto „Grivița" din Capitală,
cîteva autocamioane noi, cu număr
de rodaj din Brașov,
stăteau aliniate, iar
Ia cîțiva metri, alte
autocamioane,
cu
vopseaua incă proas
pătă, erau parcă anume aliniate pentru
RECONDIȚIONAREA
a invita la compara
ție sau pentru a sub
REFOLOSIREÂ
linia metafora că
orice mașină se poa
te naște a doua oa
ră. O a doua viață
cu aceleași piese me
canice supuse unor
valorează aproximativ 100 milioane
procese de recondiționare prin proce
lei. Cam atit s-ar economisi dacă
dee tehnice dintre cele mal diverse,
aceste piese ar fi recondiționate a
prelungind astfel durata lor de fo
5-a și a 6-a oară, după tehnologiile
losire, în loc să fie trimise la... fier
noastre.
vechi.
!— Specialiștii noștri s-au preocupat mult in ultimul timp de problema recondiționării pistoanelor și
cămășilor de la motor, a cuzineților
— ne spune ing. Gavril Corăbian,
directorul general al Centralei in
dustriale de reparații auto. Pină
nilul trecut nu aveam soluții tehnice
pentru recondiționarea. acestor repe— în cadrul Centralei industriale
rd, deși la reparațiile capitale ajun
de reparații auto s-au pus la punct
și''tem să folosim 62 la sută. piese
numeroase tehnologii de recondițio
ri Condiționate, -.adică,r un volum ..și o
nare pentru o mare gamă de piese
refolosite cu mult
gt imă- a- pieselor
.
de
schimb. în ce măsură beneficia
peste sarcinile de plan. Practic,
ză de avantajele acestor tehnologii
printr-un efort al specialiștilor și
și unitățile din alte sectoare de ac
muncitorilor noștri realizasem și
tivitate cu parcuri auto ?
chiar depășisem sarcina pe care
ne-a dat-o secretarul general al
— întrebarea aduce in discuție o
partidului, tovarășul Nicolae
problemă de mare însemnătate. Răs
Ceaușescu, de a folosi la reparațiile
punsul implică două aspecte : in
auto cel puțin 50 la sută piese re
primul rînd, capacitățile de reconcondiționate. Nu ne-am împăcat to
diționare de care dispunem sînt
tuși cu gîndul că pistoanele și cu
mult mai mari decît volumul de
zineții nu pot fi recondiționați. în
piese ce poate și trebuie să l’ie re
cele din urmă s-a găsit soluția șl
condiționate de propriile unități.
cu sprijinul larg al întreprinderii
Avem deci posibilitatea să recondi
de autoturisme din Pitești — care
ționăm piese uzate și pentru alte
ne-a înzestrat cu o mașină de mare
unități, cum sînt cele ale Ministe
tehnicitate — precum și cu ajutorul
rului Agriculturii și Industriei Ali
deosebit al întreprinderii „Rulmenmentare, Ministerului Construcțiilor
tul“-Brașov am ajuns să recondițio
Industriale, Ministerului Petrolului,
năm pistoane și cuzineți in două
In special arbori motori, roți dințate
centre specializate înființate la Baia
și pistoane. Din păcate, deși am făcut
Mare și Cîmpina. Numai anul tre
cunoscute posibilitățile noastre, nu
cut au fost recondiționate 18 000
am primit nici o solicitare. Ba, mai
pistoane pentru diferite tipuri de
mult, nu există un cadru organiza
motoare de autovehicule, economi
toric bine pus la punct pentru co
sind peste 1 500 tone de fontă alia
lectarea pieselor uzate. în al doilea
tă. în acest an ne-am propus să re
rînd, ca să nu mă depărtez de în
condiționăm peste 22 000 pistoane.
trebare, se pune problema extinderii
acestor tehnologii în afara centralei
— Ce alte piese recondiționați în
noastre, tehnologii pe care sintem
unitățile centralei ?
dispuși să le oferim celor interesați.^
— Practic, avem tehnologii pentru
S-ar putea să existe și în alte uni
recondiționarea a aproape tuturor
tăți tehnologii de recondiționare a
componentelor autovehiculelor „Ro
unor repere. Am însă convingerea
man". In primele șase luni ale anului
că, de pildă, In domeniul recondițio
1985 am ajuns să folosim piese re
nării roților dințate de la cutia de
condiționate într-o proporție de peste
viteze, nici o altă unitate nu deține
70 la sută. în centrala noastră s-au
tehnologiile noastre, prin care am
Înființat trei unități specializate pen
reușit să reintroducem în exploatare
tru recondiționarea unor compo
circa 35 000 asemenea piese pe an.
nente cu grad mare de tehnicitate.
Anul trecut, prin recondiționarea ro
Așa cum spuneam, recondiționăm în
ților dințate cu dantură de cuplare
condiții de înaltă calitate și eficiență
și a roților dințate duble, am econo
pistoane la unitatea din Baia Mare,
misit 295 tone de oțel înalt aliat.
cuzineți pentru trei trepte de folosire
la întreprinderea de reparații auto
Cîmpina și roți dințate de la cutia
de viteze la întreprinderea de repa
rații auto „Grivița", după o tehno
logie unică. în rest, în toate cele 10
unități ale centralei se lucrează dună
tehnologii tipizate de recondiționare,
tehnologii concepute de Institutul de
cercetări și proiectări tehnologice în
transporturi. Fiecare unitate dispune
de documentații tehnice pentru recondiționarea pieselor, stabilite pe
Pornind de la faptul că există po
mărci și tipuri de autovehicule, cusibilitatea recondiționării pistoanelor
prinzînd planul de operații, cu teh
de
motor și a cuzineților, așa cum
nologia tipizată de reparații pe fie
rezultă din experiența Centralei in
care reper în parte, regimul de lu
dustriale de reparații auto, ne-am
cru, condițiile de calitate. Toate
pus în mod firesc întrebarea : ce se
echipamentele sînt proiectate in ca
întimplă cu pistoanele și cuzineții
drul centralei și realizate in unități
rezultați din reparațiile auto la alte
prin autoutilare. Periodic, la întîlunități aparținind diverselor minis
nirile trimestriale cu inginerii-șefi al
tere? Ce se întimplă, bunăoară, cu
unităților, organizăm schimburi de
asemenea piese uzate, ca și cu ro
experiență, astfel că soluțiile tehnice
țile dințate de la cutiile de viteze,
noi în domeniul recondiționării pie
în cadrul unităților specializate ale
selor auto sint popularizate și pot fi
Ministerului Agriculturii și Indus
extinse cu maximă operativitate pe
triei Alimentare, cele mai mari con
scară cit mai largă. Am putea spu
sumatoare de asemenea piese noi ?
ne că deținem o „bancă de date"
Anul trecut, de exemplu, s-au con
cu tehnologiile cele mai noi și efi
sumat in unitățile acestui minister
ciente la care au acces toți specia
150 000 pistoane pentru motoare „Saliștii unităților noastre, precum și
viem", în timp ce repartiția din
cei din alte unități Interesate. Ast
acest an este de 108 000. De aseme
fel am ajuns la un consum extrem
nea, tot anul trecut s-au montat
de redus de piese noi, în funcție de
74 000
pistoane
pentru motoare
tehnologiile de recondiționare intro
„Raba", iar anul acesta ministerul
duse, mergînd pînă la renunțarea
amintit are o repartiție de 44 000
folosirii unor piese noi, cum sînt
bucăți. Unde sint pistoanele uzate ?
carcasele de ambreiaj, corpul pom
Cine le colectează, dacă se întimplă
pei de benzină și altele.
așa ceva, și ce drum urmează ?
— Care este eficiența activității de
Pînă la aflarea răspunsurilor la
recondiționare în unitățile centralei ?
aceste întrebări am solicitat unele
precizări de la specialiști din cadrul
— în anul care a trecut am rein
Direcției de aprovizionare și desfa
trodus in circuitul economic peste
cere a Ministerului Transporturilor
1 500 de repere de piese auto, cu o
și Telecomunicațiilor, coordonatorul
valoare de peste 2 miliarde lei. în
de balanță al pieselor de schimb
acest an avem un plan de 2.190 mi
auto. Iată cum se prezintă încurcatul
liarde lei, din care am realizat pe
„ghem" al difuzării pieselor de
primele 6 luni aproape un miliard.
Am reușit în acest an să introdu
schimb noi și cît de ușor recurg unii
cem la recondiționarea
arborilor
Ia folosirea acestora, în timp ce alții
motor încă două cote de reparații,
fac eforturi deosebite, căutind solu-

(

mici se introduce in calculator, însă
nu se încadrează în normele pe
structură de parc. Nu mai contro
lează nimeni sarcinile de plan potri
vit cărora a circulat mașina, nu mai
există o răspundere a unui organism
în acest domeniu. Ca atare, se consu
mă exagerat de multe piese de schimb
noi, iar cele uzate nu ajung, așa
cum ar fi normal, în unitățile spe
cializate pentru recondiționări. în
momentul de față, piesele noi auto
sînt manipulate prin șase baze spe
ciale de aprovizionare existente in
București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași,
Craiova și ’ Timișoara, dar — din
cite cunosc — eliberarea pieselor noi
(cu excepția pistoanelor) nu este
condiționată de predarea celor vechi.
Dacă ar fi existat acest schimb, cum
prevăd expres o serie de ■ acte nor
mative, am fi aflat că la amintitele
baze de aprovizionare există munți
de piese uzate care, pot fi. recondițio
nate. Deocamdată, din acest punct
ții pentru a recondiționa tot ceea ce
de vedere este liniște, cei care au de
se poate recondiționa.
ridicat piese noi se . duc și le ridică,
Pe ansamblul economiei naționale,
fără nici un fel de remușcări că
lntr-un singur an se consumă piese
practică o risipă inadmisibilă".
auto în valoare de peste 4 miliarde
Este cît se poate de evident că si
lei. Este o avuție care poate și tre
tuației existente trebuie să i se
buie economisită, care trebuie mai
pună capăt fără întirziere. în spi
bine gospodărită de cei cu atribuții
ritul sarcinilor subliniate de re
și răspunderi în acest domeniu.
centa plenară comună a Consiliu
Există reglementări legale clare,
lui Național al Oamenilor Muncii și
care obligă unitățile la recondițio
Consiliului Suprem ai Dezvoltării
narea unor piese auto. Dar se urmă
Economice și Sociale, Ministerul
rește cu răspundere aplicarea aces
Aprovizionării Tehnico-Materiale și
tor normative ? în mod normal, re
Controlului Gospodăririi Fondurilor
parațiile capitale trebuie să se exe
Fixe — investit prin lege.cn mari
cute numai în unitățile specializate
răspunderi ih acest
domeniu — trebuie
să acționeze cu fer
mitate și exigență,
prin organele sale,
pentru a întrona o
ordine desăvîrșită in
activitatea de recu
perare și recondițio
nare a pieselor de
schimb auto. în urma
investigațiilor noas
tre, putem confirma
că aceste afirmații
sint într-o foarte
mare măsură întemeiate.
din cadrul Centralei industriale de
reparații auto în condițiile unei
în încheiere se cuvine
...... ...
să subli_____
înalte calități și el’iciențe. Reparații
niem faptul, relevat de altfel de ma
însă face toată lumea. Unde sint
joritatea specialiștilor cu care am
discutat la Ministerul Aprovizionării
două sau zece mașini, trebuie să fie
Tehnico-Materiale
și
Controlului
și un mecanic care înlocuiește piesa
Gospodăririi Fondurilor Fixe, la Mi
uzată cu una nouă, scoasă cu ușunisterul Transporturilor și Teleco
rință din magazie, iar pe cea veche
municațiilor, la Centrala industrială
o aruncă pur și simplu la fier vechi,
de reparații auto sau Ia bazele de
Șl piesă cu piesă... provoacă risipiaprovizionare tehnico-materială, că
rea unor valori mari.
în acest vast domeniu al recondițioin acest sens
Iată ce_ ne-a
_____ spus
.
nării și refolosirii pieselor auto exis
ing. Constantin Alexandrescu, șeful
tă largi posibilități încă nefructifiserviciului piese auto din cadrul
ca'te. De ce-? Pentru că în numeroase
Direcției de ■ aprovizionare'
dfesfacere a Ministerului Transporturilor
unități.care dețin mijloace de trena
port există..;
și Telecomunicațiilor: ,-,Cu-'mai mulți- ........................
" un .yțjdit dezinteres in ce
ani îri urmă exista d fegtîlă rigu'-' privește colectarea pieselor uzate.
roasă în domeniul pieselor de schimb
Dintr-un sondaj întreprins de co
auto, cînd bazele de aprovizionare
respondenți ai „Scinteii" la bazele de
cu aceste piese erau în subordinea
aprovizionare din Iași, Craiova, Bra
direcției noastre. Nimeni nu primea
șov și București a rezultat că multe
o piesă nouă pînă nu o preda pe cea
repere din piesele, de schimb auto
veche, indiferent de uzură. Acum,
care pot fi recondiționate și deci
ca și cu 12 ani în urmă, ministerul
refolosite, deși se colectează, iau
nostru este coordonator de balanță,
drumul cuptoarelor de retopire. Este
dar printr-o nouă organizare nu mai
posibil, așa cum afirma și interlo
are și posibilitatea să efectueze con
cutorul nostru de la Ministerul
trolul riguros de care aminteam. Ba
Transporturilor șl Telecomunicații
zele de aprovizionare tehnico-mate
lor, ca piesele cu o greutate speci
rială sint în subordinea Ministerului
fică mai mare să nu se colecteze
Aprovizionării Tehnico-Materiale și
pentru recondiționare și pentru mo
Controlului Gospodăririi Fonduri
tivul că în realizarea planului la
lor Fixe, care aprobă balanța piese
„fier vechi" acestea atirnă greu la.,,
lor noi fără să urmărească și colec
cintar.
tarea pieselor bune de recondiționat
în acest sens, supunem atenției
prin baze. Acum, fiecare beneficiar
cîteva măsuri absolut necesare, su
depune cererea pentru necesarul de
gerate de numeroși \ specialiști în
'
’. schimb,
’ ' ‘ iar această
' “i cerere
piese
de
cursul investigațiilor noastre :
întreprinderi mari sau
a fiecărei■ ............................

ductiv cantități tot mai importante de piese de schimb,
să se realizeze mari economii de materii prime, mano
peră, energie și combustibil.
Există insă diferențe considerabile de la o unitate
la alta, de la o ramură la alta în ce privește volumul
și valoarea pieselor de schimb recuperate, recondițio
nate și refolosite. Există incă rezerve mari nefolosite
in acest domeniu. Sint unități economice unde se ac
ționează cu multă încetineală, sint ministere care acor
dă o insuficientă atenție acestei probleme de mare
importanță.
In grupajul de față ne vom referi ia experiența
acumulată în acest domeniu de Centrala industrială
de reparații auto și la unele probleme ce trebuie să-și
găsească o rezolvare urgentă pentru intensificarea ac
țiunii de recuperare, recondiționam și refolosire a pie
selor de schimb auto.

Puternică mobilizare a forțelor de la sate pentru

INTENSIFICAREA SECERIȘULUI
Itecoltarea orzului în județele situate in jumătatea de
nord a țării, precum și a griului in cele din sud, trans
portul și depozitarea recoltei sint lucrări ce trebuie in
tensificate la maximum. Evoluția timpului in această pe
rioadă impune măsuri organizatorice și tehnice bine gindite, prin aplicarea cărora să se asigure folosirea din plin
a combinelor, a fiecărei ore bune de lucru. Orice întirziere poate determina degradarea produselor și, de aceea,
aininarea lucrărilor nu poate fi admisă nicăieri, sub nici
un motiv.

MECANIZATORI,

DIN AGRICULTURĂ,

O reglementare
legală expresă care h
trebuie riguros
• respectată

Anchetă realizată de'

Petre CRISTEA

Și în județul Iași, orzul a dat în
copt. Ca atare, în multe unități agri
cole a început secerișul: Dar ploile,
care cad aproape zilnic, împiedică
buna desfășurare a lucrărilor. în aceste condiții, la indicația comitetu
lui județean de partid, specialiștii și
mecanizatorii se străduiesc să gă
sească chiar și porțiuni mici de la
nuri zvintate, care să fie recoltate
cu prioritate.
Cu prilejul raidului, am putut
constata că au fost luate și alte mă
suri menite să înlăture greutățile
pricinuite de ploi și să grăbească
recoltarea. Bunăoară, la cooperati
vele agricole Vlădeni, Andrieșeni, Șipote, Plugari din consiliul agroindus
trial Vlădeni, precum și la coopera-

tivele agricole Cîrjoaia și Cotnari
din consiliul agroindustrial Hirlău,
au fost organizate echipe de coope
ratori care săpau șanțuri și rigole
pentru scurgerea apei ce se adună
din ploi. în alte locuri, consiliile de
conducere au constituit echipe de co
sași, care adunau orzul culcat la pămint, pe care combinele nu îl pu
teau secera. Orzul astfel adunat este
așezat in clăi și treierat staționar cu
combinele.
• Și-au început activitatea, Imediat
în urma combinelor, echipele de
tractoriștf repartizați să efectueze
arături și să însămînțeze cultura a
doua, îndeosebi porumb pentru boa
be și furaje. în tarlaua „Gemeni",
la C.A.P. Vlădeni erau arate 130

ALBA

Odată strins, finul să fie grabnic depozitat

*

hectare. De asemenea, 170 hectare
au fost arate la C.A.P. Andrieșeni șl
100 hectare la C.A.P. Plugari, supra
fețe care au și fost insărilînțate cu
porumb.
Toate aceste măsuri, la care sa
adaugă și menținerea combinelor î'n
permanență la marginea lanurilor
pentru a incepe lucrul de îndată ce
sint identificate porțiuni zvintate,
garantează că și in județul Iași sece
rișul orzului de pe cele 13 000 hec
tare va putea fi încheiat la timp și
fără pierderi. Comitetul județean de
partid a indicat ca in același fel Să
se procedeze și la recoltarea griului.

Mano Ie CORCACÎ
corespondentul „Scinteii*

mul lunii iunie, s-au depozitat doar
9 600 tone. în timp ce unitățile din
consiliul agroindustrial Aiud au
strins 80 la sută din cantitățile, pre
văzute. cele din consiliul agroindus
trial Cunța au realizat doar 20 la
sută. Iată deci destule argumente
pentru a șe acțiopa țcit tbață răspun
derea; pentru c|l. furajele șă ajungă,
fără intir?iere,'.;în finaro.

în județul Alba se desfășoară o
suprafață. Problema este cunoscută,
acțiune susținută,.pentru stringerea^^ar,. n(țjse... acționează. cu destulă
transportul și depozitarea furajeloF;.,-. ■ energie pentru rezolvarea ei.
La
Ploile frecvente,au favorizat creștecooperațiva agricolă din Unirea se
rea masei verzi,în fiecarțWimăi .SHa în'îiimp finul" de trifoi de
tate pot fi adunate cantități mal
pe 10 hectare.
mari de fin decit în anii precedenți.
Ștefan D1N1CA
Pe ansamblul județului, față da
Instabilitatea vremii a determinat
15 000 tone fîn prevăzute în progracorespondentul „Scinteii*
luarea unor măsuri speciale, îndeo
sebi pentru uscarea finului. Viorel
CONSTANTA
Miculescu, directorul asociației eco
nomice intercooperatiste de creștere
și îngrășate a tineretului bovin Mirăslău, ne spunea : „De la prima
Lucerna trebuie conservată pentru iarnă!
coasă am asigurat mai bine de ju
mătate din necesarul de fin, respec
La indicația Comitetului județean
Mircea Bucur, avea să ne convingă
tiv 300 din 520 tone, întreaga recoltă
de partid Constanța, suprafețele cul
cit de rațională este măsura aminti
de trifoi și lucernă este depozitată
tivate cu lucernă au crescut simți
tă. Aici, cele 58 hectare de lucernă
în apropierea grajdurilor, pe plat
tor, incit această cultură reprezintă
nouă au fost recoltate
din timp,
forma de furaje. In citeva zile va
în prezent 65—70 la sută din totalul
transformate în 100 tone de fin. Și
începe coasa a doua".
bazei furajere a județului. Concomi
la
cooperativa
agricolă
Cumpăna,
O vorbă de prin partea locului
tent, au fost extinse și pajiștile in
de la lucerna veche s-au asigurat
spune că
„finul se pierde atunci
sămînțate cu încă 1 000 hectare, su
100 tone fin, iar de la cea nouă •—
cînd, după ce s-a uscat, este plouat
prafață care se adaugă celor 3 000
alte 150 tone. Acestor cantități li sa
in cîmp". Pentru a se preveni ase
hectare existente din anul trecut.
adaugă 190 tone fin de borceag;
menea neajunsuri, conducerea coo
Important este însă ce cantități de
în alte unități agricole — coopera
perativei agricole din Mirăslău, îm
furaje se string și se depozitează
tivele agricole Petroșani, Pecineaga,
preună cu primăria, a concentrat la
pentru
iarnă.
Or,
în
cooperativele
Chimogeni, Grădina, Ciobanu și al
transportul finului toate atelajele
agricole din județ, față de prevede
tele — culturile de lucerna sint
din comună. în citeva zile, 200 tone
rile
cuprinse
în
programul
pe
lunile
menținute pentru a se recolta ca
de fin au fost depozitate In fînare.
mai-iunie
au fost depozitate mai
masă verde și administra zilVremea umedă a favorizat și creș
puțin de 50 la sută din cantitățile
nic în furajarea animalelor, pro
terea ierbii pe pășune. De aceea,
prevăzute de fin. De ce ? Din capul
blema asigurării finului
•• • •
<__
pentru
cooperatorii din Mirăslău au rezer
locului,
trebuie
să
spunem
că
sta

iarnă fiind lăsată pe planul doi. Ca
vat șl pășunea pentru coasă. Ingidiul
recoltării
Ia
lucerna
aflată
în
urmare, ia Comana, Ciocirlia de Jos,
nerul-șef al cooperativei, loan Sas,
primul an este nesatisfăcător. în
Tâtaru și în alte unități, deși există
ne înfățișează rezultatele : „S-au
condițiile
acestui
an,
cu
vreme
ră

suprafețe importante cultivate cu
cosit 35 hectare de pășune, rezultînd
coroasă, care a stînjenit dezvoltarea
lucernă, insămînțate încă din anii
3 tone de fîn la hectar. Fin de ca
normală a noilor lucerniere, mari
trecuți, dar și culturi noi, întreaga
litate, pășunea fiind supraînsămînțasuprafețe
din
aceste
culturi
au
fost
cantitate de masă verde a fost dată
tă cu trifoi și ierburi. Ne-am propus
infestate
cu
rapiță
și
buruieni.
Ca
In furajare, uitîndu-se cu desăvâr
să strîngem 1 100 tone de fîn și o
atare, specialiștii direcției agricole
șire de asigurarea proviziilor de fin
rezervă de 150 tone".
pentru iarnă. Organele agricole au
au recomandat curățirea imediată a
Și la cooperativa agricolă din
datoria
să urmărească Îndeaproape
■culturilor print.r-o primă coasă, efec
Măhăceni au fost mobilizați la cosit
ca în fiecare unitate agricolă să se
186 de oameni, iar Ia transport — 35
tuată la înălțimea de 12—15 centi
depoziteze cit mai mult fin, asigurinde atelaje. Președintele cooperativei,
metri, după care, la începutul lunii
du-se condițiile necesare bunei fuSimion Apian, nu este mulțumit da
Iulie, să se efectueze cea de-a doua
rajări a animalelor in perioada de
rezultatele de pînă acum. De ce ?
coasă. în multe unități indicația s-a
Iarnă.
Finul reziiltat de pe cele 83 hectare
respectat,
dar
în
altele
—
nu.
de trifoi n-a fost transportat în în
La cooperativa agricolă din Olteni,
George MIHAESCU
tregime, iar fînețele naturale n-au
fost cosite decit de pe jumătate din
țelul fermei zootehnice,
inginerul
corespondentul „Scinteii
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LA ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINA TULCEA

lor — ne spunea tovarășul Vasiie
llrsu, secretarul comitetului de
partid din întreprindere. Dezbateri
le s-au dovedit deosebit de eficien
te. Muncitorii și specialiștii, cunoscind posibilitățile de creștere a pro
ducției la fiecare din locurile lor
de muncă, au făcut numeroase pro
puneri, care, o dată transpuse in
practică, au determinat îmbunătăți
rea treptată a activității, în luna
aprilie am realizat integral sarci
nile de plan la producția fizică;
apoi, in luna mai, planul a fost de
pășit, recuperînd totodată aproape
1 000 tone din restanța înregistrată
la începutul anului.
Rezultatele obținute se datoresc
activității susținute a specialiști
lor, a tuturor oamenilor muncii,
care urmăresc permanent exploa
tarea instalațiilor la parametri su
periori. Pentru imbunătățirea asis
tenței tehnice, toți specialiștii din
întreprindere au fost trccuți să lu
creze în schimburi. Așa s-a ajuns la
realizarea unor parametri de produc
ție egali pe toate schimburile, la
eliminarea „locurilor înguste" de pe
fluxul de fabricație, mai ales în
schimburile II și III.
Ținîndu-se seama de propunerile

LOCUITORI Al SATELOR!

În prim planul atenției: RECOLTAREA FURAJELOR!

fi

La Tulcea se realizează peste 60
la sută din producția de alumină a
țării, materie primă necesară atit
pentru întreprinderea de aluminiu
din Slatina, cit și pentru unitățile
economice care produc obiecte din
porțelan, sticlă și cărămizi refrac
tare. Deci, de realizarea ritmică a
producției de alumină depinde în
mare măsură buna desfășurare a
proceselor tehnologice în zeci de uni
tăți economice din diferite zone ale
țării. Pornind de aici, să vedem cum
își îndeplinesc oamenii muncii de la
întreprinderea de alumină din Tul
cea sarcinile ce le revin.
In general, se cunosc condițiile na
turale deosebit de grele în care s-a
lucrat la începutul anului și cauze
le care au făcut ca după primul tri
mestru să se înregistreze o restan
ță de peste 15 000 tone la producția,
fizică de alumină. Oamenii muncii"
de aici nu au cedat insă în fața
greutăților, examinînd cu responsa
bilitate posibilitățile existente, au
luat măsuri pentru redresarea si
tuației.
— în 'plenara lărgită a comitetu
lui de partid, în fiecare organizație
de bază am analizat, în luna apri
lie, problema recuperării restanțe-

SPECIALIȘTI \
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TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

• Toți beneficiarii care ridică din bazele de aprovizionare tehnicomaterială piese noi să fie obligați să le predea pe cele uzate, iar de
aici, sub un control de specialitate, să ia drumul recondiționării, lată ce
prevede in acest sens Decretul 465/1979 : „Livrarea materiilor prime, ma
terialelor și pieselor noi se face numai pe măsura îndeplinirii de către
beneficiar a obligației de recuperare a resurselor materiale refolosibile,
rezultată din plan sau din normele și normativele de recuperare și recondiționare".
• Să nu se admită sub nici un motiv trimiterea la retopit a unor
repere a căror stare tehnică face posibilă recondiționarea și refolosirea.
• Să fie larg răspindite in unitățile cu mari parcuri auto tehnologiile
cele mai noi și eficiente de recondiționare a pieselor de schimb, precum
ți nomenclatorul întocmit de Ministerul Transporturilor și Telecomunica
țiilor care cuprinde reperele ce pot fi recondiționate și refolosite in con
diții de eficiență economică și tehnică.
® Să se livreze de urgență bazelor de aprovizionare tehnico-mate
rială cantități corespunzătoare de piese recondiționate, care să le înlo
cuiască pe cele noi intr-o proporție mai mare decit in prezent.

COOPERATORI,

Folosiți din plin combinele și celelalte utilaje, fiecare
oră bună de lucru, organizați-vă temeinic munca în cîmp,
astfel incit întreaga recoltă de cereale să fie strînsă, transpor
tată și depozitată intr-un timp scurt, evitîndu-se orice pierderi!

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!

Soluții oferite
tavă«46
dar ignorate

Organele și organizațiile de partid, consiliile populara
și direcțiile agricole, cadrele do conducere și specialiștii
din unitățile agricole au datoria să asiguro folosirea din
plin a puternicei baze tehnice de care dispune agricul
tura — combine, prese de balotat, mijloace de transport
— astfel incit și in actualele condiții de lucru determi
nate de timpul instabil, secerișul să se desfășoare repede.
De asemenea, este necesar ca lanurile căzute să fie recol
tate cu ajutorul coaselor și secerilor. Din recolta acestui
an nu trebuie să sc piardă nici un spic, nici un bob 1

formulate de oamenii muncii cu pri
lejul analizelor întreprinse, in fiecare
secție s-a trecut Ia rezolvarea unor
probleme vitale pentru buna func
ționare a instalațiilor. Una din aces
tea se referă la asigurarea funcțio
nării fără întrerupere a bateriilor de
autoclave. Registrele de încălzire din
autoclave, care nu funcționau cores
punzător, au fost înlocuite cu altele
concepute și realizate în întreprin
dere. Numai pe această bază, ran
damentul de extracție a aluminei din
bauxită a sporit cu aproape 10 pro
cente, ceea ce înseamnă creșteri
substanțiale de producție pe. întregul
flux tehnologic.
în scopul creșterii producției, în
ultimele luni au fost realizate ample
lucrări de modernizare și la instala
ția de descompunere. „Pentru men
ținerea unei temperaturi constante
in vasele de descompunere — ne
spunea maistrul Teodor Corbu —
am montat pereți de protecție. Acum,
nu numai că obținem producțiile
planificate, dar și depășim graficele
zilnice de producție cu 10 la sută".
Din discuțiile purtate cu muncitori
și specialiști din întreprindere am
desprins faptul că, acționindu-se în
spiritul orientărilor și indicațiilor

formulate de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu Ia recenta plenară comună
a Consiliului Național al Oamenilor
Muncii și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, s-a
inițiat o adevărată competiție între
secțiile de producție pentru găsirea
unor noi modalități de îmbunătățire
a fluxului de fabricație, în scopul
sporirii producției de alumină și re
ducerii consumurilor de materii
prime, combustibili și energie. Așa a
apărut, ideea folosirii adaosului do
lapte de var, asigurîndu-se pe această
cale o creștere a indicelui de extra
gere a aluminei din bauxită cu 7 la
sută.
în același context, pentru dimi
nuarea opririlor accidentale a fost
reorganizată activitatea de reparații.
Ca urmare a constituirii unor echipe
de întreținere repartizate pe schim
buri și pe instalații, graficele de re
vizie și reparații sint respectate cu
strictețe, iar opririle accidentale au
dispărut practic din rapoartele zil
nice de lucru in lunile mai și iunie.
De un real folos se dovedește acum
ți faptul că, în lunile de iarnă, cînd
întreprinderea a întîmpinat unele
dificultăți in aprovizionarea cu ma
terii prime, energie și combustibil,
au fost realizate reparațiile planifi
cate pentru perioada de vară. Astfel,
s-au executat in devans lucrările de
reparații la o baterie de autoclave,
la două mori cu bile, la o linie
tehnologică de evaporare și au fost
revizuite două vase de descompu
nere și un îngroșător de la instalația
de filtrare roșie. O dată cu efectuarea
reparațiilor, oamenii muncii din în
treprindere au modernizat instala
țiile și utilajele, mărind astfel ran
damentul acestora.

Experiența acumulată în ultimele
luni demonstrează că, prin mobili
zarea întregului colectiv, prin consul
tarea largă a oamenilor muncii sa
găsesc soluții de îmbunătățire con
tinuă a activității productive, in
vederea realizării ritmice a sarcinilor
de plan. Există insă unele problema
care nu pot fi soluționate de aluminiștii tulceni. Este vorba de aprovi
zionarea necorespunzătoare cu leșie
de sodă, fără de care uzina nu poate
funcționa la parametrii stabiliți. „în
luna iunie, fată de 2 560 tone da
sodă, cit s-a repartizat, ne spunea
tovarășul Gavrilă Pop, directorul co
mercial al întreprinderii — am pri
mit doar 2 080 tone. Din această
Cauză, in luna iunie planul de pro
ducție nu a fost îndeplinit inte
gral. Cu toate că există un or
din al Ministerului Industriei Chi
mice prin care se subliniază faptul că
întreprinderea noastră are prioritate
la livrarea leșiei de sodă, combina
tele chimice din Rimnieu Vilcea șl
Giurgiu, cărora li se adresează or
dinul, il ignoră, zădărnicind în felul
acesta efortul pe care il face colec
tivul nostru pentru recuperarea res
tanțelor la producția fizică". De aici
necesitatea intervenției operative a
Ministerului Industriei Chimice pen
tru a pune capăt imediat acestui act
de indisciplină. Respectarea obliga
țiilor contractuale de către cele două
combinate chimice devine cu atit mal
imperioasă dacă se are în vedere că,
în condițiile nelivrării ritmice a leșiei
de sodă, întreprinderea de alumină
din Tulcea va fi obligată să reducă
din nou ritmul activității.

Neculai AMIHULESE1
corespondentul „Scinteii*
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...ASEMENEA UNUI BRAD ARGINTIU
de ani de la Congresul al IX-lea al
„Ai o părere ? Ai o idee ?
Ai o propunere?" între
bările sint scrise deasupra
intrării în întreprinderea
de producție industrială
pentru construcții căi fera
te „Harghita", din Miercu
rea-Ciuc.
— Și... aveți ? Ce faceți
cu ele ?
Ne-a răspuns ing. Sergiu
Sicorschi, directorul ad
junct. ,
— Avem. Le adunăm.
Azi una, mîine alta... și le
aplicăm. Datorită lor am
ajuns departe. Unde ? Păi
prin Thailanda, Suedia,
R.F.G., Maroc, Algeria, Da
nemarca... Adică pe-acolo
ajung produsele noastre.
Și știți de unde am plecat?
Noi sîntem ceea ce în urmă
cu douăzeci de ani se nu
mea cu netrucată mîndrie
„industria locală" a orașu
lui. Cam pe atunci s-au
lansat întrebările...
— De unde au pornit ?
— Din
organizația de
partid. Comuniștii le-au
afișat peste tot. Obiceiul a
rămas. Acum le-am scris
cu litere mari, chiar la
poartă. Părerile, ideile și
propunerile n-au întîrziat:
„Să facem menghine" ; „în
județ sînt o mulțime de
cariere de piatră, hai să le
valorificăm" ; „Ce-ar fi
dacă am construi utilaje
pentru prelucrarea sub
stanțelor minerale utile ?“
Și așa mai departe, pină
cînd ideile au devenit...
produse ; din ce in ce mai
bune, din ce in ce mai apreciate... La început, granulatorul prin
impact a
fost o idee ; le fel percu
torul hidromecanic ; la fel
ciurul girațional ; la fel
foreza rotopercutantă au
topropulsată... Acum toate
acestea sînt utilaje bine cu
noscute in carierele de tot
felul din țară și din străi
nătate. Ne mindrim cu
ele. Dar, mai ales, ne mîndrim cu oamenii care le-au
făcut :
inginerii
Zsold
Zsygmond, Aurel Lumperdan și Alpăr Meszăros de

la proiectare, cu maiștrii
Szabă Gyârfăs, Keresztes
Măzes și Lajos Iosif, cu
muncitorii de la turnătoria
nouă... Ce-ar fi să-i cu
noașteți personal 1
Este exact ceea ce do
ream, așa că iată-ne asistind la umplerea cu lichi
dul incandescent a forme
lor din care vor „răsări",
după răcire și dezbatere,
plăcile de presiune ale
unor viitoare concasoare
Cu mișcări sigure, pre
cise, macaragiul Sandor
Ladislau plimbă oala cu
foc pe deasupra halei, o
coboară
deasupra
formelor. Sandor Istvan și
Sandor Gabor — deși poar
tă același nume, toți acești
„Sandor" nu-s frați, nici
măcar rude — o înclină
atit cit
trebuie... Nici o
ezitare, efortul este simulcei trei parcă ar fi
unul... La Reșița,
Hunedoara, Galați etc. etc.
asemenea faptă este loc
comun, dar• la MiercureaCiuc prima șarjă de oțel
s-a elaborat abia in luna
anului treoctombrie a
cut...
— Ne-am obișnuit cu
performanțele,
Aici,
Ia
noi, oamenii trăiesc în viitor, ne explică Sergiu Si__
corschi. întîi am crezut că
glumește, apoi ne-am con
vins că spusele sale sînt
adevărul curat : IPICCF
„Harghita" și-a îndeplinit
planul cincinal la producția-marfă industrială cu 9
luni și douăzeci și cinci de
zile înainte de termen, iar
planul la export l-a rea
lizat încă din august 1984.
Cum au reușit nu-i greu
de înțeles. La plecare,
ne-am mai uitat o dată la
întrebările scrise deasupra
intrării : „Ai o părere 1
Ai o idee ? Ai o propu
nere ?“ Și nu ne-am neai
mirat deloc văzînd cum,
cățărat pe zidul dinspre
drum, un om fixa la mare
înălțime
emblema
mult
mărită a „Ordinului Muncii"
clasa a Il-a cu care între-

prinderea a fost distinsă
zilele trecute, pentru a
cincea oară consecutiv.
Cele de mai sus le-am
consemnat pe platforma
industrială de Vest a municipiului Miercurea-Ciuc.
Am fost însă și pe plat
forma de Est, la între
prinderea de tractoare. în
cinstea apropiatei sărbători — aniversarea a două
decenii de la Congresul al
IX-lea al partidului —
„tractoriștii"
harghiteni
s-au angajat lntr-o lună

Echipa
de reporteri
ai „Scînteii“
transmite din
Miercurea-Ciuc
record In producție. Ce în
seamnă acest lucru ne-a
detaliat inginerul Deaky
directorul întreTibor,
prinderii :
— Scontăm realizarea unei valori de o sută de
milioane de lei, ceea ce
înseamnă dublul produc
ției fizice a întregului an
1976. Ca să puteți înțelege
mai bine ce înseamnă această cifră adăugăm că
niciodată pînă acum, în
nici o lună, valoarea pro
ducției noastre n-a trecut
dincolo de 92 milioane de
lei. Sîntem o întreprin
dere inaugurată în pre
zența tovarășului Nicolae
Ceaușescu și dorim să omagiem cu fapte de mun
că deosebite aniversarea a
20 de ani de la Congresul
al IX-lea al partidului
nostru. De la începutul fa
bricației și pînă azi am
livrat
25 000
tractoare
„Made"... Miercurea-Ciuc,
din care au fost exportate
peste 11 000. Calitatea lor
o atestă atît medalia de
aur pe care am cîștigat-o
la
Leipzig, în 1982, cu

SV-445, cît șl scrisorile de
mulțumire pe care le pri
mim.
— Ne puteți oferi un
exemplu ?
— Iată, această scrisoare
ne-a fost expediată pe 19
decembrie 1984 din Alge
ria. Firma „Onama" atestă
calitatea bună a celor 3 000
de tractoare S 530, ceea ce
a condus la reînnoirea
contractelor cu noi. Calita
te bună înseamnă oameni
de înaltă calificare.
— De unde ? Toată lu
mea știe că industrie, la
Miercurea-Ciuc, n-a fost.
— S-au întors acasă cei
care lucrau la „Tractorul"Brașov. Ei au fost baza,
nucleul inițial, dar acum
ni-i pregătim singuri. Pro
ducția crește, tehnologiile
sînt de vîrf, oamenii tre
buie să fie pe măsură.
Ne-am convins că lucru
rile stau exact așa vizitînd
întreprinderea.
Hemmer
Rezsd — „am lucrat și la
«service»-ul
nostru din
China" — șef de echipă Ia
atelierul de montaj, ne-a
asigurat că, „pînă diseară,
lotul de tractoare S-531-L
va fi gata pentru livrare.
A fost solicitat de partene
rul ecuadorian in urmă cu
doar o lună de zile, într-o
variantă care este unică in
țară... A fost nevoie să ne
concentrăm serios, dar avem și oameni și mașini
bune, așa că nu se putea
să nu reușim. La noi, cei
trei „D“ sînt literă de
lege".
— Ce
înseamnă
trei
„D“ ?
— Datorie.
Disciplină.
Devotament. Au sărit să
ne întindă o mină de aju
tor cei mai buni muncitori
de la sculărie : Eusebiu
Militaru, Găl Ferenc, Ma
riana Anghel, Vasile Or
ban, Ioan Cucu...
Atmosferă de muncă în
suflețită, eforturi susținuta
pentru îndeplinirea și de
pășirea tuturor indicatori
lor de plan, iată ceea ce
caracterizează acum viața

productivă (șl nu numai) a
municipiului
MiercureaCiuc. Performanțele dedi
cate aniversării de la 19
iulie se înmulțesc pe zi ce
trece, întrecerea socialistă
se desfășoară la cote din
tre cele mai înalte. Pe Ho
gea Miron, Tamaș Ferenc,
Elisabeta Colceriu și alți
muncitori la Fabrica de
prefabricate
i-am găsit
zorind pentru a putea ra
porta îndeplinirea angaja
mentului asumat : planul
de producție pe această
lună îndeplinit cu cinci
zile înainte de termen ;
am fost lingă oamenii subinginerului Haba Miklos
de la întreprinderea antre
priză și construcții montaj
Harghita, cînd tocmai ter
minau de finisat aparta
mentul cu numărul 2 800 —
bloc 32, scara 2 A, aparta
mentul 4 — din superbul
ansamblu de locuințe al
noului centru civic. Am
discutat cu timplarul Au
rel Labanc și cu zugravul
Sandor Lajos. Ne-au spus :
„Am organizat zile de
muncă record pentru a
marca și in acest fel recu
noștința noastră față de
partid și față de secretarul
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru
tot ceea ce au făcut pen
tru dezvoltarea municipiu
lui Miercurea-Ciuc".
„Un om a străbătut nceste plaiuri", este titlul
unui frumos album editat
de secția de propagandă a
Comitetului județean Har
ghita al P.C.R. Spicuim
din comentariul introduc
tiv : „Pe aceste meleaguri
de obirșie a Oltului, Mure
șului și Tirnavelor se des
fășoară o eroică epopee
constructivă care se leagă
strins și nemijlocit de nu
mele secretarului general al partidului, președințele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
De numele celui care a
rostit de la tribună, în
timpul unei adunări popu
lare la Miercurea-Ciuc, a-
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OCTOMBRIE 1976 — Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu,
preună cu organele locale de partid și de stat examinează macheta ansamblului arhitectonic
al municipiului Miercurea-Ciuc

devărul, că o reală egali
tate intre cetățenii acestei
țări, indiferent de naționa
litate, se realizează in pri
mul rind prin dezvoltarea
economică și social-culturală armonioasă a tuturor
județelor țării, inclusiv a
acestor locuri unde trăiesc
laolaltă, in înfrățire, ro
mâni și maghiari".
Este o constatare valida
tă de însăși realitate. Aici,
la Miercurea-Ciuc — ca
peste tot în România acestor ani numiți pe bună
dreptate „Epoca Ceaușescu"
— rolul de ctitor al pre
ședintelui Republicii s-a
evidențiat în mod deose
bit. La nici 13 luni după
memorabilul Congres al
IX-lea — mal precis : Ia
13 august 1966 — tovarășul
Nicolae Ceaușescu a făcut
prima vizită aici, la Mier
curea-Ciuc. Au urmat al
tețe : 26, apgust , 1968, 11
august • ț97i,
octombrie
1976, 20 iunie 1978. Dez•- voltările succesive ale orașului sînt în relație cau
zală cu aceste vizite, sînt
materializarea orientărilor
și indicațiilor date de se
cretarul general aici, la
fața locului.
Așa se face că astăzi, în
perimetrul a 785 de hecta
re — in 1965, MiercureaCiuc avea o suprafață
doar de 314 hectare — s-au
reunit peste 45 000 de inte
ligențe, hărnicii,
voințe
ferm hotărite să facă totul
pentru ca și_străvechile ți
nuturi ale Ciucului să fie
conectate la magistralele
Ceea ce vedeți în imaginea din dreapta este imaginea de astăzi a centrului civic din municipiul Miercurea-Ciuc. Ceea ce exista pe același loc, in urmă
economice ale socialismucu două decenii, vă edifică fotografia de epocă din stingă
lui.
în
aceste
ultime

două decenii, MiercureaCiuc s-a dovedit a fi un
vast șantier al muncii în
frățite, Iosif Bușlig, primvicepreședinte
al
con
siliului popular municipal,
ne spunea : „Dezvoltării
orașului i-au fost afectate
fonduri de investiții de
peste 9 miliarde de lei.
Față de 1965, valoarea
producției industriale a
crescut de 190 de ori.
Douăsprezece întreprinderi
de primă importanță dis
puse pe două platforme
industriale — de Est și de
Vest — au creat în aceste
două decenii peste 22 000 noi
locuri de muncă, numărul
personalului muncitor din
municipiu a trecut in acest an de 30 000".
— La sentimentele de
dragoste, oamenii răspund
cu sentimente de dragos
te, ne spunea și Bokor
Molse, fost ' vicepreședinte
al municipiului MiercureaCitic în perioada 1965—
1982; A adăugat : „Ca do
vadă a ceea ce afirmam,
Iată această fotografie. A
fost făcută sîmbătă, 13 au
gust 1966, cu prilejul pnmei vizite de lucru in ora
șul nostru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Priviți,
se vede bine bucuria înti
părită pe fețele oamenilor,
zîmbetele și satisfacția cu
care îi oferă flori. Atunci
ne-a spus : Dorim ca ora
șul Miercurea-Ciuc să de
vină o fală a locuitorilor
plaiurilor harghitene. Cu
acel prilej, la rugămintea
noastră, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a sădit un pui
de brad argintiu lingă mo-

numentul eroilor români
350 000 volume), valoarea
din parcul orașului. Trec
desfacerilor de mărfuri da
deseori și-1 privesc. An
la 156 600 lei pe an la pes
după an trunchiul acelui
te 1 miliard de lei pe an.
brad își mai adaugă un
Tot în acești ,20 de ani
cerc, crește, se dezvoltă
— deci din 1965 pînă azi
viguros, iar în jurul lui
— lungimea străzilor a
crește șl se dezvoltă ora
crescut de la 47 km la 93
șul. Aflați dv. că pe mulți
km (asfaltate și moderni
dintre cei plecați cîndva
zate), rețeaua de apă de 'a
în căutare de lucru prin
4,3 km la 46,4 km, canali
țară i-a adus acasă acest
zarea publică de la 1,3 km
brad...
la 25,3 km, rețeaua de terDe pe planșeul de îa emoficare de la 0 (zero !)
tajul 10, rezemați de atila 24,9 km, parcurile, zo
cui blocului B 32 priveam
nele verzi de la 12 la 52
noul centru civic. E cazul
hectare... Apropo de posis-o mărturisim : noul cen
bilitățile pe care le oferă
tru al orașului MiercureaMiercurea-Ciuc
pentru
Ciuc este la fel de frumos
consumarea în chip plăcut
ca cel de la Vaslui, Baia
și util a timpului liber :
Mare, Craiova, Tîrgovișnoua casă da cultură (ete... Merită să treceți în
xistă două 1), „palatul de
concediul dv. și prin Mier
gheață" (în care s-au or
curea-Ciuc. Vă garantăm
ganizat în acești ani două
că aveți ce vedea.
campionate mondiale de
hochei, marele hobby al
Majoritatea dintre cele
localnicilor), pista de pati
10 900 de apartamente con
naj viteză (unică in Româstruite în ultimele două
debenil — în 1965 nu fexis- 1 nici!), muzeul județean,
zonele de agrement. Cali
tău decît 343 1
ati"' fost
tatea vieții locuitorilor aînălțate pe loc gol. Ce a
cestei
localități
altădată
mai însemnat urbaniza
uitată, condamnată la îna
rea... orașului ne-au spupoiere, a făcut în ultimele
s-o tovarășii de la consi
două decenii un salt uriaș.
liul popular. S-au con
Explicația 7 Se află aproa
struit în acești ani spita
pe, foarte aproape de
lul cu 700 de paturi, poli
Miercurea-Ciuc
: cele două
clinica, numărul locurilor
platforme industriale — de
la creșe și grădinițe a
Est și de Vest. Dezvolta
crescut de la 470 la 2 900,
rea, puterea și frumusețea
al școlilor de la 10 la 18,
vieții din Miercurea-Ciuc
al cadrelor didactice de Ia
și din jur acolo își au iz
140 la 900, al medicilor,
vorul, la locurile de mun
personalului mediu sanitar
și farmaciștilor de la 227
că create în aceste două
decenii.
la 640, al cinematografelor
de la 1 la 3, al biblioteci
lor publice de Ia 24 (cu
Mircea BUNEA
66 000 de volume) la 67 (cu
Ioan D. KISS

ÎN NOUĂ ZILE, CÎT ÎN ÎNTREGUL AN 1965!
(Urmare din pag. I)

patru flori pentru fiecare
locuitor.
Să revenim ''însă la ar
gumentele noăstre — cele
in fața cărora, spuneam,
piteșteanul
get-beget va
renunța să se mai supere
și iși va aduce aminte că
Piteștii anului 1965 nu
erau, în fond, foarte, foarte
departe de imaginea anu
lui 1950, să zicem, de vre
mea cind clădirea nouă a
Casei Armatei era printre
cele mai arătoase din oraș.
(Frumoasă este ea și aștăzi,
dar, recunoaște oricine,
modestă...).
Să începem prin a spune
că circa 82 la sută dintre
locuitorii orașului locuiesc
in case construite după
1965 ; și se cuvine să adăugăm, neapărat, că popu
lația municipiului este de
circa trei ori și jumătate
mai mare decît in acel an.
O singură comparație, edi
ficatoare : doar populația
școlară a Piteștiului de
astăzi — elevi și studenți
— reprezintă patru cincimi
din totalul populației anu
lui 1965 1
Să facem, călăuziți de
arhitecții Valeriu Mânu,
directorul Institutului de
proiectare al județului Ar
geș, și Ion Popescu o că
lătorie imaginară, o călătorie-argumentare în mu
nicipiu.
Intrăm
dinspre
București, lăsînd în urmă,
in stînga, Combinatul pe
trochimic — gigantul a
cărui inimă pulsează 24 de
ore din 24 — și ne
angajăm
în traversarea
orașului prin primul tron
son
din
marele bule
vard ax, tronson care
poartă numele bulevardul
Petrochimiștilor. Trecem în
bulevardul Republicii —
artere mari, cu patru benzi
de circulație — și avem în
stînga cartierul Craiovei.
Are 4 000 de apartamente
și a fost construit între
1965 și 1969.
Se învecinează cu car
tierul Exercițiu. Cele 4 500
de apartamente au fost

înălțate între 1976 și 1980.
E original prin aceea că o
parte din vechiul fond de
locuințe a fost păstrat și
îmbinarea între modern și
tradițional incintă ochiul.
...Și am ajuns în centru.
Este nucleul acela care a
iradiat și continuă să ira
dieze modernizarea, civili
zația socialistă, locul de re
ferință al Piteștiului con
temporan. In primul rînd,
este frumos ! Afirmația cea
mai banală și — poate
tocmai de aceea... — cel
mai greu de dovedit. In
piața centrală se află
sediul politico-administrativ al județului Argeș și
o casă de cultură — ambe
le modele de bun gust
arhitectonic.
Alături, strada 1 Mai
(1979—1984), cu blocurile
ei denivelate de 6—7—8—9
etaje se oferă, după mo
desta noastră opinie, ca
model de rezolvare a unei
artere cu un mare flux de
circulație care preia și o
parte din sarcina de tra
versare a orașului. După o
impresionantă intersecție —
ir, colțul ei, o clădire
„veche", adica din anii 150,
Ia dreapta, cartierul Bucu
rești, cel în care entu
ziastul de care am pomenit
mai înainte spunea că și-ar
petrece concediul.
Sâ mai vorbim despre
cartierul Găvana, altădată
o comună, cartier înălțat
în ultimii zece ani ; despre
Negru Vodă, ridicat între
1969 și 1974 ; despre car
tierul Petrochimiștilor, me
zinul cartierelor piteștene,
a cărui construcție a început
în 1978 ; despre Războieni,
durat în 1970—1973, cu
blocuri avînd între 4 și 12
etaje ; despre Trivale, așe
zat pe înalta terasă din
vestul
municipiului,
pe
locul fostului tirg al orașu
lui, un adevărat parc con
struit
între
1970—1984 ;
despre
I.R.T.A.,
despre
Ceair, despre atîtea și
atitea alte zone noi care,
pentru că nu au mii de apartamente nu s-au ridicat

— în limbajul curent, cel
puțin — la demnitatea de
„cartier", dar pentru asta
nu sînt mai puțin fru
moase, mai puțin elegan
te. In total, însumînd —
doar cele din urmă — cir
ca 28 000 de apartamente
in blocuri mari și mici, în
vile, întretăiate de parcuri,
de scuaruri, de promenade,
de terase care îi fac pe
piteșteni să socotească orașul lor drept cel mai
frumos din țară.
Și dacă au dreptate ?
Și atunci cum să nu le
dai dreptate cînd nu le
vine să creadă că doar
două decenii, doar două
zeci de ani îi despart de
vechiul oraș cu care le ve
nea cam greu să se mîndrească ? Și să nu-i dai
dreptate primarului muni
cipiului,
Manole
Bivol,
atunci cînd afirmă că
„fiecare cetățean al Pi
teștiului,. o spun cu mîna
pe inimă, este un activist
obștesc al edilității, anga
jat în menținerea frumu
seții și curățeniei muni
cipiului, a înfățișării sale
moderne și
civilizate" ?
Ba da.

La temelia marilor
transformări —
modemele
platforme
industriale
Sînt curente comparațiile
de acest gen : întreaga pro
ducție de... a anului 1945
se realizează astăzi în...
zile ; sau, cînd este vorba
de comparația cu anul 1965,
în... săptămîni. Ei bine,
unul dintre titlurile de
mindrie ale municipiului
de pe Argeș este și aces
ta : întreaga producțiemarfă industrială a anului
1965 se realizează astăzi,
în iulie 1985, IN NOUA
ZILE !
Atît — și ar fi de ajuns

pentru a avea dimensiu
nea excepționalelor ritmuri
care au guvernat și guver
nează procesul de indus
trializare într-una din zo
nele țării care părea cel
mai puțin aptă să-l trăias
că. Pentru că nu avea tra
diție, pentru că nu avea
forță de muncă calificată,
pentru că, pentru că... As
tăzi ? Cifra de mai sus, la
care se cuvine să mai adăugăm una, fără de care
realitatea industrială piteșteană s-ar înțelege mai
greu : numărul inginerilor
și tehnicienilor din muni
cipiu reprezintă circa 30 la
sută din numărul total al
locuitorilor pe care el îi
avea în 1948. Avem In această cifră dimensiunea
clară și a creșterii nume
rice a populației și, mai cu
seamă, a sporului de com
petență tehnică, a puterii
industriei piteștene.
Ca și in alte localități ale
patriei, dezvoltarea muni
cipiului nu poate fi pe de
plin înțeleasă decît dacă
vorbim nu de unități in
dustriale, ci de platforme
— adevărate centre de
pulsație a forței sale in
dustriale: Pitești-Sud (plat
forma industriei petrochi
mice), Pitești-Nord (plat
forma industriei ușoare șl
alimentare) și
Pitești-Est
(platforma Industriei con
structoare de mașini). In
dustria a luat cu asalt
orașul concomitent din trei
părți : ba, putem spune, și
din interiorul său, pentru
că, așa cum s-a întîmplat
peste tot în România, urba
nizarea a fost corolarul in
dustrializării, urmarea sa
mai mult decît firească. La
Pitești, instalațiile de piroliză și benzile de montaj
au adus după ele blocurile
și lalelele.
Platformele s-au născut
după 1965. Celă 1 000 de
hectare ale combinatului
petrochimic au fost străbă
tute de la început de to
varășul Nicolae Ceaușescu,
ctitorul său, așa cum este
ctitorul României moder

ne. Acolo a avut lungi con
sfătuiri cu specialiștii, cu
oamenii muncii, și
după
fiecare vizită de lucru o
nouă instalație începea să
se adauge celor existente.
Astăzi sînt 20 — fericită
coincidență! — printre care
două rafinării, două insta
lații de piroliză și alte
le, adevărate vîrfuri de șoc
ale industriei moderne.
La 20 august 1968, în uralele a mii de oameni, to
varășul Nicolae Ceaușescu
se urca la volanul unul
automobil „Dacia 1 100",
demara șl... automobilul
produs la Pitești își începea
lungul său traseu care de
mult a trecut peste toate
meridianele și paralelele
planetei. Astăzi, Nicolae
Matea, directorul între
prinderii de automobile
Pitești. îl arată cu mîndrie
în expoziția în care figu
rează la loc de cinste. Tot
acolo figurează macheta
noului cartier al construc
torilor de automobile. Ei
vor să-1 numească Dacia,
și pe bună dreptate. Altă
dată comuna se numea
Colibași — adică cei care
trăiau în colibe. Să mal
comentăm ?...
Pe aceeași platformă, în
treprinderea de motoare electrice, născută, și ea, în
„Epoca Ceaușescu". O uzi
nă modernă, a cărei carac
terizare ni se pare că se
află în următoarea re
marcă a directorului ei, in
ginerul Mihai Zisu : „Au
prins curaj partenerii noștri
externi. Au început să ne
ceară motoare cu un grad
de performanță cum nu se
fabrică în lume. Sînt dis
puși să aștepte chiar un
timp pină le realizăm. Noi
le avem de acum proiec
tate."

Platforma-Nord este lua
tă în stăpînire de industria
ușoară și alimentară. Aici
se află puternicul combi
nat de articole tehnice și
din cauciuc (intrat în func
țiune in 1969), întreprinde
rea de bere (același an),
întreprinderea
de
stofe
„Argeșeana" (același an),
întreprinderi
textile, de
panificație, de încălțămin
te, toate rod al industria
lizării orașului în anii ce
au urmat Congresului al
IX-lea al partidului.
Toate acestea, Piteștiul,
locuitorii săi
le dato
rează, în chipul cel mal
direct, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, care a făcut
aici peste treizeci de vizi
te de lucru, a chibzuit, a
hotărît, a insuflat construc
torilor, chimiștilor, con
structorilor de mașini, tu
turor celor ce muncesc
bărbăție, încredere în forța
lor, voința de a fi mereu
în frunte. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indi
cat căile pe care se va dez
volta municipiul și a ve
gheat ca planurile să prin
dă viață. Combinatul pe
trochimic, întreaga localita
te datorează nespus și to
varășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu,
ale cărei sfaturi înțelepte
au călăuzit eforturile noas
tre. Locuitorii municipiu
lui trăiesc pe deplin sen
timentul că sînt martori
și participant! la scrierea
celei mai glorioase file din
istoria patriei și sint re
cunoscători din adîncul 1nimii celui al cărui nume
îl poartă epoca noastră —
cea mai rodnică din istoria
patriei, iar pentru Pitești
epoca adevăratei sale is
torii. A renașterii și a naș
terii sale.

19 ani șl 7 luni a fost vîrsta medie a muncitorilor
pe care i-am chestionat la „Dacia". Spuneam că este
o vîrstă simbolică : da, intr-un fel este vîrsta orașu
lui de pe Argeș. Atestarea sa documentară s-a intîmplat acum 597 de ani - peste trei ani, șase secole.
Vîrsta Piteștiului contemporan coincide cu vîrsta tine
rilor de la „Dacia".

*
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Prestigiul „Daciei" : competență, hărnicie, eficiență
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EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Învățămîntul,

știința, cultura
-OBIECTIVE PRIORITARE ALE DEZVOLTĂRII

SOCIETĂȚII SOCIALISTE ROMÂNEȘTI
Aniversarea a 20 de ani de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, care a
ales în funcția de secretar general
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, este
un minunat prilej de a trece in
revistă succesele deosebite obținute
de poporul nostru în toate domeniile
de activitate, in această perioadă a
istoriei noastre relativ scurtă, dar
foarte densă ca realizări, pe care o
numim
cu
mindrie
„EPOCA
NICOLAE CEAUȘESCU".
în acești ani, printr-o activitate
eroică, milioanele de oameni ai mun
cii, urmînd cu consecvență partidul
nostru, pe secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au mun
cit zi de zi, ceas de ceas cu com
petență și simț de răspundere, cu
conștiinciozitate, dăruire și spirit de
sacrificiu, dînd o nouă înfățișare, mai
luminoasă patriei noastre. Acești oa
meni minunați, acești oameni noi
sînt opera cea mai de preț a orînduirii noastre socialiste. Partidul
nostru, secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au consi
derat întotdeauna ca unul din obiec
tivele foarte importante făurirea
omului nou, care să sintetizeze în
mod armonios trăsăturile umanismu
lui socialist, un om cu o foarte bună
pregătire profesională la nivelul
celor mai înalte exigențe ale științei
și tehnicii contemporane, cu un larg
orizont cultural, dotat cu o gîndire
cutezătoare, capabil să cunoască și
să înțeleagă legile dezvoltării sociale
și să acționeze conștient pentru
făurirea unei lumi mai bune și mai
drepte pe planeta noastră, a unei
lumi a înțelegerii, a colaborării și
păcii.
în documentele de partid și de stat
din ultimii 20 de ani, in expunerile
și cuvîntările tovarășului Nicolae
Ceaușescu se subliniază in mod con
stant ideea că învățămîntul, știința
ți cultura reprezintă factori deosebit
de importanți pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre co
munism, într-o strînsă corelație dia
lectică cu dezvoltarea forțelor de
producție. într-adevăr, sarcinile le
gate de creșterea productivității
muncii și de ridicare a nivelului ca
litativ al producției, puse în perma
nență de conducerea partidului. și
statului nostru și accentuate puter
nic în documentele Congresului al
XITI-lea al partidului au, prin na
tura lor. o funcție creativă care vi
zează atît cercetarea științifică și
pregătirea profesională și tehnică a
cadrelor, cît și ridicarea nivelului de
cultură generală a maselor.
Principalul factor de educație, de
formare a omului nou. este, învățăreîntul, care îndeplinește; un , rol de
mare importanță pentru asigurarea
cadrelor necesare tuturor domeniilor
producției materiale și spirituale,
învățămintului superior îi revine ro
lul de a asigura cadrele cu pregătire
superioară necesare producției, cer
cetării științifice, dezvoltării tehno
logice și activității de introducere a
progresului tehnic.
Școala românească a traversat în
ultimii 20 de ani o efervescentă pe
rioadă de profunde modernizări și
readaptări înnoitoare într-un proces
continuu aflat sub semnul unei te
meinice integrări în ampla dinamică
a edificării societății noi. Integrarea
organică a învățămintului cu cerce
tarea și producția, concepție revolu
ționară profund originală a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a constituit
un moment de cotitură radicală in
pregătirea forței de muncă și' dez
voltarea multilaterală a personalită
ții umane. La elaborarea acestei con
cepții s-a plecat de la cerința ca
viitorul absolvent al învățămintului
să se racordeze cît mai grabnic, cu
întreaga sa capacitate, în activitatea
de rezolvare a problemelor stringen
te pe care le pune practica, viața,
în acest scop, elevul și studentul
trebuie să se integreze chiar de pe
băncile școlii în problemele concrete
pe care le pune economia națională,
viața social-culturală a patriei.
Integrarea organică a învățămîntului cu cercetarea științifică, produc
ția și viața social-culturală presupu
ne cuprinderea celor trei mari com
ponente ale activității sociale — edu
cația, cercetarea și producția — în
tr-un sistem unitar, astfel îneît fie
care unitate de învățămînt să de
vină, în procesul de pregătire a stu
denților, în același timp o unitate de
?roducție și de cercetare științifică,
n modul acesta se realizează o sim
bioză între pregătirea teoretică și cea
practică, studentul fiind pregătit în
mijlocul realității concrete, în cadrul
unui proces complex în care labora
torul, uzina, cîmpul experimental fac
tot mai mult parte din sfera noțiu
nii de școală.
în ceea ce privește profilul pregă
tirii specialiștilor, la baza învățămîntului stă
principiul politehnizării,
opus concepției undi specializări în
guste, și care asigură absolvenților
școlii sau facultății un larg orizont
profesional, tehnic și științific, o
calificare complexă, multilaterală,
care să le dea posibilitatea să treacă
de la o activitate la alta în raport
cu cerințele societății, cu schimbă
rile rapide ce au loc în economia
noastră modernă, dinamică, în dife
ritele domenii ale activității sociale.
învățămîntul a fost astfel organizat
îneît să se constituie ca un sistem
unitar modern, cu o stabilitate re
marcabilă în structura lui funda
mentală șl cu o mare mobilitate
care-i permite să se adapteze cu
ușurință unor situații noi ce pot
apărea într-un domeniu sau altul, de
la o etapă la alta.
Concepția care stă Ia baza Invățămîntului românesc nu urmărește un
scop utilitarist în sensul îngust al
acestui cuvînt. învățămîntul nu tre
buie să furnizeze elevului sau stu
dentului numai cunoștințele „certe",
pregătindu-1 să devină doar un sim
plu executant, punctual, disciplinat,
bun doar pentru muncă repetitivă,
mecanică. Dimpotrivă, potrivit con
cepției partidului nostru, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, o sarcină fundamentală
a învățămintului este tocmai dezvol
tarea aptitudinilor pentru creație,
învățarea clasică a corespuns unei
perioade de ritmuri lente de dezvol
tare. Perioada pe care o trăim. în
plină revoluție tehnico-științifică,
corespunde unor mutații frecvente,
deseori imprevizibile. De aceea, școa

la trebuie să sădească în mintea stu
denților și elevilor setea de a cu
noaște, dorința de autoperfecționare
continuă. Procesul învățării nu poate
fi înțeles ca un proces ce se poate
încheia vreodată. Predarea nu în
seamnă o simplă transmitere de
cunoștințe, ci retrospectarea drumu
lui parcurs de știință, a îndoielilor,
dar și a încrederii în forța cognitivă
a omului. Trebuie transmis elevilor
și studenților nu numai ceea ce se
știe, ci și ceea ce este în curs de
explorare. Pentru aceasta este ne
cesar ca educatorul să fie el însuși
un cercetător, capabil să stimuleze
potențialul de gîndire și de acțiune
al celor cărora se • adresează.
învățămîntul de toate gradele dis
pune astăzi de o bază materială pu
ternică și modernă, care oferă con
diții optime de pregătire a cadrelor
necesare pentru toate ramurile pro
ducției materiale și spirituale. O
mare parte din noile construcții
și spații de învățămînt sînt adevărate
platforme de integrare a învățămîntului" cu cercetarea și producția :
institutele politehnice din București,
Iași, Timișoara, Institutul de petrol
și gaze din Ploiești, Facultatea de
fizică a Universității din București,
Facultatea de mecanică a Institutu
lui politehnic din Cluj-Napoca ș.a.
O datorie de onoare a școlii a fost
și este aceea de a educa tineretul
patriei noastre în spirit revoluționar.

Consiliul Național pentru Știință
și Tehnologie asigură înfăptuirea
unitară a politicii partidului și, sta
tului nostru în domeniul științei și
tehnologiei, coordonează, controlea
ză și îndrumă întreaga activitate de
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului
tehnic, promovează creația științifi
că și tehnologică originală, stimulea
ză capacitatea creatoare a oamenilor
muncii, asigură, împreună cu minis
terele și alte organe centrale, baza
materială a activității de cercetare,
organizează și coordonează activita
tea de recrutare, perfecționare și
promovare a cadrelor din cerce
tare, stabilește relații de colaborare
și cooperare tehnico-științifică cu
alte țări.
Ca urmare a politicii partidului și
statului nostru, cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică au cunos
cut în ultimii 20 de ani un ritm im
petuos. în prezent în țara noastră
există 215 institute și centre de cer
cetare științifică la care trebuie adă
ugate 100 de stațiuni de cercetare
științifică în domeniul agriculturii
(față de numai 110 unități de cerce
tare și, respectiv, 36 stațiuni agricole
existente în anul 1965).
Cercetarea științifică face in pre
zent parte ca secțiune a planului
de stat. Planificarea cercetării știin
țifice prevede obiectivele, baza ma
terială și personalul de cercetare

© Peste 75 Ia sută din totalul suprafeței desfășurate a
clădirilor școlare existente azi în România au fost realizate
în ultimii 40 de ani, iar dintre acestea, 70 la sută au fost
construite numai în ultimele două decenii.
@ Echivalentul construcțiilor ridicate în ultimele 4 dece
nii pentru nevoile învățămintului reprezintă echivalentul a 14
orașe cu 100 000 locuitori fiecare ; 10 dintre aceste „orașe"
au fost înălțate în ultimele două decenii.
© România socialistă numără în prezent 5,6 milioane de
elevi și studenți ; circa 2,2 milioane de muncitori, tehni
cieni și specialiști sînt cuprinși anual în programele de re
ciclare a pregătirii, inițiate, în acest sens, pe măsura creș
terii gradului de complexitate tehnică și tehnologică, a
extinderii utilizării tehnicii de calcul, a ciberneticii și infor. maticii, a dotărilor noi cu mașini și instalații automatizate.
@ Fondurile pentru cercetare au crescut continuu de la
un an la altul. în 1984, fondurile destinate activității de cer
cetare științifică au fost cu 60 la sută mai mari față de ulti
mul an al cincinalului precedent.
® Ponderea produselor noi realizate, în primii patrii drfl
ai actualului cincinal, pe baza concepției tehnipe proprii,
este de peste 97 la sută.
- i
*
® Pînă la sfîrșitul actualului cincinal vor fi puse în fabri
cație peste 24 000 de produse noi și modernizate și vor fi
aplicate peste 7 000 de tehnologii noi, ca urmare a cercetă
rilor realizate în cincinalul trecut și în cel actual.
® în anii 1980—1984, în țara noastră au apărut 17 877
titluri de cărți într-un tiraj general de 367 726 000 volume ;
au fost turnate 151 filme de lung metraj, 271 de filme de
scurtmetraj, artistice și de animație, 1 547 filme documen
tare și științifice.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae
Ceaușescu, „Tinerii trebuie crescuți
și educați în spiritul dragostei de
patrie, al devotamentului față de
socialism, față de partid, in spiritul
muncii, inarmîndu-i cu cele mai noi
cuceriri ale științei și cunoașterii
umane. Școala de toate gradele tre
buie să formeze un tineret revolu
ționar, pasionat, îndrăzneț, gata de
orice sacrificiu pentru interesele pa
triei, ale socialismului, pentru apă
rarea independenței țării, pentru
pace". Educația comunistă, revolu
ționară presupune formare^, unui
om instruit, cu un nivel științific și
tehnic ridicat, cu un orizont cultu
ral larg, ceea ce presupune și însu
șirea unor cunoștințe filozofice și
politico-ideologice, a unei concepții
înaintate despre lume și viață, care
să-i permită să acționeze în mod
revoluționar, novator, ca un adevă
rat comunist.
Politica partidului și statului nos
tru în domeniul învățămintului și-a
dovedit justețea ei prin rezul
tatele obținute. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu arăta la 15 septembrie
1984, cu prilejul deschiderii anului
universitar 1984—1985 : „Putem afir
ma fără teama de a greși, că dacă
nu am fi realizat aceste succese im
portante în învățămînt, dacă nu am
fi înfăptuit — aș putea spune —
această revoluție în transformarea
învățămintului românesc, nu am fi
putut obține nici celelalte realizări
în dezvoltarea economico-socială a
patriei. Tocmai pe baza învățămîntului modern, a cercetării, a științei,
am putut realiza marile transformări
revoluționare din România".
O cotitură radicală a fost făcută
In ultimii 20 de ani și în ceea ce
privește cercetarea științifică. In
1965, ca urmare a hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al partidului, a
fost creat Consiliul Național al Cer
cetării Științifice, transformat ulte
rior în Consiliul Național pentru
Știință și Tehnologie, care a elabo
rat primele programe unitare ale
cercetării științifice.
Reorganizat ca organ de partid și
de stat, conducerea Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie a
fost încredințată tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. întrea
ga cercetare științifică a fost orga
nizată pe baze noi. Folosindu-se ex
periența pozitivă acumulată de In
stitutul Central de Cercetări Chimice,
sub conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
au fost organizate institute centrale
de cercetare și academii de profil
(Academia de științe sociale și poli
tice, Academia de științe agricole și
silvice. Academia de științe medica
le), care coordonează institutele de
cercetare, centrele de cercetare, ca
tedrele din învățămîntul
superior,
asigurînd o integrare a cercetării cu
ingineria tehnologică și cu Invățămîntul superior.

necesare pentru a soluționa din timp
problemele științifice pe care Ie pune
realizarea obiectivelor economice din
planurile de perspectivă. Nevoia de
a planifica cercetarea științifică a
pus problema prognozării, una din
activitățile importante ale Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adus o contribuție hotărîtoare la
așezarea cercetării științifice și dez
voltării tehnologice pe baze moder
ne, la angajarea lor în soluționarea
problemelor concrete, actuale și de
perspectivă ale dezvoltării țării. în
același timp a fost intensificată cer
cetarea științifică și dezvoltarea teh
nologică în domenii de virf purtă
toare de progres ale științei și teh
nologiei. Cercetarea științifică a fost
orientată spre obiective cum sînt :
lărgirea bazei energetice, descoperi
rea de noi resurse de materii pri
me, îmbunătățirea calității produc
ției, diversificarea producției, creș
terea productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor de producție și, in
primul rînd, a cheltuielilor materia
le (consumurile specifice de materii
prime și materiale, de energie și
combustibili), ridicarea pe o treaptă
superioară a producției
agricole,
ocrotirea sănătății, crearea unor
condiții tot mai bune de viață. în
același timp, cercetarea științifică a
fost orientată . către științele funda
mentale ale naturii, care permit o
cunoaștere tot mai profundă a struc
turii materiei, a proceselor fizicochimice, biologice, genetice pentru
ca, pe această bază, să se poată ac
ționa conștient pentru dirijarea acestor procese în vederea transfor
mării naturii, conferirii de noi ca
racteristici unor substanțe utile,
unor plante sau animale în vederea
satisfacerii necesităților crescînde ale
societății noastre.
Examinînd aceste orientări, remar
căm caracterul lor umanist, faptul
că în concepția partidului și statului
nostru, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu se promovează o știință
făurită de om, pentru om. Secreta
rul general al partidului nostru a
atras atenția în repetate rînduri. asupra marii răspunderi ce revine
oamenilor de știință din lumea în
treagă în ceea ce privește modul
cum sînt utilizate rezultatele cerce
tărilor lor. Omul de știință trebuie
să fie dublat de un om politic, tre
buie să ia o atitudine, trebuie să ac
ționeze. El nu poate rămîne indife
rent la faptul că rezultatele cerce
tărilor sale sînt folosite pentru a
produce noi arme menite să pună în
pericol însăși viața pe planeta noas
tră. Oamenii de știință din țara
noastră, în frunte cu Comitetul Na
țional „Oamenii de știință și pacea",
al cărui președinte este tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, se pronunță hotărît pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și, în primul rînd,
dezarmare nucleară, pentru rezolva
rea tuturor stărilor conflictuale la

masa tratativelor, pentru relații de
pace, de bună vecinătate și de cola
borare între popoare, pentru o nouă
ordine economică bazată pe egalita
tea în drepturi, pentru transferul de
tehnologii fără bariere artificiale,
pentru lichidarea subdezvoltării.
Menirea istorică a socialismului nu
este numai de a elibera omul de asuprire și exploatare și de a-i asi
gura bunăstarea lui materială, ci și
de a făuri o civilizație spirituală su
perioară, ceea ce nu se poate realiza
decît printr-o bună pregătire cultu
rală și printr-o educație morală, pa
triotică, revoluționară în spiritul
umanismului socialist.
Politica partidului și statului nos
tru în domeniul culturii și al educa
ției socialiste urmărește, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu,
„nu impunerea unui anumit stil sau
a unei anumite maniere de creație,
ci desfășurarea unei largi activități
politico-ideologice, grija pentru în
deplinirea misiunii sociale a artiști
lor, a scriitorilor, pentru fuziunea
deplină a literaturii, a tuturor arte
lor cu marile preocupări ale poporu
lui român, cu grandioasa operă so
cială pe care o întreprind oamenii
muncii din țara noastră".
Potrivit acestei concepții, creato
rul, artistul ori scriitorul trebuie să
trăiască cu maximum de intensitate
comandamentele supreme ale socie
tății noastre de azi, să înțeleagă ten
dințele ei de dezvoltare, să se con
funde cu dorințele și voința poporu
lui în mijlocul căruia s-a născut. Is
toria artelor arată că operele viabile
sint cele care s-au identificat cu
crezul, năzuințele, întrebările și răs
punsurile epocii în care au trăit
creatorii respectivi.
Principalele coordonate ale dez
voltării culturale în țara noastră
sînt promovarea spiritului novator,
stimularea cunoașterii în toate do
meniile lumii materiale, ale societă
ții și ale gîndirii ; valorificarea tra
dițiilor naționale ; dezvoltarea și în
curajarea creației maselor largi de
oameni ai muncii ; transformarea
valorilor culturale în deprinderi de
conduită, în bunuri ale civilizației.
Valorificarea moștenirii culturale
are in vedere acele opere de crea
ție care reflectă lupta eroică a ma
selor populare pentru apărarea fiin
ței noastre naționale, pentru liber
tate și dreptate socială, aspirațiile
poporului nostru spre pace și înțe
legere pe temeiul egalității în drep
turi cu celelalte națiuni, omenia sa
proverbială, ca și operele de creație
care evocă tradițiile de luptă ale
eroicei noastre clase muncitoare, ale
.comuniștilor:.; români.
In prim-pîanul activității cultural. educative dip țara
șp .:>;
preocupareapentru ediîcarea.'.mase- .
lor de oameni ai muncii în spiritul
responsabilității față de destinul
contemporan al țării, față de viito
rul ei, în spiritul hotărîrii de â mi
lita cu toată pasiunea, cu fermitate
și. dăruire pentru idealurile de pace
și prosperitate ale poporului nostru
și ale întregii umanități.
Politica culturală a României so
cialiste este, în esență, o politică
profund umanistă, care privește omul
ca obiect, dar și ca subiect al actului
de cultură. în acest context, rapor
turile omului nou cu literatura și
arta nu pot fi concepute ca rapor
turi pasive ; omul nou nu poate fi
conceput ca un simplu receptor al
creației literar-artistice. In concep
ția secretarului general al partidului,
omul nou nu trebuie să fie un sim
plu consumator,- de artă socialistă, ci
și un producător, un creator. Aceas
ta este rațiunea pentru care, la ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu
a luat ființă Festivalul național „Cîn
tarea României". Acest festival pune
un accent pregnant pe relația indi
solubilă ce. trebuie să existe între
crearea de valori artistice și de bu
nuri materiale. Trăsătura sa esen
țială este caracterul educativ, asigurîndu-se fiecărei acțiuni un pro
nunțat conținut politic și patriotic și
sprijinind in modul acesta, cu mij
loacele specifice muncii
culturale,
realizarea sarcinilor economice și
sociale. Festivalul ate un caracter
artistic complex, conținind, pe lingă
genuri folclorice, un mare nu
măr . de alte genuri artistice. La
festival participă poeți,
prozatori,
dramaturgi, pictori și compozitori
amatori, dar și artiști profesioniști
care au prezentat opere literare, ar
tistice, muzicale, plastice, filme etc.
de o mare diversitate tematică. Este
interesant că Festivalul național
„Cîntarea României" nu' este numai
un festival al creației artistice, ci și
al creației tehnice în cadrul căreia
participă inventatori, inovatori, raționalizatori.
Festivalul
național
„Cîntarea României" nu este o sim
plă trecere în revistă a unor forma
ții artistice ; este o mișcare de mari
proporții cu scopuri mărețe educati
ve, care ar putea fi sintetizate în
acela de făurire a omului nou cu o
înaltă conștiință socialistă.
Perioada de timp care s-a scurs de
la Congresul al IX-lea al partidu
lui cunoaște o puternică și ascenden
tă dezvoltare a creației literar-artis
tice. Se ridică o nouă generație de
creatori in domeniul culturii, o
generație tînără, care se află la ora
actuală în plină afirmare. Se consta
tă o ridicare a nivelului mediu al
creației, o maturizare a întregului
front cultural, un proces de demo
cratizare a culturii, de apariție a noi
centre și zone culturale.
Toate aceste mărețe rezultate in
domeniul învățămintului, al cerce
tării științifice, al culturii și educa
ției socialiste dovedesc o dată mai
mult justețea politicii partidului și
statului nostru in aceste domenii.
Ele sint indisolubil legate de activi
tatea, gindirea profund științifică,
clarvăzătoare, cutezătoare, revoluțio
nară a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
căruia oamenii muncii din învățămînt,
cercetare și din domeniul culturii îi
aduc omagiul lor plin de recunoștin
ță, urindu-i să ne conducă încă mulți
ani, cu înțelepciune pe drumul edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră și al
înaintării României spre piscurile de
aur ale comunismului.

Acad. Radu P. VOINEA
președintele Academiei
Republicii Socialiste România

Ajunsă la cea de-a 26-a ediție
(încheiată de curînd la Constanța),
„Gala tinerilor concertiști" (coordo
nată de criticii muzicali
Dumitru
Avakian, Edgar Elian), manifestare
itinerantă, care s-a bucurat de aplau
ze și la Arad, și la Timișoara, și la
Cluj-Napoca, și la București, Craio
va, Satu Mare, Ploiești, Bacău etc.,
nu numai că a oferit unui număr
de peste 250 de tineri, în aproape
300 de apariții solistice, posibilitatea
colaborării cu orchestrele țării, cu
primii noștri dirijori (amintim pe
Remus Georgescu, Cristian Mandeal,
Horia Andreescu, Nicolae
Boboc,
Paul Staicu, Ovidiu Bălan, Szalman
Lorand, Emil Simon etc.), nu nu
mai că a stimu
lat tinerele talen
te în abordarea
repertoriului ro
mânesc, ci a mar
cat și trepte de
pregătire in com
pania ansamblu
rilor
simfonice,
in fața unor com
petiții internațio
nale de anvergu
ră, dar, pentru
melomani, pentru
publicul tînăr, mai ales, a pro
pus remarcabile evenimente pre
cum : Integrala lucrărilor concer
tante de Paul Constantinescu (pre
mieră, Ploiești, 1984, act de cul
tură de înaltă ținută, sub bagheta
lui Horia Andreescu), Integrala con
certelor pentru pian de Beethoven,
Integrala concertelor pentru pian
(seria mare) de Mozart, Integrala
concertelor pentru vioară de Mo
zart... La „Festivalul tinerilor diri
jori" "(în această vară, a 7-a ediție),
festival împlinit la Bușteni, in com
pania Filarmonicii din Ploiești, pes
te 50 de tineri au aspirat la un bun
rezultat în confruntarea cu publicul,
cu membrii ansamblului simfonic, ca
>,să nu mai vorbim de obținerea unor
"colaborări' cti-'.Orchestrele țării.. -îrf
Festivalul „Tinere talente" de la
[Rîminiciî :Vîlc.en>-— una dintre "cele
mai complexe acțiuni (coordonator
fiind criticul muzical Alfred Hoff
man), în portrete repertoriale, în
profile pe epoci, în întilniri cu ro
mantismul, cu valorile clasicismului,
cu pagini de muzică franceză, sau,
în acest an (Ia a 7-a ediție), in mo
mente aniversare (Bach, Haendel,
Sâint-Săens, Enescu, Berg) — prota
goniștii, elevi ai liceelor de muzică
din întreaga țară, studenți ai con
servatoarelor țării.
(peste 300 de

apariții In acești 7 ani), au dat des
fășurărilor, prin ținuta interpretati
vă, caracterul unei competiții nede
clarate... Pentru că in toate aceste
trei manifestări amintite pînă acum
— „Gala tinerilor concertiști", „Fes
tivalul tinerilor dirijori" de la Buș
teni, Festivalul „Tinere talente" ele
la Rimnicu Vîlcea — inițiative ale
Colegiului
criticilor muzicali din
Asociația oamenilor de artă, tinerii
au fost implicați într-un proces com
plex: de la depistarea talentelor
(audiții în principalele centre mu
zicale) la pregătirea în detaliu a
fiecărui concert, la momentul întîlnirii cu publicul sau
comentariile
apărute în emisiunile Radioului,

Tineri muzicieni

Napoca) și „Cantus Serenus" (Bra
șov) ; sau, la Tescani, in fiecare prag
de toamnă (iată că in septembrie
va avea loc a V-a ediție) — desfă
șurarea Festivalului „Enescu — Orfeul Moldav"... Momente deci prin
care s-au impus, dacă ne aducem
aminte, ca revelații: vocea, talentul,
știința Sandei Șandru,
inteligența,
profunzimea tălmăcirilor cuplului
clujean Vasile Horvath (vioară) —
Judith Molnar
(pian),, calitățile
trioului „Syrinx" (Bacău), ale cvar
tetului ieșean „Voces", ale formației
de muzică veche „Musica antiqua"
din Cluj-Napoca... fără îndoială, acte
de cultură pe care Colegiul critici
lor muzicali le împlinește cu mul
tă responsabilita
te. Este vorba de
sublinierea valo
rilor artei inter
pretative româ
nești, de nobila
misiune de a dă
rui bucuria muzi
cii nu numai orașelor cu tradi
ție muzicală sau
■ care beneficiază
de o stagiune ar
tistică permanen
tă, de formarea tinerei generații
de melomani (fiecare concert, re
cital beneficiind de un comen
tariu de specialitate) și, în ace
lași timp, de a lansa tinerele con
deie ale componisticii românești
(s-au propus pagini de Maia Ba
dian, Doina Rotaru Nemțeanu, Mihnea Brumaru, alături de lucrări de
referință de Liviu Glodeanu, Doru
Popovici, Anatol Vieru)... Dar
noi
spații muzicale pe harta țării în
seamnă (și mai ales -va trebui să
însemne, fără discontinuități), ală
turi de efortul, de inițiativele, da
preocuparea criticilor muzicali șl co
laborarea cu Uniunea compozitori
lor (să spunem, de Ia împlinirea, în
paralel, a unor „profiluri componis-,
tice" pînă la stimularea condeielorIn vederea întineririi -genului con-'certant), colaborarea cu organizații'^'
le de tineret, preluarea valorilor, a
talentelor de către Consiliul Cultu
rii și Educației Socialist-e și înscrie
rea lor in circuitul stagiunii obișnui
te, în manifestările de anvergură,
dezbaterile mai vii, mai pregnanta
în presa scrisă și vorbită... Pledoa
rii eficiente pentru profesionalism,
valoare, talent.

in dialog cu marele public
Televiziunii, In cronicile scrise... Au
putut fi astfel descoperite și lansate
nume ca: violonista Luminița Petre
(București), violonceliștii Afilia Szekely (Satu Mare) și Geza Szabo
(Oradea), oboistul Romică
Rîmbu
(Oradea), sopranele Viorica
Popa
(Iași) și Eva Bărăian (Cluj-Napoca),
cornistu! Petrea Gisca (Iași), flautista Margareta Szos (Cluj-Napoca),
pianiștii Mihai Ungureanu (Craiova)
și Miroslava Ghera (Satu Mare) sau
tinerii dirijori Didu Marian, Ion Ma
rin, Emil Aluaș, Gheorghe Costin,
Radu Ciorei, Florin Totan, Mihai
Vîlcu...
Tinerii In dialog cu marele public,
In manifestări înscrise cu pregnanță
pe. harta muzicală a țării ! Iată, fără
-îndoială; un obiectiv de mare im
portanță al activității criticilor mu
zicali. Astfel, s-ău'lansat și : '„Pano
ramicul de balet contemporan" de la
Focșani sau, la Slobozia, „Gala re
citalurilor" (premieră 1984), încheia
tă cu un simpozion „Ionel Perlea",
sau la Alba Iulia „Tinerețea capo
doperelor" (premieră 1985), cu parti
ciparea, la sărbătorirea „Bach-Haendel-Enescu", a Marthei Kessler, a
lui Dan Grigore, a violoncelistului
Marin Cazacu, a formațiilor „Colegium musicum accademicum" (Cluj-

Smaranda OTEANU

Opinia publică despre „navetiștii" fără profesie
în „Scînteia" din 26 aprilie (nr.
13 274) ă fost publicată o anchetă,
desfășurată in mai multe trenuri de
persoane, semnalindu-se practicarea
de către diverși speculanți a unui
comerț ilicit, cu produse cumpărate
din magazinele de stat și revindute
în tren. Firesc, se cereau măsuri
prompte pentru curmarea acestei
flagrante anomalii, contrare norme
lor eticii, cerințelor igienei, inseși
reglementărilor legale.
în legătură cu aceasta, am primit
un număr apreciabil de scrisori
foarte interesante
de la cititorii
noștri care exprimă un punct de
vedere ferm, comun : indignarea le
gitimă împotriva a tot ceea ce re
prezintă o formă sau alta de para
zitism și cîștig nemuncit, de poluare
a climatului social și de sfidare a
legilor, a normelor de. conviețuire
socială. Scrisorile aduceau, în ace
lași timp, numeroase alte aspecte ale
temei puse în dezbatere, formulind
observații, critici și sugestii.
COMERCIANȚII
AMBULANȚI
SÎNT INVIZIBILI PENTRU ORGA
NELE DE ORDINE? „într-adevăr
— ne scrie Marin Bujor din Galați —
pe distanța București—Urziceni se
petrec lucruri de necrezut.
Chiar
pentru mine, om de 60 de ani, care
am călătorit mult în toată țara. Am
văzut cu ochii mei cum acești comercianți ambulanți încărcau in
Gara de Nord „marfa" in tren —
sticle de bere și țuică, bomboane,
glucoză etc., pe care apoi le vindeau
la preț de speculă. Ce a urmat ? Un
infern : lac de bere pe jos, duhoare
de țuică, strigăte. înjurături. Așa
cum scrie și în ziar, am încercat să
iau atitudine împotriva acestor spe
culanți. Dar, nefiind susținut, era să
o pățesc, pentru că acești oameni
sînt și foarte periculoși. Părerea mea
este că, pe această rută, ar trebui
să se organizeze, de către organele
de ordine, acțiuni energice, cuprin
zătoare, cei prinși că încalcă legea
să fie trimiși în fața justiției, pen
tru a-și primi pedeapsa cuvenită".
Pornind de la constatarea că ase
menea fenomene se petrec și în
orașul In care locuiește, ca și în
trenurile ce vin sau pleacă spre
București, Vasile Tutungescu, din
Orșova, formulează mai multe pro
puneri : organele competente, în a
căror sarcină intră aplicarea legii —
miliție, personal C.F.R. — să proce
deze, cu severitate maximă, la con
fiscarea mărfii destinate speculei; în
felul acesta, așa-zișii „negustori" vor
înțelege că nu le mai merge. Acțiu
nile să nu se limiteze la trenuri, ci
să se extindă și în alte locuri aglo
merate, cum ar fi piețele, spațiile
din fața marilor magazine, holurile
unor hoteluri etc.
Este o sugestie de care, credem,
trebuie să se țină seama. Necinstea,
parazitismul, specula trebuie com

bătute și pedepsite, cu aceeași per
severență, indiferent de locul în
care s-ar manifesta.
PASIVITATEA — UN ALIAT AL
PARAZITISMULUI. Scrisoarea am
plă, argumentată — pe care ne-a
expediat-o Alexandru Trifan din
Alexandria — debutează cu o serie de
întrebări care pot fi comprimate într-una singură : ce măsuri iau cei
în sarcina cărora cade aplicarea legii
pentru a combate aceste stări de lu
cruri negative ? Autorul este de pă
rere că dacă organele de resort
și-ar face prompt datoria, cetățenii
ar interveni
mai activ, ar fi de
partea lor, sprijinind pe cei învestiți
cu aplicarea legilor. Or, constată
autorul scrisorii, organele de ordi

ne, cei ce trebuie să exercite con
trolul în trenuri nu acționează cu
fermitate și consecvență, ceea ce nu
este de natură să stimuleze nici la
călători o atitudine intransigentă
față de acești paraziți.
Opinia publică este, fără îndoială,
o forță de care acești indivizi tre
buie să se teamă. Pasivitatea, indi
ferența nu pot decît să-i încurajeze
în practicile lor ilegale.
Este ceea ce arată, în scrisoarea
sa, Victor Tănăsie din Craiova. Aducînd, la rîndul său, un șir de exem
ple privind astfel de cazuri — des
pre speculanții prezenți în bîlciurî,
tirguri, în gări și autogări, sta
dioane, în mai toate locurile aglomerate, autorul scrisorii sublinia
ză : „Această lume marginală gă
sește o sumedenie de „portițe" pen
tru a se strecura, chiar cu mult
succes. Nu există, oare, posibilitatea
de a pune capăt traiului parazitar
pe care acești oameni îl duc sub
ochii noștri și, ceea ce e mai rău,
din. banii noștri ?“ Acești așa-ziși
„negustori" — continuă autorul —
sînt foarte abili, sesisează cam ce
s-ar cere, ce ar „avea vînzare" în
tr-un anume sezon sau în preajma
unor evenimente sau sărbători, în
tr-un anume loc sau împrejurare și
imediat pregătesc fel de fel de
fleacuri cu care „iau ochii" călăto
rilor, înșelîndu-i și storcîndu-le pre
țuri scandaloase. Pe bună dreptate
întreabă cititorul in scrisoarea sa,
de ce cooperația meșteșugărească
sau alt producător de stat nu au
inițiativa de a fabrica aceste arti

cole, de vreme ce publicul le con
sideră utile, curmînd astfel posibili
tatea acestor indivizi de a face spe
culă ?
CARE ESTE RĂSPUNSUL FORU
RILOR IMPLICATE ? Consemnînd
cîteva extrase din scrisorile primite
de la cetățeni, din rîndul călătorilor,
am așteptat totodată cu mare inte
res părerea și, mai ales, măsurile
forurilor de resort.
Recent, redacția a primit un răs
puns din partea Regionalei de căi
ferate — București (sub semnătura
directorului general, Aurel-Dumitru
Popa), in care se arată că organele
C.F.R, împreună cu miliția — trans
porturi, întreprind frecvente acțiuni
de control, îndeosebi pe anumite
rute, care au ca scop și depistarea
„comercianților ambulanți", confis
carea mărfii, „Menționăm, se arată
în răspunsul amintit, că, pe primele
patru luni ale anului 1985, s-au efec
tuat 37 asemenea acțiuni, în cadrul
cărora au fost depistate 175 de aba
teri de la Legea 10, între care și
vinzarea de alimente și băuturi, că
rora li s-au aplicat amenzi de circa
105 000 lei, iar mărfurile confiscata
au fost predate comerțului".
Față de aspectele arătate în ziar
și care, în totalitate au fost confir
mate, Regionala C. F. București
anunță că a luat, In plus, următoa
rele măsuri : prelucrarea, din nou,
cu întregul personal C.F.R., de pe
trenurile de călători, a necesității de
a se lua o atitudine mai fermă îm-'
potriva acelora care vînd alimente
și băuturi alcoolice în trenuri ; so
licitarea unui sprijin mai substan
țial din partea organelor miliției
feroviare, pentru sporirea numărului
de acțiuni de control pe trenuri.
Nu ne propunem să ne pronunțăm
apreciativ asupra faptului dacă 37 de
acțiuni de control în 4 luni repre
zintă sau nu o cifră satisfăcătoare ;
rezultă o medie de 9 controale po
lună — cifră care trebuie desigur
comparată cu numărul zilnic al
curselor efectuate în cadrul regio
nalei. Desigur, problema nu se re
zumă la controale sporadice, cerința
majoră fiind ca acțiunile să aibă un
caracter permanent, continuu.
De altfel, concluziile articolului
publicat nu priveau doar această re
gională, ci și alte foruri ale C.F.R.,
precum și organele de ordine, inclu
siv ale miliției economice.
Or, în afară de răspunsul mențio
nat, nu am mai primit nici unul,
deși de la publicarea anchetei au
trecut două luni. Bineînțeles că vom
reveni asupra situațiilor concrete, in
așa fel incit să se realizeze progre
se reale în izgonirea practicilor spe
culative și, in general, a atitudinilor
necivilizate care mai stăruie în acest
domeniu.

Rodlca ȘERBAN
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CAPULUI VERDE

PACEA, NĂZUINȚA CEA MAI

Tovarășului ARISTIDES MARIA PEREIRA
Secretar general al Partidului African al Independenței din Capul Verde,
Președintele Republicii Capului Verde

FIERBINTE A POPORULUI ROMÂN

PRAIA

al K-lea al

în întreaga țară, însuflețite adunări populare de unanimă adeziune
la noua și strălucita inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
la Chemarea și Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste

în întîmpinarea aniversării a 20 ds:
ani de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român. -Consi
liul Culturii și Educației Socialiste,
Uniunea compozitorilor și muzicolo
gilor și Conservatorul „Giptian Porumbescu" din București au organi
zat. joi, simpozionul „Cultura mu
zicală — dimensiune a vieții spiri
tuale a României socialiste în Epoca
Ceaușescu".
Participanții la simpozion
au
adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se
spune, intre altele :. Urmind cu
hotărire îndemnurile și orientările
date de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și răspunzind cu abnegație exigențelor
înalte ale vieții spirituale a patriei
socialiste,
muzica românească s-ti
îmbogățit in cele două decenii cu
valoroase creații in toate genurile și
stilurile, exprimind in modalități
pregnante și nuanțate bogatul uiiivers uman propriu evului socialist.
Vă adresăm din inimă, mult stima
te și iubite tovarășe secretar gene
ral, cu prilejul istoricului jubileu,
cele mai calde sentimente de dra
goste și recunoștință pentru tot cc
ați făcut șl faceți spre binele po
porului nostru, spre propășirea
scumpei noastre patrii, Republica
Socialistă România.

cwj-NAPocA: îndatorirea supremă — înlăturarea
primejdiei nucleare
Reprezentanții tuturor categoriilor
de oameni ai muncii clujeni, ro
mâni, maghiari și de alte naționa
lități, s-au întrunit într-o impre
sionantă adunare populară desfă
șurată in municipiul Cluj-Napoca,
pentru a-și exprima sprijinul
neprecupețit față de noua ini
țiativă de. pace a tovarășului
Nicolâe Ceaușescu, la Chemarea
și Apelul . F.D.U.S.
Muncitori,
țărani, intelectuali, studenți, elevi
au condamnat cu vehemență abe
ranta cursă a . înarmărilor, cerînd să fie luate neîntârziat mă
suri pentru dezarmare, in primul
rind nucleară, pentru apărarea și
asigurarea celui rnai de preț bun al
omenirii: pacea.. Cu mândrie și
demnitate ei purtau portrete ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, dra
pelele patriei și partidului, panouri
și. pancarte, pe care erau înscrise
cuvintele „Ceaușescu — Pace",
„Ceaușescu — România — Pace",
„Vom munci și vom lupta, pacea
o vani apăra!", „NU războiului !“.
Mitingul a fost deschis de către

buzău:

mitetului de partid de la Com
binatul metalurgic din Cîmpia
Turzii, au exprimat, in numele
tuturor locuitorilor județului, ade
ziunea deplină față de acțiunile și
ideile generoase ale secretarului
general al partidului privind asi
gurarea păcii și liniștii pe planeta
noastră, față de întreaga politică
internă și externă a partidului și
statului nostru, al cărei strălucit
promotor este tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
In încheiere, prin vii și înde
lungate aplauze, participanții âu
adoptat textul unei telegrame adre
sate
tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU, in care se spune,
printre altele :

în organizarea Casei de cultură a
sindicatelor, la Centrul de cercetări
pentru tehnologia aluminiului din
Slatina a avut loc simpozionul „Ope
ra tovarășului Nicolae Ceaușescu,
strălucit exemplu de gîndire creatoa
re, de patriotism revoluționar, de
luptă pentru pace și progres", urmat
de montajul literar intitulat „Uniți
etern sub tricolor11, iar la Centrul te
ritorial de calcul electronic din
aceeași localitate au fost prezentate
expunerea ..20 de ani. de , la Congre
sul al IX-lea al P.C.R. Contribuția
marcantă a . ’ președintelui Nicolâe
Ceaușescu la cauza destinderii, secu
rității și păcii in lume" și recitalul
de versuri „Să urce națiunea spre
comunism în zbor".

„Dind încă o dată cea mai înaltă apreciere contribuției dumnea
voastră inestimabile la cauza apărării libertății și vieții popoarelor, vă
asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa
Cu toate forțele pentru traducerea exemplară in viață a hotăririlor
Congresului al XIH-lea al partidului, pentru înfăptuirea neabătută a
politicii partidului și statului, politică ce slujește pe deplin interesele
supreme de bunăstare și fericire ale națiunii noastre socialiste, idea
lurile nobile ale păcii, înțelegerii și colaborării internaționale".

Războiul nu este inevitabil!

Peste 40.000 de oameni al mun
cii din. niunicipiul Buzău, ca și
din județ, s-au reunit, într-o în
suflețită adunare, în perimetrul
tinerel și modernei platforme in
dustriale a orașului de reședință —■
realizare de seamă a „Epocii
Ceaușescu" pe aceste străvechi
meleaguri — pentru a-și exprima
voința de a face totul, alături de
Întregul nostru popor, pentru salv
gardarea buhului celui mai de
preț al umanității : pacea.
Luind cuvintul in deschiderea
adunării, tovarășul Gheorghe Moi
se, vicepreședinte al Consiliului
județean al F.D.U.S.,. a subliniat
faptul că, acum, in preajma ani
versării a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al
partidului,
avem deplinul temei de a da cea
mai înaltă apreciere propunerilor
și inițiativelor partidului nostru,
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru încetarea cursei înarmări
lor, pentru preîntimpinarea unei
catastrofe nuclearo și apărarea
dreptului fundamental; al popoare

giurgiu:

tovarășul Constantin Crișan, prlmsecretar al comitetului municipal
dc partid, primarul municipiului
Ciuj-Napoca. în cuvintul lor, Cor
nel Maneta, maistru, președintele
comitetului O.D.U.S. al întreprin
derii
„Tehnofrig".
academician
Ștefan Pascu, președintele Asocia
ției oamenilor dc știință din Tran
silvania, Ecaterina Fodor, pre
ședinta Comitetului municipal al
femeilor, Gheorghe Lăpu.șan, pre
ședinte al C.A.P. Someșeni, Do
rina Cornea Haseganu. prim-secretar. al Comitetului județean al
U.T.C., Virgil Dorea, student, vi
cepreședinte al Consiliului U.A.S.C.
Centrul universitar Cluj-Napoca,
Ionel Sutilcă, secretar al co

lor la viață, la existență liberă și
demnă.
Maistrul Ton Stan, secretarul
comitetului de partid de la între
prinderea de sirmă și produse din
sirmă Buzău, a pus in evidență
imperativul, reafirmat cu deosebită
forță de secretarul general al
partidului, ca la negocierile de la
Geneva să învingă rațiunea, luci
ditatea, să se treacă de la vorbe la
fapte concrete, care să asigure li
niștea și pacea pe Pămînt.
Animați de aceleași sentimente
puternice au mai luat cuvintul
Camelia Racoți, președinta Comite
tului municipal Buzău al O.D.U.S,,
Vaslle Haleu, secretar al Comite
tului U.T.C. de la întreprinderea
de contactoare Buzău, Ștefan Ma
rin, președintele cooperativei agri

cole de producție Costești, Vasile
Anghel, directorul Liceului indus
trial nr. 1 Buzău — care au pus
în evidență că războiul poate t'i
evitat prin acțiunea unită a po
poarelor.
„Vrem să învățăm, să ajungem
mari, să făurim, o viață și mai
bună, visul de aur al părinților
noștri — societatea comunistă,
vrem cerul limpede, fără nori,
vrem pace 1“ — a spus, la rindul ei,
pioniera Ancuța Nițu, de Ia Școala
generală nr. 12.
într-o atmosferă de puternică
angajare patriotică, cei prezenți au
adoptat textul unei telegrame adre
sate tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, in care, printre
altele, se spune ;

„Asemenea întregului popor, sîntem, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mîndri pentru modul strălucit in care
exprimați, în tot ceea cc întreprindeți pe plan internațional, do
rința fierbinte de pace a poporului nostru, aducind o contribuție
excepțională la rezolvarea pe calc pașnică a problemelor lumii con
temporane. la apărarea dreptului fundamental al popoarelor, de a se
dezvolta libere și independente, intr-o lumo a păcii și colaborării11.

încredere in triumful rațiunii

. După ca nu străbătut principa
lele artere ale municipiului, aproa
pe 14 000 de oameni ai muncii din
Giurgiu, constructori de mașini,
chimiști, navaliști și textiliste,
elevi, țărani . cooperatori, tineri șl
virstni'ci, împreună cu alți locuitori
ai județului au luat parte la o în
suflețită adunare populară, care a
avut loc in piața Unirii din aceas
tă străveche așezare, poartă româ
nească de ,1a Dunăre..
Adunarea a. fost deschisă de to
varășul Ion Popescu, prim-secretar
al Comitetului județean Giurgiu al
P.C.R. După ce a adus un fierbin
te omagiu iubitului conducător al
partidului și stalului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, omului
care prin demersurile sale consa
crate binelui poporului român șl
al întregii lumi este recunoscut ca
un erou al păcii planetare, vorbi
torul a arătat că actualele mani
festări se înscriu pe linia eforturi
lor susținute ale României socia
liste consacrate cauzei libertății și
dezvoltării pașnice a popoarelor.
„Și noi, oamenii muncii de pe
marea platformă a chimiei din
Giurgiu, ne exprimăm întreaga
adeziune la inițiativele de pace ale

secretarului general al partidului,
a spus, in cuvintul său, tovarășul
Ștefan Manea, directorul combina
tului chimic.
In intervenția sa. tovarășul Ilie
Anculescu, președintele cooperati
vei agricole de producție din Bra
niștea, a spus : „Noi, făuritorii de
piine, respingem cu. toată hotărirea
orice argumente prin caro se în
cearcă să sc justifice continuarea
nesăbuitei curse a înarmărilor, ac
celerarea acțiunilor de militarizare
a spațiului cosmic. De aceea spu
nem un NU hotărît armelor de
orice fel".
Aceeași vibrantă chemare la ra
țiune s-a desprins și din cuvintele
rostite, în numele miilor de mame
de la întreprinderea textilă „Du
năreană", de muncitoarea Maria
Burcescu : „Sîntem preocupate in

cel mai înalt grad de creșterea și
educarea copiilor, de asigurarea li
niștii pentru țară și pentru cămi
nele noastre. Iată rațiunile supre
me în numele cărora cerem să se
pună capăt cursei înarmărilor".
în același spirit au vorbit și Stelian Ciulacu. primarul comunei
Izvoarele, medicul Mihai lonescu
și pioniera Petronela Condilfi. Cu
toții, in numele celor aproape
400 000 de locuitori ai județului
Giurgiu, și-au spus răspicat cuvîntul in apărarea bunului celui mal
dc preț al întregii omeniri —
PACEA.
Prin puternice aclamații și urale,
participanții la adunare au adoptat
textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
în care se spune, printre altele :

„Animați de convingerea că înflăcăratcle dumneavoastră îndemnuri
Ia rațiune și luciditate, chemarea pe care o adresați tuturor statelor
și popoarelor de a se opri cursa înarmărilor constituie singura alter
nativă pentru apărarea păcii, vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca oamenii muncii dc pe aceste frumoase
plaiuri românești, împreună cu întregul popor, vor aetiona eu toată
energia pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor holăriri adoptate de
cel de-al XIIT-lea Congres al partidului in vederea înfloririi continue
a patriei noastre socialiste".

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

Grupaj realizat de

(Urmare din pag. I)
bită Claritate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la recenta plenară comu
nă a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și a Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice șl Sociale
și la plenara lărgită a Consiliului
Național al Agriculturii. In indus
trie : dezvoltarea bazei de materii
prima și energetice ; încadrarea
strictă în normele de consum, redu
cerea mai accentuată a consumurilor
de
materii' prime,
combustibil
și
energie ;
ridicarea
nivelului
tehnic și calitativ al produse
lor ; creșterea susținută a pro
ductivității
muncii ;
îndeplinirea
planului de investiții ; realizarea la
termen și la un înalt nivel calitativ
a producției destinate exportului ;
Impulsionarea acțiunilor de recupe
rare, recondiționare și refoloslre a
materialelor: îmbunătățirea activită
ții in geologie ; intensificarea cerce
tării științifice și tehnologice ; apli
carea fermă a noului mecanism ecoT
nomico-financiar. In agricultură :
mobilizarea forțelor materiale, a tu
turor locuitorilor satelor pentru des
fășurarea in bune condiții a recol
tării cerealelor pâloase, întreținerea
culturilor de toamnă și efectuarea insămințărilor din cultura a II-a; apli
carea metodelor moderne pentru
sporirea considerabilă a producției
de cereale la hectar ; folosirea com
pletă, protejarea și ameliorarea fon
dului funciar ; traducerea in viață a
programului de creștere a efectivu
lui de animale și a celorlalte pro
grame speciale ; ridicarea calificării
lucrătorilor din agricultură ; genera

Alexandru MUREȘAN, Stelian CHIPER, Ion MANEA

lizarea și aplicarea cu fermitate a
acordului global.
în îndeplinirea acestui amplu și
mobilizator program de acțiune pen
tru toți oamenii muncii, pentru toa
te organizațiile de partid, o deose
bită importantă au cunoașterea, spri
jinirea și extinderea experiențelor
pozitive, promovarea și afirmarea
largă a noului. Iată de ce experien
țele, inițiativele și metodele înain
tate, in ge.neral noul in producție.

Una dintre ideile fundamentale
din cuvîntarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la plenara lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii o re
prezintă tocmai necesitatea generali
zării cu rapiditate a experiențelor
pozitive. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului a cerut celor care
n-au înțeles importanța pe care o
prezintă aplicarea noilor tehnologii
in obținerea de producții agricole re
cord, „să meargă Ia unitățile care au

GENERALIZAREA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE
In întreaga viată socială, trebuie să
6e bucure de la primii pași de un
sprijin consistent și multilateral.
Numai beneficiind de acțiunea con
vergentă a tuturor factorilor politici,
organizatorici și educativi, noul se
poate afirma și amplifica cu repezi
ciune atit pe plan local, cit și națio
nal. Se spune adesea, și nu fără te
mei, că extinderea puternică a expe
rienței pozitive constituie, în toate
domeniile de activitate, cea mai ief
tină investiție. Dar. firește, cu con
diția ca aceasta să se facă la timp,
cu obiective bine definite, cu discernămint si simț critic în alegerea for
melor și mijloacelor de propagare a
noului, deoarece, ca orice acțiune
umană, conștientă, afirmarea și pro
movarea noului sint de neconceput
fără respectarea unor norme și re
guli, fără organizare și o muncă te
nace.

realizat asemenea recolte și — cu
ajutorul comitetelor județene dc
partid sau al direcțiilor agricole —
să vadă cura au lucrat și cum lu
crează acolo cooperatorii sau între
prinderile de stat. Și, iutorcindn-se
in unitățile lor. să facă același lu
cru
Un îndemn valabil, de altfel,
pentru toate sectoarele economiei,
cu atit mai mult cu cit recent, pen
tru rezultate deosebite în întrecerea
socialistă pe anul 1984, au fost acor
date înalte distincții unor organiza
ții județene de partid, consilii popu
lare județene, unități economice și
institute de cercetare științifică și
proiectare, acestea constituind pre
țioase repere de orientare în valo
rificarea experiențelor pozitive.
Anumite situații scot in evidentă
faptul că numai participarea la ac
țiunile de prezentare a experienței
pozitive, fără un efort propriu de a

Casa de cultură din Drăgăneșți-Olt
și întreprinderea de osii și boghiuri
din Balș au găzduit simpozioane
avind drept generic „Congresul al
IX-lea al P.C.R. — deschizător de
noi orizonturi devenirii socialiste și
comuniste a României. Nicolae
Ceaușescu — simbolul celei mai glo
rioase epoci din istoria patriei",

„Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca
unei noi calități în construcția so
cietății socialiste in țara noastră"
a fost genericul simpozionului care
s-a desfășurat ta „Clubul minerului"
din Bălan, județul Harghita. Simpo
zionul „Nicolae Ceaușescu — arhi
tectul României socialiste moderne"
și spectacolul de muzică și poe
zie „Omagiu tovarășului Nicolae
Ceaușescu" au avut loc la Ghcorgheni. Casa tineretului din Odorheiu Secuiesc a găzduit dezba
terea „20 de ani de profunde prefa
ceri revoluționare economico-sociale
în județul Harghita".
Manifestări omagiale consacrate aceluiași eveniment s-au desfășurat ta
„Clubul metalurgistului11 din Vlăhița,
la’ Casa de cultură din Crișturu Secu
iesc, în stațiunile balneare Borsec,
Tușnad șâ I.acu Roșu, in numeroase
localități rurale harghitene.'
Irigineri și tehnicieni din armată,
cadre ale Ministerului Apărării Na
ționale au participat. la simpozionul
„Acționăm cu . hotărîre și fermitate
pentru îndeplinirea exemplară a pre
vederilor Directivei comandantului
suprem’ in domeniul tehnieo-ingineresc". Simpozionul, dedicat împlinirii
a două decenii de la istoricul Con
gres ai IX-lea, a pus în evidență
rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae’
Ceaușescu in elaborarea șl înfăptui
rea îritregii politici a partidului și
statului nostru, s-a constituit intr-un
omagiu adus marelui om de stat,
strălucit militant revoluționar și pa
triot -înflăcărat, conducător politicclarvăzător, personalitate prestigioa
să a vieții internaționale.
(Agerpres)

în județele Caraș-Severin și Brăila
s-a încheiat recoltarea orzului
Oamenii muncii din agricultura
județelor Caraș-Severin și Brăila au
încheiat, joi, recoltatul orzului pe
întreaga suprafață aflată în cultură,
livrînd întreaga cantitate la bazele
de recepție.’
în telegramele adresate, cu acest
prilej, tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general
1
al
partidului, președintele Republicii
Socialiste România, de comitetele
județene Caraș-Severin și. Brăila ale
P.C.R. se subliniază că aut fost crea-

A z

te toate condițiile pentru începerea
secerișului la grlu, pentru punerea
la adăpost a întregii producții. eVitindu-se pierderile, pentru însămînțarea culturilor succesive prevăzute.
De asemenea, se desfășoară cu in
tensitate lucrările de întreținere a
culturilor prăsitoare și de recoltare
a furajelor, exprimîndu-se hotărirea
comuniștilor, a tuturor lucrătorilor
de pe ogoarele celor două județe de
a-și spori contribuția la realizarea
sarcinilor prevăzute ta fondul de
stat.
(Agerpres)

Cifrele mindriei

:j
(Urmate din pag. I)

că realizează o tonă de
oțel la fiecare 3 se
cunde • astăzi, în
treaga producție a in
dustriei construcțiilor
de mașini și prelucră
rii metalelor din anul
1945 o realizăm intr-o
singură zi • industria
lilectrbtehnică și elec
tronică — purtătoare
de progres tehnic — a
realizat in 1965, comparațiv c.t 194.5, o pro
ducție de 89 ori mai
mare, iar în 1984: de
1 205 ori mai
___ f 'mare
_____
• industria chimică
este ramura cu un
înalt dinamism : față
de 1945, producția ei
a crescut in 1965 de
117 ori și in 1984 de
1 198 ori. tjl altele,
multe alte...
Ceea ce este foarte
important : de la an
la an calitatea produ
selor noastre a cres
cut. fapt confirmat de
numărul de peste 150

..

de state cu dare țntrețidefii'‘relații economi
ce, comerciale șl de
cooperare,
de
cele
peste 300 de diplome
și medalii obținute de
produsele. românești
la tirgurile și expo
zițiile internaționale.
Pilndcă-i știut lucru :
toți trimit la expoziții
numai produse cu care
se mindresc. Competi
tive, deci. Mîndriâ,
lată al treilea motiv
pentru care am amin
tit saltul, de la 4 000
mp — cit era supra-,
fața Expoziției reali
zărilor economiei na
ționale in 1064 — Ia
49 339 mp. cit a fost
anul trecut suprafața
ocupată la T.Î.B. ex
clusiv de „participan
ții români". Milidria,
se știe, este un sentim.ent șl — ca oricare
alt sentiment — este
Incomensurabil.
Prin
mîndrie înțelegem sen
timentul de mulțumi
re, de satisfacție, de
plăcere, de bucurie.

Institutul de meteorologie sl hidrolo
gic comunică timpul probabil pentru
Intervalul 3 iulie, ora 20—8 iulie, ora
20. In țară : Vremea va Intra intr-un
proces de încălzire treptată ln cea mal
mare parte a țării, răminînd totuși ră
coroasă in regiunile estice. Cerul Va 1I4
schimbător. Vor cădea averse locale
de ploaie în estul tării șl cj caracter
Izolat în rest. Vintul va sufla slab pină
la moderat, cu unele Intensificări, de
asemenea, in regiunile estice, cu 35—55

aplica cele văzute, reprezintă doar o
nedorită risipă de timp. Pentru a se
evita asemenea situații, organele și
organizațiile de partid trebuie să
combată tendințele de festivism, să
militeze pentru ca acțiunile între
prinse pentru generalizarea experi
enței înaintate să fie însoțite de era
dicarea manifestărilor de formalism
și birocratism, de inerție și rutină,
care uneori baricadează pătrunderea
noului pe planul informării și, cu atit
mai mult, pe cel al introducerii și
extinderii soluțiilor inventive, efi
ciente. Aceasta presupune, totodată,
o îmbunătățire radicală a stilului și
metodelor de muncă ale Organelor
și organizațiilor de partid, ale orga
nelor de conducere colectivă — . ce
rință subliniată cu deosebită preg
nanță de secretarul general al parti
dului la recenta plenară comună.
Ca avanposturi ale promovării spi
ritului revoluționar, a noului în toa
te domeniile de activitate, organele
și organizațiile de partid au îndatori
rea să inițieze permanent acțiuni politico-organizatoriee menite să deter
mine ca pretutindeni experiențele
avansate să rodească din plin, pe o
scară cit mai largă, să orienteze și
să unească strădaniile creatoare ale
oamenilor muncii pentru ca noul să
se afirme cu mai multă vigoare în
toate sferele vieții economico-socia
le. omagiind prin remarcabile reali
zări împlinirea a două decenii de la
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, care a inaugurat perioada ce
lor mai ample transformări revolu
ționare din istoria tării.

Constantin V.4RVAIL4.
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! Mlndriu este sențTmentul demnității și
al încrederii in calită
țile proprii, pentru ea
nu s-du inventat încă
unități de măsură. Si
totuși : nu credeți că
cifrele de mai sus re
prezintă — ori pot
reprezenta — și o adevărată „dinamică a
mindriei" ?
Pledează
pentru asta continua
creștere a „suprafețe
lor mindriei" din in- .
ciutele și de pe espla
nadele
ezpozițlonale
naționale. O demon
strează in-fțorlrea fură
precedent a României
— mândria noastră —
devenită ca însăși o
splendidă expoziție a
realizărilor ci vi li ta ți ei
Socialiste. A trecut
vremea cînd produse
le cu care ne min
dream încăpeau in
tr-un pavilion spațios,
aflat pe malul unui
tac foârte frumos.
Au trecut de atunci
două decenii.

km/h din sectorul nordic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 7 și
lo grade, iar cele maxime între 23 și 30
de grade în vest șl între 17 și 26 de
grade în rest. Se va semnala ceată în
vestul și centrul tării.

tV
20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie
20,30 Cadran mondial (color). Crearea
de zone denuciearlzate în Europa
și In întreaga lume, acțiune efici
entă pentru edificarea păcii, și
securități! internaționale
te,so Amfiteatrul artelor. Revistă TV a
„Cîntării României11
K,33 Efigii
ale , muncii.
...Epoca
Ceaușescu" » Noul în viața de
flecare zi
fit,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

IALOMIȚA. în cadrul manifestă
rilor politico-educative și culturalartistice prilejuite de împlinirea a
două decenii de la Congresul al
IX-lea al partidului, la liceele
industriale, agroindustrial și de
materna ticâ-fizică din municipiul
Slobozia au fost vernisate expoziții
fotodocumentare
despre
marile realizări ale
ultimelor
două decenii, iar întreprinderea cinematografică a organizat
dezbateri avind ca temă „Figura comunistului, a omului nou,
ilustrată în creația cinematografi
că", urmate de vizionarea de fil
me adecvate. (Mihai Vișoiu).
MUREȘ. în cadrul manifestărilor
dedicate aniversării a două decenii
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, Casa de cultură a munici
piului Sighișoara a găzduit simpo
zioanele cu tema : „O concepție
creatoare, dinamică asupra edifi
cării și perfecționării societății so
cialiste multilateral dezvoltate" și
„Probleme fundamentale ale isto
riei României în documentele
Partidului Comunist Român și ope
ra tovarășului Nicolae Ceaușescu",
susținute de activiști de partid,
cadre didactice, muzeografi. Sim
pozioanele, la care au participat
oameni ai muncii de pe platforma

Cu prilejul aniversării unui deceniu de dezvoltare liberă și Independentă
tt țării dumneavoastră, vă adresez caldafelicitări
..................................
și cele mai bune urări,
Exprim convingerea că raporturile dc prietenie, solidaritate și cota
borare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, spra
binele celor două popoare, al cauzei păcii, independenței naționale
înțelegerii in lume.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală,
. ___
iar poporului prieten al
Republicii Capului Verde, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Rom&si,
Președintele Republicii Socialiste România
Poporul Republicii Capului Verde sărbătorește 1a 5 iulie împlini
rea unui deceniu de ta proclamaren independenței țării‘ ale.
Stat insular, situat ia 500 km de
coasta vestică a Africii. Republica
Capului Verde (suprafață : 1 033
kmp ;
populația :
aproximativ
320 000 locuitori) are o economie
axată pe agricultură și pescuit ;
se cultivă cafea, banane, trestie de
zahăr, tutun. In anii care au tre
cut de la proclamarea independen
ței, poporul tinerei țări a depus
eforturi susținute pentru a înlă
tura consecințele nefaste ale peri
oadei de dominație colonială șl deo
potrivă pentru a infringe vitregiile
naturii, reușind să realizeze o se
ric ele transformări sociale structurale. cu caracter progresist, A
fost înfăptuită reforma agrară,
au fost create forme de
și cooperative agricole, au
puse bazele unei industrii p co
prii, concentrată ln special in
capitala țării, orașul Praia. O aten
ție deosebită este acordată, de ase
menea, dezvoltării pescuitului. In
cursul acestui 'an. flota de pescuit
va fi dotată cu 15 noi nave spe-

cialfzate. Cel de-al II-lea Congres
al Partidului African
_________ al _____
Independenței din Republica Capului Ver
de, desfășurat în iunie 1933,
a
stabilit sarcini de importanță deo
sebită pentru accelerarea mersului
înainte al țării.
în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele
care au pășit pe calea dezvoltării
de sine stătătoare, România socia
listă urmărește cu interes și sim
patie eforturile depuse de poporul
Republicii Capului Verde pe calea
consolidării independenței, înfăp
tuirii unor transformări progre
siste. între țara noastră și Repu
blica Capului Verde s-au statorni
cit relații de strînsă prietenie și
colaborare, o contribuție de cea
mai mare însemnătate avind in
acest sens întâlnirile tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii
acestei țări. Documentele și înțe
legerile reatizate cu aceste prile
juri au deschis noi perspective
conlucrării pe cele mai diverse
planuri, în interesul celor două
țări și popoare, al cauzei generale
a libertății, păcii și progresului în
lume.

Cronica

iiei

Cu prilejul Zile! independența!
Statelor Unite ale Arnericii, însărci
natul cu afaceri ad-interim al aces
tei țări la București, 1‘Tancis B.
Cbrry, a oferit, joi, o recepție.
Au participat Gheorghe Oprea,
prim viceprim-rtilnistrii a! guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, alți membri a! guver
nului, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, membri ai condu
cerii unor ministere, reprezentanți
ai unor organizații de masă și in
stituții centrale, deputați, oameni
de cultură și artă.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

Joi seara a sosit în Capitală tovarășul Zhang Aiping, consilier do
stat, ministrul apărării naționale al
Republicii Populare Chineze, care, in
fruntea unei delegații, efectuează o
vizită de prietenie in țara noastră.
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
fost salutați de general-colonel
Constantin Olteanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. ministrul apărării naționale
al Republicii Socialiste România, de
adjunct! ai ministrului, de generali
și ofițeri.
Au fost de față Yu Ilongliang, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Chineze in țara noas
tră. Shi Shangweil. atașat militar
aero și naval al R.P. Chineze la
București, membri ai ambasadei.
A
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Venezuela, joi a avut loc
în Capitală o manifestare culturală
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația do prietenie româno-venezueleană. în cadrul căreia au
fost prezentate impresii de Călătorie
din această țară, precum' și un film
documentar din Venezuela.
La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Aso
ciației de prietenie romlino-venezueleană, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros
public.
Au fost, de asemenea, prezenți
Demețrio
Boersner, ambasadorul
Republicii Venezuela la București,
și membri ai ambasadei.
(AgerpreG
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Cu prilejul celei de-a G4-a aniver
sări a victoriei Revoluției populare
mongole — Ziua națională a Repu
blicii Populare Mongole, la amba
sada acestei țări din București a
avut. Ioc, joi. o conferința de presă.
Cu acest prilej, ambasadorul Togoociin Ghenden, după ce a subli
niat importanța evenimentului ani
versat, s-a referit pe larg la succe
sele obținute de oamenii muncii din
țara sa. sub conducerea partidului,
în construcția socialistă in cei 64 de
ani care au trecut de la victoria
revoiuției, Referindu-se la bunele
relații de colaborare dintre țările
noastre, vorbitorul a adresat Parti
dului Comunist Român, guvernului
și. poporului rotiuln calde mulțumiri
pentru sentimentele de prietenie
frățească și pentru spiritul de întra
jutorare tovărășească manifestata
față de poporul mongol.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL : Adversarele și datele
meciurilor echipelor românești
iu cupele europene
GENEVA 4 (Agerpres). — Ieri s-a
efectuat la Geneva tragerea la sorți
a meciurilor, din primul tur al cupe
lor ^europene de ’fotbal, ediția 1985—
1986. în „Cupa campionilor euro
peni", echipa Steaua București, cam
pioana României, va întîlni (primul
meci in deplasare) formația daneză
BK Vejle.
în „Cupa cupelor", Universitatea
Craiova va avea ca adversară echipa
AS Monaco, primul meci urmind să
se dispute la Craiova. Cele două re
prezentante ale țării noastre in „Cupa
U.E.F.A.", Dinamo București și Spor
tul studențesc, vor avea ea adversare
formația iugoslavă Vardar Skoplie
și, respectiv, Ncuchatel Xamax, din
Elveția. Dinamoviștii vor disputa
primul meci la București, iar Sportul
studențesc va evolua in deplasare.
Iată și alte meciuri mai importanta
din cele trei competiții europene :
„C.C.E." : Dynamo Berlin — Austria
Viena :
Bordeaux — Fenerbahce ;
GStebbrg — Trakia Plovdiv ; Gornik
Zabrze — Bayern Miinchen; Porto —
Ajax Amsterdam ; Sparta Praga —
Barcelona: „Cupa cupelor": Atletico
Madrid — Celtic Glasgow: UtrechtDinamo Kiev ; Larissa — Sampdoria
Genova : Tatabanya — Rapid Viena:
„Cupa U.E.F.A.": Sporting Lisabona —
Fevenoord Rotterdam: Glasgow Ran
gers — Atletico Osasuna; FC Koln —
Real Sporting Gijon ; Videoton —
Malinoe ; Auxerre — AC Milan ;
Cernomoreț Odesa — Werder Bre
men ; Sparta Rotterdam — SV Ham-

Industrială a municipiului de pe
Tirnava Mare, au fost urmate de
spectacolul omagial intitulat’: „Vii
tor de aur la un trecut de luptă",
prezentat de formații artistice ale
casei de cultură din localitate.
(Gheorghe Giurgiu).
TELEORMAN. La Casa de culta-,
ră a sindicatelor din municipiul
Alexandria s-a deschis expoziția
județeană de grafică și pictură in
titulată ..Teleormanul pe vertica
lele socialismului". Sint reunite lu
crări realizate de profesori de de
sen din județ, inspirate de măre
țele înfăptuiri econbtnico-sociale
pe aceste înfloritoare meleaguri in
perioada ce a trecut de la Con
gresul al IX-lea a] partidului.
(Stan Ștefan).
ALBA. Cea de-a IV-a ediție a
„Festivalului muncii și creației",
organizat în orașul Cugir, a inclus
în program o dezbatere cu tema
„Orașul Cugir in -Epoca Ceaușescu-,
împliniri și perspective", la care
au participat cadre tehnice șl spe-

burg ; AEK Atena — Real Madrid ;
Torino — Panathinaikos Atena ; Hajduk Split — FC Metz.
Meciurile tur
t
se vor disputa la
18 septembrie, iar returul — la
2 octombrie.
TENIS. Circuitul do turnee de
tonis „Balkanturist *tiâ“, desfășurat
în mai multe stațiuni de pe malul
_______
bulgar al Mării Negre și dotat cu
premiul „Carrera", s-a încheiat cu
victoria jucătorului român Laurențiu
Bucur, cu 30 puncte (ce contează în
clasamentul A.T.P.), urmat de Valgren (Suedia) — 22 puncte, Vogel (Ce
hoslovacia) — 15 puncte, Rogovski
(Polonia) — 14 puncte, Kalovelonis
(Grecia) — 8 puncte, Stamatov
(Bulgaria) — 7 puncte.
în finala turneului de la Varna,
Laurențiu Bucur a dispus cu 7—8,
6—3 de suedezul Valgren, după ce
ln semifinale îl învinsese cu 3—6,
6—4, 7—6 pe iugoslavul Horvat. L.
Bucur a cîștigat și proba de dublu,
în care a făcut pereche cu Rigas
(Grecia).

în atenția cititorilor:
în concediile de odihnă sau
tratament, in timpul deplasări
lor prin diferitele localități din
țară vă puteți procura zilnic
ziarul „Scînteia" și alte publica
ții preferate de la recepțiile
hotelurilor unde sinteți cazați.

cialiști de la întreprinderea meca
nică, profesori, muncitori, maiștri.
De asemenea, la clubul muncito
resc din localitate a fost prezentat
spectacolul „O țară, pn conducător
erou". (Ștefan Dinică).
VASLUI. în prezența unul numeros public, în sala „Arta" din
___
municipiul Vnslui a avut loc ver
nisajul expoziției „Eminescu, cărți
rare in colecții". Organizată de co
mitetul județean de cultură și
educație socialistă, oficiul jude
țean al patrimoniului cultural na
țional și biblioteca județeană, cu
articiparea unor ________
scriitori________
din
ucurești, Iași și Bacău, mani
festarea a fost urmată de un reci
tal literar-muzical din opera emi
nesciană. (Petru Necula).
IHSTKIȚA-NASAUD. în organi
zarea bibliotecii județene și a co
mitetului județean U.T.C. a avut
loc, la muzeul memorial din localitatea Liviu Rebreanu și la cine
matograful „Dacia" din municipiul
Bistrița, simpozionul „Receptarea
contemporană a operei rebrenlene",
în cadrul căruia au fost prezentate
comunicări și filme inspirate din
creația marelui scriitor. (Gh. Cri
șan).
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Declarații privind viitoarea intilnire
dintre Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan

JPOCA CEAUSESCU”

epoca unei intense activități internaționale
a României socialiste

Acțiuni constructive pentru asigurarea
unei dezvoltări stabile, echilibrate
a economiei ondiale

în actualele împrejurări ale crizei economice mondiale,
România acționează cu toată fermitatea pentru a contribui la de
pășirea greutăților economice mondiale, pentru înlăturarea din
viața internațională a măsurilor și restricțiilor în domeniul eco
nomic. în această direcție, acționăm îndeosebi pentru o reor
ganizare a sistemului financiar și de credite, pentru lichidarea
subdezvoltării și realizarea unei noi ordini economice interna
ționale, bazată pe echitate și egalitate.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — După
cum transmite agenția T.A.S.S., referindu-se la viitoarea întîlnire de la
Geneva dintre Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
și
președintele
S.U.A.,
Ronald
Reagan, un purtător de cuvînt din
Ministerul Afacerilor Externe al
U.R.S.S. a declarat, în cursul unei
conferințe de presă, că cele două
părți ar putea ajunge la o înțelegere
cu privire la încetarea generală șl
totală a experiențelor nucleare și la
instituirea unui moratoriu asupra
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară. U.R.S.S. — a spus el — este
gata să instituie moratoriu, Ia o dată
stabilită de comun acord. Un pas
important în direcția limitării și re
ducerii armamentelor nucleare și
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Bilanțul deosebit de bogat al activi
tății internaționale a României so
cialiste. prilejuit de împlinirea a două
decenii de la istoricul Congres al
IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea
partidului și a statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. include
ca o componentă esențială efortul
susținut depus de tara noastră, in
colaborare cu alte state, pentru so
luționarea
complexelor
probleme
economice care confruntă omenirea,
în vederea imprimării unei dezvol
tări stabile și echilibrate a economiei
mondiale, a asigurării progresului
tuturor popoarelor.
CONCEPȚIE TEORETICĂ DE O
INESTIMABILĂ VALOARE PRAC
TICA. Asemenea eforturi reprezintă
un corolar firesc, pe terenul practi
cii, al concepției teoretice, de largă
cuprindere, a secretarului general al
partidului cu privire la necesitatea
abordării intr-un mod nou. revolu
ționar. a problemelor dezvoltării în
epoca noastră. Strălucită sinteză a
gîndirii creatoare, rezultat al unei
profunde examinări, în spiritul mate
rialismului dialectic și istoric, a evo
luțiilor și tendințelor fundamentale
din lumea contemporană.
această
concepție se înscrie ca o contribuție
de mare valoare la patrimoniul idei
lor politice, economice și sociale no
vatoare ale umanității.
în viziunea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. progresul economico-s»cial al tuturor statelor reprezintă o
necesitate obiectivă, datorită atit
interdependentelor crescinde din lu
mea de azi, cit și faptului că subdez
voltarea a atins asemenea proporții
incit stabilitatea economiei mon
diale depinde nemijlocit de nivelul de
dezvoltare a economiilor naționale.
De altfel, una din trăsăturile esen
țiale care stau la baza concepției
secretarului general al partidului cu
privire la abordarea într-un mod
nou a problemelor dezvoltării este
evidențierea relației directe dintre
economiile naționale, ca centre auto
nome de putere, și economia mon
dială. care nu este altceva decît o
„sumă dialectică"
a
economiilor
naționale. Astfel, în gîndirea pre
ședintelui României, economia națio
nală și nivelul ei de dezvoltare, gra
dul și formele ei de participare la
diviziunea internațională a muncii
constituie elementul fundamental al
noului mod de abordare a probleme
lor dezvoltării. De aceea. în concepția
tovarășului Nicolae Ceaușescu. prin
cipalul obiectiv al unui asemenea
mod de abordare este eliminarea
subdezvoltării, a actualelor structuri
asimetrice ale economiei mondiale.
Justețea acestor idei și teze .și-a
găsit numeroase confirmări practice
in ultimele două decenii. Agravarea
crizei economice și financiar-valutare
internaționale, proliferarea protectionismului comercial si a măsurilor
restrictive în domeniul creditului,
accentuarea decalajelor economice au
afectat. într-o măsură sau alta, toa
te statele, s-au repercutat în mod
nefast asupra progresului si dezvol
tării întregii omeniri. A apărut astfel
clar. că. așa cum a arătat nu o dată
secretarul general al partidului. lu
mii ierarhizate și polarizate în țări
bogate și țări sărace, ale cărei fla
grante inegalități in dezvoltare au

dus la actuala criză, trebuie să 1 b®
opună o altă perspectivă, a rupturii
de criză, prin crearea condițiilor ca
dezvoltarea fiecărei țări să contribuie
la progresul general. De aici și apre
cierea președintelui României potri
vit căreia ieșirea din criză reclamă
convergențe economice globale, re
lansarea activității productive nu nu
mai în țările dezvoltate, ci și în cele
lalte state, în primul rînd prin acor
darea unui sprijin efectiv țărilor în
curs de dezvoltare pentru a-și recă
păta rolul dinamic în economia și
comerțul mondial.
CĂI ȘI MODALITĂȚI DE REALI
ZARE A UNUI DEZIDERAT FUN
DAMENTAL. Poziția de principiu a
secretarului general al partidului și-a
găsit materializarea în multiple ini
tiative si
demersuri întreprinse
de-a lungul anilor de tara noastră la
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale. Membră a „Grupului celor 77",
din care fac parte cvasitotalitatea ță
rilor în curs de dezvoltare, participînd activ la activitatea statelor
nealiniate. România și-a adus în
permanentă contribuția la promo
varea ideii și a cerințelor unei dez
voltări sănătoase, echilibrate a econo
miei mondiale, la elaborarea unor
documente de bază ale Națiunilor
Unite în acest domeniu. O importan
ță deosebită au avut documentul pre
zentat celei de-a VII-a sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U.
• (1975). intitulat „POZIȚIA ROMÂ
NIEI CU PRIVIRE LA INSTAU
RAREA UNEI NOI ORDINI ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE", șl
Mesajul adresat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu celei de-a cincea sesiuni a
Conferinței Națiunilor Unite pentru
Comerț și Dezvoltare.
Președintele României are meritui
nu numai de a fi fundamentat impe
rativul unor schimbări de structură,
care să reorganizeze pe baze noi,
echitabile, actualul sistem de relații
economice și de a-i fi dat contururi
teoretice dintre cele mai clare, ci și
de a fi schițat căile și modalitățile
de realizare a acestui deziderat fun
damental. în abordarea acestor pro
bleme. secretarul general al partidu
lui consideră că ceea ce se impune
astăzi. în mod deosebit, este găsirea
unei soluții radicale în problema da
toriilor externe ale țărilor în curs de
dezvoltare, care, practic, au blocat
progresul statelor respective. Ținînd
seama de situația gravă existentă in
această privință, președintele Româ
niei consideră că este necesară nu o
soluție selectivă, de la caz la caz, ci
o rezolvare globală, care să cuprindă
principiile generale privind regle
mentarea datoriilor externe ale țări
lor în curs de dezvoltare.
în același timp, secretarul general
el partidului apreciază că. în intere
sul întregii dezvoltări economice
mondiale, se impune o reorganizare
a sistemului monetar international,
pe baze echitabile, cu respectarea
strictă a principiilor noi ale relațiilor
dintre state, astfel incit această reor
ganizare să contribuie la stimularea
progresului economico-social al fie
cărei țări) șj în. primul rînd al celor
în curs de dezvoltare.
De asemenea, președintele tării
noastre consideră
ca
imperative
esențiale ale unei dezvoltări echi

librate a economiei mondiale comba
terea protecționismului și realizarea
unui comerț liber, fără discriminări
si fără nici un fel de condiționări
politice sau de altă natură ; stabilirea
unui raport just, echitabil între pre
țul materiilor prime și cel al produ
selor industriale ; asigurarea accesu
lui larg, neîngrădit al tuturor state
lor la cuceririle științei și tehnicii
moderne în vederea aplicării lor în
economie.
PRIORITATE DEZVOLTĂRII, NU
ÎNARMĂRII. Secretarul general al
partidului a arătat,
în
repetate
rînduri. că realizarea unor pași
concreți în direcția eliminării decala
jelor și asigurării unei dezvoltări sta
bile și, echilibrate a economiei mon
diale presupune alocarea unor mari
fonduri materiale și bănești, ceea ce
nu se poate concepe decît prin in
tensificarea eforturilor pentru dezar
mare. pentru reducerea uriașelor
cheltuieli militare, care au devenit o
grea povară pentru toate statele. De
aceea, președintele României a pro
pus înghețarea cheltuielilor militare
si trecerea la reducerea lor, fondurile
astfel eliberate urmînd a fi canalizate
în direcția progresului tuturor po
poarelor si, în primul rînd. al celor
din țările rămase în urmă pe plan
economic.
Totodată, avînd în vedere persis
tența fenomenelor de criză din eco
nomia mondială, agravarea continuă
a situației țărilor în curs de dezvol
tare. precum și imobilismul, lipsa
rezultatelor concrete la reuniunile
internaționale pe această temă, to
varășul Nicolae Ceaușescu evidenția
ză necesitatea începerii, cît mai
grabnic posibil, în cadrul O.N.U., a
negocierilor globgle „Nord-Șud" în
problemele (îezvbifârjii.
Președintele țării noastre ei elaborat
teza de mare . însemnătate potrivit
căreia orientarea într-o direcție po
zitivă a proceselor economice inter
naționale actuale depinde, în bună
parte, de capacitatea țărilor în curs
de dezvoltare de a întări unitatea si
colaborarea lor. în acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu a propus
organizarea unei întîlniri Ia nivel
înalt a țărilor în curs de dezvoltare,
care ar da posibilitatea statelor res
pective să elaboreze de comun acord
o strategie asupra activității viitoare,
atit în ce privește conlucrarea mai
strînsă între ele în direcția dezvol
tării economice cu forte proprii, cît si
pentru stabilirea unor puncte de ve
dere unitare la negocierile cu țările
dezvoltate.
Pentru remarcabila contribuție Ia
elaborarea conceptului cu privire la
restructurarea fundamentală a rela
țiilor economice dintre state și asi
gurarea unei dezvoltări sănătoase,
echilibrate a economiei mondiale,
pentru vasta activitate practică des
fășurată în vederea înfăptuirii aces
tor obiective vitale ale omenirii, nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu
este pronunțat astăzi cu prețuire,
stimă si respect, ca o deplină recu
noaștere a eforturilor depuse în toți
cei 20 de ani de cînd se află ]a cîrma
destinelor patriei noastre pentru cau
za comună a progresului si păcii în
lume.

Gh. CERCELESCU

Pentru depășirea crizei economice mondiale
In scopul depășirii actualei crize economice mondia
le, rezolvării echitabile a problemelor subdezvoltării și
instaurării unei noi ordini economice internaționale, me
nită să asigure progresul tuturor popoarelor, Româ
nia a făcut, în ultimele două decenii, o serie de pro
puneri la O.N.U. și in organismele sale specializate,
intre care :
® Promovarea largă a colaborării economice intre
state, pe baze reciproc avantajoase ;
® Convenirea unor programe speciale de ajutorare
a țărilor in curs de dezvoltare în domeniul agricultu
rii, ,al industriei, transporturilor și in alte sectoare de
activitate ;
• Asigurarea unui transfer substanțial de tehnolo
gii moderne către țările subdezvoltate ;

• Soluționarea problemei materiilor prime, stabilirea
unor raporturi echitabile intre prețul acestora și cel al
produselor industriale ;
• Eradicarea măsurilor protecționiste șl discrimina
torii, a tuturor barierelor și restricțiilor in calea schim
burilor comerciale ;
® Reorganizarea sistemului monetar-financiar inter
național ;
• Trecerea hotărîtă la reducerea cheltuielilor mili
tare și folosirea fondurilor astfel obținute în scopul dez
voltării economice și sociale, îndeosebi a țărilor să
race ;
• Lansarea negocierilor globale „Nord-Sud" în
problemele dezvoltării ;
© Organizarea unei intilniri ia nivel inalt a țărilor
in curs de dezvoltare.

Pentru o soluționare globală a problemei datoriilor externe
Avînd in vedere că politica dobînzilor inalte pro
movată de unele țări dezvoltate constituie în bună
măsură cauza situației grele create în economia mon
dială, președintele României consideră că se impune,
in mod deosebit, găsirea unei soluții radicale, globa
le în problema datoriilor externe ale țărilor în curs
de dezvoltare. O asemenea rezolvare trebuie, după
părerea țării noastre, să includă :
O Anularea completă a datoriei pentru țările cele
mai sărace și reducerea cu un procent important a
datoriei celorlalte țări in curs de dezvoltare ;

• Reeșalonarea generală a datoriilor țărilor sub
dezvoltate pe o perioadă mai lungă, cu o dobîndă re
dusă sau chiar fără dobindă ;
® Stabilirea unor limite maxime ale dobinzilor, de
7-8 la sută pentru creditele vechi și de 5 la sută pen
tru cele noi ;
• Convenirea unui plafon pentru plățile anuale in
contul datoriei externe, care să nu fie mai mare de
10-15 la sută din încasările anuale obținute din ex
porturile statelor debitoare.

Pentru schimburi comerciale libere, echitabile
România consideră, în același timp, că pentru reali
zarea stabilității economiei mondiale și continuarea
progresului economico-social al tuturor statelor este
necesară edificarea unui sistem comercial sănătos și
echitabil. In acest sens, țara noastră se pronunță pen
tru :
O Eliminarea tuturor obstacolelor din calea extin
derii comerțului internațional ;

• Renunțarea Ia practica embargourilor, blocadelor
economice sau condiționărilor politice ;
• îmbunătățirea sistemului generalizat de prefe
rințe acordate țârilor rămase in urmă și aplicarea lui
in mod consecvent și nediscriminatoriu ; ,
• Promovarea formelor moderne de cooperare eco
nomică, industrială și tehnico-științifică.

WASHINGTON 4 (Agerpres). —
Statele Unite consideră că întîlnirea
care va avea loc la Geneva între
președintele S.U.A., Ronald Reagan,
și secretarul general al C.C.
al
P.C.U.S.;
Mihail Gorbaciov,
este
foarte importantă, „oferind posibi
litatea de a adînci dialogul și de a
pune bazele unor măsuri concrete
pentru îmbunătățirea relațiilor americano-sovietice" — a declarat secre
tarul de stat George Shultz, In ca
drul unei conferințe de presă. El a
precizat că, pînă în toamnă, se va
întîlni de două ori cu ministrul de
externe al U.R.S.S. pentru pregăti
rea acestei întîlniri.

Noi acțiuni și luări de poziție
pentru pace și dezarmare
ft. F. GERMANIA: Personalități politice și științifice $
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BONN. — Willy Brandt, președin
tele Internaționalei Socialiste, pre
cum și al Partidului Social-Demo
crat din R.F.G., a declarat — în
tr-un interviu acordat unei reviste
vest-germane de tineret — că este
imperativ necesar să se prevină
extinderea cursei înarmărilor în
spațiul cosmic. El a reafirmat atitudinea negativă a partidului său
față de programul american, cunoscut sub numele de Inițiativa de
Apărare Strategică.

j SPANIA
!

„Mai puțină securitate pentru
toți", așa a calificat sintetic fizicianul vest-german Hans A. Bethe,
laureat al Premiului Nobel, consecințele programuluiamerican
------ :----i de
înarmare spațială, Intr-un interi..__
viu, citat de agenția A.D.N., Bethe
a adăugat că acest program constituie o serioasă amenințare pen
tru tratatele existente de limitare
a înarmărilor.

Document al partidului guvernamental
împotriva armelor nucleare

MADRID. — Armele nucleare nu
* sînt
necesare pentru apărarea Spa

niei, arată un proiect de document
i al Partidului Socialist Muncitoresc
h
* Spaniol, pocumentul —■ relevă a-

genția A.D.N. — exprimă, de ase
menea, îngrijorarea P.S.M.S. față
de militarizarea spațiului extra
terestru și subliniază necesitatea
tratativelor pentru dezarmare.

JAPONIA: Peste 7 milioane de semnături
j
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pe „Apelul de la Hiroshima și Nagasaki"
TOKIO. Peste 7 milioane de per
soane și-au pus pînă acum sem
nătura sub „Apelul de la Hiroshima
și Nagasaki", în care se cere inter
zicerea și lichidarea armelor nuclea
re. La o conferință de presă or
ganizată Io Tokio, reprezentanți ai
principalelor mișcări pentru pace
din Japonia au arătat că printre
cei care și-au pus semnătura pe
acest apei sînt peste 640 de pre
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ședinți al consiliilor municipale și
ai altor organe ale administrației
locale din Japonia.
Pe de altă parte, Importantul
centru urban nipon din Insula
Honshu - Yamaguchi — a fost de
clarat zonă liberă de arme nuclea
re. Rezoluția în acest sens a fost .
adoptată în unanimitate de adu- ț
narea municipală a orașului.
(j

*

Economia mondială sub povara dobînzilor
Raport al B.I.R.D.
WASHINGTON 4 (Agerpres). —
Banca Mondială a dat publicității, la
sediul său din Washington, „Raportul
asupra dezvoltării mondiale în 1985“,
în care avertizează că situația țări
lor în curs de dezvoltare este difici
lă. Potrivit agenției U.P.I., docu
mentul relevă că totalul datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvolta
re se ridică la 895 de miliarde de
dolari, din care aproape jumătate ar
trebui rambursată în următorii cinci
ani. Intre cauzele principale ale spo
ririi masive a datoriei externe a
țărilor în curs de dezvoltare se în
scriu dobînzile bancare excesive,
care au contribuit la creșterea cu 52
la sută a acestor sume, cu începere

din 1983, față de 36 la sută, în pe
rioada 1979—1983. Pentru a face față
dificultăților generate de dobînzile
bancare excesiv de mari, țările în
curs de dezvoltare au fost constrînse
să depună eforturi pentru sporirea
exporturilor, reușind să obțină o
creștere a acestora, în perioada
1980—1985, cu 5,4 la sută, inferioară
însă ratei dobînzilor pentru a deter
mina o atenuare a poverei datoriei
externe. „Nivelul înalt al dobînzilor
bancare constituie astfel unul dintre
factorii critici ai căror variabile
vor influența evoluțiile economiei
mondiale în următorii cinci ani", se
subliniază în raport.

RegimiiI rasist stid-african intensifică represiunile
PRETORIA 4 (Agerpres). — în Re
publica Sud-Africană continuă gre
vele minerilor, care luptă pentru îm
bunătățirea condițiilor lor de muncă
și viață și împotriva politicii de
apartheid. La minele de platină din
Rustenburg s-au produs ciocniri in
tre poliție și minerii greviști. Trei
mineri și-au pierdut viața. împotriva
greviștilor poliția a folosit gloanțe
de cauciuc, gaze lacrimogene. Au fost
operate arestări.

în același timp, doi cunoscuți
luptători sud-africani pentru aboli
rea regimului de apartheid din R.S.A.,
„dispăruți" în urmă cu o săptămînă,
au fost găsiți morți în apropiere de
Port Elisabeth. Corpurile victimelor
prezentau semne evidente de tortură.
Este vorba de Matthew Goniwe și
Fort Calatu, fondatori ai mișcării
Uniunea cetățenilor de luptă împo
triva discriminării rasiale. Alte două
persoane care se aflau împreună cu
Goniwe și Calatu în momentul răpi
rii au fost, de asemenea, asasinate.

națională a venezuelei

Excelenței Sale Domnului JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

cosmice l-ar constitui un moratoriu
asupra armelor nucleare și cosmice.

condamnă cursa înarmărilor în spațiul cosmic

NICOLAE CEAUȘESCU

SĂRBĂTOAREA

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Venezuela îmi oferă prilejul de
a vă transmite, in numele poporului român și al meu personal, călduroase
felicitări, precum și cele mai bune urări, iar poporului venezuelean prieten
prosperitate și pace.
îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare care unesc națiunile noastre se vor dezvolta și întări în continuare,
spre binele celor două popoare, în interesul păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Venezuela — „mica
Veneție" — își dato
rează numele salbei de
golfuri presărate de-a
lungul litoralului din
spre Marea Caraibilor,
ceea ce a sugerat cîndva descoperitorilor eu
ropeni asemănarea cu
vestita localitate ita
liană. Tot golfurile, în
special cel mai mare
dintre ele — Maracai
bo — i-au determinat
și specificul economic:
aici se află principala
bogăție a țării, petro
lul, care țîșnește din
mii de puțuri, asigurînd Venezuelei unul
din primele locuri în
rîndul producătorilor
de țiței ai lumii.
O veche clădire din
centrul
Caracasului,
Palatul
Academiilor,
amintește de un me
morabil eveniment al
istoriei naționale venezuelene : în acest
edificiu, la 5 iulie 1811,
prima Adunare Con
stituantă a proclamat
independența de stat
a Venezuelei. Inde
pendența politică, cu
cerită cu 174 de ani în
urmă, avea să fie con
solidată în perioada
mai apropiată prin
ceea ce venezuelenii
au numit „a doua
independență", cea economică, și care a
deschis
țării
largi

perspective de pro
gres. Este vorba in
primul rînd de trece
rea sub control națio
nal a petrolului (prin
cipala bogăție a țârii),
a gazelor naturale, fie
rului și altor resurse
minerale.
Prin această cotitură
în dezvoltarea econo
mică a Venezuelei
s-au pus bazele unei
politici energetice uni
tare, au fost construite
importante obiective
ale industriei petrochi
mice și, datorită veni
turilor mari realizate
din vînzarea petrolu
lui, s-au inițiat im
portante programe de
diversificare a eco
nomiei, de valorifi
care pe scară largă
a potențialului unor
regiuni ale țării. între
roadele acestei orien
tări se numără pro
cesul accelerat de in
dustrializare a sudului,
îndeosebi a regiunii
Guayana, bogată în
zăcăminte de fier, cu
pru, aur, diamante etc.
O dezvoltare rapidă au
cunoscut, totodată, asemenea ramuri ca
transporturile și con
strucția de locuințe. în
ultimii ani, autoritățile
au pus în aplicare o
serie de proiecte vizînd valorificarea po

BRASILIA 4 (Agerpres). — „Bra
zilia studiază, în prezent, posibilita
tea adoptării unor măsuri menite să
sprijine eforturile de pace în Ame
rica Centrală ale
Grupului de la
Contadora" — a declarat președin
tele Braziliei, Jose Sarney, transmi
te agenția cubaneză Prensa Latina,
„Problema situației din America
Centrală — a spus el — este o pro
blemă care preocupă toate statele
din regiune și ea trebuie să bene
ficieze de o soluție pe căi politicodjplomatice".
Președintele Braziliei a respins
teza potrivit căreia starea conflictuală din America Centrală se cir
cumscrie contextului mai larg al

INTILNIRE LA SOFIA. La Sofia
a avut loc o întîlnire între Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al
P.C. Bulgar, și Joergen Jensen,
președintele P.C. din Danemarca,
aflat într-o vizită în Bulgaria. în
cursul întrevederii s-a exprimat
îhgrijorarea față de actuala evolu
ție a situației internaționale. Re-

levînd creșterea vertiginoasă a
cursei înarmărilor, cei doi condu
cători de partid au subliniat că
militarizarea spațiului cosmic con
stituie o nouă spirală periculoasă
a acestei curse.

ÎN DECLARAȚIA COMUNĂ
dată publicității în urma convor
birilor dintre Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G.,
și Georges Marchais, secretar ge
neral al P.C. Francez, se sublinia
ză, între altele, necesitatea inten
sificării acțiunilor în favoarea pă
cii, securității și dezarmării, pen
tru o cooperare fructuoasă, precum
și pentru desființarea concomiten
tă a blocurilor militare.
ANCHETATORII INDIENI In
cazul aparatului „Boeing 747“ al
companiei „Air India", care s-a
prăbușit recent în largul coastelor
irlandeze cu 329 persoane la bord,
au anunțat că două explozii,

confruntării dintre Est șl Vest și a
arătat că principalele ei cauze rezi
dă în nedreptățile sociale din regiu
ne, în problemele generate de re
prezentarea inadecvată a poporului
în organele puterii și menținerea
dependenței străine în economie.

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). —
Astăzi, mai mult ca oricînd, este ne
cesară activizarea eforturilor pentru
a nu permite o explozie în situația
eonflictuală din America Centrală
a declarat ministrul argentinian al
relațiilor externe, Dante Caputo, lntr-un
interviu
acordat ziarului
„Tiempo Argentino".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Proteste contra măsurilor S.U.A. de izolare a aeroportului
internațional din Beirut • Contacte politico-diplomatic®
BEIRUT 4 (Agerpres). — Libanul
a hotărît să înainteze Organizației
Națiunilor Unite un memorandum in
care protestează față de măsurile
adoptate de S.U.A. privind izolarea
aeroportului internațional din Beirut
— informează agenția M.E.N.
în
cursul unei întîlniri cu deputațl li
banezi — relevă agenția menționată
— președintele Libanului, Amin
Gemayel, a deplîns aceste măsuri
calificîndu-le ca „nedrepte", sublini
ind că deturnarea avionului ameri
can pe aeroportul capitalei libaneze
a fost săvîrșită de anumite persoane
și nu de guvernul Libanului.
Președintele Libanului, Amin Ge
mayel, a prezidat joi o reuniune la
care au participat miniștri și oficia
lități ale armatei și poliției libaneze.
Au fost discutate noi măsuri de în
tărire a securității la aeroportul in
ternațional din Beirut, transmite
agenția Reuter.

pe scurt

PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., a primit, la Kremlin,
pe Milka Planinț, membru al C.C.
al U.C.I., președintele Consiliului
Executiv Federal al R.S.F.I. Au
fost discutate probleme ale relați
ilor bilaterale și aspecte de inte
res comun din actualitatea inter
națională și au fost relevate efor
turile U.R.S.S. și R.S.F.I. de slăbire
a încordării internaționale, de în
cetare a cursei înarmărilor și de
dezvoltare a cooperării pașnice în
tre statele lumii — informează agenția T.A.S.S.

tențialului agricol, pa
ralel cu îmbunătățirea
învățămîntului și asis
tenței sociale.
Poporul român ur
mărește cu interes și
simpatie eforturile de
dezvoltare ale poporu
lui venezuelean, de ca
re se simte legat prin
afinități de limbă și
cultură, prin preocu
pările de progres și
pace.
Tradiționalele
legături
de
priete
nie dintre țările și
popoarele noastre au
fost puternic stimu
late de vizita ofi
cială efectuată în Ve
nezuela de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. Con
vorbirile la nivel înalt,
documentele semnate
cu acel prilej au așe
zat pe o bază stabilă
raporturile
reciproce
în domeniile economic
și comercial, tehnicoștiințific, cultural, pre
cum și al conlucrării
în sfera relațiilor in
ternaționale,
Corespunzînd
intereselor
ambelor țări și popoa
re, această colaborare
pe multiple planuri
reprezintă, totodată, o
contribuție de seamă
la afirmarea țelurilor
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

În favoarea soluționării pașnice a stărilor conflictuale
din America Centrală

AGENȚIILE DE PRESA
O IMPORTANTA MANIFESTARE ȘTIINȚIFICA A UNIUNII ME
DICALE BALCANICE a avut, loc la Patras (Grecia). Sub patronajul pre
ședintelui Republicii Elene, Christos Sartzelakis, s-au desfășurat a 9-a se
siune a Zilelor medicale balcanice și al 16-lea Curs international de per
fecționare cu tema „Medicina deceniului 19S1—1990, realizări și perspec
tive". Cu aceeași ocazie a avut loc reuniunea anuală a Consiliului General
al Uniunii Medicale Balcanice, care a examinat și aprobat acțiunile pentru
anii viitori : Săptămina medicală (Belgrad, 1986) ; a 10-a sesiune a Zilelor medicale balcanice (Cluj-Napoca, 1987).

CARACAS

provocate de
bombe plasate In
cală, s-au aflat la originea distru
gerii avionului. Examinarea unei
scurte convorbiri — de 5,2 secunde
— între echipaj și un turn de control
din Irlanda a pus în evidență pro
ducerea celor
două explozii și
strigăte ale pasagerilor. Ancheta
torii au precizat că aceste explozii
au distrus sistemul electronic al
avionului, ceea ce a făcut ca el să
nu mai poată fi controlat.
PREȘEDINTELE PORTUGALIEI,
Antonio Ramalho Eanes, a anunțat
dizolvarea, la 12 iulie, a Adunării
Republicii (Parlamentul portughez)
și menținerea în funcțiune a guver
nului condus de primul ministru
socialist demisionar, Mario Soares,
pînă la alegerea unui nou for le
gislativ suprem.

CONFERINȚA
PUGWASH. în
orașul brazilian Campinas s-au
deschis lucrările celei de-a 35-a
Conferințe a mișcării Pugwash, la
care iau parte oameni de știință
din 40 de țări ale lumii. Pe agenda
conferinței figurează probleme ac
tuale ale luptei pentru pace șl
securitate internațională, pentru
Încetarea cursei înarmărilor nuclea
re și militarizării spațiului cosmic,
precum și aspecte ale situației din
America Centrală.

RABAT 4 (Agerpres). — Consiliul
Aviației Civile Arabe a condamnat
energic decizia americană de a adop
ta măsuri de „izolare" a aeroportu
lui internațional Beirut, ca urmare a
deturnării avionului companiei ame
ricane TWA, informează agenția
M.A.P.
AMMAN 4 (Agerpres). —Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a
făcut joi o scurtă vizită in portul
iordanian Aqaba, unde a avut o în
trevedere cu regele Hussein al Ior
daniei. Convorbirile prilejuite de această nouă întilnire dintre cei doi
șefi de stat, cea de-a opta după re
stabilirea relațiilor diplomatice intre
Egipt și Iordania în septembrie anul
trecut, s-au axat, după cum trans
mite agenția M.E.N., pe situația ac
tuală pe plan arab.

P.C. DIN GRECIA va colabora cu
P.C. din Grecia (interior), cu socia
liștii, ecologiștii și cu alte forțe pro
gresiste care se pronunță împotriva
intensificării procesului de integrare
în cadrul C.E.E. și luptă pentru o
Europă a păcii, dezarmării și co
laborării — se subliniază într-o declarație adoptată de Biroul Politic
al C.C. al P.C.G., în cadrul unei
ședințe consacrate examinării rezultatelor reuniunii C.E.Ej la nivel
înalt, care a avut loc la Milano.

PRODUCȚIA DE PETROL BRUT
A
ȚARILOR
MEMBRE
ALE
O.P.E.C. a scăzut la aproximativ
15,1 milioane barili pe zi în cel
de-al doilea trimestru al acestui
an, de la 16,2 milioane barili în
primul trimestru — relevă un ra
port al Agenției Internaționale de
Energie, dat publicității la Paris.
UN GRUP DE MEMBRI AI
CONDUCERII
INTERNAȚIONA
LEI SOCIALISTE au dat publici
tății, la Caracas, o declarație în
care se pronunță pentru convoca
rea urgentă a unei conferințe a
reprezentanților țărilor industriali
zate și ai celor în curs de dezvol
tare pentru discutarea problemei
datoriei externe.

UN VIOLENT INCENDIU, apa
rent de origine criminală, s-a de
clanșat in cartierul Baldwin Hills,
din Los Angeles, distrugind in în
tregime, in scurt timp, 47 imobile
și avariind alte 15. Primarul orașu
lui a declarat stare de urgentă pe
plan local în urma sinistrului, care
a provocat moartea a două persoa
ne și pagube materiale de circa 7
milioane dolari.
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