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LA INVITAJIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,
sub semnul dorinței comune de a extinde colaborarea reciproc avantajoasă,

ieri a. început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII MALTA, AGATHA BARBARA
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste Romania, și a tovarășei
Elena Ceaușescu. vineri dupăamiază a sosit în țara noastră, in
tr-o vizită oficială de prietenie,
președintele .Republicii
Malta,
Agatha Barbara.
Ceremonia sosirii înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul
Otopeni. Deasupra salonului ofi
cial se aflau portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și Agatha
Barbara, încadrate de drapelele
de stat ale României și Maltei. Pe
mari pancarte erau însorise urări
le : „Bun venit în Republica So
cialistă România Excelenței Sale
președintele Republicii Malta,
Agatha Barbara !“, „Să se dezvol
te continuu relațiile de prietenie
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Malta, în inte
resul celor două popoare, al co
laborării și înțelegerii in Europa
și in lume !“.
La ora 19,10. aeronava cu care
a călătorit președintele maltez, a
aterizat.
La coborîrea din avion, pre»
ședințele Republicii Malta a fost
intimpinat și salutat cu cordiali
tate de președintele Nicolae
Ceaușescu. Cei doi președinți și-au
strîns prietenește mîinile, și-au
exprimat satisfacția de a se reîn■tilni, de această dată, pe pămîntul
românesc.
O gardă militară, aliniată pe
aeroport în cinstea sosirii înaltu
lui oaspete, a prezentat onorul. Au
fost intonate imnurile de stat ale
Republicii Malta și Republicii So
cialiste România. în semn de salut
au fost trase 21 salve de artilerie.
Președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Agatha Barbara au
trecut în revistă garda de onoare.
A urmat apoi prezentarea per
soanelor oficiale venite în întîmpinare — membri ai Consiliului de
Stat și ai guvernului, generali, alte
persoane oficiale.
Un grup de pionieri a oferit
buchete de flori președinților
Nicolae Ceaușescu și Agatha
Barbara.
în încheierea ceremoniei, cei doi
președinți au primit defilarea găr
zii de onoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Agatha Barbara au
părăsit aeroportul, îndreptîndu-se,
într-o mașină escortată de motocicliști, spre reședința rezervată înal
tului oaspete.

Sub președinției tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, vineri, 5 iulie, a
avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C,
al P.C.R. '
La primul punct de pe ordinea de zi a fost examinat
RAPORTUL CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA PLANULUI IN
INDUSTRIE, INVESTIȚII SI COMERȚ EXTERIOR IN SEMES
TRUL ! SI LUNA IUNIE 1985 SI MĂSURI PENTRU REALI
ZAREA INTEGRALA A PLANULUI PE SEMESTRUL II 1985,
INCLUSIV RECUPERAREA RESTANȚELOR.
In cadrul ședinței s-a subliniat că, in primul semestru
al acestui an, producția-marfă industrială a continuat să
crescă, sporul la acest indicator fiind in luna iunie de
8 la sută, iar Io investiții de 12,6 la sută, față de aceeași
perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, realizările din
prima jumătate o anului se situează sub prevederile de
plan,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind rezultatele bune
obținute de oamenii muncii dintr-o serie de sectoare de
activitate, a insistat asupra stărilor de lucruri negative
existente în diferite unități industriale, centrale și minis
tere, o răminerilor in urmă înregistrate in primul semestru
al anului. Secretarul general al partidului a subliniat că
este necesar să se tragă toate concluziile din activitateo
desfășurată in primele șase luni ale anului și să se
acționeze cu toată răspunderea pentru Înlăturarea lipsu
rilor și deficiențelor manifestate, pentru recuperarea cit
mai urgentă a restonțelor, pentru introducerea unui
riguros spirit de ordine și disciplină in îndeplinireo tuturor
sarcinilor de plan.
In mod deosebit s-a insistat asupra necesității de o se
face totul pentru realizarea in bune condiții a producției
destinate exportului, a contractelor încheiate cu partenerii
străini. In vederea asigurării unor condiții mai bune pentru
realizarea sarcinilor de export, Comitetul Politic Executiv
a hotărît să se aducă o serie de îmbunătățiri planului de
export pentru cel de-al doilea semestru al anului, subli
niind că sarcinile stabilite fiecărui minister in această
privință trebuie considerate ca minime.
Secretarul general al partidului a cerut, de asemenea,
să se acționeze cu înaltă responsabilitate pentru înfăp
tuirea la timp și în condiții de eficiență sporita a tuturor
obiectivelor de investiții prevăzute in plan, pentru livrarea
utilajelor și instalațiilor necesare intrării in funcțiune o
investițiilor la termenele planificate.
Subliniind că există toate condițiile pentru înfăptuirea
integrală a planului pe 1985 și pe întregul cincinal,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, a cerut guvernului, ministerelor, celorlalte organe
economice centrale, tuturor unităților productive ca, in
spiritul analizelor făcute in ultimul timp pe fiecare minister
și ramură economică, al măsurilor stabilite cu acest prilej,
sa se acționeze cu toată fermitatea pentru îmbunătățirea
radicală o intregii activități, pentru realizarea exemplară
a planului pe luna iulie și pe întregul semestru, asigurindu-se astfel îndeplinirea cu succes a cincinalului 19811985 și trecerea în bune condiții fa înfăptuirea planului
pe 1986, a prevederilor viitorului cincinal.

Comitetul Politic Executiv a examinat BALANȚA DE
VENITURI SI CHELTUIELI BĂNEȘTI ALE POPULAȚIEI PE
ANUL 1984, COMPARATIV CU CELE DIN ANUL 1983.
A fost relevat faptul că realizările obținute în dezvol
tarea economico-socială a țării au creat condiții pentru
sporirea veniturilor bănești ale populației și utilizarea
acestora in scopul satisfacerii nevoilor de trai, asigurindu-se, totodată, desfășurarea, în continuare, a procesului
de economisire sub forma depunerilor la C.E.C. și o cir
culație bănească sănătoasă, echilibrată. Veniturile bănești
aie populației de la unitățile socialiste au înregistrat in anul 1984 — o creștere de 5,5 la sută, comparativ cu
□ nul 1983. Circa 83 la sută din sporul veniturilor bănești,
față de anul 1983, a fost realizat pe seama creșterii
veniturilor din muncă.
Un spor însemnat au înregistrat, de asemenea, venitu
rile din fondurile sociale de consum - pensii, alocații
pentru copii, indemnizații, ajutoare și burse.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că evoluția venitu
rilor și cheltuielilor bănești ale populației pe anul 1984
a pus, încă o dată, în evidență faptul că dezvoltarea
economiei și creșterea avuției noționale, tot ce se înfăp
tuiește in România servește nemijlocit creșterii neconte
nite a bunăstării materiale și spirituale a celor ce mun
cesc, a calității vieții întregului popor - țelul suprem al
politicii partidului, esența orînduirii noastre socialiste.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat în con
tinuare RAPORTUL CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA CU
PĂRȚI SOCIALE A OAMENILOR MUNCII DIN UNITĂȚILE
ECONOMICE DE STAT Șl COOPERATISTE LA CONSTITUI
REA FONDULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICA. S-a
subliniat că instituirea dreptului potrivit căruia oamenii
muncii pot avea în proprietate o parte din valoarea mij
loacelor fixe, sub forma părților sociale, se bucură de o
largă adeziune in rindul celor ce muncesc. Comparativ
cu 1983, subscrierile cu părți sociale au sporit anul tre
cut cu 2,3 miliarde lei, iar valoarea depunerilor a fost
mai mare cu 719,6 milioane lei. Sumele depuse cu titlu
de părți sociale de către oamenii muncii au fost utilizate
cu prioritate pentru finanțarea investițiilor și a mijloacelor
circulante.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că participarea cu
părți sociale a oamenilor muncii din unitățile economice
de stat și cooperatiste la constituirea fondului de dezvol
tare economică - reglementare prin care se afirmă tot
mai viguros calitatea oamenilor muncii de proprietari,
producători și beneficiari nemijlociți a tot ceea ce se
realizează in țara noastră - a determinat împletirea mai
strinsă a răspunderii colective cu cea individuală, spo
rirea responsabilității tuturor in apărarea și dezvoltarea
proprietății socialiste, participarea mai activă a colecti

La reședință, președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Agatha
Barbara s-au întreținut într-o am
bianță de cordialitate.
(
Noul dialog la nivel înalt româno-maltez este o ilustrare a
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velor Io autoconducerea și autogestiunea unităților, creș
terea rentabilității și a beneficiilor și, in mod corespun
zător, a veniturilor personalului muncitor.
Comitetul Politic Executiv a cerut organelor de condu
cere colectivă, consiliilor oamenilor muncii, adunărilor
generale din unitățile economice de stat și cooperatiste
sâ intensifice, in continuare - in toate județele și in toate
unitățile productive - acțiunile de subscriere cu părți so
ciale și de realizare a depunerilor in concordanță cu
angajamentele luate, in vederea creșterii, pe această cale,
a participării oamenilor muncii la sporirea fondului de
dezvoltare economică.
In continuare, Comitetul Politic Executiv a dezbătut și
oprobat RAPORTUL PRIVIND CONTRIBUȚIA BĂNEASCĂ Șl
ÎN MUNCĂ A CETĂȚENILOR PENTRU EFECTUAREA UNOR
LUCRĂRI DE INTERES OBȘTESC. în cadrul ședinței a fost
evidențiat faptul că, in anul 1984, din aceste fonduri s-a
executat și dat în folosință un număr important de obiec
tive, cum ar fi săli de clasă, laboratoare și ateliereșcoală, dispensare, grădinițe și altele. Valoarea lucrărilor
și acțiunilor realizate anul trecut prin muncă patriotică
pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților
s-a ridicat la aproape 39 miliarde lei.
Comitetul Politic Executiv, aprobind principalele obiec
tive prevăzute a fi înfăptuite in acest an, a subliniat
necesitatea extinderii utilizării contribuției bănești și in
muncă a populației pentru realizarea de microcentrale
electrice și punerea în valoare a unor resurse energetice
neclasice, construirea de piețe agroalimentare, spitale,
biblioteci, efectuarea de lucrări de reparații curente și
capitale la unele construcții existente, asigurindu-se, pe
această cale, folosirea cit mai economicoasă o resurselor
bugetare.
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca actualele regle
mentări in acest domeniu să fie perfecționate, in conti
nuare, in sensul creșterii contribuției bănești și in muncă
a cetățenilor la autogospodărirea și autofinanțarea tutu
ror localităților patriei. S-a cerut ca noile reglementări
sâ fie larg dezbătute cu cetățenii și supuse apoi apro
bării Congresului al lll-lea al consiliilor populare.
Comitetul Politic Executiv a examinat, în continuare,
PROPUNERILE PRIVIND AMENAJAREA RlULUI DÎMBOVI
ȚA IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI.
S-a subliniat că, potrivit orientărilor date de secretarul
general al partidului, această importantă lucrare are in
vedere amenajarea complexă o riului Dîmbovița, creindu-se astfel, in municipiul București, o nouă arteră de
apă curată ce se va incadra in ansamblul arhitectonic
al noului centru civic ol Capitalei. In acest fel, în zona
vestică a orașului se va realiza o acumulare care asi
gură apă curată pentru Dîmbovița, apărarea municipiului
împotriva inundațiilor, precum și un mare loc de agre
ment pentru locuitorii Bucureștiului. Totodată, se vor asi
gura igienizarea riului Dîmbovița in zona municipiului, cit
și îmbunătățirea microclimatului și ocrotirea mediului în
conjurător. Se prevede, de asemenea, amenajarea în con
tinuare a riului Dîmbovița, de la Podul Vitan pină la
stația de epurare Glina, pentru navigație și asigurarea
legăturii acestuia cu traseul Canalului București - Dunăre.
Comitetul Politic Executiv a analizat și aprobat, în
cadrul ședinței, PROPUNERILE PRIVIND ORGANIZAREA
SI DESFĂȘURAREA CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES AL
CONSILIILOR POPULARE Șl A CONFERINȚELOR JUDE
ȚENE ALE DEFUTATiLOR CONSILIILOR POPULARE MU
NICIPALE, ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE. S-a stabilit con
vocarea Congresului in zilele de 4, 5 și 6 septembrie 1985,

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a aprobat,
de asemenea, propunerile privind CONSTITUIREA COMI
TETULUI NAȚIONAL ROMÂN PENTRU CEA DE-A 40-A
ANIVERSARE A CREĂRII ORGANIZAȚIE! NAȚIUNILOR
UNITE.
Comitetul Politic Executiv a examinat, In continuare,
RAPORTUL CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA DELEGAȚIEI
ROMÂNE LA CEA DE-A 40-A ȘEDINȚA A SESIUNII
CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC, DES
FĂȘURATĂ LA VARȘOVIA, ÎN PERIOADA 25-27 IUNIE
1985. S-a apreciat că delegația română a acționat in
conformitate cu mandatul aprobat de Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., cu indicațiile și orientările date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului, președintele Republicii, privind necesitatea per
fecționării in continuare a colaborării și conlucrării dintre
țările membre ale C.A.E.R., pentru materializarea in acțiuni
și in măsuri practice, concrete, a tuturor înțelegerilor
realizate in cadrul consfătuirii la nivel înalt pe probleme
economice din iunie 1984.
A fost evidențiată importanța deosebită a problemelor
dezbătute in cadrul recentei ședințe a sesiunii C.A.E.R.,
îndeosebi pentru asigurarea necesarului de combustibili,
energie și materii prime, intensificarea cooperării și spe
cializării in producție in vederea utilizării depline a capa
cităților existente în fiecare țară, amplificarea colaborării
tehnico-științifice, economisirea și folosirea rațională a
resurselor materiale, lărgirea conlucrării în producția
agricolă și in alte domenii prioritare din sfera producției
materiale, din știință și tehnica.
Comitetul Politic Executiv a reafirmat hotărirea parti
dului și statului nostru de a-și aduce întreaga contribuție
la perfecționarea și amplificarea colaborării, cooperării și
specializării in cadrul C.A.E.R., de a acționa cu fermitate
pentru traducerea în viață a măsurilor convenite și a sta
bilit sarcinile ce revin in acest sens guvernului, ministere
lor economice, celorlalte organe centrale.
Comitetul Politic Executiv o soluționat, de asemenea,
probleme curente ale activității de partid și de stat.

l^ises^EPOCA CEAUȘESCU<985^
EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Recoltarea griului se încheie, munca în lanurile de porumb |
și grădinile de legume continuă și mai intens ! LA ÎNĂLȚIMEA MARILOR PERFORMANTE
L_—

Echipa de reporteri a „Scânteii" transmite din județul Dolj ^.... ..

Cu
cele
91 000. hectare
de
griu recoltate pină în seara zilei de
5 iulie se poate aprecia că în uni
tățile agricole de stat și cooperatis
te din județul Dolj secerișul griului
a intrat, in stadiul final. De altfel,
analizind mersul lucrărilor, comite
tul județean de partid a stabilit că
există condiții ca pină duminică,
cel tirziu luni, griul să fie adunat
și pus la adăpost de pe întreaga su
prafață.
Recoltarea griului se desfășoară
intens, dar, în același timp, după
cum ne-am convins in multe locuri
din județ și din discuția avută cu

primul secretar al comitetului jude
țean de partid, in toate unitățile agricole in această perioadă și in con
tinuare există o preocupare susți
nută pentru a se executa toate lu
crările — prășit, irigare, fertilizare,
tratamente fitosanitare — pentru ca
la culturile de toamnă să se obțină
producții ridicate.

Acțiuni eficiente
pentru sporirea ritmului
de lucru
Analiza modului In care s-au des
fășurat lucrările dovedește că, în

această săptămînă, s-au obținut la
seceriș cele mai bune rezultate.
Luni, 1 iulie, griul a fost strîns de
pe 13 500 hectare, marți de pe 12 400
hectare, miercuri — de pe 12 541
hectare, joi (ca urmare a ploilor că
zute in unele zone din județ) — de
pe 7 000. de hectare, iar vineri de pe
11 000 de hectare, și se estimează că
simbătă și duminică se vor recolta

Aurel PAPAD1UC
Lucian CIUBOTARU
Nicolae BÂBALĂU
(Continuare in pag. a II-a)

- răspuns muncitoresc unui permanent, insufiețitor îndemn patriotic
A fost o vreme cînd cel mai impor
tant lucru pentru noi era acela de a
face. Nu ne-a fost ușor, dar am făcut
o industrie puternică, modernă și o
agricultură socialistă în plină dezvol
tare. Am făcut să înflorească știința și
cultura. Am făcut să crească în ritmuri
impetuoase toate ramurile economiei
noastre naționale, ceea ce ne-a permis
ridicarea neîntreruptă a nivelului de
trai al întregului popor. Datorită con

secvenței și înțeleptei politici promo
vate de partidul nostru, îndeosebi în
perioada inaugurată de Congresul al
IX-lea, ne-am înscris definitiv pe dru
mul permanent ascendent al progresu
lui în toate domeniile de activitate.
A face a rămas un imperativ la fel
de categoric ca totdeauna. Continuarea
vastului program de transformări revo
luționare in patria noastră ne obligă încă
la mai mult. A face totul la nivelul cel

mai înalt, a face tot atît de bine — ba
chiar mai bine ! — ca cei mai buni pe
plan mondial este acum unul dintre
obiectivele fundamentale stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului, o
însuflețitoare chemare ■ adresată între
gului popor de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român.
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MECANIZAREA, AUTOMATIZAREA Recoltarea griului se
legume continuă și mai intens
Șl ROBOTIZAREA PRODUCȚIEI
Evidențiind rezultatele obținute pină în prezent și rolul efortului pro
priu al colectivelor de oameni ai muncii din industria județului Brașov
in mecanizarea, automatizarea și robotizarea producției, participanții la
dezbatere au adus in discuție, totodată, o serie de aspecte deosebit de
importante în ce privește rolul și contribuția pe care le au și trebuie să le
aibă în acest domeniu cercetarea științifică și ingineria tehnologică.
Această a doua parte a dezbaterii organizate de ziarul „Scinteia", in
colaborare cu Consiliul județean de control muncitoresc al activității
economice și sociale Brașov, este consacrată tocmai acestor probleme asu
pra cărora secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a insistat stăruitor în cuvîntarea rostită la plenara comună a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem a! Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și care au o excepțională însemnătate pentru intensifi
carea mecanizării, automatizării și robotizării proceselor de fabricație.

Cum decurge colaborarea
dintre cercetare
și producție
Redacția : Ce soluții a oferit cerce
tarea științifică in ultimii ani in pri
vința mecanizării, automatizării și
robotizării producției și care este efi
cienta lor in practică ?
ELISABETA DANILĂ : în ce pri
vește colaborarea întreprinderii de
radiatoare cu unitățile de cercetare
și proiectare, apreciem că aceasta
este în general bună. Conlucrăm bine
cu Institutul de proiectări pentru
construcția de mașini, care ne-a asi
gurat documentația tehnică pentru
cele două instalații auto-mate de aco
periri galvanice (fosfatare si zincarecadmiere), cu Institutul de cercetări
tehnologice pentru construcția de
mașini, care a proiectat liniile de
transfer pentru presarea bazinului si
a gurii de umplere ale radiatoarelor
pentru „Dacia 1300“ și eu Universita
tea din Brașov, care a realizat două
manipulatoare pentru instalația de
vopsire. Mai sînt în curs de derulare
alte cîteva contracte, respectiv cu
I.C.T.C.M. și I.S.I.M. Timișoara pen
tru o mașină automată de brazare a
racordurilor de radiatoare, un alt
contract cu I.S.I.M. Timișoara pen
tru o instalație de brazare pentru
carcasele răcitoarelor de ulei, iar cu
■Universitatea din Brașov pentru
realizarea unor manipulatoare de ali
mentara cu semifabricate a prese
lor miei.
IURA STAVĂR: întreprinderea
mecanică nr. 2 — Brașov nu are capa
cități proprii de cercetare. De aceea,
colaborăm, pe bază de contracte,
cu institute de specialitate, cu concursul.cărora au fost.asimilate o seamă de noi produse la nivel mondial
corespunzător, ceea ce a dus la re
ducerea; importului do completare la
alte întreprinderi și creșterea sub
stanțială a exportului propriu. în do
meniul tehnologiilor, mecanizării si
automatizării producției nu am reu
șit însă să perfectăm colaborări cu
Institutele de specialitate pentru
problemele specifice întreprinderii
noastre. Anul trecut, am încercat
abordarea. în colaborare cu Universi
tatea din Brașov, a tehnologiei de
debavurare termică, dar ritmul lucră
rilor fiind nesatisfăcător am trecut la
proiectarea și execuția cu forțe pro
prii a unui agregat, pentru care în
prezent; definitivăm detaliile tehnolo
gice. în acest an am perfectat cu
Casa de știință și tehnică a tinere
tului din Brașov un contract privind
tehnologia de nitrurare ionică a unor
scule și piese supuse uzurii în
exploatare și, sperăm, că se vor
obține rezultatele scontate.
OVIDIU MIHAI :
întreprinderea
„Electroprecizia" Săcele a colaborat
foarte serios cu Institutul de cerce
tări pentru sectoare calde. Colabo
rarea cu celelalte institute de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică. precum șl cu unitățile de învătămînt superior este însă mai redusă
și mai puțin eficientă. Se observă
din partea unor institute de cerce
tare și proiectare o tendință prefe
rențială în alegerea și reținerea teme
lor, o tendință de a programa terme
ne îndepărtate de realizare a aces
tora. iar soluțiile propuse au uneori
o eficientă scăzută cind se aplică în
practică. Unele institute de cercetare
nu sînt întotdeauna.receptive la pro
blemele stringente cu care se con
fruntă unitățile productive. Or. așa
cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceausescu în magistralul Raport pre
zentat la Congresul al XIII-lea al
partidului, în actuala etapă, cînd ro
lul factorilor calitativi a sporit con
siderabil, cercetarea științifică româ
nească are marea răspundere de a
soluționa mai rapid o serie de pro
bleme de importantă hotărîtoare pen
tru dezvoltarea economico-socială a
țării noastre. Iar una dintre aceste
probleme o constituie tocmai accele
rarea procesului de mecanizare, auto
matizare și robotizare a producției.

Cîteva propuneri
și oportunitatea
examinării lor

Redacția : Cum, prin ce căi consi
derați că poate fi îmbunătățită co
laborarea dintre unitățile productive
și cele de cercetare științifică ?
ELISABETA DANILA : Deși, așa
cum spuneam. în ce ne privește. în
general, sîntem mulțumiți de această
colaborare, totuși, consider necesar
ca unitățile de cercetare științifică
să acorde o mai mare atenție calită
ții și eficacității soluțiilor alese, aces
tea trebuind să fie verificate înainte
Mai operativ, în pas
ca documentația sau aparatura să ne
fie pusă la îndemână. Aș propune, de
cu exigențele actuale
asemenea, ca institutele de cercetare
MARCEL PECA : într-adevăr. ro
și proiectare să fie mai receptive la
lul cercetării științifice și aportul
sugestiile noastre și. totodată, să
acesteia la mecanizarea, automati
vină ele însele, din proprie inițiativă,
zarea si robotizarea producției tre
cu mai multe propuneri concrete in
buie apreciate avîndu-se în vedere
domeniul mecanizării, automatizării
tocmai înaltele exigente stabilite
și robotizării producției.
pentru actuala etapă de Congresul al
OVIDIU MIHAI : Pentru îmbună
XIII-lea. indicațiile și orientările de
tățirea colaborării cu institutele de
Inestimabilă valoare practică ale
cercetare și inginerie tehnologică, aș
secretarului general al partidului, to
propune ca acestea să aibă un plan
varășul Nicolae Ceaușescu. Raportîntematic cadru, care să cuprindă teme
du-ne la aceste exigențe, trebuie să
cu aplicabilitate la specificul fiecărei
recunoaștem că în momentul de
întreprinderi sau al mai multor
față colaborarea întreprinderii „Rul
unități economice cu profil similar.
mentul" cu institutele de specialitate
Pe de altă parte, socotesc necesar ca
este încă destul de anevoioasă, dacă
specialiștii din unitățile productive
avem în vedere că termenele de sosă vină in întimpinarea institutelor
de cercetare științifică cu mai multe
propuneri în ce privește mecanizarea,
automatizarea și robotizarea produc
ției, avind în vedere că ei cunosc
cel mai bine specificul fiecărui pro
ces de fabricație și. ca atare, pot
oferi teme deosebit de actuale. în
același timp, consider că ar merita
să se analizeze oportunitatea înfiin
țării unui institut de cercetare și
proiectare ' specializat în problemele
mecanizării, automatizării și roboti
zării proceselor de producție.
IURA STAVĂR : Pe bună dreptate,
asa cum s-a subliniat în cadrul
dezbaterii, institutele de cercetare și
inginerie tehnologică ar trebui să
aibă înscrise în planul lor de activi
tate mai multe obiective privind teh
nologiile moderne, bazate De meca
nizarea. automatizarea și robotizarea
producției. Totodată, consider deose
luțlonare a unor teme propuse de
bit de util ca ele să-și pună la punct
acestea nu corespund întotdeauna cu
un sistem eficient de popularizare
___________________
„_________ ,___
____ _____
interesele
întreprinderii,
iar_costul
lu- __perjodică^a_ rezultatelor și prepeupacrărilor este'de cele mai multe ori"' 'riîof lor. să dea dovadă de mai mul
foarte ridicat. Ca atare, pentru reali
tă receptivitate la solicitările între
zarea intr-un ritm cit mai rapid a
prinderilor. Do asemenea, cred că
sarcinilor importante stabilite de
posibilitățile de care dispune în acest
conducerea partidului în domeniul
domeniu Universitatea din Brașov ar
mecanizării, automatizării și roboti
putea fi valorificate mai intens și
zării proceselor tehnologice, este ab
mai eficient.
solut necesar ca faza de cercetareIANCU PURCAROIU : Susțin și eu
proiectare-producție să fie redusă la
ldeea potrivit căreia un anumit pro
minimum. Pentru aceasta este ne
cent din planurile de lucrări ale in
voie să apropiem pe cit posibil per
stitutelor de cercetare științifică și
sonalul din activitatea de cercetareinginerie
tehnologică ar trebui să se
proiectare de producție, spre a solu
concretizeze. în mod obligatoriu. în
ționa operativ problemele stringente
utilaje și instalații de virf, destinate
ce apar, pentru că orice amânare
mecanizării, automatizării și roboti
creează dificultăți în procesul de
zării producției. De asemenea, consi
producție.
der necesar să se asigure o informare
IANCU PURCAROIU : Sarcinile ce
reciprocă, sistematică și operativă
revin întreprinderii de autocamioane
între producție și cercetare in le
— dublarea productivității, reducerea
gătură cu preocupările și rezultatele
costurilor, diversificarea fabricației
lor în acest domeniu.
în cadrul profilului de bază si a celui
Pentru soluționarea problemelor
de completare, precum și gradul
complexe pe care le implică mecani
mare de integrare, care va crește in
zarea, automatizarea și robotizarea
continuare de la 74,2 la sută, cit a fost
proceselor de fabricație socotesc insă
anul trecut, la 78 Ia sută in 1986 —
că trebuie propuse măsuri radicale,
fac necesară abordarea sistematică
care să permită o colaborare flexi
a mecanizării, automatizării sl robo
bilă si eficientă între cercetare si
tizării. Efortul propriu, oricît de
producție, în strinsă concordantă cu
mare ar fi. nu poate asigura specia
exigentele
actualei etape de dezvol
lizarea necesară atingerii performan
tare intensivă a economiei naționale.
telor cerute de etapa actuală de
Modul actual de colaborare — temă
dezvoltare a economiei naționale.
de la beneficiar. Identificarea solu
Toate acestea impun, așa cum subli
țiilor pentru introducerea în planul
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu la
de cercetare-proiectare. obținerea fi
nanțării,
furnizarea ăe date s.a.m.d.
recenta plenară comună, o mai pu
— este greoi, duce la scăderea im
ternică conlucrare intre cercetare,
portanței temei care face obiectul
producție și invățămint.
acestei colaborări.
Noi am apelat la forțe din afară pen
MARCEL PECA : Concomitent cu
tru cercetarea în domeniul proceselor
îmbunătățirea conlucrării dintre cer
tehnologice, pentru elaborarea de re
cetare si producție, consider că ar fi
necesară întărirea compartimentelor
țete privind noi materiale si foarte
de concepție din întreprinderi cu
puțin în ce privește mecanizarea,
personal pentru proiectarea de teh
automatizarea și robotizarea produc
nologii,
S.D.V-uri. mecanizări, auto
ției. Cu Institutul de cercetare știin
matizări și aparatură de control.
țifică
si
inginerie
tehnologică . Aceasta. în paralel cu creșterea ca
„TITAN" am contractat mai de mult
pacității de producție atit a secției
o temă privind proiectarea si execu
de sculărie, cit și a secției de masiniția automatizării alimentării mașinii
unelte și automatizări. De aseme
nea. este nevoie să se acționeze mai
de rectificat fără centre pe care nu o
stăruitor
pentru folosirea cit mai ra
avem însă nici azi. Situația este si
țională a personalului tehnico-ingimilară și în cazul mașinilor pentru
neresc din întreprinderi.
rectificat arbori cotiți. Reductorul
Intr-un număr viitor al ziarului
pas cu pas pentru comandă secven
vom publica ultima parte a dezba
țială, bunăoară, nici pînă, azi nu
terii.
s-a asimilat în producția de 6erle neIlie ȘTEFAN
cesară, prototipul fiind de acum deNicolae MOCANII
pășit.
corespondentul „Scinteii"

Dezbatere organizată
de „Scinteia”, în cola
borare cu Consiliul ju
dețean de control mun
citoresc al activității
economice și sociale
Brașov

Recoltarea griului (imaginea din stingă) și însâmînțarea culturilor duble la I.A.S, Craiovă (imaginea din dreapta)

(Urmare din pag. I)
în fiecare
din
aceste zile peste
14 000 de hectare. Trebuie remarcat
însă că pentru obținerea acestor rit
muri bune de lucru, comandamen
tul agricol județean a stabilit, de
la o zi la alta, măsuri eficiente care
să asigure utilizarea din plin a celor
2 400 de combine care sint folosite
în această campanie. Practic, in fie
care zi, in fiecare dimineață se ana
lizează la comitetul județean de
partid vitezele de lucru realizate in
fiecare consiliu agroindustrial și
chiar în fiecare unitate agricolă,
„în funcție de situațiile concrete
semnalate dintr-un loc sau altul —
ne spune tovarășul Constantin Radu,
directorXcu producția vegetală al di
recției agricole județene — direcția
agricolă,' trustul S.M.A. și trustul
I.A.S. au intervenit cu promptitudi
ne pentru înlăturarea neajunsurilor
existente și asigurarea
condițiilor
necesare desfășurării exemplare a
întregii activități. Pentru a inregistra și in continuare viteze de lucru
sporite, acum, cind aria secerișului
s-a restrins, comandamentul agricol
județean a hotărit o largă întraju
torare cu forțe mecanice. Astfel, în
noaptea de 4 spre 5 iulie, 300 de
combine din sudul județului au fost

La C.A.r. Radovan, cooperatorul
Constantin răspunde de irigarea
rumbului pe 25 hectare
trimise în sprijinul unităților din
zona colinară, iar în noaptea de 5
spre 6 iulie alte 200 de combine au
sosit in această zonă".

„Pentru seceriș
ați venit cam tirziu..."
Spre seară ajungem la consiliul
agroindustrial Perișor. Peste tot, în
cele 7 cooperative agricole din acest

C.T.C.-istul calculator — la lucru

actualitate și urgență : strîngerea le
gumelor, depozitarea furajelor, iri
garea și întreținerea culturilor.
Campania continuă pe un alt front,
cu aceeași concentrare de forțe și
aceeași intensitate.

Ipostaze în „alb" și „negru"
ale activității în cîmp
Se spune că acolo unde se mun
cește, pe lingă lucruri bune nu poți
să nu găsești și neajunsuri. Numai
că atunci cînd neajunsurile Iși pun
amprenta asupra realizării în bune
condiții a sarcinilor
înseamnă că
ceva este în neregulă. Oprim pe te
renurile I.A.S. Craiova. Aici găsim o
mare concentrare de forțe, reparti-

SCURTĂ FIȘĂ DE CAMPANIE
© Pînă în seara zilei de 5 iulie, griul a fost recoltat
de pe aproape 70 Ia sută din suprafețe ;
• 80 de unități agricole de stat și cooperatiste au în
cheiat secerișul griului ;
• Vineri s-a recoltat griul de pe 11 000 hectare ;
• Există condiții ca pînă luni să se încheie secerișul
pe întreaga suprafață cultivată ;
• Culturile duble au fost însămînțate pe 45 OOO hectare. Ia această lucrare fiind concentrate. în continuare,
importante forte.
Jilcu, primarul comunei Lipovu. Mai
avem 200 de hectare din cele 680 și
terminăm. Astăzi avem mobilizați
aproape 300 de elevi și cooperatori.
Este o . acțiune .absolut necesară.
Griul a avut talie mică și . din cauza
vîntului. putetnic' multe. spice s-au
rupt. Pe. această pale, recuperăm 50
pină la 100- kilograme de grîu la
hectar. Totodată, avem forțe concen
trate la irigarea culturilor de_ toam
nă. Ia prășit și la furaje". în altă
parte, la Perișor, chiar în acea zi
a fost declanșată o lucrare care intră în actualitate : strîngerea și livrarea roșiilor de cimp. Șeful fermei legumicole, ing. Vasile Cristian,
ne-a spus : „Azi am început culesul
roșiilor. Am avut la lucru 100 de
oameni și au fost livrate primele
7 tone de tomate. In zilele următoare însă lucrarea va crește in intensitate, ajungîndu-se la un ritm zilnic de 30—40 de tone recoltate".
La lăsarea întunericului, Ia sediul
acestui consiliu agroindustrial au
fost convocați primarii, președinții
și vicepreședinții cooperativelor agricole și șefii fermelor legumicole.
Scopul : organizarea și repartizarea
judicioasă a forțelor
la lucrările
care au devenit de acum de strictă

zate Ia seceriș, eliberarea de paie a
terenurilor și însâmînțarea culturi
lor duble și succesive. Este ceea ce
am putea numi faptul pozitiv. Dar ...
Am urmărit, ta fiecare din acestq
puncte de lucru, cum este organiza
tă și cum se desfășoară activitatea.
La șecerîș. Formația era compusă
din 15' cbmbifîe.' în brăzda se aflau
doar jumătate. In urma lor găsim
foarte multe spice. Dar, spre deose
bire de alte locuri, nu se acționa
pentru strîngerea lor. Despre ritmul
realizat la recoltare îl lăsăm să vor
bească pe ing. Gheorghe Macamete,
directorul unității : „Față de 90 de
hectare planificate, în medie s-au
recoltat zilnic doar 65 de hectare.
Principala cauză : desele defecțiuni
apărute la combine". Mai adăugăm
la această explicație și una consta
tată de noi : începerea cu întirziere
a secerișului, în ziua documentării
noastre, la ora 9,30.
La atelierul mobil de reparații,
Aici mecanicii de întreținere au mai
mult d.e lucru decît mecanizatorii la
arie, Permanent sînt 6—7 combine cu
defecțiuni la reparat. Ce cauze provocaseră defecțiunile ? Una culesese... niște fiare lăsate pe cîmp.
„Lăsate tot de noi pe cîmp" — re
cunoaște combinerul Ion Nedelcu.

Producția-marfă
industriala
întreprinderii metalurgice din Foc
șani este acum cu peste 40 la sută
mai mare față de cea realizată in
perioada similară a anului trecut.
Cerințele la export sint și ele mai
mari și, ca urmare, întreprinderea
a expediat partenerilor externi o
cantitate dublă de produse, compa
rativ cu livrările efectuate in pri
mele șase luni din 1984. In pre
zent, laminatele de profile mijlocii
și de sirmă fabricate aici sint exportate in 15 țări. De aceste laminate beneficiază și numcroase
unități industriale și șantiere de
construcții din țară. In fabricația
curentă se află o gamă largă de
produse, numărul acestora urmind
să fie sporit datorită solicitărilor
unor beneficiari interni și parte
neri de peste hotare. Colectivul de
muncă de aici este angajat cu toată
responsabilitatea in îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan, in
onorarea la un înalt nivel calitativ
a comenzilor pentru export.
— Oferind
beneficiarilor
din
țară și clienților externi cantități
tot . mai mari dc produse, într-o gamă diversificată, cu indici
tehnici șl calitativi la nivelul exi
gențelor — ne spune inginerul Mănăilă Guidea Victor, directorul în
treprinderii — ne-am asumat, in
același timp, angajamentul de a
satisface toate solicitările după
cele mai riguroase criterii ale com
petitivității. în acest scop, in în
treprinderea noastră s-a realizat o
nouă organizare a întregului flux
de fabricație, prin care urmărim o
folosire mai bună a dotărilor teh^nice și a timpului de lucru. Un

Ioc aparte revine măsurilor
au menirea să asigure respectarea
cu strictețe a tuturor parametrilor
tehnologici de fabricație. De altfel,
în prezent practicăm un control
tehnic și de calitate mult mai ri
guros la toate operațiile și punc
tele de lucru, fișa de calitate înso
țind fiecare produs de la depozitul
de materii prime pină Ia expedie
rea acestuia din întreprindere.
In secțiile întreprinderii, pe flu-

Inițiative gospodărești
care valorează milioane
Primarul comunei Radovan, Ilie
Grecu, ne-a întrebat cu subînțeles :
„Vă place lanul acesta de porumb?"
Privind parcela de 25 hectare nu
poți să nu admiri lanul cu plantele
viguroase, bine dezvoltate, cu o den
sitate foarte bună : „Porumbul este
la neirigat și nu ne-a plouat de
mai bine de o lună — continuă pri
marul. Dar am găsit noi soluția :
să aducem apă la rădăcina plante
lor". Ne-am notat nu din simplă cu
riozitate această inițiativă, ci pentru
că realmente este vorba de o pro
blemă de interes general modul în
care s-a acționat. Firul unui pîriu a
fost barat, realizîndu-se o mică acu
mulare. De aici apa este împinsă
cu o motopompă pînă la punctul cel
mai înalt al parcelei, de unde, prin
brazde, gravitațional, apa este îm
pinsă pe întreaga parcelă cu po
rumb. Aici
porumbul nu este în
sistem intensiv, dar procedînd ast
fel cooperatorii vor obține sigur
peste 20 tone de știuleți la hectar.
Cu surplusul de apă din această acu
mulare se irigă 5 hectare cu sfeclă
de zahăr. Astfel, pirîul Bănăgui de
Ia Radovan la vale aproape că a
secat. Dar spre bucuria ogoarelor.
Și aceasta nu este singura inițiati
vă. Tot aici au fost captate mai
multe izvoare de coastă, realizîndu-se o altă mică acumulare de apă,
de unde se irigă 10 hectare cu po'rumb.
••
i
Și la C.A.P. Lipovu s-au găsit so
luții pentru extinderea suprafețelor
irigate, fără, investiții de bani, ci
doar cu investiții de inițiativă. Apa
este luată prin sifonare din canalele
de aducțiune și dirijată pe brazde
pe suprafețe însemnate — aproape
250 hectare. Tot în această Idee — a
extinderii suprafețelor irigate cu
mijloace simple — adăugăm că din
inițiativa comitetului județean de
partid unele unități industriale din
municipiul Craiova au executat circa
200 de foreze pentru forat puțuri, de
unde se va asigura apa pentru iri
garea plantelor.
Investigațiile întreprinse în mai
multe zone din județ ne-au permis
să reliefăm o concluzie finală că deși
secerișul griului a intrat în stadiul
de încheiere, lucrătorii ogoarelor
doljene sint angajați în continuare,
cu toate forțele, la executarea celor
lalte lucrări de sezon, pentru a asi
gura la culturile de toamnă produc
ții cit mai ridicate.

Instalație de recuperare
a maselor plastice
Un colectiv de muncitori și spe
cialiști de la întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice din Iași
a finalizat cu forțe proprii și a pus
în funcțiune o instalație de granu
late, cu consumuri energetice re
duse, cu ajutorul căreia se poate
recupera polietilena din sacii uzați,
sursă nevalorificată pină acum.
Noua instalație, cu o capacitate de
prelucrare de 1,5 tone pe oră,
asigură însemnate cantități de ma
terii prime provenite din recupe
rări și se înscrie ca un succes re
marcabil în contextul preocupărilor
colectivului ieșean pentru valorifi
carea materialelor refolosibile și
reintroducerea acestora în circuitul
economic productiv.
Alte două instalații de acest fel
și de aceeași capacitate vor fi date
in exploatare in scurtă vreme.
(Manole Corcaci).

Calculatorul electronic ... „controlor de calitate"
La întreprinderea „Elec
trotehnica" din Capitală a
fost pus de curînd in func
țiune un modern stand de
testare automată cu calcula
tor a convertizoarelor care
echipează comanda electro
nică a mașinilor-unelte de
mare precizie. El este reali
zat integral prin autodotare
Si reprezintă rodul colaboră
rii unui colectiv de specia
liști din întreprindere cu In
stitutul politehnic București.
Amplasat lingă secțiile da
fabricație, noul stand asi
gură controlul tehnic de ca
litate a plăcilor cu circuite
imprimate prin stabilirea va
lorilor de reglaj si testare
finală a convertizoarelor de
comandă electronică. „Prin
folosirea acestei instalații —
ne spune inginerul Ion Vlaicu, șeful serviciului C.T.C.,
laboratoare și service din în-

consiliu am primit ca un laitmotiv
același răspuns : „Pentru seceriș ați
venit cam tirziu..." La Lipovu — cu
două zile. La Radovan — cu o zi
și jumătate. La Giubega — cu o zi.
...Și la Perișor — cu o oră. Aveam
să aflăm că acest consiliu este pri
nsul din județ care a încheiat sece
rișul, combinele fiind transferate de
aici in unitățile din nordul județului
cu suprafețe mai mari de recoltat.
Cu toate
acestea,
activitatea în
cîmp .nu a încetat ci, dimpotrivă, se
desfășoară pe un front larg, cu toate
forțele. Reținem cîteva secvențe din
acțiunile „la zi" : „Am organizat
stringerea spicelor ce au căzut în
urma combinelor pe întreaga suprafață cu grîu — ne spune Marcel

Consecința ? S-a pierdut o zi pentru
repararea utilajului ! Alte trei com
bine aveau aparatul de descărcare
rupt din cauza umidității ridicate a
boabelor : peste 24 la sută. în sfîrșit, alte trei combine cu diferite cu
rele de transmisie rupte. Desigur,
defecțiuni mai apar. Dar aici se țin
lanț.
La însămînțarca culturilor duble.
7 tractoare pregăteau terenul. Dar
în ciuda prezenței șefului fermei, Ion
Șteiănescu, acestea brăzdau cimpul
alandala, fără a respecta o schemă
de lucru riguros stabilită.
După cum se poate vedea, nu sînt
neajunsuri minore. Dovadă și faptul
că la prima oră a dimineții, în ziua
următoare, factorii de conducere ai
întreprinderii, împreună cu cei de Ia
trustul județean I.A.S. și de la di
recția agricolă au fost convocați la
sediul comitetului județean de partid,
unde s-a analizat amănunțit desfă
șurarea in ansamblu a activității în
această unitate și s-au stabilit mă
suri operative pentru înlăturarea
neajunsurilor care frinează realiza
rea ritmurilor de lucru prevăzute.

trepriridere — se asigură ri
dicarea nivelului calitativ al
produselor pe care le fabri
căm, în condiții de eficientă
mult sporite. Reglajele com
plexe, testarea microcomponentelor electronice, precum
și depanarea lor se reali
zează acum cu o productivi
tate a muncii de peste cinci
ori mai mare. O verificare
completă a echipamentelor
electronice dura in medie 11
ore. Astăzi, aceleași operații
sint realizate cu o precizie
superioară in numai două
ore. De asemenea, folosirea
acestei metode moderne de
control de calitate a condus
la creșterea comenzilor par
tenerilor străini pentru pro
dusele noastre și ne stră
duim să le onorăm exem
plar".

Eugen D1CH1SEANU

Lfî ÎNTREPRINDEREA
METALURGICĂ
DIN FOCSANI
xul de producție al laminoarelor
de profile mijlocii șl de sirmă, la
punctele de lucru și de control al
calității
ne-au fost oferite noi
date șl explicați! care au întregit
imaginea preocupărilor, dorința de
autodepășire continuă a acestui
tînăr și ambițios colectiv.
— Calitatea ș! productivitatea
muncii — ne spune Dumitru Crișan; inginerul-șef al întreprinderii
—: au înregistrat, prin măsurile
luate, o creștere continuă. Indi
cele de utilizare a laminoarelor,
de exemplu, a sporit în primul tri
mestru al anului cu aproape patru
la sută. In acest scop, s-au revăzut
și îmbunătățit tehnologiile de la
minare, cuplînd laminarea profilelor simple pătrate și rotunde pe
aceeași garnitură de cilindri, fapt
care a dus la reducerea stațio-

nărilor pentru echilibrarea liniei
de laminare de Ia un profil la al
tul, de la 12 ore la numai 2 ore.
De asemenea, s-au reproiectat și
înlocuit barele de cuplare de la la
minorul de profile mijlocii cu
bare de cuplare cardanice, care
sînt mai ușor de întreținut, iar
timpul de staționare este mai re
dus, ceea ce înseamnă un important
spor de producție. Și la laminorul
de sirmă, durata staționărilor acci
dentale a fost redusă considerabil
prin aplicarea mai multor măsuri
tehnice, ceea ce a dus la dublarea
producției față de realizările pri
mului trimestru din anul trecut.
La cele două laminoare sînt în
curs de realizare noi perfecționări
tehnice și tehnologice menite1 să
ducă la o creștere și mai pu
ternică a productivității muncii
și. implicit, la îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor. De
altfel, pentru fiecare produs ce
se realizează în întreprindere,
precum și pentru cele care ur
mează să fie asimilate și in
troduse în fabricație s-a organi
zat o „bancă de date" în care sînt
consemnați parametrii tehnici și
calitativi al laminatelor fabricate
aici, precum și datele ce privesc
produsele similare realizate de fir
me cu tradiție din țară și străină
tate. Permanenta confruntare cu
realizările de virf contribuie, în
mod efectiv, la realizarea unor
noi produse cu caracteristici și
parametri calitativi la nivelul
tehnicii moderne.

Dan DRĂGULESCU
corespondentul „Scinteii°^
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în cuvîntarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la recenta plenară
comună a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și
Sociale s-a subliniat din nou nece
sitatea ca organismele autoconducerii muncitorești, și in mod deosebit
consiliile oamenilor muncii, să ac
ționeze ca forumuri de dezbatere și
decizie eficiente, capabile să asigure
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
economice.
Așa cum rezultă din experiența
multor consilii ale oamenilor mun
cii, realizarea acestei cerințe obiec
tive este strîns legată de modul în
care sint antrenați toți membrii or
ganului de conducere colectivă atit
la elaborarea hotărîrilor, cît și la
înfăptuirea practică a acestora. în
spiritul orientărilor și indicațiilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la recenta plenară comună, ne-am
propus să înfățișăm în ancheta de
față cum se realizează această ce
rință esențială a stilului de muncă
al organelor de conducere colectivă
in activitatea consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea <le rul
menți Alexandria.
„Implicarea tuturor celor 27 de
membri ai consiliului în elaborarea
și Înfăptuirea deciziilor nu poate fi
concepută în afara cunoașterii de
către aceștia a stadiului îndeplinirii
sarcinilor economice și sociale izvorite din hotărîrile de partid și de
stat, din legile țării — ne spune to
varășul Dode Tincu, secretarul co
mitetului de partid, președintele
consiliului oamenilor muncii. De aceea, am acordat și acordăm toată
atenția asigurării unei bune infor
mări a membrilor consiliului asupra
desfășurării producției, îndeplinirii
indicatorilor cantitativi și de efici
ență economică, cu precădere a
producției fizice și nete, a sarcinilor
de export și de reducere a consu
murilor specifice de materii prime,
materiale, combustibil și energie electrică".
Nu, nu e vorba de o simplă decla
rație despre ceea ce ar trebui să
facă un organ de conducere colec
tivă. Este vorba despre o practică
de muncă validată de viață. Arguî ' 7 Debutul productiv în acest
■'ății a fost influențat — ca
iri — de condițiile as,1. Ca urmare, in luna
1 înregistrat mari res-

tanțe la producția fizică. în luna fe
bruarie, după ce „pulsul" iernii a
fost luat și s-au adoptat măsurile de
rigoare, sarcinile de plan au fost
permanent îndeplinite. De atunci se
desfășoară o adevărată bătălie — și
după cum veți vedea cu rezultate
pozitive — pentru recuperarea res
tanțelor. Practic, producția realizată
peste plan a însumat, in fiecare din
lunile de după ianuarie, circa 3 mi
lioane lei. La sfirșitul primului se
mestru s-au reușit onorarea integrală
a tuturor contractelor la export și

de lucrări privind recondițtonarea
SDV-urilor și a pieselor de schimb
de la mașinile-unelte. Experiența acestei secții, dovedindu-se pozitivă,
a fost generalizată la nivelul între
prinderii. Ca urmare, numai in pe
rioada ce a trecut din acest an, vo
lumul recondiționărilor depășește 8
milioane lei.
întrucît planul la export are o
pondere însemnată — peste 70 la
sută din volumul producției pe acest
an —, analizele din consiliu vizează
frecvent problemele îndeplinirii a-

Forța deciziei colective
crește prin întărirea
răspunderii personale
realizarea în totalitate a producției
fizice planificate. Care este expli
cația acestei reveniri rapide la nor
mal ? în primul rind, modul în care
organul de conducere colectivă a
știut să se implice in activitatea
desfășurată pentru redresarea situa
ției, pentru sporirea eficienței eco
nomice.
Cum își onorează, practic, mem
brii consiliului oamenilor muncii
mandatul încredințat de a conduce
și administra întreprinderea ? Este
de remarcat în primul rind aportul
multora dintre ei la înfăptuirea pro
punerilor pe care ei înșiși le-au fă
cut in cadrul dezbaterilor din orga
nul de conducere colectivă. De pil
dă, inginerul comunist Adrian Dru
gă a fost inițiatorul unei ample ac
țiuni de inventariere a sculelor uzate in vederea recondiționării lor.
După adoptarea de către consiliu a
unei hotărîri in acest sens, el a ofe
rit un model de organizare a acti
vității in secția ce' o coordonează
(rectificare), prin planificarea pe
fiecare, muncitor din formațiile de
Întreținere și reparații a volumului

cestuia în cele mai bune condiții,
într-una din aceste analize s-a ajuns la concluzia că trebuie acțio
nat cu mai multă fermitate pentru
îmbunătățirea calității produselor
spre a se face față cu succes concu
renței pe piața externă. Concluzie
care n-a rămas însă la stadiul
de deziderat. Prin angajarea activă
a unor specialiști, precum inginerii
comuniști Llviu Coleșan și Florea
Crăciun, membri ai consiliului, în
rezolvarea unor soluții propuse
chiar de ei, s-a reușit asimilarea în
fabricație a unor produse noi, mo
dernizarea unor tehnologii comple
xe. Efectele acestora se regăsesc in
recuperarea integrală a restantelor
la export acumulate in prima parte
a anului.
Răsfoind procesele verbale ale
dezbaterilor din consiliu, am întilnit frecvent un nume — po cel al
secretarului comitetului U.T.C., Ingi
nera Ioana Caravețeanu. Aproape
majoritatea problemelor aduse de ea
în dezbaterea consiliului — policali
ficarea tinerilor, întărirea disciplinei
tehnologice, realizarea normelor de

producție, amenajarea unei săli de
mese la căminul de nefam’liști și
servirea micului dejun și a crcjunului pentru tinerii muncitori care lu
crează in schimburile II și III etc. —
au fost analizate cu toată atenția și
s-au găsit pentru toate soluții de re
zolvare. Iar tinerii, care reprezintă
peste 60 la sută din personalul mun
citor al unității, au participat nemij
locit la înfăptuirea măsurilor adop
tate.
Sînt antrenați în acest mod toți
membrii consiliului la dezbaterea și
apoi la înfăptuirea hotărîrilor adop
tate ? „Am făcut progrese evidente
în această privință — ne spune to
varășul Dode Tincu. Dar mai avem
multe de făcut în această privință".
Concluzia sinceră a secretarului co
mitetului de partid avea să ne apa
ră de îndată in adevărata ei lumină.
Pentru că răsfoind procesele verbale
ale ședințelor consiliului oamenilor
muncii se constată că unii membri,
printre care șl maiștrii Ovidfu Tîrnăcop și Constantin Pomojnicu, nu
și-au făcut de multă vreme simțită
prezența in organul de conducere
colectivă decît in mod fizic. „Anumiți tovarăși au încă o anumită ti
miditate atunci cind trebuie să vor
bească în cadrul consiliului" — se
încerca o explicație a acestei situa
ții. Timiditatea este și ea o trăsă
tură umană. Dacă însă în stilul de
muncă al consiliului oamenilor
muncii s-ar fi introdus practica unor rapoarte personale asupra acti
vității desfășurate de membrii or
ganului de conducere colectivă, ase
menea situații ar fi fost de mult co
rectate și răspunderea comuniștilor
aleși în consiliu pentru îndeplinirea
învestiturii primite ar fi crescut, iar
aportul lor la dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor ar l’i fost
mai mare.
Experiența dobîndită pînă acum
de acest organ de conducere colec
tivă se cere amplificată și consoli
dată prin perfecționarea, in primul
rind, a stilului de muncă al celui
care se află in fruntea acestui orga
nism. Atît în ce privește creșterea
contribuției tuturor forțelor consi
liului oamenilor muncii la soluțio
narea problemelor, cit și in ce pri
vește exercitarea unui control de
partid mai temeinic asupra îndepli
nirii sarcinilor încredințate.

Stan ȘTEFAN

corespondentul „Scînteii"

IMPLICAREA ARTISTICĂ
CIVICĂ
O IMPLICARE
Ultimele două decenii au adus,
din unghiul posibilităților de exprimare ale artei (și lucrul a fost de
monstrat cu puterea de netăgăduit a
realităților unei efervescente vieți
culturale), un adevărat climat favo
rabil adevărului ideologic și estetic,
climat in cadrul căruia înseși dome
niile valorilor ne apar mai com
plexe. Anii care au marcat în toate
domeniile de activitate cu însemne
nepieritoare „Epoca Ceaușescu", ani
care au dat întregii societăți româ
nești sensul profund al unei con
strucții ample șl durabile, sînt ani in
care s-a făcut tot mai evidentă con
centrarea eforturilor in vederea
creării unei arte născute din actuala
experiență istorică, atentă la tot
ceea ce poate fi sugestie creatoare
în patrimoniul culturii naționale, or
ganic legată-de gindirea și sensibili
tatea epocii.
„Abordind în toată amploarea și
măreția, cu înaltă măiestrie artistică,
tema eliberării poporului, a profun
delor prefaceri revoluționare din
România, a relațiilor sociale și a vie
ții spirituale a oamenilor, refleetind
optimismul și vigoarea poporului —
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
de la inalta tribună a celui de-al
IX-lea Congres
al
partidului —
talentațtî noștri creatori pot făuri
opere care să rămină in patrimoniul
culturii naționale și universale".
Dezvoltarea artelor plastice din
ultimele două decenii reflectă într-adevăr efortul membrilor celor
36 de filiale și cenacluri ale U.A.P.
din întreaga țară, fără deosebire de
naționalitate, de a răspunde acestei
înalte chemări, de a crea lucrări
care să poată contribui la îmbogă
țirea patrimoniului cultural național
și implicit la modelarea conștiințe
lor unor largi categorii de oameni
ai muncii. Mari ansambluri statuare,
fresce, mozaicuri desfășurate pe spa
ții ample, categorii ale graficii de
mare tiraj, preocupări variate ale
celor peste 3 000 de creatori din în
treaga țară pentru calitatea artis
tică a mediului de existență s-au
alăturat genurilor tradiționale încă-

Reglementări legale care asigură

j

iideplinirea sarcinilor de recuperare de ia populație — criteriu de acordare a retribuției
ionalului din comerț © Se extinde rețeaua punctelor de preluare a sticlelor și borcanelor
de @ Măsuri de îmbunătățire a transportului ambalajelor, pentru descongestionarea operativă
a stocurilor din magazine
Porriind de la sarcinile stabilite de conducerea partidului privind
intensificarea hotărită a activității de recuperare și valorificare a mate
rialelor refolosibile, ziarul nostru a publicat un șir de anchete („Scînteia"
nr. 13318, 13322 și 13329), în care au fost prezentate constatări de pe
teren ale redactorilor și corespondenților ziarului, precum și sesizări tri
mise redacției de cititori privind activitatea de recuperare' a ambalajelor
• e sticlă de la populație. în legătură cu principalele probleme reliefate
i aceste anchete, Ministerul Comerțului Interior ne-a făcut cunoscut
unctul său de vedere, informind totodată asupra acțiunilor sau măsulor întreprinse ori aflate in curs de aplicare :
Cu privire la refuzul unor uni;omerciale de a primi sticle și
ne goale sub diferite pretexte
precizează că prin Decretul nr.
>80 (care reglementează activide recuperare a ambalajelor
u mărfurile ce se desfac prin
rțul cu amănuntul) este prevăobligația ca toate, dar absolut
unitățile alimentare care desnoduse îmbuteliate să preia de
tățeni ambalajele refolosibile —
schimb sau contra marfă ori
;rar. Sînt incluse in această acite și punctele speciale de achiprecum și unitățile I.L.F.,
at, Agrocoop etc.
î cum s-a arătat
în coloanele
lui și cum mai întîlnim pe tecu ocazia controalelor efectuate
aparatul de specialitate, există
unii lucrători și responsade magazine care tratează cu
icientă atenție problema recu•ii ambalajelor din sticlă, invomotivat sau nemotivat, fie lipsa
umerar, fie lipsa de ambalaje, de
>ace de transport etc. Pracasemenea situații sînt inadoile, iar motivele respective
jefondate, întrucît reglementăîn vigoare stabilesc soluții
prevenire a lor. Astfel, toate
izinele au dreptul să folosească
ru plata sticlelor și borcanelor
perate sumele încasate din vină mărfurilor proprii — și deci
e poate invoca lipsa de numerar,
•indul lor, punctele speciale de
zi ții au dreptul să primească
crar atit de la unitatea comeri apropiată de care aparține, cit
c la casieriile întreprinderilor
crciale — ori de cite ori au ne, fără limitare de plafon —. inrinderile tutelare avind obliga
ră asigure derularea operativă a
urilor de ambalaje din unități,
ecizăm că nici lipsa de ambalaje
poate fi invocată. Pentru a se
i asemenea cazuri, este prevăprin circularele nr. 1/570 din
și 6/1797 din 1985 ale M.C.I. po‘.atea ca unitățile comerciale să
mutații de ambalaje intre ele,
întru depozitarea provizorie a
or și borcanelor colectate să
iscă diferite lăzi, coșuri, boxplianți etc.
Tivește excesul de curățenie
de unii lucrători din comerț
irea sticlelor și borcanelor,
irecizarea că Ordinul nr. 96/
Ministerului Aprovizionării
! din punct de vedere calidiția ca la recuperarea amdin sticlă acestea „să nu fie
i nu prezinte crăpături, să
. să nu aibă mirosuri străiouri în interior, să nu aibă
e produse pietrificate",
pretenție suplimentară a
din unitățile comerciale
îerare — și trebuie sesiinspecției comerciale tecărei număr de telefon
n orice magazin (N. R.:
în nu puține unități con Capitală și din țară
de telefon nu este afitățenii neputînd comu.izările lor).
tnătățirea generală a
recuperare a ambala
tă și pentru creșterea

cointeresării tuturor lucrătorilor în
îndeplinirea sarcinilor ce le revin
pe această linie, Ministerul Comer
țului Interior a stabilit ca unul din
criteriile in funcție de care se acor
dă retribuția personalului din co
merțul alimentar să-1 constituie în
deplinirea indicatorului de plan pu
vind recuperarea sticlelor și borcanelor de la populație.
• La sesizarea privind condițio‘ a
narea „primirii doar la schimb"
îndeosebi la
sticlelor
(frecventă
cumpărarea apei minerale și berii)
facem precizarea că prin Ordinul
M.C.I. nr. 93/1980 se prevede că

Precizări
ale Ministerului
Comerțului Interior
în legătură cu anchetele
publicate in „Scînteia"
„pentru reintroducerea mai opera
tivă în circuitul economic a butelii
lor din sticlă vinzarea prin maga
zine a vinului, apei minerale se va
face, de regulă (s.n.), pe baza re
cuperării concomitente prin schimb
a sticlelor goale, așa cum se proce
dează la lapte, bere, băuturi răcori
toare ș.a.“ Deci nu este vorba de
un schimb obligatoriu, magazinele
avînd posibilitatea să-și completeze
stocul de ambalaje cu celelalte
sticle achiziționate de la cumpără
tori și aflate în depozit.
• Privitor Ia descongestionarea
operativă a spațiilor de depozitare
din
magazine și îmbunătățirea
transportului, care constituie o
„problemă a problemelor" în recu
perarea ambalajelor din sticlă, pre
cizăm următoarele : deși legea pre
vede clar qbligația folosirii mijloa
celor de transport în condiții de
plin — plin (la cursele dus și în
tors), deși prin ordin al ministeru
de
lui s-a stabilit ca șefii
.
~ unități
să menționeze pe avizele de expe
diție cu care sînt aduse mărfurile,
dacă sînt ridicate toate
' ' ambalajele
’ ’ J '
existente în magazine (pînă la ni
velul capacității mașinilor folosite),
deși s-a prevăzut să se stabilească
răspunderi materiale sau disciplinare
pentru conducătorii
auto care nu
respectă această obligație, totuși
sint incă numeroase cazurile cind
mijloacele de
transport se întorc
goale de la magazine, delegații
I.C.R.A., I.L.F. precum și șoferii refuzind preluarea ambalajelor aflate
în stoc. întrucît
răspunzători de
asemenea anomalii sînt atît șoferii
în cauză, cit și delegații ce însoțesc
mașinile din partea întreprinderilor
noastre comerciale, vom lua mă
suri ferme pentru întronarea ordinii
și disciplinei, trăgînd la răspundere
pe toți cei vinovați. Aceeași exi
gență se cere însă și din partea
conducerilor
întreprinderilor
de
transport — Transcom, ca și a orga
nelor de control al circulației, che-

mate să intervină cu exigență și
severitate ori de cîte ori constată
abateri ale șoferilor ce nu respectă
obligația legală de a circula în sis
temul plin-plin.
Recent, pe baza unei analize pe
teren a problemei în discuție, s-a
stabilit — ca o măsură suplimen
tară, in sensul îmbunătățirii activi
tății de preluare a ambalajelor —
să se aloce zilnic un număr de
mașini care să se ocupe special de
ridicarea ambalajelor din magazine,
pe baza unor rute optime.
• în problema extinderii rețelei
de colectare a sticlelor și borcane
lor goale, îndeosebi prin organiza
rea de noi puncte specializate in
această activitate,
Ministerul Co
merțului Interior a stabilit recent,
printr-un program de măsuri, să se
înființeze pînă cel tirziu Ia 30 sep
tembrie a.c. incă 450 puncte de achi
ziții, din care 80 in municipiul
București, actuala capacitate de
preluare sporind astfel cu circa 40
la sută. Noile puncte vor fi ampla
sate — în multe localități, inclusiv
în Capitală unde acțiunea a și În
ceput — cu prioritate in piețele
agroalimentare și in zonele aglome
rate.
Pentru funcționarea corespunză
toare atît a punctelor de colectare
existente, cit și a celor ce vor lua
ființă, întreprinderile comerciale au
obligația să asigure întreg perso
nalul
necesar și să urmărească
respectarea riguroasă a orarului de
funcționare.
O contribuție mai mare la îmbu
nătățirea activității de colectare a
ambalajelor de sticlă pot să o aducă
și unitățile I.L.F., Gostat și Agrocoop. Astfel, unitățile Gostat sînt
chemate să preia cu prioritate' la
schimb și contra marfă sticlele pen
tru produsele care le vind. în pri
vința unităților I.L.F. și Agrocoop,
acestea au obligația să colecteze în
treaga gamă de borcane oferite de
populație atît la schimb, cit și
contra marfă sau numerar. Tot în
treprinderile I.L.F. au
datoria să
asigure preluarea operativă a bor
canelor din întreaga rețea comer
cială, inclusiv de la punctele spe
cializate în colectarea
* ’
ambalajelor
din sticlă.
• Pentru nrganizarea preluării
în unitățile comerciale a cioburilor
de sticlă, a sticlelor ciobite și netipice, Ministerul Comerțului Inte
rior, împreună cu Centrocoop și
Ministerul Aprovizionării au stabilit
înființarea, eșalonat, in anii 1985 și
1986 a unor puncte (conteinere) de
colectare în 3 000 de unități alimen
tare generale și puncte de achiziții
din orașe și în toate unitățile comerciale de la sate,
Acțiunea a
început deja în toate
localitățile
țării, fiecare consiliu popular stabi
lind modalități concrete de organi
zare și dotare a respectivelor
puncte de colectare, în funcție de
posibilitățile și condițiile locale.
In legătură cu problematica recu
perării ambalajelor de sticlă de la
populație, precizăm, în încheiere, că
ministerul nostru urmărește zilnic —
prin aparatul său — activitatea din
unitățile subordonate, iar săptămînal, la nivelul colectivului de con
ducere, ca și în comandamentele ju
dețene de la direcțiile comerciale,
se analizează împreună cu factorii
implicați problemele activității de
colectare și măsurile necesare pentru
îmbunătățirea acesteia.
...Prezentînd punctul de vedere al
Ministerului Comerțului Interior,
„Scînteia" își. propune să revină
sistematic asupra acestei probleme
de o mare însemnătate economică,
urmărind modul in care se înfăptu
iesc măsurile enunțate.

Mihai IONESCU

„IN SOLAR" - fotografie trimisă de elevul Țușcă R., membru al cercului foto
al Casei pionierilor din Costești, județul Argeș

drîndu-se aceleiași tendințe de largă
democratizare a culturii. în concep
ția partidului nostru, a secretarului
său general, arta, ca și celelalte
componente ale culturii, nu mai este
privită ca o simplă și sterilă podoa
bă spirituală, un joc gratuit al spi
ritului desprins din contextul istoriei,
al vieții economice și politice. Prirj
conținutul, ca și prin forma el. arta
este menită să joace un rol activ și
esențial în însăși modelarea omului
nou, in formarea trăsăturilor revo
luționare ale noii conștiințe umane.
Pătrunderea în conștiința oamenilor
a marilor valori aparținînd patri
moniului național, dar și a creației
artistice contemporane a constituit
și constituie una din componentele
importante ale acestui vast proces
de modelare a omului nou. în cadrul
larg al Festivalului național „Cintarea României" — una din inițiati
vele președintelui țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, inițiativă cu re
zultate atit de spectaculoase în toate
domeniile de creativitate — numai
în ultimii cinci ani au fost organi
zate peste 3 000 de expoziții. Peste
70 000 de lucrări de artă de toate ge
nurile — pictură, sculptură, grafică,
artă decorativă, design, scenografie
— prezentate în numeroasele săli de
expoziție din Capitală și din întrea
ga țară stau, de asemenea, mărturie
unei rodnice activități. Și dacă ar fi
să ne referim doar la ultimul an de
creație se poate constata o creștere
substanțială a numărului de ma
nifestări artistice față de anii pre
cedent!. Drept argument stau cele 169
expoziții deschise in Capitală, 376 de
expoziții deschise în filiale, precum
și cele 86 de expoziții și participări
românești la expoziții deschise în
străinătate. în total 631 de ma
nifestări.
Evenimente de o deosebită însem
nătate, cum a fost Congresul al
XIII-lea al partidului, aniversarea
eroicului august 1944, bicentenarul
răscoalei conduse de Horia, Cloșca
și Crișan, Unirea Principatelor și
formarea statului național unitar ro
mân la 1 decembrie 1918, ca și cele
brarea celor mai recente evenimente
politice, precum și prezentarea cuce
ririlor prezentului socialist, a fizio
nomiei morale a omului nou. au pri
lejuit rind pe rind adevărate de
monstrații de talent, de angajare pa
triotică. Alături de prezentarea
producției artistice curente, manifes
tările periodice organizate de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste
— expoziții anuale județene, de pic
tură, sculptură, grafică, artă deco
rativă, design, saloanele anuale re
publicane de gravură, expozițiile
bienale republicane de pictură și
sculptură, saloanele bienale de grafi
că, expozițiile • fazelor finale ale
Festivalului
național
„Cîntarea
României", trienalele naționale de
design și scenografie, cvadrienala
republicană de artă decorativă, — au
antrenat cea mai mare parte a for
țelor creatoare ale țării. Sînt ma
nifestări care au oferit o perspectivă
culturală unitară, care au avut ca
pacitatea de a evidenția valorile au
tentice, de a le integra contextului
foarte precis, cultural și social, în
care au fost create, de a implica
totodată atitudinea militantă în sen
sul cel mai generos și complex al
termenului.
Marile expoziții omagiale șî colec-

tive, numeroasele expoziții personale
au demonstrat elocvent existența
unei efervescențe creatoare, a unui
climat favorabil afirmării celor mai
variate
modalități
de
expresie.
Alături de acestea, în ultimii ani mai
ales s-au înregistrat preocupări spo
rită în sfera proiectării industriale
în sensul diversificării și modernizării sortimentelor, a valorificării
superioare a materiilor prime, aplicarii unor tehnologii moderne în
producție, capabile să confere măr
furilor însușiri funcționale și este
tice superioare. Venind în întîmpinarea acestor realizări, punîndu-le
în discuție pe un plan mai larg, nu
meroase consfătuiri cu creatorii din
industria ușoară, cursurile de per
fecționare organizate cu acești crea
tori sub egida C.C.E.S. și cu con
cursul unor specialiști, artiști profe
sioniști, au pus un accent însemnat
pe creație ca factor determinant
’ '
în
realizarea unei noi calități. Simpozioanele și taberele de creație au
provocat, la timpul potrivit, dezbateri interesante despre aspectul
funcțional al lucrărilor realizate,
despre nevoia de a împrospăta, de
a răspunde multiplelor probleme a’ i
ambientului cu lucrări utilitare $e
ținută. Taberele de creație și simpo
zioanele organizate de U.A.P. in co
laborare cu M.I.U. au constituit de
fiecare dată investiții de încredere
la care artiștii au răspuns cu însu
flețire. Edițiile succesive ale tabere
lor de la Sighișoara, Cluj-Napoca,
Alba Iulia sau Turda, pentru a ne
referi doar la ceramică și sticlărie, au
constituit de fiecare dată adevărate
demonstrații de lucru. în acest con
text, arta a devenit dintr-o simplă
„podoabă a spiritului" o necesitate
socială obiectivă. O necesitate expri
mată și prin dorința unui public
din ce în ce mai larg de a-și orga
niza cît mai armonios mediul de
viață, de a face ca obiectul de artă
să fie o prezență activă în ambianța
cotidiană. Circa 60 de magazine și
galerii de artă vin în întîmpinarea
acestei necesități, oferind publicului
larg posibilitatea de a achiziționa
lucrări de artă și alte bunuri cultu
rale menite să contribuie la ridica
rea nivelului calității vieții și edu
carea omului nou.
Trăim în ritmul uneî civilizații ale
cărei energii pozitive sînt îndreptate
evident spre ținta concretizării și
asigurării demnității umane. Imensa
desfășurare de forțe ce susține pe
plan spiritual și material acest de
ziderat este în continuă mișcare. în
fața văditelor progrese înregistrate
în ultimii ani apare și mai acută
necesitatea ca frontul artistic să-și
valorifice pe deplin mijloacele și
energiile pentru a dezvolta cu depli
nă responsabilitate tot ceea ce con
stituie valoare în tradiția artei noas
tre, pentru a contribui la crearea
unei arte contemporane animate de
o problematică actuală, cu trăsături
distincte. în acest sens, abordarea
unor teme cu amplă rezonanță con
temporană va trebui să cunoască noi
înfăptuiri în continuare, ca și reali
zarea unor lucrări care să reflecte
mai complex spiritualitatea specifică
omului contemporan, frămîntările,
gîndurile și idealurile determinate
de prezența sa nemijlocită în actua
litate.

Marina PREUTU

OAMENII MUNCII
CONSTR UCTORI
ȘI CRONICARI DE ISTORIE NOVĂ
Tinerețea unui oraș bimilenar
Străvechi municipiu roman,. ce
tatea in ea re Mihai Viteazul s-a
încoronat ca domn al tuturor romanilor, Alba Iulia, orașul Unirii,
a rămas multă vreme, în ciuda
bimilenarei sale istorii, o localita
te modestă. în 1956, de exemplu,
populația ei nu atinsese nici 18 000
de locuitori, iar industria sa inclu
dea doar o moară, o fabrică de în
călțăminte și o tăbăcărie, o rudi
mentară distilerie de spirt și cîteva
ateliere meșteșugărești.
Cu atit mai mult, amintindu-ne
de unde am pornit, se reliefează
schimbările petrecute în orașul
nostru în cale două decenii care
au trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului, perioada cea
mai rodnică a istoriei poporului
român, căi’eia îi spunem, în semn
de profundă prețuire pentru con
ducătorul nostru
iubit, „Epoca
Ceaușescu".
în această perioadă, în apropie
rea cetății feudale s-au înălțat
„cetăți" noi, cetățile industriei so
cialiste, cum sînt întreprinderea
mecanică, întreprinderea „Porțela
nul", întreprinderea de utilaje, fa
bricile de covoare, de pîine, de
produse lactate. întreprinderea de
produse refractare, doar cu cîțiva
ani mai veche, a cunoscut o dez
voltare importantă, iar făbricuță
de încălțăminte de odinioară s-a
transformat, prin extinderi repe
tate, într-o mare și modernă uni
tate industrială.
Mă număr și eu printre miile
de tineri care au venit în aceste
două decenii să muncească în cen
trul industrial Alba Iulia. Lucrez
la „Porțelanul" din anul 1970, cind
a intrat în funcțiune întreprinde
rea. în prezent ea se numără prin-

tre cele mai moderne din țară, în
cei 15 ani de existență producția
ei sporind de peste cinci ori.
Aș putea spune că Alba Iulia
este azi unul dintre cele mai fru
*
moașe orașe ale tării și sîntdes___
tule argumente pentru a susține
această afirmație. Voi spune însă,
din inimă, că-mi este cel mai drag
pentru că de chipul său Întinerit
se leagă prezentul și viitorul meu.
Aici, într-unul
din cele peste
16 000 de apartamente construite
in ultimele două decenii. în noul
cartier /.Platoul
Romanilor" se ■
află și locuința în care m-am
mutat de curind. Apartamentul
mai păstrează încă mirosul de zi
dărie proaspătă. De la ferestrele
lui am imaginea întregului ansam
blu urbanistic, căruia îi 6punem
„Orașul nou" — și pe drept cuvînt,
pentru că populația 6a este egală
cu cea a întregului municipiu de
acum 15 ani. De la fereastra mea
se văd, de asemenea, noua Casă
de cultură a sindicatelor, noul ho
tel turistic „Cetate". în cartierul
nostru s-au construit și un spital
cu 700 de paturi și cu policlinică,
un cinematograf, patru școli gene
rale, creșe și grădinițe, iar la par
terul blocurilor s-au deschis nu
meroase magazine și unități pres
tatoare de servicii.
„Platoul Romanilor" este doar
imul din cartierele noi ale orașului, căci construcția de locuințe și
de obiective social-culturale con
tinuă.'

Valeria CÎMPEAN
muncitoare la întreprinderea
„Porțelanul" Alba lulia

Conveierul de... locuințe
Printre numeroasele obiective
industriale înscrise pe harta țării
în perioada care a urmat Congre
sului al IX-lea al partidului se nu
mără
și întreprinderea
„Gra
nitul" din București. O între
prindere modernă, care s-a dezvol
tat mult și repede, legat de faptul
că tovarășul Nicolae Ceaușescu
ne-a vizitat în repetate rinduri și
că indicațiile pe care ni le-a dat
de fiecare dată au fost și sint tra
duse în viață.
La început s-a lucrat pe poligoa
ne sub cerul liber. în prezent în
treaga producție se realizează în
hale industriale, pe linii teh
nologice cu un nivel ridicat
de mecanizare. Putem spune că
„Granitul" este, la ora actua
lă, un mare conveier de... locu
ințe. Din producția lui au fost
montate, în anii 1971—1984, nu mai
puțin de 65 700 apartamente. Noi
„fabricat" tot Pantelimonul,

precum și numeroase blocuri din
Colentina, Lacul Tei, Banu Manta,
Ciulești, Crîngași, Berceni, Avia
ției, Titan, Moșilor, Tineretului și
din alte cartiere ' ale Capitalei.
Anul trecut am produs 220 000 me
tri cubi de panouri, iar în anul
acesta vom ajunge, numai noi, la
230 000 mc, adică 8 500 de aparta
mente. Spun „numai noi", pentru
că în București mai există încă
două întreprinderi cu acest profil.
Toate trei, împreună, vor furniza
constructorilor panouri pentru un
număr de peste 20 000 de aparta
mente.
O preocupare de bază a colecti
vului întreprinderii noastre, in co
laborare cu specialiștii unităților
de cercetare și proiectare, este
aceea de a oferi șantierelor panouri cu un grad superior de fini
sare din care să se poată. monta
.. ,
blocuri cu un aspect mai plăcut și
care să asigure noilor construcții o

încadrare tot mai armonioasă în
ansambluri arhitectonice moderne,
în timp ce in anul 1980 doar 2 la
sută din producția de prefabricate
pentru apartamente era finisată,
în anul acesta am atins sută la
sută.
Am început să lucrez aici în 1969,
după ce am terminat școala profe
sională de construcții-montaj. Pa
ralel, am continuat să învăț, înscriindu-mă la liceul industrial de
construcții, pe care l-am absolvit
în 1975. Locuiesc pe aceeași stradă
cu întreprinderea, într-un bloc ridi
cat din panouri... produse de secția
în care lucrez.
O mare atenție acordăm acum
problemelor îmbunătățirii izolației
termice. Panourile pe care le rea
lizăm în prezent asigură o izola
ție termică sporită a apartamente
lor și, ca atare, un consum mai re
dus de combustibil. Termoizolația
de beton celular autoclavizat a fost
înlocuită cu vată minerală și polistiren expandat. La 14 martie, cu

prilejul celei mai recente vizite în
întreprinderea noastră, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat să se
alcătuiască un grup de specialiști
din cercetare și producție care să
caute soluții pentru Îmbunătățirea
în continuare a izolației termice a
apartamentelor.
întreprinderea noastră a înregis
trat succese și în ceea ce privește
reducerea consumurilor de mate
riale. La ciment consumul s-a re
dus, în 1985 față de 1980, cu 11,6 lâ
sută, iar la energie termică — cu
85,7 la sută ca urmare a schimbă
rii tehnologiilor. La energie elec
trică reducerea obținută este de
35,4 la sută. Productivitatea mun
cii a crescut de asemenea : dacă in
1980 la un metru cub de prefabri
cate revenea o manoperă de 15,2
ore, în 1985 revin 12,5 ore.

Nicolae CONSTANTIN
muncitor specialist
la întreprinderea
București

„Granitul"

Un prestigiu clădit pe muncă
Printre localitățile care au cu
noscut o dezvoltare remarcabilă în
ultimele două decenii, intrate pen
tru totdeauna în istoria poporului
nostru sub denumirea de „Epoca
Ceaușescu", se numără și Sighetu
Marmați ei.
Pînă în anul 1965 industria era
reprezentată în acest orășel doar
de o_ modestă făbricuță de scaune.
Dar în acel an a fost dat în func
țiune Combinatul de prelucrare a
lemnului. întreprindere de mari
dimensiuni, cu mii de muncitori,
cu fabrici moderne, dotate cu uti
laje de mare finețe, capabile să
pună în valoare
integral aurul
verde al pădurilor Maramureșului,
să întruchipeze inteligenta și in
spirația
creatorilor de mobilă.
Progresul înregistrat în combinatul
nostru în aceste două decenii in
ceea ce privește sporirea continuă
a valorii masei lemnoase este con
siderabil. Iată, în acest sens, cîteva
date semnificative : în 1965, deci
la începutul activității combi
natului, se realiza o producție în
valoare de 2 320 lei la 1 000 lei
masă lemnoasă. în 1980 acest in
dice ajunsese la 6 383 lei, pentru ca
în 1985 să treacă de 8 000 lei.
Pe ce căi s-a putut obține acest
succes ? în primul rind. prin crea
rea mobilierului de artă, prin pro
ducția de mobilă modernă, cu fi
nisaj superior, care înglobează un
înalt grad de creație și de rafina
ment stilistic — adică exact ceea
ce
cere mereu secretarul gene
ra] al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tuturor celor ce sîntem
chemați să valorificăm bogățiile
naturale ale patriei. în al doilea
rind. la acest rezultat a contribuit
utilizarea integrală a masei lem
noase prin trecerea la producția

de semifabricate — plăci aglome
rate din lemn, placaj, panel și fur
nire estetice.
Este o mare satisfacție să faci
parte din acest colectiv, ale cărui
produse stau cu cinste alături de
cele mai izbutite mobiliere din
lemn in expoziții de renume inter
național. cum sînt cele organizate
la Kdln, Paris, Leningrad și alte
le. Diverse tipuri de mobilă sigheteană sînt solicitate într-un nu
măr de peste 20 de țări. De mai
multi ani. cea mai mare parte a
producției
combinatului
nostru
este destinată pieței externe.
Eu am venit în combinat în
urmă cu 15 ani și pot spune că tot
ceea ce am reușit să realizez este
indisolubil legat de condițiile pe
care le avem asigurate, de clima
tul propice formării tineretului în
spiritul dragostei față de muncă
instaurat de comuniști în colecti
vul din care fac parte. Lucrez în
atelierul de proiectare, în cadrul
grupei de creație. Tot ceea ce știu
acum am învățat aici, alături de
colegii mei. în 1982 am primit o
mențiune la concursul de creație
pe centrală cu proiectul „Program
de mobilier pentru tineret -Nova»",
în 1983 am obținut locul I cu „Ca
meră de zi", iar în 1984 m-am si
tuat. de asemenea, pe primul loc
cu sufrageria „Innsbruck", un mo
bilier în stil gotic.
Noi, făuritorii de mobilă, ne vom
strădui să menținem și în viitor
prestigiul pe care combinatul și l-a
cucerit atît în țară, cit și peste ho
tare.

Viorel BORDEI

tehnician principal, proiectant la
Combinatul de prelucrare
o lemnului Sighetu Marmațiel
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Cronica zilei

MANIFESTĂRI OMAGIALE CONSACRATE ANIVERSĂRII
A DOUĂ DECENII DE IA CONGRESS AL IX-LEA Al PARTIDIM
La Sala Mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România a avut
loc, vineri', un simpozion omagial,
organizat de Consiliul Național al
Femeilor și Comitetul municipal al
femeilor București, cu tema „Con
cepția
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
partidului, privind creșterea rolu
lui femeilor in viața economică,
politică și socială a patriei, în con

ducerea societății. Epoca Nicolae
Ceaușescu, perioada afirmării fără
precedent a femeilor în viața țării",
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participantele la simpo
zion au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă în
care se spune :

Pentru milioanele do femei de pe întreg cuprinsul patriei, ea și
pentru întreaga suflare românească, alegerea dumneavoastră, la cel
de-al IX-lea Congres, în fruntea partidului a constituit actul politic
de covîrșitoare însemnătate pentru înaintarea României pe calea lu
minoasă a socialismului și comunismului, care a inaugurat perioada
celor mai mărețe înfăptuiri din istoria patriei, intrată pentru tot
deauna in conștiința poporului ca „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Datorită genialei dumneavoastră capacități creatoare, gindirii
profunde — care îmbină organic teoria generală a socialismului știin
țific cu realitățile românești —. a excepționalei dumneavoastră puteri
de investigare și sinteză a evoluției societății noastre, a fenomenelor
și evenimentelor internaționale și de fundamentare, pe această bază,
a strategiei și tacticii dezvoltării României, întreaga viață economică
și socială a cunoscut în acești ani istorici un proces de dinamizare a
operei de construcție socialistă, o dezvoltare impetuoasă a forțelor dc
producție și repartizarea lor judicioasă, echitabilă în toate zonele țării,
perfecționarea relațiilor de producție. lărgirea democrației muncito
rești, revoluționare, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, afir
marea multilaterală a personalității umane, creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului nostru popor.
In aceste momente solemne, vă rugăm să primiți mulțumirile fier
binți ale tuturor femeilor țării — fără deosebire dc naționalitate —
care sînt conștiente că vă datorează dumneavoastră epoca realizării
deplinei lor egalități și demnități, posibilitățile nelimitate dc afir
mare multilaterală, de creștere fără precedent a participării lor la în
treaga viață economică, politică și socială, la conducerea societății.
Manifestîndu-și profunda gratitudine pentru minunatele condiții
de muncă și viață, femeile își reînnoiesc în fața dumneavoastră legămintul de a-și îndeplini cu cinste nobila misiune a aduce pe lume
și a crește cit mai mulți copii, care să asigure perenitatea neamului
românesc, vigoarea și tinerețea națiunii noastre socialiste, de a crește
și educa tinerele generații de astăzi și de miine în spiritul înaltelor
idealuri și virtuți ale poporului nostru.
Participantele la simpozionul omagial își manifestă, tn numele tu
turor femeilor din patria noastră, adinca lor recunoștință față de acti
vitatea prodigioasă pe care o desfășurați, prin inițiativele și demersu
rile strălucite pe care le întreprindeți în apărarea păcii, pentru dezar
mare generală, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru
securitate și pace în Europa și în întreaga lume.
Ne angajăm solemn ca, urinind luminosul dumneavoastră exem
plu de viață și activitate revoluționară, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, exemplul tovarășei Elena Ceaușescu, să
contribuim eu întreaga noastră capacitate și dăruire Ia înfăptuirea
noii etape a Programului partidului de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, la înscrierea Româ
niei pe coordonate superioare de dezvoltare economico-socială, de
bunăstare materială și spirituală.
în încheiere, permiteți-ne să vă adresăm, din adincul inimilor
noastre, cele mai calde urări de deplină sănătate și putere de muncă,
spre a conduce ani îndelungați, din victorie in victorie, destinele
scumpei noastre patrii, spre binele, fericirea și prosperitatea poporu
lui român.

1

Comunicările — susținute de re
prezentante ale Consiliului Națio
nal al Femeilor, de miniștri, ca
dre din conducerea unor instituții
centrale, organizații de masă și ob
ștești — au evidențiat mărețele
realizări obținute de poporul nos
tru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în cei 20 de ani de
cînd în fruntea partidului și a tă
rii se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu, conducător eminent,
strateg al dezvoltării României so
cialiste — perioada celor mai mari
înfăptuiri din istoria milenară a
patriei — precum și contribuția
deosebită â fedieilbr lă prbgfesul
neîntrerupt' al țării. A fost prezen

tată pe larg concepția revoluționa
ră a secretarului general al parti
dului cu privire la creșterea ro
lului femeilor în viața politică si
economico-socială și a fost pusă în
relief preocuparea constantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu pentru
crearea celor mai bune condiții de
muncă și viață maselor de femei
din România. De asemenea, a fost,
evidențiată concepția conducătoru
lui partidului și statului nostru pri
vind rolul organizațiilor de femei
în lupta popoarelor pentru apărarea
păcii și a vieții, pentru prosperita
tea $i progresul-umanității.
(Agerpres)

„ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COOPERAȚIEI"

”

5

Printr-o „Declarație" din anul 1923
a „Alianței Cooperatiste Internațio
nale" (A.I.C.) — una dintre cele mai
vechi și mai larg cuprinzătoare or
ganizații neguvernamentale din lume
— s-a creat tradiția ca prima simbătă a lunii iulie să fie considerată
„Ziua internațională a cooperației".
Larga audiență a țelurilor și acti
vității A.I.C. — care se pronunță și
militează, prin formele sale speci
fice, pentru lichidarea inegalităților
sociale, a subdezvoltării, pentru in
staurarea unui climat de pace, co
laborare și bună înțelegere intre po
poare — este confirmată și de creș
terea rîndurilor organizației. Astfel,
in ultimii zece ani, numărul coope
ratorilor ce fac parte din organiza
țiile afiliate la A.I.C. a crescut de
la circa 300 milioane la 500 milioane
persoane, din peste 60 de țări ale
lumii.
La cea de-a 63-a sărbătorire a
„Zilei- internaționale a cooperației",
organizațiile cu acest profil din
România se înfățișează ca promo
toare consecvente ale politicii parti
dului de propășire economico-socială
a țării, contribuția lor la progresul
general sporind an de an, cincinal
de cincinal. Asigurînd îmbinarea ar
monioasă a intereselor membrilor
lor cu interesele genetale ale socie
tății, acestor organizații le revin
sarcini tot mai însemnate și com
plexe în dezvoltarea diferitelor ra
muri și sectoare ale economiei națio
nale, conform planului național unic,
pentru înflorirea tuturor județelor
și localităților patriei, pentru ridica
rea continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului popor.
Cele trei mari organizații coope
ratiste din România — Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de
Producție, Uniunea Centrală a Coo
perativelor de Producție, Achiziții
și Desfacere a Mărfurilor și Uniu
nea Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești — își desfășoară activi
tatea bucurîndu-se de sprijinul per
manent al partidului și statului, de
Îndrumările și indicațiile de excep
țională însemnătate formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Astfel, membrii cooperativelor agricole de producție, ca și ceilalți
locuitori ai satelor — în calitatea lor
de membri ai cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor — sint chemați să contribuie
cu toate forțele și priceperea lor
gospodărească la dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, la obținerea
de recolte superioare și creșterea
Întregii producții de bunuri agroalimentare, pentru satisfacerea in cele
mai bune condiții a trebuințelor economiei naționale și atingerea ni
velurilor prevăzute în programele ele
autoaprovizionare. Sint demne de
menționat și în această zi aniversa
ră rolul și sarcinile cooperației de
producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor care vizează o cit mai
bună punere în valoare a potenția
lului productiv al gospodăriilor
populației, sporirea participării lor
la formarea fondurilor de produse,

»

asigurînd pe această cale, a muncii
rodnice, bunăstarea întregii societăți
și a producătorilor înșiși. Rolul de
sprijinire, orientare și stimulare a
producției în gospodăriile populației,
de echilibrare și dinamizare a cir
culației mărfurilor în cadrul schim
bului dintre sat și oraș, pe care re
țeaua CENTROCOOP este chemată
să-1 joace, constituie o reală și efi
cientă formă de aplicare a princi
piilor cooperatiste la condițiile spe
cifice ale orinduirii și țării noastre.
Prevederile viitorului plan cinci
nal, conturate la Congresul al
XIII-lea al P.C.R., includ
printre
ritmurile cele mai dinamice și dez
voltarea prestărilor pentru popu
lație, importantă componentă a ni
velului de trai, indicator concludent
al gradului de civilizație. în reali
zarea creșterii volumului serviciilor
cu 68—76 la sută, o contribuție im
portantă o vor juca și organizațiile
cooperatiste, începind cu cooperati
vele meșteșugărești din rețeaua
UCECOM. Totodată, unitățile presta
toare din toate sistemele coopera
tiste sint chemate, asemeni tuturor
unităților ' economice, să participe
mai activ și mai stăruitor la valo
rificarea resurselor locale, la recu
perarea, recondiționarea și valori
ficarea bunurilor și materialelor ce
pot fi refolosite.
Membre ale Frontului Democrației
și Unității Socialiste, organizațiile
cooperatiste din țara noastră aplică
în mod consecvent în viața lor in
ternă principiile democrației munci
torești, revoluționare, antrenează în
tot mai mare măsură masele de
cooperatori la elaborarea și aplicarea
hotăririlor, la înfăptuirea sarcinilor
de plan, la controlul activității or
ganelor alese, în general — la dez
voltarea vieții de organizație.
în același cadru larg democratic,
de afirmare a spiritului civic, mi
lioanele de membri cooperatori par
ticipă la acțiunile inițiate de F.D.U.S.
pentru susținerea politicii de pace și
colaborare internațională dusă cu
consecvență de partidul și statul
nostru, al cărei strălucit promotor
este președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Legăturile inter
naționale dintre organizațiile coope
ratiste din țara noastră și diferitele
organizații similare din alte țări se
încadrează orientării generale de
promovare a cauzei înțelegerii, apropierii și cooperării între popoare.
Ca membru activ al Alianței Coo
peratiste Internaționale, cooperația
din țara noastră militează pentru
dezvoltarea legăturilor de conlucra
re cu toate organizațiile cooperatis
te, pentru larga colaborare în ve
derea promovării nobilelor idealuri
ale păcii și înțelegerii intre popoa
re, corespunzător politicii externe
consecvente a partidului și statului
nostru, unanim apreciată pe plan
internațional, care a adus României
socialiste, președintelui ei, un înalt
prestigiu pe întreaga planetă.

Sergiu ANDON

La Ministerul Afacerilor Externe
a avut loc, vineri, un simpozion
consacrat aniversării a două dece
nii de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, vineri, delegația Organizației
industriilor „Candu" din Canada,
condusă de Jacques Howett, preșe
dintele organizației și vicepreședin
te al firmei „Versatile Vickers", care
a efectuat o vizită in țara noastră.
în cadrul Întrevederii au fost abordate probleme privind dezvolta
rea în continuare a cooperării româno-canadiene in domeniul nuclear.
In acest context, a fost reafirmat
interesul
Organizației
industriei
„Candu" și, respectiv, al firmelor ca
nadiene furnizoare de echipament
nuclear de a sprijini eforturile de
scurtare a termenului de dare în
funcțiune a Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă și de a coo
pera cu România în construcția de
centrale nucleare în terțe țări.

într-o atmosferă de vibrant pa
triotism, participanții la simpozion
au adresat tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU o telegramă în care
se spune :

Dorim să vă exprimăm și cu acest prilej, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, profundul nostru devotament, să dăm glas
simțămintelor noastre de aleasă stimă și prețuire pentru tot ceea ce
ați făcut și faceți pentru fericirea și bunăstarea poporului nostru,
pentru propășirea patriei. Continuator al marilor conducători de neam,
v-ați consacrat viața libertății și independenței patriei, victoriei socia
lismului in România, deschizind o eră nouă, cea mai rodnică din în
treaga noastră istorie.
Pornind de Ia unitatea dialectică dintre politica internă și activita
tea pe plan internațional, aveți meritul istoric de a fi arhitectul poli
ticii externe românești, pozițiile, inițiativele și acțiunile dumneavoas
tră în problemele cardinale ale contemporaneității conferindu-vă un
Uriaș prestigiu, stimă și respect în întreaga lume. Ați așezat strategia
dezvoltării relațiilor dintre state pe respectarea cu strictețe a princi
piilor independenței și suveranității naționale, neamestecului in tre
burile interne, uerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, avan
tajului reciproc și asigurării unei vieți demne fiecărui popor, fiecărei
națiuni, în acest spirit, România dezvoltă legături dc prietenie și cola
borare cu toate țările socialiste, cu țările în curs dc dezvoltare și
nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire do orinduirea lor
socială.
Popoarele, forțele înaintate de pretutindeni dau cea mai inaltă
apreciere energiei cu care militați pentru lichidarea stărilor conflictuale și de încordare, pentru abolirea politicii de forță, pentru solu
ționarea tuturor litigiilor numai pe calea tratativelor, pentru eradi
carea subdezvoltării și instaurarea uoii ordini economice interna
ționale.
Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vom acționa cu fermitate și răspundere comunistă pentru a face
larg cunoscute inițiativele de pace pe care Ie promovați, pentru a
spori tot mai mult prestigiul patriei noastre In lume, pentru lărgirea
raporturilor de colaborare cu celelalte țări, pentru sporirea contri
buției noastre, alături do celelalte organisme responsabile, Ia reali
zarea planului de export, precum și a celorlalte sarcini legato de
creșterea schimburilor comerciale șf a cooperării economice.
Vă adresăm cele mai calde urări do ani niulțl și fericiți, multă
sănătate și putere de muncă, pentru a conduce pe mai departe poporul
nostru spre noi și tot mal mari înfăptuiri pe calea progresului ți
civilizației.
Comunicările prezentate au re
liefat prefacerile calitative. înnoi
toare ale epocii deschise de cel
de-al IX-lea Congres, atît In dez
voltarea social-politică și econo
mică a României, cit șl tn activi
tatea partidului șl statului nostru
pe plan internațional. A fost pusă
în evidență contribuția hotărîtoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

★

Cadre și elevi aviatori’au. parti
cipat Ia simpozionul. ,;C.ongrestil ..ăl..

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Venezuela, ambasadorul a-

★
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân — moment de referință în
viața partidului, a întregului po
por". Cu acest prilej au fost evoca
te semnificația Istorică a marelui
forum al comuniștilor români din
Iulie 1965, realizările remarcabila
din anii socialismului șt, tn mod
deosebit, din ultimele două dece
nii, contribuția determinantă a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
fundamentarea științifică și trans
punerea consecventă în viață a
Programului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate șl
înaintare a României spre comu
nism, la întărirea continuă a capa-,
citații de apărare a patriei'. ’ '
''
(Agerpres) ...

SATU MARE : Articole utile și servicii prompte
pentru populație
întreprinderea
județeană de
producție industrială și
prestări
servicii Satu Mare a fost înfiin
țată de numai cițiva ani cu scopul
de a asigura dezvoltarea și diver
sificarea activităților de industrie
mică și a prestărilor de servicii
către populație prin valorificarea
resurselor de materii prime loca
le și materialelor refolosibile. în
prezent, tinăra întreprindere sătmăreană, care și-a depășit preve
derile la producția-marfă pe pe
rioada care a trecut din acest an cu
peste 8 milioane lei, realizează în
ateliere și secții, amplasate in mai
multe localități din județ, precum
și pe platforma industrială din
Satu Mare, o gamă variată de ar
ticole de uz casnic și gospodăresc,
mobilier de bucătărie, unelte agricole, jucării pentru copii și al
tele. Toate produsele realizate in
întreprindere pot fi procurate
prin magazinele
de prezentare

proprii din Satu Mare și Negrești-Oaș. Totodată, prestările de
servicii pentru populație cuprind
un număr de peste 50 de activi
tăți (autoservice, reparații acumu
latoare, sifonării, reparații radio
și televizoare, montat geamuri și
oglinzi etc., amplasate în 20 de lo
calități din județ). „O noutate de
mare interes pentru populație —
ne spune inginerul Dorel Timoc,
directorul întreprinderii — o re
prezintă producerea de instalații
de biogaz de J5 și 10 metri cubi,
adaptate de specialiștii Consiliului
popular
județean la
condițiile
concrete de teren și locuință ale
solicitanților. Totodată, pentru a
veni în întîmpinarea cerințelor
populației, am realizat în acest an,
pină acum, 50 de produse noi, în
majoritate de uz casnic și gospo
dăresc". (Octav
Grumeza, co
respondentul „Scînteii").

Radioreceptoare portabile
moderne, economice
Ciți dintre noi, cînd își pregă
tesc valizele pentru concediu, nu-și
pun cu grijă și un radioreceptor
portabil ?! Și ciți posesori de au
toturisme, înainte de a pleca la
drum, la sfirșit de săptămînă sau
în cursele lor obișnuite, nu-s preo
cupați ca aparatul de radio de la
bord să funcționeze bine ?
Iar
dacă-ți lipsește un astfel de apa
rat, parcă te simți mai singur în
timpul drumețiilor. Dacă-ți lipseș
te, el se poate procura. Ieftine, de
diverse tipuri și mărimi, radiore
ceptoarele portabile se pot cumpă
ra din toate magazinele comerțu
lui de stat și din raioanele spe
cializate ale acestora.
Alegerea
pare mal dificilă. Pe care să-1 iei?
Poți să optezi pentru un „Song"
cu 610 lei sau pentru un „Solo 100"
cu 371 lei, pentru un „Derby" cu
446,70 lei cu două game de unde,
un „Gamma" cu 341 lei cu o gamă
de unde, un „Solo 300“ cu 685 lei
cu trei game de unde sau un „Solo
500" cu 885 lei cu patru gams ds
unde. Ca să nu mai vorbim da

BIHOR. în sulta de manifestări
omagiale consacrate Împlinirii a 20
de an! de la Congresul al IX-lea al
partidului, la Cabinetul județean
pentru activitatea ideologică și poIitico-educativă din Oradea s-a
desfășurat
simpozionul
„Epoca
Nicolae Ceaușescu — epocă eroică
a unor istorice împliniri". Comu
nicările și referatele prezentate au
reliefat aspecte ale gindirii socialpolitice profund novatoare a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ale dez
voltării creatoare a teoriei revo
luționare în perioada de după Con
gresul al IX-lea, relevîndu-se, tot
odată, viguroasa dezvoltare econo
mico-socială a județului Bihor in
ultimele două decenii, perspecti

„Gloria", care costă 1382 lei și are
cinci game de unde. Este de reți
nut faptul că „Song" și „Gama",
care folosesc baterii, au o bună se
lectivitate și sensibilitate, iar „Solo
300" merge și la curent cu alimen
tator separat. Pentru autoturism se
recomandă radioreceptorul „Lira"
cu trei game de unde.
Rod al gindirii specialiștilor unor
prestigioase întreprinderi din țară
— ca „Electromureș" din Tîrgu Mu
reș, „Electronica" din București,
„Tehnoton" din Iași — aparatele
amintite sînt ușoare și comode la
purtat, au audiție clară și plăcută,
alimentare economică la baterii
sau la rețeaua electrică.Indiferent de aparatul preferat,
care se poate procura de la toate
magazinele șl raioanele specializa
te ale comerțului de stat, acesta
satisface setea de Informare a fie
căruia, bucuria unei audiții care
să agrementeze concediile, dru
mețiile, popasurile, clipa de răgaz.
(Marta Cuibuș).

vele mărețe prefigurate de docu
mentele Congresului al XIII-lea al
partidului. (loan Laza).
TELEORMAN. La așezămlntele
culturale din județ continuă să se
desfășoare numeroase manifestări
politico-educative dedicate împlini
rii a două decenii de la Congresul
al IX-lea al partidului. Astfel, la
căminele culturale din comunele
Drăgănești-Vlașca, Olteni, Suhaia,
Botoroaga și Peretu a fost prezen
tată expunerea „Epoca Ceaușescu
— epoca marilor Împliniri", iar la
cluburile muncitorești de la între
prinderea mecanică de materia! ru
lant Roșiori de Vede și Combina
tul de îngrășăminte chimice Turnu
Măgurele s-au organizat dezbateri

★

Vineri dimineața a sosit, într-o vi
zită, în portul Constanța nava engle
ză ,,Naiad". în aceeași zi, conducă
torul marșului, căpitanul de rangul
II W. K. Hitchison, însoțit de un
grup de ofițeri englezi, a făcut vizite
protocolare primarului municipiului
Constanța și comandantului Marinei
Militare.
A fost prezent Philip McKearney,
ambasadorul Marii Britanii în țara
noastră.

★

întreprinderea „23 August" din
Capitală a livrat in R. D. Germană
cea de-a 200-a locomotivă LDH de
2 400 CP. La festivitatea care a avut
loc cu acest prilej au fost prezenți
membri ai Ambasadei R.D.G. la
București.
(Agerpres)

CONCURS PENTRU ELEVI
PE TEMA ECONOMIEI

patriot șl revoluționar Înflăcărat,
militant de’ frunte al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, neobosit luptător pentru
triumful idealurilor nobila de pro
gres social, colaborare și pace în
lume, la fundamentarea
politicii
Interne și. externe românești, apor
tul Inestimabil al secretarului ge
neral al partidului la înfăptuirea
acesteia.

★
Sub genericul „Epoca Nicolae
Ceaușescu — epoca celor mal în
floritoare împliniri din istoria
României", Ia Școala militară de
ofițeri activi de artilerie antiaeria
nă și radiolocație „Leontin Sălăjan" a avut loc un simpozion in
cadrul căruia s-a relevat însem
nătatea istorică a Congresului al
IX-lea al partidului, spiritul nova
tor, revoluționar, promovat de to
varășul Nicolae Ceaușescu în toate
domeniile construcției socialiste,
succesele obținute de poporul ro
mân în ultimii 20 de ani, afirma
rea puternică a tării noastre pe
plan mondial.

în cursul aceleiași zile, industriașii
canadieni au fost primiți de tova
rășul loan Avram, viceprim-minis
tru al guvernului.
La primiri a participat Jacques
Simard, ambasadorul Canadei la
București.

cestei țări la București, Demetrio
Boersner, a oferit vineri o recep
ție.
Au participat Ilie Văduva, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, reprezentanți ai conducerii unor
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.

,

în scopul stimulării creației ar
tistice pe tema economiei, Casa de
Economii și Consemnațiuni, în co
laborare cu Ministerul Educației și
învățămîntului, Comitetul Central
al Uniunii Tineretului Comunist,
Consiliul Național al Organizației
Pionierilor și Uniunea artiștilor
plastici, organizează cu prilejul
„Săptămînii economiei" — 25—31
octombrie 1985 și al „Zilei elevului
econom" — 26 octombrie 1985, a
VIII-a ediție a concursului de lu
crări de artă grafică în rindul ele
vilor.
Concursul va avea tema : „Eco
nomisirea la C.E.C. — foloasele
personale și generale ale actului
economisirii", la care pot participa
elevi de la toate liceele și școlile
din țară, îndeosebi elevi din școlile
cu program suplimentar de artă, ca
și elevi care frecventează cercurile
de artă plastică din cadrul caselor
de cultură ale tineretului sau ale
pionierilor și șoimilor patriei.
La concurs se pot prezenta ur
mătoarele genuri de lucrări :
— machete de. afișe, fotomontaje;
— machete de pliante, prospecte;
— machete de orare și calendare
școlare ;
— machete de timbre, ecusoane,
semne de carte, insigne.
Machetele de afișe și de foto
montaje se vor prezenta în forma
tul 50 X70 cm și se vor cașera ;
machetele pentru pliante, prospec
te, orare, calendare, semne de carte
se vor prezenta în formatele adec
vate acestor genuri de materiale ;
celelalte machete (de timbru, in
signe, ecusoane) se vor încadra în
paspartu.
7 ; La concurs elevii pot prezenta
un număr nelimitat de lucrări din
genurile menționate mai sus. Nu
gae admit lucrări care au fost tipă
rite anterior sau au fost prezentate
la alte concursuri și expoziții.
După preselecție, la nivelul jude
țelor și municipiului București, lu
crările se depun la Centrala Casei
de Economii și Consemnațiuni,
București, Calea Victoriei nr. 13,
sectorul 3, pină la data de 1 oc
tombrie 1985.
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Administrația de Stat
Loto**Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 5 IULIE 1985
Extragerea I : 33 50 64 65 6 5 77
44 39

Extragerea a II-a : 85 54 58 71 7
16 52 81 29

Fond total do ciștiguri : 821 973
lei din care 9 776 lei report la cate
goria 1.

CARNET CULTURAL
cu tema „Opera tovarășului Nicolae
Ceaușescu, contribuție inestimabilă
la Îmbogățirea teoriei și practicii
revoluționare". (Stan Ștefan).

SIBIU. în cadrul manifestărilor
dedicate împlinirii a două decenii
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, la Sibiu a fost deschisă, sub
genericul „20 de ani de mărețe
înfăptuiri", Expoziția județeană a
realizărilor economico-sociale. Cu
același prilej, la Casa de cultură a
sindicatelor a avut loc simpozio
nul „Cercetare, proiectare — suport
al unei activități productive, mo

Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda pentru cele mai
bune lucrări următoarele premii :
a) Pentru concurcnții din învățămintul primar și gimnazial :
— premiul I în valoare de 800
de lei ;
— premiul II in valoare de 600
de lei ;
— premiul III în valoare de 400
de lei ;
— cinci mențiuni în valoare de
cite 300 de lei fiecare ;
— două premii speciale în valoa
re de 1 000 de lei și 800 de lei, șco
lilor care se clasează pe locul I și
II pentru participarea la concurs cu
numărul cel mai mare de lucrări
de calitate.
b) Pentru concurcnții din licee :
— premiul I în valoare de 1 200
de lei ;
— premiul II în valoare de 1 000
de lei ;
— premiul III în valoare de 800
de lei ;
— cinci mențiuni in valoare de
cite 500 de lei fiecare ;
— două premii speciale în va
loare de 1 200 de Ici și 1 000 de Iei,
școlilor care se clasează pe locul I
și II pentru participarea la concurs
cu numărul cel mai mare de lu
crări de calitate.
Ministerul Educației și învăță
mîntului, Comitetul Central al
Uniunii Tineretului Comunist. Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor și Uniunea artiștilor plas
tici vor acorda premii speciale.
Fiecare concurent poate primi un
singur premiu.
Un juriu .format din reprezen
tanți ai instituțiilor organizatoare
ale concursului va selecționa lu
crările în vederea acordării pre
miilor, De asemenea, juriul va se
lecționa și lucrările care se vor
prezenta în cadrul expoziției ce se
va organiza cu prilejul „Zilei ele
vului econom" — 26 octombrie 1985.
Informații suplimentare privind
organizarea concursului se pot ob
ține de la Centrala Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni, telefon :
13 38 14 / 181 ; 185.

DE LA C. E. C.
Creșterea continuă a număru
lui depunătorilor și a volumu
lui economiilor
păstrate
de
aceștia pe diferite instrumente
de economisire demonstrează
încrederea de care se bucură în
marea masă a cetățenilor Casa
de Economii și Consemnațiuni
— singura instituție autorizată
să păstreze economiile bănești
ale populației.
Unul dintre instrumentele de
economisire mult solicitate sint
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri.
Audiența largă de care se
bucură obligațiunile C.E.C. se
datorește avantajelor pe care le
prezintă, printre care: întreaga
dobindă aferentă de 4 la sută
pe an se acordă sub formă de
ciștiguri în bani, prin trageri la
sorți lunare; obligațiunile se pot
procura în numărul dorit fără
nici o formalitate de la oricare
unitate C.E.C. sau unitate poș
tală care efectuează operații
pentru C.E.C.;
obligațiunea
C.E.C. cu ciștiguri este un in
strument de economisire la pur
tător, iar sumele depuse pe
acest instrument de economisi
re practic și avantajos se pot
restitui oricînd la cerere, de la
oricare unitate C.E.C. sau uni
tate poștală din mediul urban
sau rural.
Este important de reținut că
în primele zece zile ale fiecă
rei luni, obligațiunile C.E.C. cu
ciștiguri se pot procura la va
loarea lor nominală, iar trage
rile la sorți lunare pentru atri
buirea cîștigurilor în bani,
a
căror valoare este cuprinsă In
tre 50 000 de lei și 800 de lei
sînt organizate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni în ulti
ma zi lucrătoare a fiecărei luni.

In județele Bihor
și Dîmbovița s-a încheiat
recoltarea orzului
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, comitetele județene de
partid Bihor și Dîmbovița raportea
ză încheierea recoltării orzului pe în
treaga suprafață cultivată. Oamenii
muncii din agricultura celor două
județe, se arată în telegrame, acor
dă acum o atenție deosebită recol
tării și depozitării fără pierderi a
griului, acționează cu forțe sporite
la insămințarea în ritm susținut a
culturilor duble, la efectuarea lu
crărilor de întreținere a culturilor
prăsitoare și horticole, asigurînd ast
fel realizarea unor producții spori
te, prin' care contribuie la înfăptui
rea programului de autoaprovizio
nare. la creșterea bunăstării gene
rale a întregului nostru popor.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 6 iulie, ora 20—9 iulie, ora
20. In tară : Vremea va fi'rece la în
ceputul intervalului, apoi se va încălzi
ușor în cea mal mare parte a țării. Cu
totul local, la. început, se vor mai sem
nala averse cfe ploaie în estul țării. în
rest, acestea vor fi izolate. Tempera
tura aerului va fi cuprinsă, ziua, între
19 și 29 grade, local mai ridicată la
sfîrșitul intervalului, iar noaptea între
7 și 17 grade, mai coborîtă în depre
siuni. In București : Vreme răcoroasă
la început, apoi în încălzire. Cerul
temporar noros, favorabil aversei de
ploaie. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura aerului, ziua, va oscila între
23 și 26 grade, iar noaptea între 13 și
15 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Pe stadionul olimpic
din Helsinki, în concursul interna
țional atletic contind pentru „Ma
rele premiu" I.A.A.F., proba femini
nă de 5 000 m a fost cîștigată de
Maricica Puică, înregistrată cu tim
pul de 15’06”04/100 (a doua perfor
mantă mondială a tuturor timpuri
lor). Pe locurile următoare : Aurora
Cunha
(Portugalia) — 15’06”95/100
și Cathy Branta (S.U.A.) — 15’07”56/
100. în cursa feminină de 800 m pe
primul loc s-a clasat Doina Melinte,
cu l’59”40/100, urmată de Jarmila
Kratochvilova
(Cehoslovacia)
—
l’59”53/100, Ella Covaci (România) —
l’59”88/100,
Zuzana
Moravcikova
(Cehoslovacia) — 2’02”06/100. Proba
de 800 m bărbați a revenit lui
Edwin Koech (Kenya) — l’46”97/100,
urmat de Marco Mayr (Elveția) —
1’47”09/100, Petru Drăgoescu (Româ
nia) — l’47”21/100.

ȘAII. Turneul internațional de șah
de la Bela Crîkva (Iugoslavia) s-a.
încheiat cu victoria marelui maestru
român Mihai Șubă, care a totalizat
11,5 puncte (11 partide cîștigate și o
remiză). Pe locurile următoare s-au
clasat Vladimir Raicevici — 10,5
puncte, Simici — 10 puncte etc. La
turneu, desfășurat in sistem elvețian,
au luat parte 277 de concurenți. I

FOTBAL. Un purtător de cuvînt
al Uniunii europene de fotbal a
anunțat că meciul tur, de la 18 sep
tembrie, dintre formațiile A.S. Mo
naco și Universitatea Craiova, din
cadrul „Cupei Cupelor", va avea loc
la Monte Carlo, așa cum se stabilise
inițial, prin tragerea la sorți. Ulte
rior operațiunii respective, se aniins țase că prima manșă ar urma să [se
desfășoare la Craiova. în ce privește
eventualele modificări de date ale
unor meciuri, același purtător de
cuvînt a precizat că se așteaptă no
tificări concrete din partea echipelor
care vor să devanseze sau să amine
cu o zi datele întilnirilor, după care
U.E.F.A. va decide.
TENIS. în turul secund al probei
pentru juniori din cadrul turneului
internațional de tenis de la Wimbledon, americanul Brigueiro l-a între
cut cu 6—4, 6—2 pe Mihnea Năstăse, iar Matsuoka (Japonia) l-a eli
minat cu 6—3, 6—3 pe Ison (Mar’ea
Britanie).
CICLISM. în cadrul competiției in
ternaționale de ciclism desfășurate
pe velodromul din Colorado Springs
(S.U.A.), sportivul din R.D. Germa
nă Lutz Hesslich a cîștigat proba de
viteză, fiind cronometrat pe ultimii
200 m cu timpul de 10”190/l 000 —
nou record mondial.

0 La Jocurile mondiale universi
tare de vară ce vor avea loc între
24 august și 4 septembrie in orașul
japonez . Kobe vor lua parte circa
6 000 de sportivi și sportive din 110
țări — a anunțat președintele fede
rației internaționale a sportului uni
versitar, Primo Nebiolo, cu prilejul
unei conferințe de presă tinute la
Roma. Festivitățile jocurilor, pre
cum și întrecerile de atletism vor
avea loc pe un stadion recent con
struit, avînd o capacitate de 65 000
locuri. Organizatorii au amenajat,
de asemenea, o sală de gimnastică
cu 12 000 locuri, bazine de înot, te
renuri de tenis, volei, baschet etc.

derne și eficiente", organizat de
Comitetul județean Sibiu al P.C.R.,
la care au luat parte activiști de
partid și de stat, cadre de condu
cere din economie, un numeros
public. (Nicolae Brujan).

zonele folclorice respective. Celor
mai talentați interpreți le-au fost
înminate premii și diplome din
partea Consiliului județean al or
ganizației pionierilor. (Cezar Ioana).

TIMIȘ. „Mîndră floare timișană"
— s-a intitulat primul festival
pionieresc județean de folclor mu
zical organizat în comuna Hitiași.
Debutînd cu o paradă a portului
popular, manifestarea a Continuat
cu vizitarea unei expoziții dedica
te dezvoltării economico-sociale a
localității, după care pionieri din
județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș au prezen
tat pe scena căminului cultural cele
mai frumoase cîntece populare din

CONSTANȚA. în organizarea
secției de propagandă a Comitetu
lui județean de partid Constanța,
în orașele Cernavodă și Hîrșova, in
cele două mari unități industriale
ale orașului Medgidia — Combina
tul de lianți și azbociment și în
treprinderea mecanică de utilaje —,
precum și în comunele Ostrov,
Crucea, Albești și Valea lui Traian
a avut loc simpozionul itinerant
„Epoca Ceaușescu, anii celor mai
strălucite împliniri din istoria
României". (George Mihăescu).

„EPOCA CEAUSESCU" 1985 r-$
epoca unei intense activități internaționale
a României socialiste
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Sprijin constant cauzei independenței,
luptei popoarelor pentru
dezvoltare de sine stătătoare
România, Partidul Comunist Român au promovat și
promovează o politică fermă de solidaritate activă cu
popoarele care luptă pentru a-și cuceri dreptul la viață
liberă și independentă, pentru înlăturarea oricăror for
me de dominație colonialistă și ne o colonialistă.
NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste zile, cind Întregul nostru
popor se pregătește să aniverseze
împlinirea a două decenii de la
Congresul al IX-lea al partidului,
făcind bilanțul marilor înfăptuiri ale
acestei perioade, constituie un prilej
de justificată mindrie de a sublinia
că unul din izvoarele imensului pres
tigiu dobindit de țara noastră pe toate
meridianele globului il reprezintă
hotărirea cu care România socialistă,
președintele Nicolae Ceaușescu au
acționat in toată această perioadă
pentru promovarea și apărarea cau
zei independenței naționale a tuturor
popoarelor, a dreptului lor inalie
nabil de a dispune liber de propria
soartă. Această poziție consecventă
constituie una dintre orientările fun
damentale ale politicii externe ro
mânești, fiind puternic reafirmată în
Programul P.C.R., in hotăririle con
greselor IX, X, XI. XII și XIII,
ale conferințelor naționale ale parti
dului, în cuvîntările tovarășului
Nicolae Ceaușescu. O asemenea po
ziție se află in deplină concordanță
cu marile procese
desfășurate la
scară mondială, a căror principală
trăsătură o reprezintă tocmai afir
marea tot mai viguroasă a voinței
popoarelor de a trăi liber, de a se
dezvolta conform propriilor lor aspi
rații, iară nici un amestec din afară.

O cerință fundamentală :
respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, Anii care s-au scurs de
ia Congresul al IX-lea au coincis.de
altfel, cu una dintre cele mai impor
tante perioade din istoria mișcărilor
de eliberare națională, cind procesul
de destrămare a fostelor imperii colo
niale început in cursul deceniului al
cincilea a continuat în ritm accele
rat, iar pe ruinele acestor imperii
au apărut zeci și zeci de state noi.
Intr-adevăr, din cele peste 160 de
state cite există in prezent, mai bine
de un sfert — 45 — și-au obținut in
dependența în răstimpul ultimilor
douăzeci de ani, devenind alături de'
cele 53 constituite in primele două
decenii ale perioadei postbelice o pu
ternică forță a lumii de azi, care se
pronunță . și acționează ferm pentru
o politică nouă, de egalitate și inde
pendență. Aceste țări au găsit in
România socialistă un prieten apro
piat și un sprijinitor consecvent al
aspirațiilor lor vitale. Istoria va con
semna, fără îndoială, aportul esențial
al tovarășului Nicolae Ceaușescu la
fundamentarea conceptului cu pri
vire la dreptul sacru, imprescriptibil
șf intangibil al fiecărui popor de a
hotărî suveran asupra căilor și for
melor dezvoltării economico-sociale,
de a promova în viața internațio
nală o politică conformă cu propriile
interese.
In definirea acestei teze de excep
țională valoare teoretică și practică,
secretarul general 'al partidului por
nește atît de la experiența istorică
a poporului român — care a suferit
el însuși îndelungate asupriri străi
ne, purtînd crincene bătălii și dind
grele jertfe de singe pentru apă
rarea ființei naționale — cit și de la
analiza aprofundată a realității lumii
contemporane. Examinarea acestor
realități, a proceselor și tendințelor
actuale relevă cu putere că respec
tarea principiului independenței, al
dezvoltării suverane a popoarelor
reprezintă cheia de boltă a păcii și
securității internaționale. Ori de cîtc
ori este nesocotit dreptul națiunilor
la dezvoltare independentă, pacea,
destinderea, securitatea se află în pri
mejdie, apar focare de tensiune și
conflict care afectează ansamblul
relațiilor internaționale. Și invers,
atunci cînd acest drept se afirmă
nestingherit, cauza păcii și progre
sului are numai de ciștigat, climatul
politic in lume devine tot mai senin,
mai prielnic înțelegerii și cooperării
internaționale.

Mărtuni de înaltă prețuire
Principialitatea și consecvența cu care țara noastră s-a pronunțat pentru înfăptuirea dreptului sacru al popoarelor la
existență liberă, de sine stătătoare se bucură de cele mai calde
aprecieri din partea conducătorilor tinerelor state, a liderilor
mișcărilor de eliberare.

© „Trebuie să spun, din adincul sufletului, că poziția adoptată de
Partidul Comunist Român, de guvernul și poporul român, de tova
rășul secretar general ai Partidului Comunist Român, Nicolae
Ceaușescu, a fost permanent pozitivă și cald apreciată de mișcările
de eliberare din Africa și, îndeosebi, de S.W.A.P.O. Noi am primit
un ajutor material considerabil din partea României, ceea ce a re
prezentat un ’ important sprijin pentru a ne continua lupta de eli
berare".

Declarația secretarului general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Gorbaciov
MOSCOVA 5 (Agerpres). — După
cum informează agenția T.A.S.S., in
răspunsul la un mesaj primit din
partea „Uniunii oamenilor de știință
îngrijorați0 din S.U.A., Mihail Gor
baciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., apreciază că este necesară
o hotărire politică precisă și irever
sibilă care să prevină militarizarea
spațiului cosmic și să-l lase liber
pentru cooperarea pașnică. „în nu
mele conducerii sovietice — a arătat
Mihail Gorbaciov —, doresc să de
clar cu toată claritatea că Uniunea
Sovietică nu va păși prima cu arme
in Cosmos. Noi vom depune toate

eforturile pentru a convinge și alte
țări, și in primul rind Statele Unite,
să nu facă un asemenea pas fatal,
care ar
spori inevitabil pericolul
unui război nuclear, ar impulsiona
cursa necontrolată a înarmărilor în
toate direcțiile".
„U.R.S.S. pornește de la faptul că
rezolvarea practică a sarcinii de a
nu se admite o cursă a înarmărilor
în Cosmos și încetarea acesteia pe
Pămînt sint posibile dacă cele două
părți dau dovadă de voință politică,
de dorința sinceră de a năzui spre
acest țel istoric0 — a subliniat M.
Gorbaciov.

și păcii mondiale, a declarat, într-o
conferință de presă, ținută la Roma,
ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Giulio Andreotti, — informează
agenția A.N.S.A.
Există vaste posibilități de acțiune
In acest sens la Conferința pentru
măsuri de încredere și securitate și
pentru dezarmare în Europa de la
Stockholm, reuniunile prilejuite de
împlinirea a zece ani de la sem
narea Actului final de la Helsinki,
în cadrul Adunării Generale a O.N.U.
din toamna acestui an, ca și al ac
țiunilor inițiate pentru sărbătorirea
celei de-a 40-a aniversări a creării
Națiunilor Unite. Toate aceste mo
mente trebuie folosite într-un spirit
de eficiență maximă — a conchis
ministrul italian.

AFRICA DE SUD

Val de represiuni împotriva luptătorilor antiapartheid

® „Menționăm plini de bucurie ajutoarele neprețuite pe care le
dau poporului palestinian România, poporul român, sub conducerea
președintelui Nicolae Ceaușescu. Urmărim întotdeauna cu interes ro• Iul constructiv al celui mai drag prieten al nostru pentru o pace trai
nică în lume, în special în Orientul Mijlociu".

/
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PRETORIA 5 (Agerpres). — Valul
de represiuni la care recurg autori
tățile polițienești sud-africane in
încercarea de a stăvili lupta popu
lației de culoare împotriva sistemu
lui rasist al apartheidului continuă.
Agențiile internaționale de presă re
levă că opt persoane au fost ucise în
cursul intervenției forțelor de poliție

ale regimului de la Pretoria împo
triva participanților la acțiunile antiapartheid desfășurate în orașe din
provincia Cape. Se remarcă faptul
că, în ultimele zile, opoziția popu
lației de culoare față de rînduielile
rasiste, concretizată prin numeroase
manifestații de stradă, a cunoscut o
nouă amploare.

GUINEEA: Tentativă de lovitură de stat

jin multilateral politic, diplomatic,
material, acționînd cu o nedezmin
țită consecvență ca susținătoare a
mișcărilor de eliberare națională.
Momente de vîtf ale acestei solidari
tăți le-au constituit multiplele întîlniri
ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu cu lideri ai mișcărilor de
eliberare, în cursul cărora au fost
semnate documente care au marcat
primele recunoașteri internaționale
ale acestor mișcări ca reprezentante
legitime ale popoarelor respective,
constituindu-se, astfel, intr-un spri
jin de excepțională importanță.
Dar atașamentul României la cauza
libertății și independenței nu s-a
limitat și nu se limitează doar la
sprijinirea popoarelor asuprite. El
s-a manifestat cu aceeași vigoare și
după victoria luptei pentru neatîr
nare, partidul și statul nostru salutînd apariția fiecărui nou stat inde
pendent și stabilind cu noile state
ample raporturi de prietenie și con
lucrare. Expresii din cele mai preg
nante ale solidarității României cu
lupta pentru independență și suvera
nitate, pentru dezvoltare liberă a po
poarelor le-au reprezentat istoricele
itinerare întreprinse de președintele
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în cele mai
multe din noile țări independente
ale Africii, Asiei și Americii Latine,
ca și numeroasele
intîlnirl de la
București dintre tovarășul Nicolae.
Ceaușescu și conducători de stat ai
acestora. Desfășurate sub semnul
stimei și încrederii reciproce, al do
rinței comune de a statornici o co
laborare cit mai strînsă pe plan poli
tic, economic, cultural, aceste con
tacte s-au înscris, prin rezultatele
lor rodnice, ca aporturi de cea mai
mare însemnătate în istoria relațiilor
țării noastre cu fiecare din statele
în cauză. Ca urmare, în ultimele
două decenii volumul schimburilor
comerciale și al cooperării in pro
ducție cu țările recent eliberate au
crescut continuu, acestea ajungînd
să ocupe un loc tot mai important
Contribuții de seamă la
în ansamblul relațiilor economice
marea cauză a libertății și
internaționale ale României. Un
exemplu elocvent de relații Intre
progresului. Pornind de 13 ase*
menea premise. România, tovarășul ■ parteneri egali în drepturi îl consti
tuie înălțarea în comun a zeci de
Nicolae Ceaușescu au adus și aduc
obiective economice, răspîndite pe o
o importantă contribuție la lupta
arie întinsă din Anzi și pînă pe
pentru împlinirea aspirațiilor de
malurile Gangelui ; fabricile și uzi
libertate și neatîrnare a popoarelor,
nele realizate de specialiștii români
a dreptului lor de a se dezvolta de
și autohtoni contribuie la valorifi
sine stătător. Se poate afirma cu
carea superioară a bogățiilor naturale,
deplin temei că, în decursul celor
la crearea și dezvoltarea unei indus
două decenii ce au trecut de la Con
trii proprii și implicit la întărirea
gresul al IX-lea, nu a existat cauză
independenței tinerelor state. Acesta
dreaptă, nu a existat popor angajat
constituie un model de relații noi de
pe calea dobindirii independenței
colaborare, cu adevărat fructuoasă,
care să nu se fi bucurat de sprijinul
de avantaj reciproc și întrajutorare
activ și multilateral al României
în lupta comună pentru accelerarea
socialiste. în calitate de coautoare a
progresului fiecărei națiuni, pentru
istoricei „Declarații cu privire la
lichidarea vechilor relații bazate pe
acordarea independenței țărilor și
inechitate, pe dominația celor puter
popoarelor coloniale", țara noastră a
nici asupra celor slabi.
făcut tot ce a fost posibil pentru a
Prin sprijinul permanent acordat
contribui la aplicarea cit mai curînd
popoarelor de pretutindeni în lupta
și mai deplin in viață a prevederilor
lor pentru libertate și progres, tova
acestui document. De fiecare dată
rășul Nicolae Ceaușescu este consi
cind un popor s-a ridicat la lupta
derat, pe bună dreptate, un mare și
pentru neatîrnare, partidul comunist,
statornic prieten al acestora, un pro
România socialistă, înfăptuind poli
motor ferm al idealurilor echității și
tica formulată de secretarul general
dreptății. Manifestările de înaltă
al partidului, președintele Republicii,
stimă și considerație cu care a fost
și-au manifestat de îndată solidari
înconjurat de fiecare dată în cursul
tatea militantă, acordîndu-i un sprij

istoricelor vizite peste hotare repre
zintă, in acest sens, recunoașteri
CONAKRY 5 (Agerpres). — în
profund semnificative ale meritelor
noaptea de joi spre vineri, în Repu
sale incontestabile. Astăzi, numele
blica Guineea s-a produs o tentativă
României, al președintelui Nicolae
de lovitură de stat. Un comunicat
Ceaușescu sînt identificate cu atitu- I oficial difuzat de postul de radio
dinea militantă pentru cauza dezvol
Conakry și citat de agențiile France
tării de sine stătătoare a tuturor
Presse și Reuter informează că tennațiunilor — un comandament pri
mordial al vremurilor noastre.

Națiunea — forță motrice i
a contemporaneității. Aș?l
cum atestă realitățile lumii de azi,
chiar și după cucerirea neatîrnării
politice și formarea statelor proprii,
ideea independenței naționale se
manifestă ca un puternic factor ge
nerator de energii in conștiința po
poarelor, dornice să se dezvolte ne
stingherit pe calea progresului eco
nomic și social. Este meritul de
seamă
al
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu de a fi formulat teza de
excepțională importanță teoretică și
practică că națiunea, departe de
a-și fi epuizat rolul istoric, repre
zintă și va reprezenta încă multă
vreme un factor profund mobilizator
în lupta pentru progres și pace,
care se poate manifesta ca atare •
numai in condițiile neatîrnării. Ideea
independenței naționale însuflețește
popoarele din noile state în lupta lor
pentru consolidarea structurilor poli
tice prin independența economică,
pentru stăpinirea resurselor naționa
le și folosirea lor potrivit intereselor
proprii. Ea stimulează mișcarea țâri
lor în curs de dezvoltare și neali
niate împotriva persistenței vechilor
relații de inechitate și subordonare.
In această privință, conducătorului
partidului și statului nostru îi re
vine meritul nu numai de a fi fun
damentat teoretic o realitate incon
testabilă a lumii de azi, de a fi ac
ționat cu perseverență pentru ca po
poarele asuprite să-și dobindească
independența, ci și de a-și fi adus o
contribuție remarcabilă la asigurarea
unui cadru adecvat afirmării drep
turilor lor legitime. Sub conducerea
președintelui
Nicolae
Ceaușescu,
România a desfășurat și desfășoară
o activitate neobosită la O.N.U. și în
alte foruri internaționale în vederea
întronării la scară mondială a prin
cipiilor noi, democratice în relațiile
dintre state, care să permită dezvol
tarea liberă a fiecărui popor, la
adăpost de orice presiuni șl ame
nințări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a elaborat teza de o deosebită în
semnătate potrivit căreia abolirea
definitivă a politicii imperialiste de
dominație și dictat se impune ca o
cerință absolută a destinderii și
păcii.
în concepția președintelui Româ
niei, consecvent promovată în peri
oada ultimelor două decenii, planeta
noastră va deveni cu adevărat o pla
netă a păcii și bunei conviețuiri
între toate națiunile numai atunci
cind respectarea dreptului fiecărui
popor de a-și orindui viața așa
cum dorește va fi o practică univer
sală, cind nu va mai exista nici o
abatere de la această cerință funda
mentală de conduită în raporturile
internaționale.

Președintele pe viață al Republicii Malawi
LILONGWE

Cu prilejul celei de-a 21-.a aniversări a proclamării independenței Repu
blicii Malawi vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum
și al meu personal, dumneavoastră, poporului și guvernului Republicii Ma
lawi, calde felicitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că între țările noastre se vor dezvolta tot mai
mult relații de prietenie și colaborare, în interesul celor două popoare,
al cauzei păcii și înțelegerii în lume.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului malaWian
prieten pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Pentru a preveni militarizarea spațiului cosmic

ROMA 5 (Agerpres). — Un dialog
Est-Vest deschis și multilateral con
tinuă să se afle la baza echilibrului

SAM NUJOMA
președintele Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

Domnului Dr. HASTINGS KAMUZU BANDA

U. R. S. S.

VIENA 5 (Agerpres). — Guvernul
austriac își exprimă speranța că
solemnitățile de la 1 august din ca
pitala Finlandei, prilejuite de ani
versarea a zece ani de la semnarea
Actului final de la Helsinki, vor da
un nou impuls destinderii internațio
nale, a declarat — în cadrul unei
conferințe de presă — ministrul de
externe al Austriei, Leopold Graz.
Vorbitorul s-a referit, de asemenea,
la necesitatea impulsionării lucrărilor
Conferinței de la Stockholm pentru
măsuri de încredere și securitate și
pentru dezarmare în Europa, rela
tează agenția T.A.S.S.

ROBERT MUGABE
prim-ministru al Republicii Zimbabwe

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

rării economice româno-sovietice pe
perioada 1985—1986 și pină în anul
1990. S-a exprimat dorința reciprocă
de a se întreprinde noi acțiuni în di
recția adincirii, in continuare, a cola
borării dintre organele de aprovizio
nare și desfacere din cele două țări,
precum și in domeniul industriei me
talurgice.
Miniștrii români au avut, de ase
menea, întîlniri și convorbiri cu
conducerile ministerelor siderurgiei
și comerțului exterior ale U.R.S.S.

În favoarea destinderii internaționale

O „Partidul Comunist Român, președintele Nicolae Ceaușescu,
România s-au aflat mereu alături de poporul Zimbabwe in lupta sa
de eliberare, lată de ce doresc să folosesc prilejul, cînd sărbătorim
momentul independenței, pentru a spune P.C.R., poporului român și
conducătorului său, președintele Nicolae Ceaușescu : «Vă mulțumim,
prieteni, vă mulțumim, tovarăși de luptă I Victoria noastră este o victorie comună»".

YASSER ARAFAT
președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

MOSCOVA fj. — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : La
Moscova au avut loc convorbiri între
N. V. Martînov, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președintele
Comitetului de Stat al Aprovizionării
Tehnico-Materiale al U.R.S.S., șl Petre
Preoteasa, ministrul aprovizionării
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, și Neculai
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, in cursul cărora au fost exami
nate probleme ale dezvoltării colabo

T'AtpIputpi Siriip

tativa, condusă de colonelul Diara
Traore, membru al Comitetului Mi
litar de Redresare Națională, fost
prim-ministru, „a eșuat, iar autorii
ei au fost neutralizați0. Potrivit pos
tului de radio, armata deține con
trolul asupra situației.

MAREA BRITANIE

Alegeri parlamentare parțiale
LONDRA 5 (Agerpres). — Partidul
conservator din Marea Britanie a
înregistrat o înl'rîngere în cursul re
centelor alegeri parlamentare parți
ale într-unul din districtele Țării Ga
lilor. în cursul alegerilor generale
din 1983, conservatorii obținuseră în
acest district 48 la sută din voturi,
în timp ce acum ei au întrunit 25 la
sută. învingătoare în acest scrutin a

ieșit alianța partidelor liberal și so
cial-democrat, care a obținut 39 la
sută din voturi, urmată de laburiști,
care au totalizat 34 la sută.
Analizind rezultatele acestor ale
geri, agenția Reuter apreciază că
ele reflectă nemulțumirea electora
tului față de nivelul ridicat al șoma
jului în țară.

Mexicul se pronunță pentru impulsionarea
procesului de pace în America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — într-o declarație făcută Ia
Ciudad de Mexico, președintele Me
xicului, Miguel de la Madrid Hur
tado, a evidențiat necesitatea de a
se impulsiona procesul de pace
inițiat in America Centrală de

„Grupul de la Contadora" — trans
mite agenția Prensa Latina. „Eveni
mentele din America Centrală fac
necesară stimularea negocierilor ce
se duc sub egida «Grupului de la
Contadora»".

ÎNCHEIEREA lucrărilor sesiunii conferinței
DE LA STOCKHOLM
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — în
perioada 14 mai — 5 iulie, la Stoc
kholm au avut loc lucrările celei
de-a șasea sesiuni a Conferinței pen
tru măsuri de încredere și securita
te și pentru dezarmare in Europa.
Desfășurată în condițiile complexe
de pe continent și din viața inter
națională în ansamblu, sesiunea a
constituit în sine un moment semni
ficativ in dialogul general-european
pentru edificarea încrederii și secu
rității.
Deși nu s-a trecut încă la consul
tări și negocieri concrete pentru sta
bilirea unor măsuri de încredere și
securitate general-acceptabile și la
elaborarea conținutului acestora —
așa cum cer tot mai multe state
participante, între care România —
lucrările sesiunii au contribuit la
aprofundarea, in continuare, a efor
turilor în direcția conturării puncte
lor de convergență și explorarea po
sibilităților de lărgire treptată a te
renului comun de acțiune spre un
acord. Un moment de seamă în acest sens l-a constituit avansarea de
către țara noastră, la începutul se
siunii, de propuneri privind compo
nentele unui ansamblu de măsuri
de încredere și securitate, substan
țiale și echilibrate, care, in lumina
discuțiilor de pină acum, ar putea
să prefigureze structura unui acord,
România fiind prima țară care a ve
nit la conferință cu o asemenea con
tribuție pentru progresul mai rapid
al lucrărilor. Referindu-se la aceas
ta, in ultima ședință plenară, șeful

Reducere a efectivelor forțelor armate
în R. P. Chineză
BEIJING 5 (Agerpres). — Redu
cerea efectivelor forțelor armate ale
Chinei cu un milion de militari, pre
văzută pentru perioada 1985—1986,
printr-o hotărire adoptată recent, va
cuprinde trupele terestre, navale și
forțele aeriene, concretizindu-se prin
unificarea unor mari regiuni milita
re și desființarea unui număr de uni
tăți — a declarat Yang Shangkun,
vicepreședintele executiv al Comisiei
Militare Centrale a R. P. Chineze,
intr-un interviu acordat agenției
China Nouă.

MADRID 5 (Agerpres). — La Maj
drid a fost dată publicității compo
nența noului cabinet spaniol, după
remanierea ministerială efectuată de
președintele guvernului, Felipe Gon
zalez, și aprobată de regele Juan
Carlos, informează agențiile E.F.E.
și Reuter.
Printre membrii noului guvern
spaniol se numără Francisco Fer
nandez Ordopez, numit ministru al
afacerilor externe, și Carlos Solchaga, ce a preluat conducerea Mi
nisterului Economiei, Comerțului și
Finanțelor. Alți titulari au fost nu
miți la ministerele administrației te
ritoriale, lucrărilor publice, indus

CONVORBIRI
ZAMBIANO-IUGOSLAVE. Președintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, Radovan
Vlaikovici, a avut, în capitala
zambiană, convorbiri cu președin
tele Zambiei, Kenneth. Kaunda,
consacrate evoluției relațiilor bila

terale și unor probleme internațio
nale. O atenție deosebită a fost
acordată situației din Africa și
pregătirii reuniunii ministeriale a
țărilor nealiniate de la Luanda, de
la care se așteaptă impulsionarea
activității mișcării de nealiniere pe
plan internațional, transmite agen
ția Taniug.
LA HAVANA a avut loc o festi
vitate oficială consacrată înmînării diplomelor a 2 700 absolvenți ai
învățămîntului superior cubanez.
Cu acest prilej, Fidel Castro Ruz,
prim-secretar al C.C. al P.C. din
Cuba, președintele Consiliului de
Stat și al Consiliului de Miniștri
ale Republicii Cuba, a rostit o cuvintare, în care a evidențiat succe
sele obținute de Cuba in ultimul

triei și energiei, agriculturii și trans
porturilor.
Remanierea guvernamentală este
prima de la formarea guvernului
condus de Felipe Gonzalez, în de
cembrie. 1982.. După cum se aprecia
ză, ea este strîns legată‘de pregăti
rea aderării Spaniei la Piața comu
nă (1 ianuarie 1986) și a referendu
mului din februarie, anul viitor, privind apartenența țării la N.A.T.O. în
atenția noului cabinet spaniol, apre
ciază observatorii de presă, se afla
o serie de importante probleme eco
nomice și sociale, cum ar fi combaterea șomajului, a cărui rată a atins
20 la sută din totalul populației ac
tive.

Înrăutățirea situației muncitorilor imigranți
Un articol din ziarul „New York Times
*
1
WASHINGTON 5 (Agerpres). —
„Situația muncitorilor imigranți se
înrăutățește pe zi ce trece", subli
niază ziarul „New York Times" în
tr-un articol consacrat acestei pro
bleme. în prezent, relevă cotidianul,
în S.U.A. există 12 milioane de imi
granți care au pătruns ilegal în țară
în căutarea unui loc de muncă. Anual, lor li se adaugă încă 1,5 mili
oane. In locul unei „existențe dem
ne", în S.U.A. îi așteaptă o exploa
tare cruntă. In baza legislațiilor în
■ vigoare, munca acestor oameni devi

e scurt

PRIMIRE LA BERLIN. Erich
Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, l-a
primit, la Berlin, pe ministrul de
externe al Olandei, Hans Van den
Broek, — informează agenția
A.D.N. Cu acest prilej, a fost
subliniată dorința celor două țări
de a contribui la îmbunătățirea
climatului politic in Europa, la în
tărirea încrederii în relațiile EstVest.

Arătînd că reducerea forțelor ar
mate reflectă hotărirea Chinei de a
contribui la menținerea păcii, Yang
Shangkun a subliniat, totodată, că
pericolul de conflict se menține, dar
că forțele ce luptă pentru pace cresc
mai repede decit cele care doresc
războiul.
China — a spus Yang Shangkun —
s-a pronunțat întotdeauna pentru re
ducerea forțelor armate și împotriva
cursei înarmărilor, punind în practi
că punctele de vedere exprimate in
acest sens.

Componența noului guvern spaniol

ILE DE PRESA
CEL DE-AL IX-LEA CONGRES PENTRU CONSERVAREA PĂDURILOR,
ale cărui lucrări se desfășoară la Ciudad de Mexico, a cerut tuturor țărilor
lumii să găsească „mecanismele corespunzătoare pentru o exploatare
rațională a zonelor silvicole cit mai curînd posibil". Aceasta este o cerință
cu atît mai urgentă, cu cit - dacă se menține actuala rată de distrugere
a pădurilor - aproximativ 14 milioane hectare anual - planeta este
amenințată să se transforme pînă la sfîrșitul secolului într-un deșert.

delegației române a ară'tat că acum
se poate constata cu satisfacție că,
pe parcursul lucrărilor, numeroase
delegații au evocat propunerile româ
nești, exprimind cu titlu prelimi
nar aprecieri și comentarii încura
jatoare in legătură cu abordarea pre
conizată, structura setului de mă
suri sugerat sau unele componente
ale acestuia.
Delegația română a subliniat ne
cesitatea ca viitoarea sesiune să
marcheze un progres calitativ in ca
drul lucrărilor prin punerea în va
loare a premiselor acumulate pe
parcursul celor șase sesiuni de pînă
acum, treeîndu-se la consultări și
negocieri care să ducă la Soluții ge
neral-acceptabile, la elaborarea in
cel mai scurt timp posibil a unui acord. în acest sens, au fost prezen
tate o serie de idei, și sugestii vizînd
accelerarea si sporirea eficienței lu
crărilor la sesiunea următoare.
Așa cum se arată în Apelul pen
tru dezarmare și pace al Frontului
Democrației și Unității Socialiste —
pe care delegația română l-a adus la
cunoștința tuturor delegațiilor state
lor participante Ia acest forum ge
neral-european — România conside
ră necesară intensificarea activității
din cadrul organismelor și conferin
țelor internaționale de la Geneva și
Viena privind dezarmarea, încheie
rea cu succes a conferinței de la
Stockholm.
Lucrările conferinței de la Stoc
kholm vor fi reluate Ia 10 septem
brie.

timp în domeniul pregătirii cadre
lor de specialiști.
ÎMPOTRIVA NEONAZISMULUI
tfl RASISMULUI. Opinia publică
progresistă din Norvegia cheamă
partidele politice reprezentate in
parlament să propună legislații
stricte împotriva oricărei manifes
tări de neonazism și rasism — se
subliniază in apelul participanților
la intîlnirea reprezentanților orga
nizațiilor . sindicale
norvegiene,
care s-a desfășurat la Oslo. Apelul
relevă importanța interzicerii in
Norvegia a oricărei activități a or
ganizațiilor extremiste.

MASURI. Ministrul de externe
al Kuweitului, șeic Sabah Al-Ahmed Al-Jaber, a anunțat adoptarea
unor măsuri riguroase de întărire
a securității statului, inclusiv ex
pulzarea din țară a persoanelor
care pun în pericol . stabilitatea
acestuia —
transmite agenția
France Presse. Declarația intervine
în contextul unor dezbateri în
Parlamentul kuweițian, în cadrul
cărora mai mulți deputați au cerut
întărirea măsurilor de securitate și

ne incredibil de „ieftină", iar patro
nii pur și simplu vînează imigranți
pentru a le oferi cel mai mic salariu
posibil. Pentru 16—18 ore de muncă
pe zi, ei primesc o remunerație net
inferioară celei a unui american.
Totodată, patronul îi poate concedia
oricind. Majoritatea „ilegalilor" pro
vin din Mexic și alte țări latino-americane.
Situația „muncitorilor ilegali" din
Statele Unite este un exemplu con
cret de inegalitate socială, subliniază
„New York Times".

vigilență, pentru prevenirea acțiu
nilor teroriste.

REMANIERE. Președintele R. P.
Bangladesh, Hussain Muhammad
Ershad, a procedat la o remaniere
guvernamentală în cadrul căreia in
funcția de ministru de externe a
fost desemnat Humayun Rasheed
Choudhury — informează agenția
I.N.A. Ministru al informațiilor de
vine Sirajul Hossain Khan, iar la
conducerea Ministerului Irigațiilor
și Controlul Inundațiilor a fost de
semnat Aminul Islam, în locul lui
Sultan Mahmud, care a preluat
portofoliul comunicațiilor.
CONCLUZII. Un submarin-robot
teleghidat a. filmat și fotografiat
cabina și o parte din coada fuselajului avionului „Boeing 747" aparținind companiei „Air India" care
s-a prăbușit la 23 iunie în Atlantic,
în largul coastelor Irlandei, s-a anunțat vineri oficial la Londra.
„Cutia neagră" a avionului, care ar
putea permite stabilirea cauzei ca
tastrofei, nu a fost incă reperată,
au precizat echipele de cercetare.
Resturile avionului se află rășpindite pe o rază de 7 km pe fundul
oceanului, la o adincime de apro
ximativ 2 000 m — relatează agen
ția France Presse. După cum s-a
anunțat, primele concluzii ale an
chetei organizate pentru elucidarea
împrejurărilor in care s-a produs
accidentul soldat cu moartea tutu
ror celor 329 de persoane aflate la
bord, indică explozia a două bombe
plasate in cala aparatului, pe cind
acesta se afla la 10 000 m altitu
dine.

Nicolae N. LUPU
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