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Idei, orientări, direcții de acțiune pentru progresul multilateral al patriei
L

cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Marile ctitorii ale prezentului
la temelia viitorului luminosUn tablou însuflețitor al marilor înfăptuiri socialiste, cu act de naștere în ultimele două decenii ; un tablou generator de mîndrie și satisfacție, stimulator de noi energii, cu adinei reverberații în conștiințe — iată unul din luminoasele unghiuri posibile prin care poate fi privită magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și a activului central de partid.Doar 20 de ani de la borna noii epoci din istoria socialistă a patriei !...Răstimp în care România a devenit o țară indus- trial-agrară modernă... Producția industrială a crescut de 6 ori, cea agricolă de 2 ori și jumătate, iar venitul național de peste 4 ori... S-au dezvoltat impetuos știința, cultura, a crescut calitatea vieții, au fost cucerite noi trepte în desăvîrșirea omului nou...Sînt toate acestea date de sinteză și, în același timp, adevăruri 

ale realității noastre înfățișate cu patos revoluționar de secretarul general al partidului. Ce este cuprins în ele ? Nimic altceva decît ceea ce au zidit brațele și mințile noastre harnice și cutezătoare, într-un climat social liber, de conștiință înaltă a făuririi propriului destin, într-un climat al primenirilor de esență, eliberat de dogme, hotărît să promoveze noul la scară socială, pentru progresul măi rapid al societății. Cuprind, aceste date de sinteză, noile ctitorii din „Epoca Ceaușescu" — cetăți ale oțelului și Canalul Dunăre — Marea Neagră, sate și orașe noi, mari sisteme de irigații (parte din gran-

diosul program național de transformare a naturii patriei) și metroul, amfiteatre pentru studenți, o largă bază materială pentru cultură, pentru ocrotirea sănătății, în esență înfăptuiri menite să dea noi dimensiuni vieții, calității ei, toate acestea materializîndu-se în încrederea neclintită a poporului în idealul comunist al patriei — fla-

piscuri de progres și civilizație socialistă. Avem de străbătut un drum lung în istoria prezentului și a viitorului. El este jalonat cu limpezime de documentele programatice ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, de opera teoretică și practică a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iar acest drum, a cărui țintă este pro-
„Este bine cunoscut că a trebuit să depunem o muncă 

uriașă, să facem multe sacrificii și să desfășurăm o acti
vitate multilaterală pentru unirea întregului partid și po
por în realizarea programelor și a planurilor de dezvoltare. 
Nimic nu am avut pe gratis! Nimic nu a venit din cer! 
Totul este rodul muncii poporului nostru, al politicii parti
dului nostru comunist".

NICOLAE CEAUȘESCU

cară vie purtată ca o torță în istoria modernă a țării de către eroicul Partid Comunist Român.Așadar, munca le-a zidit pe toate acestea.Numai acum și aici, omul zilelor noastre și-a dat măsura faptelor 
sale. Măsura abnegației, a dăruirii, a tenacității cu care a învins :și învinge obstacolele, măsura sâcrifi- , ciului de care amintea lucid conducătorul partidului și statului nostru.„Totul este rodul muncii poporului nostru, al politicii partidului nostru comunist"...Aprecierea conține mîndria pentru toate zidirile acestor ani lăsate în vatra patriei drept autentice mărturii pentru prezent și viitor. Dar mai cuprinde, în egală măsură, și îndemnul rostit cu patos revoluționar, spre atingerea de noi

greșul neîntrerupt al patriei, instaurarea intr-o și mai mare măsură a binefacerilor civilizației socialiste in toate domeniile vieții materiale și spirituale, nu este „pietruit" decît cu munca unită a 
întregului popor, munca săvîrșită cu înaltă conștiință de constructorul noii orinduiri care înțelege in profunzimea sa dialectică ecuația 
muncă — bunăstare.Nu putem atinge decît prin 
munca noastră, prin efortul propriu, statornic, tenace, stadiile de dezvoltare pe care ni le propunem pihă spre sfîrșrtul acestui -mileniu și dincolo de pragurile lui — iată adevărul1 fundamental rostit din nou de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și a activului central de partid.Nici un proiect, nici o aspirație nu se înfăptuiesc de la sine. Tot

ce s-a durat vreodată pe pămîntul patriei, uriașa operă de construcție a prezentului și viitorului au acoperire in munca poporului. Ca noii parametri de civilizație să pătrundă pe poarta realității cotidiene, în viața de fiecare zi a țării și a cetățenilor ei, trebuie să le pregătim temeliile prin munca mai plină de rod a fiecăruia. Direcțiile de acțiune ale prezentului, pentru apropierea viitorului, sînt schițate cu rigoare științifică, cu forță vizionară in cuvintarea secretarului general al partidului la plenară. Este necesar „să dezvoltăm în continuare, cu toată fermitatea, forțele de producție"... Să acționăm pe mai departe pentru o repartizare „justă a venitului național pentru fondul de dezvoltare"... Să dove- uiui spuma gnja pentru „dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste"... în concordanță cu orientările Congresului al XIII-lea al partidului să acționăm cu hotărîre pentru realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile, pentru dezvoltarea bazei energetice, reducerea consumurilor, recuperarea și refolosirea energiei și materialelor, creșterea în ritmuri dinamice a productivității muncii sociale, angajarea cu toată hotărîrea pe calea noii revoluții tehnico-științifjce, ridicarea, peste tot, a nivelului pregătirii profesionale, a competenței in conducerea științifică a muncii,

dim sporită grijă

Ilie TANĂSACHE

J DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
• reportaje ® însemnări •

Un loc In care
te bucuri
să reviiAm fost la Salonta cînd griul își ducea imperturbabil destinul către anotimpul spicului. Aveam să revin la ora marii bătălii pentru rodul lanurilor. Zorii nu se dezlipiseră bine de întinderea cîmpiei cînd în secțiile cooperativei agricole din localitate, unitate recent distinsă cu „Meritul Agricol" clasa I, soseau neîntrerupt cupluri de remorci, atelaje purtate de cîte trei cai vinjoși aducind din cimp paie balotate, furaje, legume. Fiecare oră din zi își are aici, acum, un preț bine, drămuit. Inginerul Czege Alexandru, președintele cooperativei, isprăvise deja treburile de birou-, rotin- du-și din cind în cînd privirea în largul orizontului. „Vreme bună de seceriș".Aliniate ca un cîrd, combinele stăpîneau marginea unui lan. Ritualul nu poate fi învins — spicul bogat frecat in palmă, bobul ară- ■ miu încercat in dinți. Mai, presus însă „sentința" umi- dometrului. „Gloriile" pornesc una cîte una. Citeva momente și se aude in buncăr scurgerea uscată a boabelor. Un zvîcnet egal ca al pulsului. La fiecare „brazdă" încheiată nimeni nu rostește un cuvint în plus. Atîta doar: „E-n regulă!". Ceea ce înseamnă că mașinăria nu-i dă bătaie de cap, că rodul e bun.Trecem pe lîngă porum- biști așternute kilometric pe linia cîmpiei, ca un imens cordon verde. Po- rumbiști cum salontanii nu-și mai amintesc să fi avut. Nu ți-ar trebui o mai mare pedeapsă, îmi zic, de- cit să te oblige cineva să străbați în fugă un- asemenea lan prin care greu se trece și la pas.Furați de bogăția cîmpu- lui nici nu luăm seama că am ajuns pînă lingă parcul de furaje, îndestulător de pe acum pentru întregul an. Cuprindem cu privirea întreaga platformă a secției întîi. Președintele cooperativei rememorează scurt: „Acum douăzeci și cinci de ani aici era doar un grajd, cel de lîngă parcul de fu

raje, și pare-mi-se șopronul care adăpostește acum îngrășămintele chimice. Azi, secția e o adevărată stradă a belșugului, chibzuit sistematizată, orînduind de-o parte și de alta complexe zootehnice, secții de mică industrie ce valorifică sorgul cultivat pe lăcoviști, serele de legume, funcționale spații de depozitare, o modernă moară, complet automatizată, atelierele de întreținere pentru parcul auto, alte utilități. Cooperatorii salontani știu în- tr-adevăr să facă să rodească pămîntul după măsura muncii lor. Și să investească mereu cu tot mai mult folos. Anual, de altfel, rata medie a investițiilor depășește 17 milioane lei. Și asta spune mult. „Cooperativa noastră s-a gospodărit foarte bine. An de an am obținut recolte tot mai bogate. Zootehnia a ajuns punctul forte, anual furnizînd economiei 1,5 milioane litri lapte, 150 tone lină, 25 milioane ouă, 1240 tone carne, întărind astfel baza materială a unității. Este, de fapt, și esența îndemnurilor pe care ni le-a ' adresat conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ori de cîte ori a venit in mijlocul nostru. Numai în ultimele două decenii valoarea fondurilor fixe din unitate a sporit de aproape zece ori, iar averea obștească de peste patru ori, semn că bogăția noastră cea mai de preț a fost și este munca", completa inginerul Czegd.Surpriza acestui prim popas reportericesc salontan am avut-o la marginea o- rașului, tocmai acolo unde se desfășoară secția intii. Un mănunchi de meșteri, cooperatori și ei, zideau ceva. Prea multe nu se puteau desluși. In Ioc de orice alte explicații, președintele cooperativei despături o hîrtie de calc. Redus „la
Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

SI AL ȚARII, VIBRANTUL OMAGIU AL PARTIDULUI, AL POPORULUI
Mesaje, telegrame, scrisori de pe întreg cuprinsul patriei prin care 
Oamenii muncii își exprimă înalta prețuire față de prodigioasa acti
vitate a conducătorului partidului și statului, angajamentul de a nu 
precupeți nici un efort pentru înălțarea României pe noi culmi de 

progres și civilizație socialistă
PAGINA A III-A
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EPOCA UHOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

0 viziune științifică, profund realistă
privind dezvoltarea bazei

de materii prime și energetice
Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice in strînsă corelație cu evoluția ramurilor economiei naționale constituie o componentă principală a munist Nicolae atenție teoretică 

a structurii României, getică un subsistem al economiei naționale de maximă importanță, tovarășul Nicolae Ceaușescu include resursele naturale in rîndul factorilor primordiali ai creșterii economice.în cadrul modelului de ansamblu al economiei naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu tratează problema resurselor energetice și de materii prime in mod sistemic, in strînsa lor interdependență și pe întregul flux al proceselor economice, pornind de la cercetarea geologică și terminînd cu folosirea resurselor secundare și reciclarea produselor scoase din înzestrat cu un puternic spirit tezător, revoluționar, interpretind nomenele economico-sociale de poziții prospectiv-creative, secretarul general al partidului a pus in evidență, în fiecare etapă a dezvoltării economico-sociale a României, atît pe plan teoretic, cît și in planul acțiunii practice, legăturile specifice dintre cerințele dezvoltării economice si cele ale dezvoltării si diversificării bazei energetice și de materii prime. De asemenea, a scoe în evidentă necesitatea .schimbării structurii bâzei energetici si de materii prime în funcție de noile condiții ale economiei românești si mondiale privind disponibilitățile naturale de resurse, evoluția cererii si a preturilor, de necesitatea conservării bogățiilor naturale pentru a asigura echitatea dintre generațiile actuale si cele viitoare.

strategiei Partidului Co- Român, căreia tovarășul Ceaușescu ii acordă o deosebită tn opera sa și practică de modernizare economico-sociale a Concepînd baza ener- și de materii prime ca

Făcînd o analiză profund științifică, la Congresul al IX-lea al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat importanța dezvoltării bazei de materii prime și energetice, conside- rînd-o ca o parte integrantă a procesului de industrializare socialistă a tării. Cu acest prilej, secretarul general al partidului atrăgea atenția asupra necesității intensificării lucrărilor geologice pentru descoperirea de noi rezerve de țiței, gaz metan, minereuri feroase, neferoase și minerale' nemetalifere, atît în zonele cunoscute, cit și în zone noi, sporirii extracției în minele existente si. In același timp,
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BOTOȘANI : Primele blocuri dintr-un nou ansamblu de locuințeîn „zona centrală", cel mai nou ansamblu de locuințe din municipiul Botoșani, s-au dat in folosință primele 200 de apartamente. Proiectat de secția de resort a consiliului popular județean, noul ansamblu aduce o notă inedită în profilul urbanistic al blocurilor, printr-o reușită îmbinare a arhitecturii tradiționale a zonei cu soluții noi, propuse de arhitectura modernă. Prin înlocuirea, la acoperișul blocurilor, a teraselor cu șarpantele din țiglă, se realizează o economie de peste 3,5 kg
bitum și carton asfaltat pe fiecare metru pătrat de acoperiș, rezistența la intemperii fiind cu mult mai mare. Amplasat în centrul civic și traversat de cea mai veche stradă a Botoșaniu- lui — Calea Națională — ce va avea 6 benzi de circulație, noul ansamblu va totaliza pînă la sfîrșitul anului curent aproape 500 apartamente și numeroase unități comerciale cu o suprafață utilă de desfacere de peste 17 500 mp. (Silvestri Ailenei, corespondentul „Scinteii"). Foto : S. Cristian

IRIGAȚII, PE SUPRAFEȚE CÎT MAI 
MARI, CU TOATE MIJLOACELE!

© Funcționarea ia întreaga capacitate a tuturor stațiilor de pompare, 
astfel încît să se asigure apa necesară plantelor în toate sistemele amenajate.

© Prin folosirea surselor locale de apă și a mijloacelor simple de aduc
țiune, să fie irigate suprafețe suplimentare

® Să se asigure energia electrică și carburanții necesari bunei func
ționări a stațiilor de pompare și a motopompelorIn condițiile acestei veri cu temperaturi excepțional de ridicate și precipitații scăzute, irigarea culturilor cu dozele stabilite de apă și aplicarea Celorlalte măsuri agrotehnice este de natură să asigure obținerea de recolte mari la culturile prășitoare, legume și plantele furajere. Concomitent cu apariția pe mari zone a deficitului de apă în sol, trebuie avut în vedere că, în această perioadă, plantele prășitoare și legumele consumă cea mai mare cantitate de apă, ajun- gînd zilnic Ia 60—80 metri cubi la hectar. De asemenea, culturile succesive și duble de porumb și legume au nevoie de o. umiditate optimă în sol pentru a crește, astfel încît să se realizeze producțiile prevăzute. Sînt tot atîtea argumente care pledează pentru organizarea de acțiuni ample în vederea irigării unor suprafețe cît mai mari.După cum ani fost informați la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pe baza analizelor efectuate privind starea de aprovizionare a solului cu apă și ținîndu-se seama de' cerințele dezvoltării plantelor cultivate, au fost întocmite programe de udări pe zile, unități agricole, consilii agroindustriale și județe. Important este ca, peste tot, cu sprijinul orcanelor și al organizațiilor de partid, organele de specialitate și conducerile unităților agricole să asigure îndeplinirea exemplară a prevederilor cuprinse în programele zilnice de udări, iar prin folosirea tuturor surselor de apă și a mijloacelor simple de aducțiune — canale improvizate, cisterne, butoaie și găleți — să fie

irigate culturile de pe suprafețe cît mal mari.Cu toate că deficitul de apă în sol este apreciabil, modul în care se desfășoară udările nu este satisfăcător. După cum am fost informați la organele centrale de specialitate, în unele unități agricole și chiar județe întregi programele zilnice și săptămînale de udări nu se îndeplinesc integral. Aceasta se datorează, între altele, neasigu- rării forței de muncă la minuirea utilajelor de irigat, defecțiunilor în organizarea muncii și lipsei de energie, respectiv de carburanți. La Direcția generală economică de îmbunătățiri funciare se apreciază că în județele Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Teleorman și Giurgiu cantitățile de energie electrică furnizate sînt sub cele prevăzute, iar întreruperile care se produc determină pierderi de apă, dezorganizează munca și favorizează apariția unor defecțiuni la instalațiile de pompare.Trebuie înțeles pe deplin faptul că în condițiile actuale, cu temperaturi deosebit de ridicate, irigarea culturilor constituie principala pirghie prin care se poate și trebuie să se acționeze in vederea obținerii de recolte mari. Iată de ce, în toate unitățile agricole care au terenuri cuprinse in sistemele de irigații, printr-o muncă temeinică de zi și de noapte, să se aplice udări pe toate suprafețele prevăzute în programele stabilite. De asemenea, Ministerul Energiei Electrice are datoria să furnizeze energia necesară funcționării stațiilor de pompare, așa cum s-a prevăzut.

deschiderii minelor noi la termenele stabilite, prin extinderea metodelor moderne de lucru si ridicarea aradului de mecanizare a lucrărilor miniere. Referindu-se la rolul energiei în asigurarea dezvoltării economico- sociale a tării, secretarul general al partidului sublinia cu același prilej că orientarea constă în creșterea mal accentuată a producției de cărbune și dezvoltarea amenajărilor hidroenergetice, economisirea rezervelor de hidrocarburi în vederea utilizării lor superioare în industrie, ca materie primă.Trecerea la construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, evidențiată de' tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al X-lea al P.C.R.. a însemnat noi și importante sarcini pe linia lărgirii si modernizării bazei energetice și de materii prime, precum și a îmbunătățirii structurii acesteia prin : atragerea in circuitul economic a noi tipuri de resurse energetice și a unor minereuri cu conținut util scăzut si condiții dificile de extracție ; asigurarea. în cît mai mare măsură, din resurse interne, a combustibililor necesari tuturor ramurilor economiei naționale. în special prin dezvoltarea mai accentuată a extracției de cărbune ; punerea mai largă în valoare a potențialului hidroenergetic al Dunării și al rîurilor interioare și spo-

rirea rolului acestor resurse în balanța energetică a tării ; folosirea energiei nucleare in economie si in alte domenii ; reducerea consumurilor de energie si materii prime, precum si valorificarea superioară si recuperarea acestora.Din cincinalul 1976—1980. In economia românească a început să crească în mod deosebit rolul factorilor intensivi-calitativi ai dezvoltării. Aceasta a impus adoptarea unei noi strategii în domeniul dezvoltării bazei energetice si de materii prime. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a așezat la baza acestei noi strategii creșterea rolului . cercetării științifice în cunoașterea. atragerea în circuitul economic și valorificarea cu eficientă sporită a resurselor de materii prime și energetice ; principalele direcții de acțiune în această privință sînt cuprinse în Programul-directivă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei pe perioada 1981—1990 și orientările principale pînă în anul 2000, precum și in programele speciale pe sectoare ala industriei extractive. 'O altă direcție de acțiune în finalizarea noii strategii concepute de tovarășul Nicolae Ceaușescu o reprezintă realizarea independentei energetice, îndeosebi pe calea diversificării surselor de energie prin promovarea si valorificarea potențialului hidroenergetic, construcția de centrale nuclearo-electrice. folosirea noilor surse energetice si economisirea energiei, paralel cu restrîngerea - folosirii hidrocarburilor în procesele de ardere. De asemenea, e-a avut in vedere acoperirea consumului de materii prime în proporție cît mai mare din producția internă în vederea reducerii la maximum a importurilor Si economisirii cheltuielilor valutare.Economisirea resurselor de materii prime si energetice si sporirea eficientei folosirii acestora va avea loc prin reducerea consumurilor specifice ca urmare a unei mai bune gospodăriri și a folosirii unor noi tehnologii eficiente, precum și prin îmbunătățirea structurii industriei. „Criteriul economiei de combustibil — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — va trebui să guverneze însăși concepția generală a dezvoltării în perspectivă a economiei noastre naționale, principiile pe baza cărora vom acționa pentru profilarea producției de bunuri materiale in concordantă cu realitățile și cerințele epocii noastre".
Dr. Aurel IANCU
director științific al Institutului 
de economie industrială

(Continuare în pag. a V-a)

Drumuri spre prestigiu
lată-ne spre finalul 

celei de-a cincea ediții 
a celei mai largi și 
cuprinzătoare mișcări 
de afirmare a spiritua
lității poporului ro
mân, Festivalul națio
nal „Cântarea Româ
niei". Ni se pare a 
exista de cînd lumea, 
iar formele sale de 
manifestare fac parte 
din firescul 
noastre ca și cum 
veni din tot ce 
cheamă tradiție.

Și totuși..
Acest „totuși" preci

zat de niște limite de 
timp deosebit de scurte 
și deosebit de catego
rice, se rostește față 
de tot ceea ce a de
venit fapt curent de 
viață numai datorită 
Epocii care s-a scurs 
de la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului : 
totuși, e un răstimp 
destul de scurt de cind 
s-au împămîntenit ase
menea trăsături esen
țiale ale orînduirii 
noastre.

Contemporani cu ele, 
cu devenirea și înră
dăcinarea lor într-un 
sol a cărui fertilitate 
este girată de socia
lism, de politica știin
țifică a unui partid 
clarvăzător, începem a 
le considera făcind 
parte din firescul vie
ții noastre, a le lua ca 
atare și a nu ne mai 
minuna 
lor.

Dar 
numai la o 
lucrurilor ; 
în legătură 
tul de la care am por
nit — această largă, 
atotcuprinzătoare, ple
nară manifestare spi
rituală pe plan națio
nal. Să ne gindirn la 

^modul cum ar intîm-

uieții 
ar 
se

de existența

să ne gîndim 
trăsătură a și numai 

cu aspec-

plna-o, la modul cum 
ar lua cunoștință de . 
ea unul dintre străbu
nii noștri nu prea în
depărtați, unul dintre 
acei cărturari de acum 
trei-patru generații în 
urmă, care își făceau 
— așa cum își făceau 
toți adevărații cărtu
rari — un ideal din 
luminarea poporului. 
Un ideal din aflarea 
unor căi pentru ca, cei 
mulți în mijlocul că
rora exista — să-și 
poată manifesta, în

ÎNSEMNĂRI

vreun fel, dacă nu 
personalitatea crea
toare, măcar persona
litatea gînditoare.

O întreagă tradiție 
de luptă și de dăruire 
intelectuală s-a conso
lidat în jurul unei 
atari aspirații și tot 
ceea ce a avut națiu
nea mai valoros ca 
pregătire artistică sau 
cărturărească și-a de
dicat viața unui ase
menea ideal,

Și, cu toate acestea, 
s-a înaintat cu pași 
mici, foarte mici în 
comparație cu explozia 
creatoare a acestei pe
rioade de cînd vorbim 
de o „Cintare a Româ
niei" ca despre un 
festival național al 
spiritualității noastre.

Iau drept exemplu o 
localitate nici prea 
mare, nici prea mar
cantă ca personalitate 
sau tradiție, nici lipsi
tă de condiții — un 
etalon mediu într-un 
anume fel. O localita
te a cărei evoluție spi-

rituală în acești ani o 
cunosc printr-o foarte 
recentă manifestare ce 
i-a îmbogățit reperto
riul prin care se ma
nifestă, repertoriul pe 
care îl oferă locuitori
lor ei stabili sau sezo
nieri : orașul Bușteni.De la o viață cultu
rală sporadică șl lipsi
tă 
anii 
niei‘ 
ani 
ediții 
lingă 
activități curente 
săptămânile de 
nifestări educative Bușteni — Poarta Bucegilor, prestigioasa 
mișcare de invenții și 
inovații pe care o pro
movează colectivul fa
bricii de hîrtie sau 
cea a cenaclului lite
rar local ai cărui 
membri dețin astăzi 
mai multe premii pe 
plan național, pînă la o serie de manifestări, 
care, în scurt timp, au 
căpătat importanță re
publicană.

Pe plan științific, Zilele medicale, care 
au loc in primăvară, 
au devenit prilejul 
unor comunicări de 
interes mult mai larg 
decît cel al lumii de 
specialitate ; pe plan 
beletristic — Zilele creației literare pentru copii și tineret s-au 
consacrat drept cea 
mai de autoritate ma
nifestare de acest gen 
din țară, atrăgînd și 
oaspeți de peste hota
re; pe plan muzical, Festivalul tinerilor di-

de personalitate, 
„Cântării ' Romă- 

' — deci puținii 
ai acestor cinci 
— au condus, pe 
înflorirea unor 

ca ms-

Comellu LEU
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Diis fiecare tonă de metal 
-produse cu valoare superioara

Prin specificul său de fabricație, întreprinderea mecanică din Vaslui este un mare consumator de metal. De la bun început se cuvine relevat 
că prin pasiune și ingeniozitate tehnică, aplicînd în producție soluții noi, avansate, oamenii muncii de aici au reușit să obțină an de an importante economii de metal. Edificator in acest sens este faptul că, de la un

an la altul această materie primă de bază a fost tot mai bine valorificată, reușindu-se ca producția- marfă industrială obținută dintr-o tonă de metal aproape să se dubleze în cursul actualului cincinal. Iată, de altfel, cum arată dinamica valorii producției-marfă realizate dintr-o tonă de metal :
Anul 1981 1982 1983 1984 1985

Valoarea producției- Plan 26,7 28,7 32,5 39,0 54,9
marfă obținute din-
tr-o tonă de metal Realizat 29,7 39,2 40,4 51,8 56,3
(în mii lei) (6 luni)Cum anume s-a ajuns la obținerea acestor rezultate ? Tinărul colectiv al acestei întreprinderi, care a împlinit de curînd un deceniu de activitate, a avut în vedere în primul rînd folosirea rațională și gospodărirea. judicioasă a metalului, ceea ce a avut: consecințe pozitive asupra reducerii cheltuielilor materiale și, implicit, a costurilor de producție. „Sintem un mare consumator de metal — ne spune tovarășul Mihai Cărare, secretarul comitetului de partid din întreprindere. De aceea, concomitent cu sporirea productivității muncii și îndeplinirea zi de zi a planului la producția fizică la toate sortimentele, organizația de partid și consiliul oamenilor muncii au urmărit și urmăresc îndeaproape încadrarea strictă în normele de consum și identificarea unor noi căi de diminuare a acestora'1.Caracterul bine organizat și permanent al acestei activități este relevat de faptul că, față de primul an al cincinalului, cînd coeficientul de utilizare a metalului a fost de 73,6 Ia sută, în prezent s-a ajuns Ia un coeficient de 78,1 la sută. Cu alte cuvinte, an de an, tot mai mult din metalul introdus în procesul de fabricație se regăsește în produsele finite.în ce direcții s-a acționat concret pentru sporirea indicelui de utilizare a metalului ? „Deși sîntem o întreprindere tînără — menționa Gheor- ghe Popa, inginerul-șef al întreprinderii — gradul de înnoire și modernizare a produselor este destul de înalt. Pe această cale sînt diminuate consumurile specifice și, implicit, crește coeficientul de utilizare a metalului, orice produs nou asimilat avînd întotdeauna o greutate mai mică decît produsul pe care l-a înlocuit. Totodată, la fabricarea acestor produse se aplică tehnologii moderne, avantajoase din punct de vedere al coeficientului de utilizare a metalului. Este de relevat faptul că, dacă in 1983, gradul de înnoire a produselor a fost de 52,6 la sută, în 1985 aproape 90 la sută din producție este reproiectată sau înnoită. Practic, de la începutul acestui cincinal a fost modernizată și înnoită aproape întreaga producție, ceea ce a determinat și importante economii de metal. Prin asimilarea unor noi produse în fabricație și prin repro- lectarea tehnologică și constructivă, anul trecut am economisit 729 tone de metal, în cea mai mare parte la

minate din oțel, iar în acest an — peste 300 tone de metal".în aceiași timp, se cuvine remarcată consecvența cu care conducerea întreprinderii urmărește înfăptuirea planului de măsuri tehnice și organizatorice întocmit în colaborare cu Institutul de cercetări și proiectări utilaj petrolier Ploiești. „Tocmai ca
La întreprinderea 

mecanică din Vaslui

urmare a acestei colaborări au fost introduse în fabricație o serie de noi tehnologii care au avut ca rezultat, printre altele, folosirea mai judicioasă a metalului — ne spune Marcel Ivanov, șeful compartimentului pregătirea fabricației. Iată un singur exemplu : modificarea tehnologiei de execuție a lagărelor reduc- toarelor prin folosirea semifabricatelor turnate, în locul semifabricatelor din tablă sudată, determină reducerea consumului de metal cu 30 la sută la o singură piesă. De asemenea, prin introducerea unei noi tehnologii de forjare a butucului cuplajelor hidraulice — realizăm anual- economii de peste 60 tone metal". De la inginerul Marin Marinache, șeful atelierului proiectare tehnologică, am aflat că în acest an au fost și vor fi aplicate și alte măsuri de economisire a metalului.. Bunăoară, la executarea electroventilatoarelor de fontă cu subansamble din bronz și alamă, prin îmbunătățirea tehnologiei de execuție, în perioada care a trecut din acest an s-a diminuat consumul de bronz cu circa 80 de tone.O întrebare totuși se impune ? Cu toate rezultatele bune obținute în economisirea metalului, s-a făcut în acest domeniu tot ce se putea și trebuia să se facă pentru gospodărirea și utilizarea rațională a acestei resurse materiale ? Ne răspunde tovarășul Adrian Juverdeanu, șeful compartimentului control stocuri al Bazei județene de aprovizionare teh- nico-materială Vaslui : „întreprinderea mecanică, deși a obținut însemnate economii de metal, mai are destule rezerve nevalorificate. Așa, de pildă, coeficientul de utilizare a metalului la cuplaje hidraulice și servomecanisme nu a fost încă îndeplinit. Aceasta deoarece nu s-au aplicat toate măsurile cuprinse în

programele tehnice. De ce ? Pe de o parte, nu s-a realizat reproiectarea tehnologică a ventilatoarelor CAS, SUP, OPR, MST, MPST. Pe de altă parte, nu se aplică forjarea prin laminare sau matrițare a manșoanelor cuplajelor .dințate, care ar fi diminuat și mai mult consumurile".Depășirea consumurilor la cuplaje are și alte cauze, deloc de neglijat. Le aflăm din discuțiile cu factori de răspundere din întreprindere, din dările de seamă prezentate In ultima plenară de comitetul de partid și în adunarea generală a oamenilor muncii. Astfel, pentru executarea cuplajelor dințate și a re- ductoarelor se utilizează semifabricate forjate la întreprinderea de utilaj chimic și forje Rimnicu Vîl- cea. Toate acestea (reprezentind aproximativ 18 la sută din materia primă a întreprinderii) au adaosuri exagerat de mari și o duritate mai accentuată decît cea normală, ceea ce generează nu numai cheltuieli suplimentare la tratament și prelucrare, ci și pierderi de metal, prin această din urmă operație, în proporție de 45—50 la sută. De bună seamă, toate aceste dificultăți, care țin de adaosurile mari de prelucrare a semifabricatelor forjate, trebuie rezolvate cu maximă operativitate de întreprinderea furnizoare.Ce anume se cuvine subliniat in concluzie ? Chiar dacă au obținut rezultate bune în economisirea metalului, muncitorii și specialiștii din întreprindere sînt convinși că rezervele interne de reducere ă consumului de metal nu sînt nici pe departe epuizate. Iată doar cîteva probleme care soluționate operativ, prin măsuri tehnice și organizatorice, ar permite reducerea și mai accentuată a consumurilor de metal.® Deși în întreprindere procentul de rebut a scăzut simțitor în ultimul timp, el se menține totuși ridicat în atelierul de prelucrare a semifabricatelor turnate din aluminiu. Este limpede că în acest atelier este nevoie să fie luate măsuri ferme pentru întărirea asistenței tehnice, ridicarea nivelului profesional al muncitorilor și respectarea disciplinei tehnologice.
8 Aplicarea grabnică în fabricație a noii tehnologii de forjare prin matrițare a manșoanelor de la cuplajele roților dințate, care ar permite să se economisească anual cel puțin 40 de tone de metal.• Stabilirea neîntîrziată a spațiului destinat depozitului de materiale refolosibile, în vederea centralizării acestei activități, ceea ce ar duce la reintroducerea unor însemnate cantități de metal în circuitul productiv.Mari sau mici, cu gramul sau cu tona, economiile de metal, in special de metale neferoase, au o valoare tot mai însemnată în bugetul întreprinderii. Esențial este acum ca la acțiunea de economisire și gospodărire judicioasă a metalului să participe toți oamenii muncii din unitate, indiferent de sectoarele în care lucrează.

Gheorghe ION1ȚÂ 
Petru NECULA

... corespondentul „Scînteii"

IRIGAȚII, PE SUPRAFEȚE ClT MAI
deosebite ce au apărut în cursul zilei- și al nopții precedente. în vederea soluționării lor operative. Se fac eforturi pentru folosirea oricărei surse de apă: riuri, pîrîuri, canale de desecări, fîntîni și lacuri, de unde se ia apa fie prin sifonare, fie cu cisterne, butoaie și chiar găleți. întreaga suflare a satelor — în sprijinul cărora au ve-

speciale pentru Irigarea culturilor.Seara tîrziu, pe ogoarele C.A.P. Desa se uda din plin. Pe Ion Mitran, secretar adjunct al Comitetului comunal de partid Desa, l-am întîlnit pe tarlaua „Măgura Mică", alături de udătorii Constantin . Mustață, Ion Cristea, Constantin Subțirelu și Constantin Pavel. „Noi am fo-

culturilor s-a transformat într-o preocupare de zi și noapte a tuturor cetățenilor apți de muncă. „Pentru a salva culturile afectate de secetă am întărit echipele de udători cu 100 de elevi de la liceul a- groindustrial. din Segarcea, cu 70 de oameni ai muncii din unitățile economice, precum și peste 50 cooperatori de la fermele
Sînt zone în județul Dolj în care n-a plouat de a- proape o lună. Pornind de la această situație, comitetul județean de partid a stabilit că prioritatea în agricultură o constituie udarea legumelor, porumbului, soiei, culturilor duble, lucernierelor și pajiștilor. S-au stabilit operativ și măsuri în consecință; Paralel cu asigurarea funcționării 24 de ore din 24 a celor 416 stații de pompare, din cele 8 sisteme de irigații, sporirea numărului echipelor de intervenții de la 8 la 16 și asigurarea pieselor de schimb pentru depanare, toți activiștii de partid și de stat, specialiștii organelor agricole coordonează permanent și nemijlocit bătălia împotriva secetei. în fiecare seară după ora 20 se transmit la comitetul județean de partid problemele

dolj : Cu toate forjele, cu toate mijloacele

nit muncitori și elevi, este mobilizată să participe Ia udarea culturilor. întrucit temperaturile sînt foarte ridicate, fapt ce face ca a- proape 30 la sută din cantitatea de apă cu care se irigă ziua să se evapore, s-au stabilit măsuri speciale pentru creșterea ritmului de udări îndeosebi noaptea. Fiecare organizator de partid, primar, președinte, director și inginer- șef ai unităților agricole este mai multe ore în fiecare noapte pe cîmp pentru a controla modul cum. se desfășoară irigarea culturilor.Pe baza indicațiilor date de comitetul județean de partid, întreprinderile industriale au executat foreze și s-au realizat puțuri

rat cu forțe proprii patru puțuri la adîncimea de 20 metri. Astfel avem posibilitatea să irigăm acum peste 100 hectare, îndeosebi legume, porumb, culturi duble și pășune. Folosim pentru irigare chiar și două sonde ale oficiului județean de gospodărire a apelor. Formațiile de udători sînt organizate în două schimburi. Am repartizat cîte doi udători pentru fiecare aripă de ploaie, pe care le mută ziua și noaptea la intervale de timp bine determinate" — a ținut să he spună Ion Mitran. în cel mai mare consiliu agroindustrial din județ, consiliul Segarcea, care are întreaga suprafață agricolă de 30 000 ha în sistem irigat, udarea

viticole — ne-a spus Iulian Marcu, organizatorul de partid al CUASC Segarcea. în urma indicațiilor comitetului județean de partid am luat măsuri de a transporta din Jiu, care se află doar la cîți- va pași, apă cu cisterne, butoaie și sacale, Legumele de la C,A.P. „16 Februarie" se udă chiar cu gălețile și cănile. Desigur, seceta deosebit de accentuată impune luarea tuturor măsurilor pentru a salva culturile agricole. Spunem aceasta întrucit mai sînt consilii agroindustriale unde, fie din lipsă de organizare a muncii, dar și din cauza întreruperii e- nergiei electrice, nu se realizează. programele de udări stabilite, așa cum sînt con

siliile Vîrtop, Plenița, Bir- ca și Calafat.Așa cum ne spunea ing. Ion Georgescu, director adjunct al întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Dolj, marți 30 iulie, bunăoară, nu s-au irigat datorită limitărilor de energie electrică sau deconectării totale de la sistem 1 083 hectare. Să apelăm la un exemplu, care este departe de a fi singular. Marți, in sistemul de irigații Dăbuleni — zonă cu soluri preponderent nisipoase, unde în a- ceste zile de adevărată caniculă temperatura la suprafața solului ajunge pînă la 50 de grade Celsius — alimentarea cu e- nergie electrică a stației de pompare L-l a fost întreruptă complet de la o- rele 16,00 pină la 24,00. E- fectul ? Nu s-au putut iriga 300 hectare. în sistemul Măceșu, între orele 15 și 18 a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică a stației de pompare aduc- țiune 1, iar de la orele 18 la 24, energia electrică a fost limitată la jumătate din necesar, drept pentru care nu s-au irigat 285 hectare în unitățile agricole din sistemele Măceșu și Segarcea.
Nicolae BĂBAEAU
corespondentul „Scînteii’

Irigarea porumbului - cultură dublă - la I.A.S. 
Alexandria, județul Teleorman

TULCEA: Se fac eforturi deosebite, 
dar nu curge suficientă apă pe canaleLa asociația legumicolă Valea Nucari- lor, județul Tulcea, în acest an s-au depus eforturi deosebite pentru obținerea unor producții record de legume. Insămînțarea mazării s-a efectuat în perioada optimă și de calitate corespunzătoare și, ca urmare, producțiile planificate au fost depășite cu a- proape 20 la sută. De asemenea, plantarea tomatelor, ardeilor, vi- netelor s-a efectuat la timp, iar culturile, întreținute corespunzător, s-au dezvoltat viguros, în. aceste zile, legumicultorii din Valea Nucărilor au început să adune primele cantități de recoltă. „Pe unele su

prafețe vom obține producții duble față de anul trecut, cu mult peste prevederile planului — ne spunea inginerul Nicolae Simion, directorul u- nității. Eforturile noastre sînt însă' zădărnicite din cauza imposibilității de a Iriga o bună parte din suprafața cultivată. De a- proape o lună nu a- vem apă în canalele de irigații. Acolo unde a fost posibil, am Irigat culturile, a- ducînd apa cu moto- pompele direct din lac sau din bălți și am salvat producția". De ce nu ajunge apa în sistemul de irigații Mahmudia, din care

face parte și asociația Valea Nucărilor?Cum aveam să a- flăm de la întreprinderea de execuție și exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare Tulcea, față de 100 MWh energie e- lectrică, cit ar fi necesar pentru udarea culturilor agricole, în această perioadă, întreprinderea tulceană are o cotă de energie de . 25 MWh. Din a- ceastă cotă. în ultimele două săptămîni s-au asigurat zilnic între 2 și 10 MWh, energie insuficientă pentru punerea în funcțiune a unui sistem de mărimea celui din Mahmudia, care asigură apa pentru 15 000 hectare. în județ sînt

Insă amenajate pentru irigații peste 130 000 hectare. ,.Din cauza deselor căderi de tensiune și a frecvenței scăzute în rețeaua e- lectrică — ne spunea inginerul Anghel Vasian, directorul IEELIF Tulcea — nici energia livrată nu poate' fi folosită. Parametrii necorespunzători ai energiei e- lectrice au determinat numeroase defecțiuni la instalații. Numai în ultimele 10 zile s-au ars 37 electromotoare".
Neculaî 
AMIHUEESEI corespondentul

IEȘTII
în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economie^

în repetate rîndurl secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a insistat asupra necesității promovării susținute în toate domeniile activității economice a celor mai de seamă realizări ale științei și tehnicii contemporane, introducerea unor tehnologii de vîrf, de mare eficiență economică. Acțio- nînd în acest spirit și avînd în vedere că noul cincinal trebuie să determine o schimbare radicală a activității în toate unitățile economice, idee fundamentală desprinsă din cuvîntarea secretarului general al partidului la recentul forum democratic al aiutoconduceril muncitorești, Comitetul județean de partid Galați a organizat o dezbatere, în cadrul căreia s-a analizat, cu înalt spirit de răspundere, modul cum sînt asimilate în unitățile productive ale județului cele mai noi tehnologii, felul cum se acționează pentru introducerea progresului tehnic în toate sectoarele economice.Ce trebuie întreprins acum — rapid și eficient — pentru a consuma mai puține materii prime, materiale și energie pentru realizarea acelorași valori materiale ? Cum s-ar putea produce in unitățile industriale mai multe produse fizice folosind actuala dotare tehnică și umană ? Care sînt căile de a crește nivelul tehnic și calitativ al produselor realizate, pentru ca acestea să devină competitive cu produsele similare de pc piața mondială ? Acestea ar fi, exprimate succint, ideile de bază, problematica pe care și-au propus-o spre analiză participanții la această dezbatere.Dialogul direct, și mai cu seamă la' obiect, desfășurat .între cercetători științifici, cadre didactice ale Universității gălățene, conducători de unități industriale a scos în evidență rezerve de incontestabilă valoare privind creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, îmbunătățirea calității produselor la Combinatul siderurgic, la Șantierul naval, întreprinderea de navigație fluvială, întreprinderea laminorul de tablă, întreprinderea mecanică navală și cea pentru echipamente hidraulice, în unele unități de construcții, transporturi, industria alimentară etc. ,Industria județului Galați asigură In prezent economiei naționale o mare parte din produsele siderurgice de calitate, construiește nave fluviale și maritime într-o gamă diversificată, platforme de foraj marin, cu înalt grad de integrare și performanțe tehnice apropiate .de nivelul realizărilor unor țări cu tradiție în domeniu. Toate aceste rezultate au fost posibile ca urmare a unor măsuri și acțiuni ale organelor și organizațiilor de partid, a căror muncă a fost orientată spre valorificarea potențialului de inteligență și creație tehnică existent in unitățile de cercetare și învățămînt superior, spre atragerea în activitatea de concepție a unul număr cit mai mare de specialiști din industrie, dezvoltarea mișcării de invenții, inovații și raționalizări.

Cuvîntul decisiv al creației 
tehnico-științifice

în modernizarea producției
Astfel, numai în anii actualului cincinal in industria gălățeană au fost aplicate peste 150 de tehnologii noi și au fost create 380 de produse noi și reproiectate. în 1984 au fost rezolvate, spre exemplu, peste 3 600 de teme de cercetare și progres tehnic cu o eficiență economică de peste 296 milioane lei, iar în prima parte a acestui an alte 773 de teme cu efecte economice de peste 62 milioane lei.în momentul de față sarcinile deosebit de mari ale județului — realizarea pînă în 1990 a unei pyoducții industriale anuale de 63 miliarde lei, creșterea substanțială a productivității muncii, diminuarea costurilor de producție cu 120 lei la o mie de lei producție-marfă etc. — nu pot fi realizate decît printr-o valorificare susținută a, întregului potențial tehnic și uman al industriei județului. Firește, buna organizare a muncii, 

ÎN JUDEȚUL GALAȚI

evitarea risipei de orice fel, respectarea strictă a disciplinei tehnologice sînt căile imediat acceptabile și eficiente. Dar aceste măsuri nu sint singurele. Experiența mulțor întreprinderi arată că principalul izvor al consumurilor reduse, al creșterii productivității muncii, al sporirii nivelului tehnic și calitativ al produselor îl constituie promovarea pe scară largă a progresului tehnic, în special în ceea ce privește tehnologiile moderne, de vîrf și de cea mai înaltă eficiență economică. Fiecare unitate Industrială își are aici sursele și resursele sale, unde se poate acționa și se pot găsi rezolvări pentru fiecare caz in parte. Soluțiile concrete prezentate de cercetare au stîrnit interes mai ales prin efectele practice evaluate în însemnate sporuri de productivitate, în milioane de ki- lowați/oră sau zeci de mii de tone de combustibil convențional sau sute și mii de tone de metal, materii prime sau materiale economisite. Este vorba, printre altele, de unele tehnologii elaborate de Institutul de cercetări și proiectări pentru produse plate și acoperiri metalice și de alte unități de cercetare de profil din țară, aplicate la Combinatul siderurgic, cum ar fi cele care au condus la mărirea densității șarjei de cocsificare, fapt ce a determinat o economie anuală de 533 MWh energie electrică și 23 mii tone de cocs metalurgic ; tehnologiile care au permis creșterea coeficientului de scoatere a oțelului silicios cu 21 la sută față de anul 1984 ; noile procedee privind laminarea la toleranțe negative a tablelor și benzilor de oțel, ceea ce determină o economie anuală de metal evaluată la 180 milioane lei ; la fel invenția privind injectarea gazului metan la gurile de vint ale furnalelor, care a condus, în ultimul an, la o diminuare a consumului de cocs metalurgic cu 27,8 kg pe tona de 

fontă, economia relativă de cocs fiind de circa 164 mii tone.Multe, din invențiile și soluțiile constructive din domeniul producției de nave românești sînt legate de numele institutului de cercetări șl proiectări navale — ICEPRONAV. Eforturile permanente ale specialiștilor institutului și ale celor din Șantierul naval privind optimizarea formei și dinamicii navelor maritime au condus la reducerea consumului de carburant pe unitatea de putere și oră la vitezele economice de marș. Astfel, la cargoul universal de 15 000 tdw, indicele de economicitate în exploatare s-a îmbunătățit cu peste 30 la sută. Totodată, se aplică procedee dintre cele mai moderne privind debitarea laminatelor prin utilizarea calculatorului electronic ; prin soluțiile moderne adoptate s-a ajuns ca mecanizarea operațiilor de sudură a corpurilor de navă să dețină o pon

dere de 40 la sută din întregul volum de lucrări de acest gen și o proporție de 52 la sută pentru operațiile de vopsire.Se cuvine, de asemenea, evidențiată preocuparea specialiștilor de la întreprinderea mecanică pentru echipamente hidraulice pentru aplicarea de noi procedee tehnice și tehnologice în crearea unor dispozitive complexe pentru efectuarea prelucrărilor mecanice. Astfel. Ia unele componente ale produselor de bază productivitatea muncii la operațiilo de frezare, găurire, debitare etc. a crescut de 3,5 ori.Sînt rezultate meritorii care reflectă puternica forță de creație teh- nico-științificâ existentă în județul Galați, gradul ridicat de integrare a activității de cercetare cu producția de bunuri materiale. Este însă acest mare potențial de inteligență și creație tehnică, care numără aproape 14 000 de cadre tehnico-inginerești, în suficientă măsură valorificat? Pe bună dreptate acest important aspect a fost analizat cu deosebit spirit critic. Nu totdeauna în planurile proprii ale întreprinderilor sint incluse teme de strictă actualitate impuse de nevoile producției ; nu de puține ori se neglijează termenele de finalizare ale cercetărilor, aplicarea rezultatelor și perfecționarea lor pentru obținerea, cel puțin, a eficienței economice prevăzute ; deși în toate unitățile s-a încredințat cadrelor tehnice cu pregătire superioară rezolvarea cel puțin a unei teme din problematica fundamentală a producției, de multe ori această acțiune se desfășoară în mod formal și nici măcar soluțiile bune nu sint finalizate.O mare răspundere pentru înlăturarea acestor neajunsuri revine organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii, organizațiilor de sindicat și de tineret, numeroaselor 

comisii ale inginerilor și tehnicienilor existente in întreprinderi. In multe locuri, aceste probleme, fiind tratate superficial, nu fac decît să perpetueze unele neajunsuri în marile unități industriale ale județului. La Combinatul siderurgic, de exemplu, mai există și astăzi un volum de resurse energetice secundare apreciat la peste un milion de tone combustibil convențional, pentru care încă nu există soluțiile eficiente de valorificare, iar multe din soluțiile elaborate nu au dat rezultatele preconizate prin proiect. Totodată, nu în suficientă măsură s-au generalizat procedeele care conduc la reducerea consumului de fontă la oțe- lării sau a cocsului metalurgic, care în anul 1984 a fost cu 17 kg mai mare pe tona de fontă decît era prevăzut. La fel, deși procedeul de recuperare a cilindrilor de laminor prin fretare, studiat și experimentat de specialiști din învățămintul superior din Galați, a dat rezultate bune, nu s-a concretizat în organizarea unui sector specializat in cadrul Combinatului siderurgic, care să aplice și să valorifice pe scară industrială rezultatele cercetării. O situație similară este intîlnită și in unele unități constructoare de mașini. Există încă rezerve insuficient valorificate și in ce privește reducerea greutății specifice a navelor, in creșterea gradului de integrare, perfecționarea parametrilor și calității unor mașini, utilaje și echipamente executate în cooperare cu unele unități din țară. De asemenea, utilizarea calculatoarelor electronice existente în raza județului este axată îndeosebi pe activități de calcul de rutină, în prelucrări de date financiar-contabile sau de gestiune a stocurilor, și mai puțin în activități majore.Evidențiind experiența acumulată, fără însă a manifesta nici un fel de automulțumire in ceea ce privește rezultatele bune obținute pină în prezent, ampla șl profunda dezbatere de la Galați consacrată extinderii progresului tehnic in toate domeniile de activitate și-a dovedit din plin caracterul său efectiv de lucru, utilitatea practică. Și incă o concluzie, care merită semnalată,_ ce ne-a fost sugerată : atunci cind forurile de conducere ale unui județ se preocupă îndeaproape ca intre cercetare și producție să se statornicească relații de strînsă conlucrare, ca raportul dintre acești parteneri, inseparabili de altfel, în procesul producției materiale să se afle pe făgașul atît de necesar al raționalității și eficienței, ca potențialul de creativitate tehnică la nivelul județului să fie deplin valorificat, rezultatele nu pot fi decît cu maximum de avantaj, în interesul economiei în ansamblu. Iată de ce dezbaterea organizată de Comitetul județean Galați al P.C.R. s-a dovedit a fi deopotrivă binevenită, utilă și eficace.
Vlalcu RADU 
Dan PLAIEȘU

LA ORGANIZAREA MUNCII
— primul capitol al bunei colaborări —

CALIFICATIVE MINIME
La plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou necesitatea ca factorii angajați în realizarea programului de investiții pe acest an să acționeze cu toată hotărîrea și răspunderea pentru lichidarea grabnică a stărilor de lucruri negative din acest domeniu, pentru punerea în funcțiune la termen a tuturor capacităților de producție prevăzute prin plan.Această cerință este. d& maximă actualitate și pe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu. Aici se construiesc o serie de obiective de importanță deosebită : instalațiile de intermediari, naftoli și vulcacite, de paratenetidină și paraaminofenol, de acid azotic concentrat și azotat.de sodiu, precum și instalația pentru producerea de zirconiu și titan, ultima constituind o premieră națională. Realizarea acestor obiective revine unor antreprize de construcții, de montaj pentru utilaje chimice, de construcții hidrotehnice, de instalații și automatizări, de lucrări speciale și izolații tehnologice — unități apar- ținînd Ministerului Construcțiilor Industriale.Care este stadiul și ritmul lucrărilor pe acest șantier ? O recentă analiză făcută la fața locului de către secretariatul comitetului județean de partid a pus în evidență faptul că forțele umane și mijloacele tehnice existente pe șantier sînt insuficiente. De asemenea, ordinea și disciplina lasă mult de dorit, iar aprovizionarea cu agregate în gama sortimentală și cantitățile necesare nu se face la timp. Toate aceste neajunsuri au dus la neasigurarea fronturilor de lucru pentru montaj și, in final, la realizarea, în primul semestru al anului, a unui volum redus de lucrări din planul de investiții pe 1985.Iată deci motivul pentru care secretariatul comitetului județean de partid a stabilit, împreună cu organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii și conducerile unităților subordonate Ministerului Construcțiilor Industriale care își desfășoară activitatea aici, un amplu program de măsuri pentru întronarea ordinii și disciplinei în muncă șl accelerarea ritmului lucrărilor.Cum se acționează In aceste zile pe șantierul din Giurgiu pentru ca toate obiectivele să poată fi finalizate potrivit prevederilor planului ? „Trăgînd concluziile ce se impun din criticile întemeiate pe care secretarul general al partidului le-a formulat la recentul forum al democrației muncitorești, revoluționare, la adresa factorilor răspunzători de înfăptuirea programului de investiții din chimie, am luat măsuri pentru a asigura documentația și proiectele restante, precum și pentru a impulsiona realizarea, la furnizori, a utilajelor tehnologice necesare, ne-a spus ing. Ștefan Manea, directorul combinatu

lui. De asemenea, pornind de la prioritatea absolută pe care o are pentru economia națională producția de zirconiu și titan, ne-am angajat și acționăm pentru ca această capacitate de producție să fie pusă in funcțiune cu un an mai devreme. Dar, o spun cu toată răspunderea, dacă Ministerul Construcțiilor Industriale nu va lua măsuri grabnice pentru a determina antreprizele din subordinea sa să-și facă datoria, atunci îndeplinirea planului de investiții pe acest an va fi pusă sub semnul incertitudinii. Practic, la ora actuală, constructorii mai mult ne încurcă, In loc să coopereze cu noi pentru a soluționa imediat problemele de care depinde accelerarea ritmului lucrărilor pe șantier. Mă refer, concret, la organizarea activității de săpături pentru fundații, de montaj al cofrajelor, precum și la prepararea, transportul și turnarea
Pe șantierul 

Combinatului chimic 
din Giurgiu

betoanelor In două schimburi da cîte 12 ore fiecare. De asemenea, sînt absolut necesare terminarea bazei proprii de producție și amplasarea acesteia in interiorul șantierului, precum și schimbarea actualului traseu de transport al betoanelor".De ce persistă asemenea neajunsuri ? Pentru a afla răspunsul la această întrebare, am stat de vorbă cu tovarășul Titu Cazan, inginer-șef, și loan' Iorga, secretar al comitetului de partid la Antrepriza de construcții industriale. Dar iată, scurt șl răspicat, punctul lor de vedere.— Ne descurcăm și fără propunerile altora.Curioasă optică privind conlucrarea pe un șantier de asemenea dimensiuni și cu asemenea probleme ! Mai ales că lucrătorii antreprizei nu au reușit să-și termine la timp nici propria lor bază de producție, la care lucrările sînt întîrziate cu 6 luni. Din această cauză, toate materialele pentru obiectivele de pe platforma III, spre exemplu, sint supuse la cîte 2—3 manipulări, cu consecințe negative asupra folosirii mijloacelor mecanice și a forței de muncă. Aceeași inexplicabilă manifestare de tărăgănare a lucrurilor demonstrează constructorii și în alte situații. Bunăoară, li s-a propus ca, pînă la finalizarea bazei proprii de producție, să pregătească o parte din betoane direct pe șantier, ceea ce ar reduce transportul de ciment și apă în această perioadă de vîrf. Dar, în pofida evidențelor, conducerea antreprizei a rămas inflexibilă. Ca urmare, transportul betoanelor și al altor materiale se face cu un consum exagerat de combustibil ; practic, autobetonierele și celelalte 

utilaje străbat un drum de 6 km In gol, iar in plus, staționează in medie 2—3 ore pe zi, așteptind încheierea manevrelor, foarte frecvente de altfel, ale trenurilor de marfă din triajul portului.In aceste condiții, comentariile ar părea de prisos. Nu este insă așa, deoarece acest stil de muncă defectuos, care refuză conlucrarea cu beneficiarul de investiții, nu a dus pînă acum decît la acumularea unor Însemnate rămîneri în urmă si lâ scumpirea nejustificată a costului lucrărilor. Se poate declara cineva mulțumit de o asemenea situație ? Nicidecum. Atunci, de ce conducerea Centralei antrepriză de construcții industriale din București, ca și aceea a Ministerului Construcțiilor Industriale tolerează asemenea metode de muncă antieconomice și păgubitoare ?Pe șantierul din. Giurgiu trebuie luate, fără întîrziere, măsuri energice pentru redresarea ritmului de lucru, pentru întronarea unei ferme discipline de plan. La toate punctele de lucru și la toate .categoriile de lucrări, fără excepție. Bunăoară, potrivit programului zilnic trebuie să se asigure prepararea, transportul și turnarea a 900 mc betoane. Or, foarte des nu se realizează preve- deple din acest program, ceea ce ilustrează în mod concludent insuficienta organizare și slaba ritmicitate a muncii pe șantier.Este nevoie, de asemenea, să fie luate măsuri ferme pentru întărirea ordinii și disciplinei in producție, care — așa cum a reieșit din analiza făcută de secretariatul comitetului județean de partid — lasă mult de dorit. în fiecare săptămină, de vineri seara și pină marți dimineața, există puțini oameni pe șantier. Consecințele ? Fronturile de lucru necesare pentru montajul utilajelor nu au fost asigurate, cu toate demersurile făcute de brigăzile de montori și de lucrători izolatori, iar stocul actual de utilaje nemontate depășește 150 milioane lei.Nu mai e timp de pierdut cu dispute sterile sau justificări ! Vremea este excelentă și pe șantier se poate lucra în ritm intens. Iată de ce, în spiritul sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este Imperios necesar ca Ministerul Construcțiilor Industriale să ia măsuri urgente pentru a determina antreprizele și brigăzile specializate de pe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu să manifeste maximum de răspundere față de realizarea sarcinilor încredințate, să întroneze peste tot o ordine și o disciplină de- săvirșite, astfel incit să se asigure toate condițiile pentru accelerarea ritmului lucrărilor, pentru realizarea la timp a tuturor capacităților de producție prevăzute prin plan.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
strălucit conducător al partidului și al țării, 
vibrantul omagiu al partidului, al poporului

„în conștiința noastră, a tuturor celor care muncim in industria petrolieră, toate succesele dobindite și transformările revoluționare din a- cești 20 de ani sint indisolubil legate de strălucita dumneavoastră activitate de patriot înflăcărat, care întruchipați in mod desăvirșit înaltele virtuți ale poporului nostru, de gin- ditor marxist, personalitate proeminentă a lumii contemporane, conducător inegalabil al destinelor patriei noastre spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație — se arată in mesajul oamenilor muncii din 
MINISTERUL PETROLULUI.Călăuziți de exemplul luminos și însul'lețitor al vieții și muncii eroice pe care ați inchinat-o năzuințelor supreme ale poporului român și afirmării păcii in lume, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu înaltă responsabilitate, cu exigență revoluționară, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru ca industria petrolieră să-și aducă întreaga contribuție la transpunerea în viată a ho- tărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a prețioaselor dumneavoastră indicații, și orientări la înfăptuirea neabătută a obiectivelor politicii externe ale României socialiste.Alăturîndu-ne cu toată inima glodurilor și faptelor de cinstire ale întregii națiuni și dind glas recunoștinței noastre nemărginite față de măreața operă pe care o desăvîrșiți, vă incredințăm cu adine respect că vom urma strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și de viață și vom acționa fără preget pentru îndeplinirea cu cea mai mare răspundere a sarcinilor- ce ne revin".„înscris cu litere de aur în cronica glorioasei epopei de transformare revoluționară a societății, de edificare a noii orinduiri socialiste pe pămîntul României, Congresul al IX-lea al partidului a deschis' largi, perspective de Înnoire in toate sferele vieții economice și sociale, inaugurind epoca unor grandioase realizări, perioadă pe care întregul nostru popor a denumit-o cu demnitate și valoare de simbol drept «Epoca Ceaușescu» — se subliniază în mesajul oamenilor- muncii din MINISTERUL APROVIZIO
NĂRII TEHNICO-MATERIALE Șl 
CONTROLULUI GOSPODĂ
RIRII FONDURILOR FIXE. Toate marile împliniri din acești luminoși ani poartă puternic amprenta geniului dumneavoastră creator. a gindirii și faptei dumneavoastră novatoare, a cutezanței revoluționare. întregind astfel nemuritoarele pagini de istorie înscrise. de marii ctitori ai neamului. România socialistă se prezintă astăzi în fața întregii lumi ca un stat înfloritor, în plină dezvoltare.în aceste momente sărbătorești, vă rugăm a ne permite, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm de adeziunea noastră totală la politica internă și externă a - partidului și statului nostru și să ne angajăm că, urmînd exemplul dumneavoastră înălțător, ne vom consacra toate forțele și puterea noastră de muncă traducerii în viață a indicațiilor și orientărilor formulate în magistrala, cuvintare la recenta plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Vom milita neabătut pentru realizarea exemplară a planului pe acest an și pregătirea bazei materiale a planului pe anul 1986, cu convingerea nestrămutată că în acest fel ne aducem contribuția la realizarea istoricelor ho- tăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului".„Făcind bilanțul acestor ani de luptă și înfăptuiri pentru care Congresul al IX-lea al partidului a constituit momentul decisiv în dezvoltarea mai intensă a forțelor de producție. și amplasarea lor judicioasă pe întregul teritoriu al țării, in descătușarea energiilor creatoare și înlăturarea constrîngerii dogmatice, aplicind principiile materialist-dia- lectice ale socialismului științific, adevărurile general valabile la condițiile concrete ale României, putem spune cu îndreptățită mîndrie și deplină satisfacție că am parcurs epoca cea mai fertilă și cea mai bogată în realizări durabile din întreaga existență a poporului nostru, denumita pe1 drept cuvint „Epoca Ceaușescu" —: se subliniază în telegrama ACA
DEMIEI DE ȘTIINȚE SOCIALE 
Șl POLITICE.Fondator și președinte de onoare al Academiei de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România, ați dat permanent îndrumări de largi perspective și sprijin neprețuit științelor sociale și politice pentru ca acestea să poată efectiv contribui la perfecționarea relațiilor sociale, la înnoirea instituțiilor democrației muncitorești, revoluționare la înflorirea economiei și culturii naționale, la înfăptuirea visului de aur al omenirii pe pămîntul României, la creșterea prestigiului socialismului in lume.Pentru noi. oamenii de știință și cercetătorii din domeniul științelor sociale, opera dumneavoastră teoretică oferă un exemplu strălucit de îmbogățire a patrimoniului științei despre societate, de analiză, a proceselor cardinale ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, a problemelor majore și acute cu care se confruntă omenirea in epoca actuală.„în aceste zile mărețe, cînd întregul nostru popor cinstește, prin deosebite fapte de muncă. împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, înscris adine
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In conștiința poporului nosțru, ca hotar de epocă, deschizător de largi orizonturi, de profunde prefaceri calitative in toate domeniile vieții economice și sociale a patriei noastre, gîndurile, sentimentele noastre de stimă și admirație — se arată în mesajul oamenilor muncii din 
MINISTERUL INDUSTRIALIZĂ
RII LEMNULUI SI MATERIALE
LOR DE CONSTRUCȚII - se îndreaptă • cu adincă recunoștință spre dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, conducătorul nostru înțelept și cutezător, care prin forța gindirii revoluționare ați orientat eforturile geniului creator al poporului nostru spre clădirea unei Românii puternice, moderne, profund atașată marilor idealuri de dreptate socială, de respect al demnității umane.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că aplicind in viață toate prețioasele indicații și orientări care ni le-ați dat, vom munci fără preget, ca să sporim pe toate planurile eficiența muncii noastre, aportul ramurilor industrializării lemnului și al materialelor de construcții, la creșterea bogăției patriei noastre, ca aceste ramuri să fie demne de efortul pe care statul nostru l-a făcut pentru dezvoltarea lor".„Transformările grandioase care au avut loc in viața politică, economică și socială in cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului iși au sorgintea in ho- tăririle istoricului Congres și poartă în ele pecetea gindirii și acțiunii revoluționare, a spiritului profund înnoitor pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați introdus în viața partidului, a intregii societăți — se relevă în telegrama COMI
TETULUI MUNICIPAL REȘIȚA 
AL P.C.R.In această perioadă de mari înfăptuiri și transformări revoluționare, Reșița a cunoscut o puternică dezvoltare economică, cu o industrie modernă, avansată, capabilă să contribuie la dotarea economiei naționale cu mașini și utilaje complexe de inaltă performanță tehnica. înce- pind din anul .1965,' ca urmare.' a Vizitelor efectuate de dumneavoastră și a prețioaselor indicații date, Re- șițâ iși are propriul său centru de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru echipamente hidroenergetice. Tot la Reșița au fost puse in funcțiune o serie de capacități moderne de o importanță deosebită pentru creșterea gradului de* tehnicitate și calitate a produselor. Pe harta municipiului au apărut noi obiective economice : întreprinderea de confecții, întreprinderea mecanică, Fabrica de reductoare «Reșița RENK».însuflețiți de luminosul dumneavoastră exemplu, ne angajăm să contribuim cu întreaga capacitate creatoare, cu avînt revoluționar la înfăptuirea mărețelor obiective jalonate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului".„Prin întreaga dumneavoastră activitate, prin vasta operă teoretică și practică v-ați impus in conștiința națională ca un conducător de mare cutezanță ce și-a pus pecetea remarcabilei sale personalități asupra tuturor transformărilor din aceste două decenii, pe care comuniștii le denumesc cu mîndrie patriotică „Epoca Ceaușescu" — se relevă în mesajul adresat de comuniștii și întregul personal muncitor din MI
NISTERUL FINANȚELOR.Uriașele victorii obținute de poporul nostru în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea sînt trcțjnic -temei pentru fiecare din noi de a continua cu sporită perseverență, neabătut, sub conducerea dumneavoastră, realizarea grandioaselor programe trasate de la înalta tribună a celui de-al XIII-lea forum al comuniștilor români.Urmind permanent exemplul dumneavoastră de analiză exigentă, in spirit constructiv novator, ne angajăm să nu precupețim nici un e- fort pentru a ne aduce o contribuție sporită la îndeplinirea exemplară a hotăririlor partidului și legilor țării, așezarea întregii activități econo- mico-sociale pe principiul' autocon- ducerii și autogestiunii, creșterii continue a eficienței economice și a rentabilității, punerii îri valoare a rezervelor existente, asigurarea îndeplinirii integrale a sarcinilor prevăzute în plan și buget, întărirea controlului financiar-bancar".„Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a deschis epoca celor mai mari realizări din întreaga perioadă a României moderne, gîndurile și sentimentele noastre de nețărmurit respect și profundă afecțiune se îndreaptă spre dumneavoastră, intelept conducător și continuator al marilor tradiții ale mișcării muncitorești revoluționare, se arată în telegrama adresată de lucrătorii TRIBUNALULUI SU
PREM.Inaugurind cea mai dinamică epocă din istoria României, traducerea in viață a hotăririlor Congresului al IX-lea a dus la transformarea intregii noastre patrii intr-un vast șantier. Anii ce au urmat au adăugat uriașe valori avuției naționale, conferind totodată valențe superioare bunăstării tuturor oamenilor muncii, făuritori ai propriului lor destin.Spiritului înnoitor imprimat de Congresul al IX-lea i s-au dat dimensiuni tot mai largi prin hotărîrile congreselor și conferințelor naționale ulterioare, rolul lor fiind întruchipat in impresionanta operă materială și spirituală ce face cinste nu numai partidului și poporului nos

tru. ci și întregii mișcări muncitorești mondiale.Realizările remarcabile de pină în prezent au făcut posibilă adoptarea la Congresul al XIII-lea al partidului a marilor programe de dezvoltare in continuare a patriei. Gloriosul nostru partid, marele și strălucitul său conducător constituie chezășia îndeplinirii lor exemplare, pentru satisfacerea supremelor interese ale poporului".„Toți cei ce trăiesc și muncesc în sectorul 3 al Capitalei, asemeni întregului popor, sint profund recunoscători față de neobosita activitate, dedicată binelui și prosperității națiunii noastre, edificării socialiste a patriei, realizării idealurilor nobile de libertate, independență și progres social, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Mulțumindu-vă din adîncul inimilor pentru tot ceea ce ați făcut și facrții pentru continua înflorire a patriei și cțeșterea prestigiului ei în lume — se arată în telegrama adresată de COMITETUL DE PARTID 
AL SECTORULUI 3 BUCU
REȘTI — asemeni întregului popor, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să înfăptuim neabătut și exemplar 
• Expresia deosebitei stime și înaltei prețuiri față 
de gindirea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, promotor neobosit 
al idealurilor de progres și pace ale națiunii noastre,

ctitorul noii Românii
• Inegalabila mindrie de a fi contemporanii „Epocii 
Ceaușescu", cea mai rodnică și mai glorioasă peri

oadă din istoria multimilenară a patriei

• Nestrămutată hotărire, puternică angajare munci
torească pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe acest an, solidă temelie pentru noi succese 
in cincinalul viitor, pentru înfăptuirea exemplară 
a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului

sarcinile ce ne revin pe acest an și pe intregul cincinal, pentru transpunerea. în viață a hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, contribuind astfel la înaintarea fermă a României pe calea socialismului și comunismului.„Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român — se arată în telegrama UNIUNII CEN
TRALE A COOPERATIVELOR 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII Șl 
DESFACERE A MĂRFURILOR - în numele celor 8 milioane de membri cooperatori, al tuturor oamenilor muncii din organizațiile și întreprinderile noastre cooperatiste, exprimăm conducerii partidului, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, înalta stimă și considerație pentru modul strălucit in care Partidul Co- . munist Român îndeplinește misiunea de forță politică conducătoare in opera de construcție socialistă in patria noastră, pentru contribuția dumneavoastră hotărâtoare la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului.însuflețiți de hotărîrile adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, oamenii muncii din cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor se angajează in fața partidului și poporului, in fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncească cu elan revoluționar, cu abnegație și dăruire patriotică pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a patriei".„în această epocă, numită cu profundă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", municipiul Arad a cunoscut, odată cu țara, ritmuri și împliniri fără .precedent. S-au ridicat și dezvoltat aici, in frumosul oraș de pe Mureș, puternice și moderne platforme industriale, municipiul nostru și-a schimbat radical înfățișarea, arătind astăzi tot mai frumos, tot mai înfloritor.Magistrala dumneavoastră cuvintare rostită în încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului Central și a activului central de partid consacrată aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea — se arată in telegrama adresată de COMITE
TUL MUNICIPAL ARAD AL 
P.C.R. — constituie pentru noi toți expresia vie a muncii și 

faptei eroice ce-au împodobit chipul larg al patriei cu noi și deosebite' realizări obținute în aceste două decenii ce au trecut de la cel de-al IX-lea forum al comuniștilor români.Ne angajăm. în fața dumneavoastră, să nu precupețim nici un efort in amplul proces de traducere in viață a mărețelor obiective de construire a societății socialiste și comuniste în patria noastră, urmin- du-vă neabătut pilda de abnegație și devotament pe care ne-o oferiți prin fiecare din faptele dumneavoastră de comunist și înflăcărat patriot revoluționar".„Acum; la retrospectiva ultimelor două decenii, intrate in istorie ca „Epoca Nicolae Ceaușescu", epoca cea mai rodnică în împliniri din întreaga istorie a patriei, orașul Moreni, vechi centru al mișcării revoluționare și muncitorești din România, se înscrie pe cele mai înalte coordonate ale dezvoltării econo- mico-sociale, cunoscind, ca de altfel toate localitățile patriei noastre, adinei și profunde prefaceri înnoitoare.Hotărîrile și orientările cutezătoare din ultimele două decenii au purtat amprenta din plin a gindirii și gcțiunii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

făcind să crească necontenit renu- mele țării, prestigiul României socialiste pe arena mondială.Comuniștii, oamenii muncii din orașul Moreni vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, insuflețiți de chemările și îndemnurile pe care dumneavoastră le-ați adresat întregului partid și popor, vor acționa cu hotărire și întreaga energie pentru a înfăptui exemplar sarcinile dezvoltării economico-sociale, vor da patriei cit mai mult petrol, iși vor aduce o contribuție tot mai mare la dezvoltarea și progresul scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România" — se relevă in telegrama adresată de COMITETUL ORĂȘE
NESC MORENI AL P.C.R.„Cele două decenii de eră nouă de cind dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați la cîrma partidului și a țării se inscriu ca epoca cea mai luminoasă și bogată in mari înfăptuiri din anii construcției socialiste a țării, perioadă intrată în conștiința milioanelor de oameni ai muncii ea «Epoca Ceaușescu».Noi, comuniștii, și toți oamenii muncii din orașul Negrești, județul Vaslui, localitate care, de la acel memorabil eveniment din iulie 1965 și pină in prezent, a înscris cea mai plină și mai bogată pagină a istoriei sale, ne exprimăm și cu această o- cazie, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae. Ceaușescu, recunoștința fierbinte pentru tot ce ați făcut și faceți spre gloria și fericirea noastră, a tuturor, pentru activitatea pe care o desfășurați, cu uriașă putere de mutică, înțelepciune și înaltă competență, în organizarea și conducerea întregii opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism.Deplin Încrezători în politica științifică a partidului, în destinele României socialiste — se subliniază în telegrama adresată de 
COMITETUL ORĂȘENESC NE
GREȘTI AL P.C.R. — ne exprimăm hotărirea de a munci fără preget, de a face totul pentru transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, de a conferi muncii de partid o nouă calitate și eficiență."„Comuniștii, împreună cu toți oamenii muncii care trăiesc și muncesc pe meleagurile încărcate de istorie ale comunei Bobilna. județul Cluj, dau glas, cu prilejul împlinirii 

a două decenii de Ia cel de-al IX-lea Congres, cind ați fost ales în suprema funcție de conducere în partid, sentimentelor de aleasă prețuire și recunoștință față de dumneavoastră pentru contribuția determinantă la înflorirea și propășirea națiunii noastre socialiste — se arată in telegrama COMITETULUI COMU
NAL DE PARTID BOBÎLNA, 
JUDEȚUL CLUJ.în această epocă, numită cu profundă mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", comuna noastră a cunoscut o dată cu țara împliniri fără precedent. Au apărut aici noi construcții edilitare și social-cultu- rale, satele și-au schimbat radical înfățișarea, arătînd astăzi tot mai frumoase, tot mai infloritoare.Asigurîndu-vă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru a da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor comunei Bobîlna, permiteți-ne să vă adresăm cele mai calde urări de ani mulți și fericiți, cu sănătate și deplină putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe pe drumul făuririi luminosului destin comunist al patriei noastre".

„Perioada de cind vă aflați.în fruntea gloriosului nostru partid' pe care o numim cu Îndreptățită mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", se înscrie drept cea mai rodnică și mai bogată în împliniri din istoria milenară a pămîntului românesc — se subliniază in telegrama constructorilor din ÎNTREPRINDEREA „ME
TROUL" - BUCUREȘTI. In acest minunat context de progres general al României socialiste se inscrie și strălucita dumneavoastră inițiativă, realizarea metroului din capitala țării, care, dind viață unui vechi vis al bucureștenilor, s-a materializat în- tr-o operă de referință a construcției socialiste.Considerăm că cea mai aleasă cinstire pe care o putem aduce celei de-a XX-a aniversări a Congresului al IX-lea este angajarea noastră plenară de a face totul pentru realizarea exemplară a prevederilor planului și a angajamentelor asumate pe acest an și pregătirea temeinică a condițiilor pentru anul 1986.Exprimindu-ne și cu acest prilej deplina adeziune la politica clarvăzătoare internă și externă a partidului și statului, pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. o ilustrați în chip magistral prin vasta și pil- duitoarea activitate ce o desfășurați, vă asigurăm că vom munci cu toată abnegația pentru a ne aduce o contribuție cit mai importantă la înfăptuirea grandiosului program de înflorire și propășire a patriei socialiste, așa cum a fost prefigurat in documentele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român".în telegrama trimisă de oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ DE MATERIAL RU
LANT „GRIVITA ROSIE" - 
BUCUREȘTI se arată : „Dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale, a tuturor localităților țării', prin construirea marilor platforme industriale, a zecilor de combinate metalurgice și chimice, a marilor baraje hidroenergetice, a Canalului Dunăre — Marea Neagră, Metroul bucureștean, Transfăgără- șanul, construcția a milioane de locuințe, a mii și zeci de mii de așezăminte de învățămînt, sănătate, știință și cultură, precum și perfecționarea relațiilor social-economice prin crearea noului cadru democratic de conducere a vieții social- economice, crearea noului mecanism economico-financiar, îmbogățirea tezaurului gindirii marxist-leniniste 

prin elaborarea unor concepte noi în gîndirea revoluționară, poartă amprenta gindirii și acțiunii, a voinței, clarviziunii și înțelepciunii dumneavoastră.In semn de omagiu, de stimă șl recunoștință față de eroismul clocotitor al vieții dumneavoastră, pentru grija ce o purtați poporului nostru și pentru lupta împotriva declanșării unui nou război mondial, pentru pacea, liniștea întregii planete. vă asigurăm că vă vom urma cu credință, neprecupețind nici un efort pentru triumful politicii noastre interne și externe al cărui promotor sinteți, onorindu-ne exemplar toate sarcinile ce ne revin din documentele celui de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1985.“„înscrisă cu litere de aur în marea carte a glorioasei istorii a poporului român, perioada de după Congresul al IX-lea, de cind dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați la cîrma partidului și a țării, constituie epoca mărețelor împliniri, a consolidării independenței și suveranității patriei, a afirmării ei tot mai demne in rîn- dul națiunilor lumii — se arată in telegrama colectivului ÎNTREPRIN
DERII DE RULMENȚI BÎRLAD.Ne angajăm solemn, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă urmăm întotdeauna cu devotament și credință, să fim ostași de nădejde ai partidului, să ne aducem întreaga contribuție la înfăptuirea minunatului Program al partidului și sarcinilor ce ne revin din hotărîrile istoricului Congres al XIII-lea.Comuniștii, toți oamenii muncii ■ din Întreprinderea noastră, își vor aduce un aport și mai mare pentru creșterea calității producției de rulmenți, vor face totul pentru realizarea sarcinilor pe 1985,'an hotări- tor al actualului cincinal, și trecerea in cele mai bune condiții în cincinalul următor".„Oamenii muncii din ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ GREU 
Șl DE TRANSPORT PENTRU 
CONSTRUCȚII TIMIȘOARA vă adresează, cu prilejul aniversării .a - două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al . partidului, cel mai fierbinte omagiu, dumneavoastră, marele patriot și revoluționar, făuritorul și promotorul prestigios al întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, omul care a știut să confere întregului proces de construcție a noii orînduiri sociale pe pămîntul patriei dinamismul unei opere de grandioasă renaștere națională și semnificațiile unei transformări istorice radicale.Această epocă, denumită în semn de înaltă cinstire față de conducătorul partidului și statului prin cuvinte firești și indestructibil alăturate — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — a dat României o înfățișare nouă, modernă, înscriind-o pe coordonatele civilizației socialiste și comuniste.Exprimăm cu acest prilej hotărirea noastră de a munci fără preget, de a face totul pentru transpunerea în viață a obiectivelor și sarcinilor, ce ne revin, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, pentru a ne spori neîncetat contribuția la iz-' binda socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre."„Cu vibrante sentimente de prețuire, respect și recunoștință, mult iubite și stimate tovarășe secretar general — se arată intr-o altă telegramă — comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA DE 
ȚEVI - ZALĂU își exprimă înalta considerație și deplina gratitudine pentru clarviziunea și cutezanța revoluționară cu care conduceți națiunea noastră socialistă spre împlinirea visului său de aur — comunismul.Marile împliniri ale ultimilor 20 de ani, profundele prefaceri pe care județul Sălaj, asemenea tuturor zonelor țării, le-a cunoscut și le trăiește, tot ce am înfăptuit pe aceste meleaguri străbune sint indisolubil legate de numele dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor al României moderne.Exprimind deplina recunoștință pentru grija pe care o acordați dezvoltării economico-sociale, ridicării necontenite a nivelului de trai al celor ce muncesc, noi, metalurgiștii sălăjeni, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu abnegație și dăruire. cu spirit revoluționar și patriotic, consacrîndu-ne toate eforturile pentru realizarea sarcinilor economice ale unității noastre, ale județului Sălaj, pentru înflorirea patriei noastre libere și independente — România socialistă".„împlinirea a două decenii de Ia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a inaugurat epoca cea mai bogată în înfăptuiri din istoria multimilenară a patriei — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se relevă într-o altă telegramă — reprezintă și pentru noi, cadre didactice și studenți ai INSTITUTULUI PO
LITEHNIC BUCUREȘTI, un minunat prilej de a vă exprima omagiul și întreaga recunoștință pentru neobosita activitate dedicată slujirii intereselor supreme ale partidului și poporului.Beneficiind de o bază materială și de o dotare tehnico-științifică a laboratoarelor și atelierelor-școală de înalt nivel, avînd privilegiul numeroaselor dumneavoastră vizite de lucru, a indicațiilor și orientărilor concrete, de imensă forță mobilizatoare, formulate direct în facultățile institutului. integrindu-se organic cu unitățile industriale ale Capitalei, cu 

uzine, fabrici și institute de cercetare din întreaga țară, cei ce muncesc în școala politehnică bucureș- teană, studenți, cadre didactice, își vor întări contribuția la pregătirea unor specialiști de înaltă competență profesională și politică. Milităm și acționăm cu perseverență pentru a uni munca cu știința și cultura, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a sădi in conștiința și simțirea studenților noștri, a viitorilor specialiști, min- dria patriotică și spiritul revoluționar, demnitatea și cutezanța specifice făuritorilor comunismului".„In aceste zile, cînd întregul nostru popor sărbătorește cu legitimă mindrie patriotică și simțire revoluționară împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, noi, comuniștii, împreună cu toți oamenii muncii din 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
METALURGICE BUCUREȘTI, dorim să vă transmitem cele mai profunde sentimente de respect și recunoștință, precum și cel mai înalt omagiu pentru ilustra dumneavoastră activitate de. eminent om politic și conducător' revoluționar, consacrată propășirii patriei, fericirii întregului popor, cauzei păcii și progresului în întreaga lume.Stimulați de strălucitorul exemplu personal și de indicațiile mobilizatoare, primite nemijlocit din partea dumneavoastră, ne angajăm să muncim mai mult și mai bine pentru îndeplinirea mărețelor sarcini ce ne revin pentru realizarea programelor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pe termen lung, elaborate sub conducerea și cu contribuția determinantă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om de știință și savant de renume mondial.Apreciind la justa valoare rolul fundamental al științei în construcția noii orînduiri pe calea deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului, ne exprimăm mindria și satisfacția față de alegerea dumneavoastră în calitate de membru titular șl președinte de onoare al . Academiei Republicii Socialiste F-omânia.Alături de toți oamgnii de -știință .și de cultură din patria noastră, dorim să vă prezentăm și pe această cale expresia înaltei aprecieri a strălucitei dumneavoastră activități teoretice și practice, a gindirii geniale științifice, originale — rod al experienței de peste 50 de ani în munca și lupta revoluționară pentru cauza partidului, pentru propășirea patriei, pentru triumful socialismului și comunismului în România."„Alături de întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din 
BANCA PENTRU AGRICULTU
RĂ SI INDUSTRIE ALIMEN
TARĂ, în aceste momente înălțătoare, cind țara întreagă omagiază gloriosul jubileu al celor două de- cenii care au trecut de la Congresul; al IX-lea de cind dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați în fruntea partidului și a țării, iși exprimă profunda recunoștință față de activitatea eroică, revoluționară pe care o desfășurați, față de modul strălucit in care conduceți cu clarviziune, cutezanță și inegalabilă dăruire patriotică destinele națiunii noastre spre comunism.Perioada care s-a scurs de la Congresul al IX-lea al partidului' constituie o epocă de grandioase înfăptuiri în dezvoltarea economică și socială a țării, în întărirea independenței și suveranității naționale, în afirmarea puternică a României pe plan internațional. Cu deplin temei și mîndrie patriotică, poporul nostru numește acești ani „Epoca Nicolae Ceaușescu", epoca cea mai fertilă în gindirea social-politică românească, în realizări pe plan material și spiritual.Contribuția inestimabilă pe care o aduceți în fruntea partidului și poporului nostru, înalta capacitate de sintetizare a noilor fenomene din societate, de prevedere științifică a evoluției lor, elaborarea de soluții originale și adecvate realităților din patria noastră, reprezintă un aport decisiv la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre."într-o telegramă adresată de 
UNIUNEA SOCIETĂȚILOR DE 
ȘTIINȚE MEDICALE se subliniază : „Finalitatea tuturor mărețelor înfăptuiri obținute de poporul nostru, în perioada scursă de la mărețul act istoric al celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., se regăsește in fericirea și creșterea bunăstării poporului nostru — obiectiv suprem al politicii partidului — in care se încadrează și nobila misiune care ne revine nouă, personalului medico- sanitar, activitate menită să contribuie la creșterea calității vieții și totodată a capacității creatoare a poporului român.Ținînd seama de aceste importante obiective, Uniunea Societăților de Științe Medicale — organizație obștească cu caracter științific și profesional a personalului medico- sanitar din țara noastră — s-a bucurat in ultimele două decenii de cele mai bune condiții de dezvoltare, contribuind prin activitatea sa la creșterea calității asistenței medicale în țara noastră.Vă exprimăm cu prilejul, aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului cea mai profundă recunoștință și vă aducem respectuosul nostru omagiu, împreună cu urări de sănătate și de viață îndelungată, angajindu-ne totodată că vom depune și in viitor, după exemplul dumneavoastră, toate eforturile pentru optimizarea sănătății și creșterea calității vieții poporului nostru."
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DESTINE CONTEMPORANE
ÎNTR-UN ORAȘ ISTORIC

*5Vecinătăți simbolice. Nu sînt multe orașe în țară în care pecetea istoriei s-a întipărit atît de adine ca la Mediaș. De la înălțimea turnului înclinat al cetății, statuia unui popular erou de basm privește mai bine de șapte secole de istorie. Tot acolo, sus, un orologiu policrom măsoară tară răgaz ritmurile devenirii. Vestigii din veacurile trecute sînt vizibile la tot pasul. Brîul de ziduri ce ocrotea cetatea e încă în picioare. Bastioane zdravene domină și azi clădirile din jur. Casa dietei, construcție datînd din secolul al XVI-lea, înfruntă timpul, în așteptarea unui nou destin.. De Cîțiva ani acesta se prefigurează și prin intermediul unei vecinătăți simbolice. în preajma vechiului centru al orașului, pe un teren altădată ai noroaielor cronice, a început să se contureze noul centru civic. Edificiile sale au personalitate și — argument al continuității — împrumută ceva din aerul vechii arhitecturi. Piața vastă, pavată cu granit, așteaptă la rîndu-i susurul viitoarei fîntîni arteziene și, poate, umbra viitoarelor statui. Un nou anotimp al clasicității, așa cum l-a întrezărit cîndva Călinescu în reveriile lui urbanistice, se decon- spiră ochiului atent.Bătrîn ca vîrstă, orașul trăiește altminteri într-un ritm rapid, tineresc. Explozia demografică și-a spus și aici cuvîntul. In două decenii de industrializare intensă, populația s-a triplat. Efectul normal a fost și explozia edilitară, în fine, a treia treaptă care propulsează Mediașul pe orbita noului este efervescența spirituală. Orașul a fost întotdeauna o vatră de cultură. O „elită" culturală exista în vechiul burg și putea, la nevoie, să constituie publicul avizat al unei piese de teatru ori al unui concert semisimfonic. Lipsea totuși o bază de masă a culturii, o ciști- gare pentru viața spirituală a contingentelor muncitorești dintr-o localitate cu îndelungată tradiție industrială. Faptul s-a petrecut abia în ultimele două decenii. O casă de cultură modernă e azi pivotul solid al unei intense activități cultural-educative. Numai în cincinalul pe care-1 încheiem acum s-a dat în folosință un modern cinematograf cu 400 de locuri, a luat ființă Asociația artiștilor plastici amatori (care cuprinde peste 60 de membri), s-au integrat circuitului școlar 44 de săli de clasă, două săli de gimnastică. Alte date dimensionează cu exactitate deschiderile culturale ale locuitorilor. 200 000 de cititori in bibliotecile municipiului (cifra privește doar primii patru ani ai actualului cincinal), 1,3 milioane spectatori la cinematograf (numai in 1984), 16 000 de artiști amatori prezenți în edițiile a IV-a și a V-a ale „Cintării României" constituie tot atîtea dovezi ale asumării în proporție dje, masă a culturii, ale transformării sale într-o valență esențială a personalității, medieșe- nilor.E interesant să observi că actul de cultură presupune în vechiul oraș transilvan nu numai o dialectică a generațiilor, ci șl o solidaritate a lor întru frumos. La Teatrul popular (unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase din țară !) experiența primelor generații de artiști amatori se împletește cu pasiunea, neastîmpărul și căutările celor mai tineri. Celor două case de cultură li se alătură într-un efort convergent numeroase cluburi de.. întreprindere. Formațiile lor s-au întrecut nu demult în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Festivalului „Flori de mai", o manifestare care depășește sfera simplei competiții pentru a deveni scena unui dialog complex, inter- jud'ețean.O prezență vie în viața Mediașului o are Clubul tineretului, a

cărui evoluție am avut prilejul să o urmăresc în timp. Inițial, a fost o clădire obișnuită, sprijinită (simbolic) de zidul vechi al citadelei. Inimosul Vaier Pleșca, directorul clubului, îmi arăta acum cițiva ani cîteva metereze roase de cariul vremii, un zid dezgolit, cîteva încăperi banale scăldate în penumbră, pe care le-am privit — de ce n-aș recunoaște 1 — cu oarecare scepticism. Interlocutorul meu le vedea altfel, cu ochii viitorului iminent. Acum, la o nouă vizită, zidul e acoperit de basoreliefuri, hruba neprimitoare de la subsol a devenit un cochet atelier de ceramică, camerele comune au ajuns săli de expoziție sau de sport și recreare. „Alchimiștii" care au să- virșit această metamorfoză sînt tineri. Ca vîrstă, desigur, dar și ca mod de a o înțelege, de a-i respecta ritmurile, pasiunile, căutările. Cu cîțiva dintre ei am stat de vorbă pe parcursul ultimei documentări, iar discuția de atunci se ordonează, iată, într-o suită de „biografii comune" al căror numitor identic e pasiunea. S-ar zice — privind prin prisma unui mora-
însemnări din 

municipiul Mediaș

lism tradițional — că pasionații sint niște egotiști. Pentru tinerii pe care i-am cunoscut la Mediaș, scopul nu e unul și același cu satisfacția individuală. .Neîncetînd să-i bucure ca inși, succesele lor sint îndreptate cu fața spre colectivitate, vădind astfel civismul, legătura strînsă cu orașul, cu istoria lui trecută, prezentă și viitoare.„Biografii comune" ?. „La noi — îmi spune profesorul Iszlay La- dislau, conducătorul formației de muzică veche de pe lingă Clubul tineretului, există o renaștere a Renașterii. Interpretăm muzică renascentistă, readucînd astfel în actualitate vechi comori de sensibilitate. Din vestitul «Codex Caioni» am extras cîteva dansuri românești pe care le-am legat intr-o suită. Dintr-un manuscris slovac, «Codex Vietoris», am ales un „dans valah". Am descoperit o treaptă puțin studiată între folclor și muzica cultă, dar am mai aflat — cu o vie ineîntare — că această muzică place publicului medieșean de astăzi, care vine în număr din ce în ce mai mare la spectacolele noastre., Dăm de altminteri și concerte de inițiere pentru muncitori, elevi, ingineri ș. a. ; ieri am concertat, de pildă, Ia Muzeu, la vernisajul unei expoziții de artă plastică. O mare satisfacție ne-a dat mențiunea obținută la faza republicană a precedentei ediții a «Cintării României». Pentru o formație înființată abia in 1981, acest lucru nu-i puțin".într-adevăr, nu-i puțin, convin la rîndu-mi, amintindu-mi „Marele cîntec" al lui Căianu, emoționanta chemare la armonie și frăție ce iradiază din sonurile lui. Acești tineri muncitori, profesori, educatori îndrăgostiți de mesajele din vechime le-au receptat perfect, numele lor hvînd și valoarea unei demonstrații pe care o încheg simplu, din aldine : Ban Fîntînă Cornelia, Dietrich Roswita, Velicia Nicolae, Connerth Renate, Sebesi Istvan. Mentorul lor are 33 de ani, predă pentru circa 600 de elevi din 19 clase, e de 11 ani medieșean, culege folclor, mărturisește că-i sînt dragi copiii, că viitorul lui e strîns legat de viitorul orașului, pe care-1 iubește tot atît de mult ca și cei născuți în partea locului.Medieșeană prin adopțiune este și tînăra ingineră Marinela Moldovan, venită în oraș după absolvirea Facultății de tehnologia și chi

mia produselor textile din Iași. Puținii ani (cit de adevărat e versul „valoarea nu așteaptă ca anii s-o confirme" ?) care au trecut de atunci au fost suficienți pentru a o impune profesional — e șefă de schimb —și a o împinge în prim- planul cercetării tehnico-științifice desfășurate în oraș. Dacă, așa cum îmi mărturisea, „locul de muncă e laboratorul nostru", atunci nu-i mai puțin adevărat că necesara catedră de la înălțimea căreia sînt difuzate roadele acestei cercetări e în acest caz Clubul tineretului. Expozițiile, simpozioanele, sesiunile de comunicări sint aici nu numai frecvente, ci și sistematice. Una dintre lucrări, „Optimizarea pastelor de imprimat", cu o însemnată eficiență economică, a fost distinsă cu importante premii în diverse faze ale „Cintării României". Coautoare : tînăra ingineră care nu-și recunoaște alt orgoliu decît cel al lucrului bine făcut și util celorlalți.Despre cratima vie dintre știință și poezie mi-a oferit argumente inginerul electronist Ion Moisin de la Centrul de cercetări pentru gaz metan. Numele lui l-am întîlnit ani de-a rîndul în coloanele „României literare", „Contemporanului", „Astrei", „Transilvaniei". E în poemele sale o cronică a eu- lui studiat lucid, cu fervoare. „Intr-adevăr — recunoaște încă tînă- rul meu interlocutor — poezia pe care o scriu e poezia vieții mele". Modestie ? Da, dar una in care depistezi repede nu numai o bună cunoaștere, ci și o energică stăpî- nire de sine. Abia mai tîrziu, după ocoluri tactice, am aflat că poezia vieții sale include și combustii sublimate altfel decît în vers. Omul care discută atit de competent despre specificul lirismului, care-mi expune cu siguranță o ierarhie personală de valori poetice actuale e și autorul unor importante invenții subsumate optimizării proceselor de ardere. Un „regulator de raport cu acționare directă pentru realizarea amestecurilor optime aer — gaz", recent asimilat in producția de serie, înlocuiește un produs care pînă mai deunăzi se importa din S.U.A. Me- dieșenii se dovedesc încă o dată competitivi, capabili să atragă asupra lor atenția cercurilor științifice de peste hotare. Oricît ai fi de stăpînit, „biografiile comune" de acest fel sfîrșesc prin a te ciștiga tocmai fiindcă ridică neostentativ viața „obișnuită" în atmosfera tare a simbolului. Trei oameni tineri, trei destine, trei pasiuni. Nu, nu e o parafrază simbolistă, ci o secțiune în viața orașului, în tinerețea lui care se respectă și cere de la sine tot mai mult. Aș fi putut schița cu ajutorul agendei și firul altor biografii. Dorina Chețan, sculptor-sticlar la „Vitrometan", semnatara unor poeme in cristal care iau drumul Angliei, Austriei și Irlandei, și a altora gravate tandru pe foaia albă de hîrtie ; Ana Nedclcu, economistă la întreprinderea -j.Tîrnava", care-'și trăiește fără sentimentul vreunei rupturi pasiunea pentru lumea cifrelor, dar și pentru aceea a teatrului ; lonuț Mircea, un inginer meloman cu o „avere" de 54 milioane lei (la atît se ridică valoarea investițiilor coordonate de el pe șantierele țării !), care vibrează pentru noua pasiune — arhitectura. Sînt, toți aceștia, un inventar de virtuale reportaje-portret. Despre ei nimic mai mult deocamdată decît promisiunea unei reveniri și siguranța unei constatări : noua arhitectură a Mediașului, de care pomeneam în primele rinduri ale acestui reportaj, se sprijină — ca pe niște cariatide vii — și pe viețile acestor tineri întîlniți intr-una din după-ămiezele acestui anotimp al maturității.
Ioan ADAM

Piatra Neamț - unul dintre orașele In care t-a construit mult șl frumos In ultimii ani

EDILI ȘI CETĂȚENI-ÎMPREUNĂ 
ÎN ACȚIUNILE GOSPODĂREȘTIConsiliul popular al municipiului Piatra Neamț a acționat, an de an, pentru exercitarea în condiții cit mai bune a obligațiilor ce-i revin în conducerea, îndrumarea și coordonarea întregii activități economice și sociale din raza sa de activitate. în acest context, s-a acordat atenția cuvenită problemelor de gospodărire comunală și locativă, continuei înfrumusețări a localității. Aceasta se înscrie în preocuparea generală care se acordă in județul nostru problemelor de gospodărire comunală și locativă. Roadele ei au primit o înaltă și mobilizatoare recunoaștere, prin acordarea I.J.G.C.L. Neamț a „Ordinului Muncii" clasa I pentru ocuparea locului I in întrecerea pe țară în anul 1981.Considerind drept principiu fundamental participarea cetățenilor și a unităților socialiste la buna gospodărire, la realizarea obiectivelor edi- litar-gospodărești, la îngrijirea și păstrarea curățeniei localităților, consiliul popular municipal s-a străduit să-și îmbunătățească permanent formele și mijloacele de atragere a cetățenilor la acțiunile de bună gospodărire și înfrumusețare, folosind, din ce în ce mai eficient cadrul fertil al democrației noastre munci- torești-revoluționare. Altfel spus, edili și cetățeni, împreună, sîntem preocupați să ne gospodărim cît mai bine orașul în care trăim și muncim. Vom încerca să prezentăm cîteva elemente ale experienței concrete dobindite. în această privință.Un prim element îl formează așa- numitele „programe anuale". Pe baza propunerilor formulate în adunările cetățenești —. care sînt organizate periodic la nivelul municipiului, circumscripțiilor electorale și a- sociațiilor de locatari — consiliul popular stabilește programe pe un an de zile. Ele cuprind, în mod detaliat, atît obiectivele și acțiunile ce urmează a fi realizate, cît și măsurile politico-organizatorice de mobilizare. și participare a cetățenilor la înfăptuirea lor. Astfel sint organizate — de obicei la începutul primăverii și toamna — „zile" și „săp- tămîni record" în ce privește acțiunile de muncă patriotică la noile

obiective sociale, la îngrijirea și repararea spatiilor de locuit etc.Dar spiritul gospodăresc și inițiativa locuitorilor se manifestă nu numai cu asemenea prilejuri sau numai la adunările cetățenești trimestriale, semestriale sau la cele lunare, pe care le organizăm cu comitetele asociațiilor de locatari. Ele se exprimă și în propunerile formulate in cadrul „Tribunei democrației", al oricăror altor întruniri și acțiuni. Prin intermediul deputaților, al președinților comitetelor de cetățeni, locuitorii ne trans

semestriale cetățenii au propus și — cu sprijinul comitetului nostru executiv — au realizat redarea în circuitul agricol a 110 hectare în Lunca Bistriței. Tot ca urmare a inițiativei cetățenești, manifestate în cadrul „Tribunei democrației" se află în curs de finalizare o punte peste rîul Bistrița, care va scurta cu aproape 4 kilometri accesul locuitorilor din cartierul „Decebal" spre zona de agrement a orașului, lucrare la care au participat peste 300 de cetățeni din zonă.O altă formă permanentă de sti
Din activitatea I.J.G.C.L. Neamț

- distinsă cu Ordinul Muncii clasa I 
pentru locul I în întrecerea pe țară

mit sugestiile lor, astfel încit programele pe care le adoptăm sînt permanent îmbunătățite, mereu corelate cu necesitățile de-zi cu zi. Deci se poate vorbi de o permanentă și insistentă folosire a -tuturor formelor și' posibilităților de captare a propunerilor, sugestiilor și inițiativelor cetățenești. 5Care sînt rezultatele ? Sintetic, cifric : valoarea muncii patriotice, pe locuitor, aproape s-a dublat, sporind de la 980 lei, cît era în anul 1980, la peste 1 500 lei.Ca urmare a inițiativei cetățenilor, a ; conlucrării permanente a acestora cu consiliul popular, cu organele sale de specialitate, s-a reușit realizarea uuor obiective de larg interes. De pildă, au fost regularizate albiile tuturor cursurilor de apă, în- sumînd peste 10 kilometri. Numai în anul 1984 au fost amenajate 40 noi spații de joc pentru copii (dotate cu peste 200 aparate), peste 9 hectare de spații verzi și florale în noile cartiere, platforme de parcare cu 300 de locuri, s-au plantat peste 3 000 de arbori și arbuști ornamentali, iar asociațiile de locatari au sădit 'peste 500 mii fire de flori.Cu prilejul adunărilor cetățenești

mulare a inițiativei cetățenești, mult apreciată de consiliul popular al municipiului, o constituie audiențele. Ca urmare a unora dintre acestea — spre exemplu — s-a decis și realizat cu participarea locuitorilor din zona Cuza Vodă amenajarea unei platforme de parcare de 60 de locuri.Dacă ar fi să definim stilul de muncă al consiliului popular, o trăsătură la care ținem foarte mult ar fi spiritul de întrecere ce se menține viu în rîndui locuitorilor orașului. Această reală emulație gospodărească e confirmată de numeroase exemple. Bunăoară, locuitorii din circumscripția electorală nr. 13, in frunte cu deputatul pe care l-au ales, în primăvară, și-au propus și au realizat extinderea rețelei de apă potabilă pe strada Subcîrloman. De altfel, cetățenii din circumscripția electorală nr. 13 sînt, alături de cei din circumscripțiile municipale nr. 1, 24 și 47, fruntași în întrecerea privind buna gospodărire și înfrumusețare a municipiului. Tot pe locuri frunțașe se .situează asociațiile de. locatari nr. 32 din cartierul „Dacia", nr. 73 „Dobrogeanu Gherea" și nr. 81, constituită în ansamblul de locuințe „Decebal".

Pentru o cît mal amplă antrenare a oamenilor muncii la acțiunile întreprinse de consiliul popular, precum și în vederea stimulării inițiativei cetățenești, aria municipiului a fost împărțită în 33 de sectoare ...gospodărești. Ele au fost repartizate, spre îngrijire, unităților socialiste, comitetelor de cetățeni și asociațiilor de locatari, cărora le revine obligația de a asigura, pe toată perioada anului, curățenia și întreținerea clădirilor și incintelor, a arterelor de circulație, a parcurilor și zonelor verzi, a locurilor de agrement și a celorlalte locuri publice. Este o măsură concretă de aplicare a prevederilor Legii 10/1982. în acest mod, pină la sfirșitul anului 1985 valoarea lucrărilor ce se vor executa prin muncă patriotică va ajunge la peste 150 milioane lei.în scopul bunei gospodăriri a fondului locativ, în activitatea municipalității și a unității sale de specialitate — Exploatarea de gospodărie comunală și locativă — s-a încetățenit metoda antrenării beneficiarilor de locuințe la lucrările de construcții. Numai în acest an, locatarii noilor apartamente au efectuat peste 150 000 ore de muncă patriotică.Organizind periodic, cu conducerile de unități, cu comitetele de cetățeni și asociațiile de locatari, analize și dezbateri asupra modului cum trebuie gospodărit orașul, bucurin- du-se de sprijinul organizațiilor de partid, de masă și obștești din întreprinderi, instituții și cartiere, asigu- rind participarea membrilor comitetului executiv, a cadrelor din aparatul propriu și din organele de specialitate subordonate la toate acțiunile cetățenești ne sporim eforturile pentru închegarea unei conlucrări permanente cu locuitorii municipiului — condiție hotărîtoare pentru continua înfrumusețare a orașului nostru, pe măsura dezvoltării sala economico-sociale.
Constantin POTOLINCA 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
al municipiului Piatra Neamț

..............................

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
| TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
* Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE.

început neconvingător

Un loc în care te bucuri să revii
(Urmare din pag. I)scară" un însemn statuar :e încorporează simbolic In alcătuirea sa o coloană a infinitului. O coloană a neîntreruptului șir de fapte vrednice cu care cooperatorii salontani își onorează „cartea de vizită", o coloană a belșugului mereu sporit prin puterea faptei lor.Oriunde am poposi însă în Salonta hărnicia se va confirma viguros. Doar pe cu totul alte dimensiuni, dimensiunile noii sale geografii. Economice, în primul rînd. La Fabrica pentru piese de schimb auto vorbim despre începuturi cu o anumită nostalgie. Inginerul Tulvan Francisc, directorul fabricii, * invocă repere sigure de măsurat timpul — nivelurile de producție: 1965 — 12 milioane lei, 1985 — 230 milioane lei. Acum două decenii modestele ateliere ale „industriei locale" întrețineau niscaiva mori țărănești din zonă, ba produceau și ceva balamale și scule de mină. Azi oferă economiei naționale sofisticate piese auto.

rulote și remorci auto, cazane pentru încălzire centrală ș.a. Și mai e ceva. A- cum două decenii și ceva, mai exact prin ’62, Tulvan Francisc era singurul ca- dru ingineresc. Azi F.P.S.A. Salonta adună peste 30 de ingineri și subingineri, se xnindrește cu un atelier de proiectare, o sculărie modernă, o forjă care pină mai ieri era cea mai mare din județ.Un ocol reportericesc și pe la fabrica de mobilă, filială a combinatului oră- dean de profil. Vorbim și aici despre performanțe. Reținem remarca inginerului loan Savu: „Pentru noi, măiestria este produsul cel mai bine cotat la export". Vorbe cu o deplină acoperire în fapte. De ani de zile, producția unității este destinată exclusiv exportului către țări cu bogată tradiție în materie: R.F.G., Olanda, S.U.A. Si, ceea ce mi s-a părut neașteptat, inedit — în plină cîmpie — fabrica prelucrează la cota de aur a frumosului lemnul de rășinoase. Aparent, faptul ține de o întâmpla

re. La Reghin apăruse a- cum doi-trei ani o însemnată cantitate de cherestea de pin nepretabilă pentru instrumente muzicale. Nu se-ndemnaseră prea mulți în jurul ei. Salonta- nii, însă, știindu-și ambiția și negreșit iscusința, n-au rămas deoparte, ciști- gînd lauda tuturor pentru produsele executate.Itinerarul nu poate ocoli țesătoria. Lesne de înțeles. Aici lucrează peste 1 000 de femei, livrînd anual peste 23 milioane metri pătrați țesături crude din bumbac. „Prima oară am auzit de o țesătorie la lecția de geografie, ne spune Floarea Seican, secretara comitetului de partid. Azi, iată-mă aici „om de bază", controlor de calitate. Un „rost" de unde intuiesc exact, zi de zi, devenirea colectivului. E mare lucru, zic eu, ca doar după cîțiva ani de la înființare să ai căutare, să nu înregistrezi refuzuri, să dobîndești o „marcă". Cred că asta spune totul". Zăbovind la Salonta, nu poți ocoli nici puternicul sector — de tradiție — al

alimentare, cîști- „secretele" pre- crude uscate, vii la Salonta șiindustriei gîndu-te paratelor Apoi, să să nu te abați pe la Liceul agroindustrial — unul dintre cele mai mari și vestite din țară — e ca și cum n-ai fi ajuns aici. „Pedagogia practicii e pentru noi lege — 70 la sută din activitățile practice desfă- șurîndu-le în fermele proprii, înzestrate, ca în oricare unitate productivă, viitorul muncitor specialist dobîndind solidă re" — releva Ioan Balog, școlii.Salonta are
pregăti- profesorul directorulstatut deoraș de aproape patru veacuri. Veacuri care n-au adus în istoria urbei atîtea împliniri cit ultimele două decenii. Succesivele acumulări de ordin materialîndreptățesc întru totul spusele Iulianei Dubei, primarul orașului : „Gîndipd și făurind noul chip al localității gîndim și făurim noul mod de viată al cetățeanului". Adevăr probat de viața localității, a oamenilor săi.

Drumuri spre prestigiu vremea
(Urmare din pag. I)rijorl a lansat necontenit nume noi, a- 
șezate astăzi în fruntea afișelor con- 
certistice ale tării și invitate cu suc
ces la mari manifestări europene, 
bagheta minuită și apreciată la Buș
teni dovedindu-se de bun augur pen
tru multe concursuri internaționale.

Crescendoul unor atari inițiative, 
devenind, rapid tradiție culturală, 
este evident. O nouă manifestare 
și-a început recent existența prin- 
tr-o primă ediție ; Un festival de 
film documentar vorbind despre rea
lizările Epocii de glorii pe care o 
numim cu numele de ■ glorie Nicolae Ceaușescu. Au fost prezen
tate și discutate filmele care au obți
nut recent Premiul presei.

Iată mai multe manifestări care au

dobindit prestigiu in numai cîțiva 
ani.

Numai cîțiva ani, dar nu oarecari, 
ci Anii Cintării României, anii în 
care, tot ce a fost aspirație spirituală 
și ideal intelectual pentru generații 
întregi, •<! ajuns la înflorire și afir
mare.

Pentru că, nu numai despre tumul
tul creator al acestor ultime două de
cenii din istoria României este vorba, 
ci, in egală măsură, de gindirea 
înțeleaptă care a dirijat înflorirea a 
tot ce caracterizează anii respectivi, 
pe rădăcina tradiției și aspirației na
ționale. In acest context și prin mo
dul cum ne marchează sfera lui 
generoasă, ne putem gîndl astăzi cu 
venerație, dar și cu mindrie de ur
mași demni, la generațiile de cărtu
rari români care au inițiat tradiția 
idealului de spiritualitate națională.

Institutul de meteorologie șî hidro
logie comunică, timpul probabil pen
tru intervalul 1 august, ora 20 — 4 
august, ora 20. In țară : Vremea se 
va răci ușor în cea mal mare parte 
a tării, exceptînd sudul, unde se va 
menține călduroasă la începutul in
tervalului. Cerul va £1 variabil, mai 
mult noros in Banat, Crișana, Ma
ramureș, Transilvania și nordul Mol
dovei, unde vor cădea averse locale 
de ploaie insolite șl de descărcări 
electrice. In rest, averse Izolate. Pe 
alocuri, condiții de grindină, Vintul 
va sufla moderat, cu intensificări 
predominind din sectorul nord-vestlc. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 10 și 20 de grade. Iar cele ma
xime între 22 și 28 grade în nordul 
țării și Intre 24 și 34 grade în rest. 
In București : Vreme călduroasă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt slab pină la moderat. 
Temperatura va marca o scădere 
ușoară. Minimele vor oscila între 18 
și 18 grade, iar maximele Intre 28 și 
32 de grade.

Nu este 6 constatare nouă că, uneori, in acțiunile complexe, cu multe componente inedite, în care nu s-a adunat o experiență suficientă, apar la început unele ezitări, unele rețineri. Numai că, lipsa de promptitudine in îndeplinirea hotărîrilor se explică în unele cazuri nu prin lipsă de experiență sau prin cauze obiective, ci prin „tradiționale" tărăgănăriPrevederile cuprinse în programul aprobat recent de conducerea de partid privind impulsionarea activității de colectare a materialelor re- folosibile, program care — cum am subliniat de fiecare dată și o repetăm și acum — solicită o schimbare radicală a concepției din partea tuturor celor implicați în acest domeniu.Ne-am referit într-un articol anterior („Scinte- ia“ nr. 13 340) la ce fac și ce ar trebui să facă întreprinderile specializate in recuperarea și valorificarea materialelor «folosibile. Astăzi ne oprim la unele sarcini ale consiliilor populare, referindu-ne concret la situația din județul Dîmbovița.Primele informații le primim din partea tovarășei Eugenia Gîdea, vicepreședintă a comitetului executiv al consiliului popular județean.— Consiliul popular a întocmit un plan de măsuri prin care s-au stabilit soluțiile cele mai eficiente din punct de vedere organizatoric și economic. Am avut în vedere realizarea unui sistem bine definit, care să asigure permanentizarea activității de colectare într-un cadru organizatoric adecvat și stimulativ pentru cetățeni. Ne-am propus ca, prin finalizarea tuturor măsurilor preconizate să asigurăm o depășire cu cel puțin 50 la sută a sarcinilor de colectare a materialelor refolosibile in gospodăriile populației.Apreciind aceste foarte bune intenții am pornit să vedem la fața locului cum s-a trecut la îndeplinirea prevederilor planului de măsuri. Nu vom face o trecere în revistă a tuturor constatărilor de pe teren, ci ne vom opri la citeva observații de ordin mai general.In primul rînd este de subliniat încetineala cu care se acționează pentru aducerea la cunoștință a programului consiliului popular județean. Nu e vorba doar de cerința

Cîteva observații 
în legătură cu 

organizarea activității 
de colectare 

a materialelor refolosibile 
în județul Dîmbovița

de a informa factorii în drept despre necesitatea întocmirii la nivelul fiecărei localități și al fiecărei unități a unor programe proprii de măsuri, adaptate specificului local, ci, înainte de toate, de cerința explicării temeinice, aprofundate a necesității măsurilor inițiate, a modului cum trebuie acționat pentru finalizarea lor. în cursul investigațiilor am constatat in multe locuri o anume stare de expectativă, tocmai datorită lipsei de cunoaștere de către factorii de conducere din comune mai ales, de la consiliile populare, din întreprinderi și instituții a sarcinilor ce le revin din programul județului. Explicația : pînă la data documentării noastre — deși trecuse mai bine de o lună și jumătate de la a- doptarea Programului de impulsionare a activității de colectare a materialelor refolosibile — consiliul popular județean nu expediase încă la consiliile populare și Ia celelalte instituții din teritoriu programul său de măsuri. (Se mai lucra încă Ia data documentării noastre la întocmirea „notei de expediere" a planului). Tot din cauza necunoașterii, a lipsei de informare, șeful Exploatării de gospodărie comunală din Tîrgoviște s-a arătat foarte mirat cînd l-am întrebat de ce nu s-a trecut — cum se arată in programul județului— la dotarea mașinilor de adunat gunoiul din oraș cu „buzunare" speciale pentru fiecare material «folosibil, incit ele să nu mai ajungă amestecate — cum ajung în prezent— la groapa de gunoi.— Se prevede așa ceva în planul de măsuri ? Nu știam — ne spune interlocutorul.Sigur, toate acestea pot apare ca fapte mărunte, dar ele pun în evidență starea de expectativă la care ne refeream, o încetineală păgubitoare în transmiterea sarcinilor și, în final — lucru cel mai important — în aplicarea măsurilor stabilite.Fără îndoială că neajunsurile existente (ne-am referit sumar doar la unele din ele) vor fi temeinic analizate și vor fi luate măsuri pentru înlăturarea lor, cu atit mai mult cu cît bilanțul „la zi" al recuperării materialelor refolosibile din gospodăriile populației indică în județul Dîmbovița serioase rămineri în urmă față de plan.

Propuneri și sesizări de la cititori
Interesul deosebit al opiniei publice pentru problematica colectării 

șl valorificării materialelor refolosibile se manifestă și in numărul 
mare de scrisori primite in ultimul timp la redacție pe această temă. 
Cititorii formulează în scrisorile lor diverse sugestii, fac observații și 
propuneri care vizează îmbunătățirea activității respective. Iată, suc
cint, conținutul cîtorva din aceste scrisori:...Șî la sate este necesară organizarea unei rețele corespunzătoare de colectare a materialelor refolosibile. Intr-o scrisoare pe mai multe pagini, corespondentul nostru voluntar Dumitru Luca din comuna Urecheni, județul Neamț, ne face o prezentare pe larg a marilor rezerve de materiale refolosibile e- xistente în localitatea sa — atît in unități economice, cît și în gospodăriile cetățenilor : fier vechi, alte deșeuri metalice, textile b uzate, sticle șl damigene sparte etc. „Ei bine, se arată în continuare în scrisoare, oricît de bine intenționați ar fi consătenii mei — de altfel, gospodari cu renume — pentru a reintroduce în circuitul economic a- ceste materiale, nu au unde să le predea, pentru că, pur și simplu, nu s-a organizat încă în comună un punct de colectare a deșeurilor. Și comuna noastră nu este singura în această situație. Iată de ce propun — avînd în vedere și cerințele actuale de a se îmbunătăți sistemul de colectare, așa cum am citit în presă — ca întreprinderea județeană de recuperare și valorificare să organizeze și la sate puncte de colectare. Altfel materialele respective vor ajunge in continuare la gunoi, și e păcat".Garduri din... șină de cale ferată. în mai multe scrisori, printre care și cele semnate de bucu- reșteanul Paul Lefter, din Aleea Parva nr. 6, sector 6, și F. Constan- tinescu din Caracal, str. Mărășe.ști, ne este semnalată practica — păgubitoare — de a se amenaja garduri în jurul spațiilor dintre blocuri și din fața blocurilor — îngrădite cu diverse matețiale : țevi, sîrmă, fier-beton, plase metalice, iar in cazul unui loc viran din Caracal (la intersecția str. Mărăști cu șoseaua din apropiere) pot fi văzuți stilpi din... șină de cale ferată (după părerea cititorului ar fi acolo 15—20 tone de astfel de șine). „Pe lingă risipa care proliferează prin aceste practici — se spune in scrisori — este vorba de aspectul neplăcut al respectivelor amenajări. Mai firesc ar fi să se asigure, prin consiliile populare pentru înlocuirea actualelor împrejmuiri arbuști pentru garduri vii — mult mai plăcute".Tricicluri pentru colectarea materialelor refolosibile din gospodăriile populației. „Urmăresc cu mult interes articolele din presă pe

tema intensificării activității de colectare a materialelor din gospodăriile populației și am constatat că de fiecare dată organizatorii invocă greutățile ce le intîmpină datorită insuficientei mijloacelor de transport, consumului de combustibil — ne scrie E. Sofianu, din București, Calea Victoriei 33—35. et. 5, ap. 57. Iată de ce vin cu propunerea de a se studia oportunitatea dotării centrelor de colectare cu tricicluri — amenajate adecvat — pentru a se putea căra micile cantități de materiale refolosibile colectate de a- chizitori de la domiciliul cetățenilor". Propunerea pare interesantă și de aceea o supunem atenției Centralei de recuperare și valorificare a materialelor refoiosibile.Anunțuri care... poartă oamenii pe drumuri. „De citva timp — ne semnalează P. Nicolae din București, ștr. Brîncuței nr. 1 — s-a luat măsura ca' posesorii de autoturisme care doresc să schimbe a- cumulatorul uzat să-l predea mai întîi pe cel vechi, înainte de a-1 cumpăra pe cel nou. Măsura — excluzind dificultățile transportului — apare ca binevenită, pentru că se barează astfel calea risipei, evi- tindu-se aruncarea la gunoi a unor bunuri care, deși uzate, încorporează totuși numeroase componente materiale deosebit de prețioase. Am încercat și eu zilele trecute să duc la centrul de colectare bateria uzată și experiența trăită pare de necrezut. Cind m-am prezentat la centrul de pe str. Floreasca, am găsit pe ușă anunțul : „Nu avem achizitor. încercați la unitatea din str. Pollzu 20". Mă conformez indicației și, cu bateria în brațe — mașina n-o puteam folosi avînd bateria uzată — mă prezint la a- dresa indicată. Aici, o nouă surpriză, mai exact un nou afiș lăsat de gestionar : „Sînt la depozit". Revin a doua zi $i„. tot închis, dar anunțul se schimbase : „Sint plecat. Nu știu cînd mă întorc". Ce părere are oare conducerea întreprinderii de colectare despre această joacă de-a bilețelele și de-a purtatul cetățenilor pe drumuri ? — întreabă în finalul scrisorii cititorul nostru.Despre conținutul altor scrisori sosite la redacție — intr-un număr viitor al ziarului.
Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU
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0 viziune științifică, profund realistă
privind dezvoltarea bazei

de materii prime și energetice
(Urmare din pag. I)In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu asigurarea valorificării superioare a resurselor trebuie să aibă loc prin adincirea proceselor de prelucrare în scopul obținerii unei valori cît mai mari pe. unitatea de materie primă si energie consumată. O direcție importantă de acțiune o reprezintă substituirea pe scară tot mai largă a materiilor prime si com- ponenților energetici deficitari. în special prin folosirea unor materii prime si resurse energetice obținute pe cale sintetică. De asemenea, a devenit o componentă importantă a politicii economice a partidului nostru intensificarea activităților de reciclare a materiilor prime și de retolosire a resurselor energetice, rezultate din procesele productive si din cele de consum, cît Si activitatea de recondiționase a obiectelor si pieselor uzate.Sub directa îndrumare si orientare 
a secretarului general al partidului, in perioada care s-a scurs de la Congresul al IX-lea al P.C.R. baza de materii prime si de energie a cunoscut o dezvoltare si structurare în concordantă cu posibilitățile interne și cu cerințele fundamentale ale economiei naționale. Pentru efectuarea lucrărilor de noi amenajări. de foraj si de deschideri miniere au fost alocate. în perioada 1966—1983, fonduri de investiții jn valoare de 184 miliarde lei. iar pentru dezvoltarea industriei energiei electrice si termice investiții de aproape 170 miliarde lei. ceea ce reprezintă, împreună, o pondere de 27.2 la sută din volumul total al investițiilor industriale.Eforturile lnvestiționăle si organizatorice depuse pentru, dezvoltarea acestor ramuri au asigurat creșterea rapidă a producției de materii prime și energie si sporirea aportului producției autohtone'la asigurarea necesarului de resurse, pentru industria prelucrătoare. Indicii de creștere cei mai ridicați, au fost realizați de industria energiei electrice si termice, de extracția cărbunelui si de extracția minereurilor neferoase și celor nemetalifere, datorită. Pe de 0 parte, cererii sporite pentru produsele acestor ramuri, iar. pe de altă parte, datorită existentei unor condiții favorabile de dezvoltare a acestora.

începînd din anul 1965. pe măsura consolidării sistemului energetic, din inițiativa si sub îndrumarea directă ti președintelui Nicolae Ceaușescu s-a trecut ia realizarea unor importante programe energetice care s-au materializat atît prin construcția unor centrale termoelectrice func- tionînd ne cărbune, cit si prin amenajarea. într-o proporție sporită, a potențialului hidroenergetic al tării. Aceasta a determinat sporirea puterii instalate de 5,5 ori si a producției de energie electrică de 4,1 ori. ceea ce a determinat însemnate schimbări în structura producției de energie electrică. Astfel, ponderea centralelor hidroelectrice în producția de energie electrică a crescut de la 6,2 la sută în 1965 la peste 14 la sută în 1983. De asemenea. în producția de energie termoelectrică, ponderea celei realizate pe. bază de cărbuni si șisturi combustibile a crescut, în perioada amintită, de la 19,6 la sută la 33 la sută, in timp ce aceea realizată pe gaz metan a scăzut de la 74,2 la sută la circa 57 la sută. Remarcabil este faptul că în etapele viitoare Un rol deosebit urmează să-I dețină energetica nucleară. Participarea energiei, nucleare in balanța energiei electrice va ajunge la.sfirși- tul acestui deceniu la peste 20 la sută.Ca urmare a dezvoltării si restructurării bazei energetice decalajul fată, de țările dezvoltate s-a redus simțitor în ce privește atît producția cit. si consumul de resurse energetica pe locuitor. Astfel. în perioada 1966—1984, producția pe locuitor de energie primară a crescut de peste 1.4 ori (de la 2 511 kgcc la 3 569kgcc) si de energie electrică de 3.3 ori (de la 905 kWh la 3 006 kWh), in condițiile unei îmbunătățiri sensibile a eficientei utilizării acestora în economia națională.Dezvoltarea accentuată â industriei prelucrătoare a determinat creșterea producției autohtone de minereuri metalifere si nemetalifere, creștere realizată ca urmare ă orientării date de secretarul general, în special prin, identificarea si atragerea in circuitul economic si a.unor rezerve cu conținut util scăzut.Dezvoltarea extracției de minereuri metalifere a fost susținută de importante eforturi atît prin deschiderea de noi mine, cit și prin modernizarea

utilajelor si echipamentelor de exploatare. urmărindu-se sporirea producției și productivității muncii prin introducerea largă a mecanizării proceselor productive.Sporirea producției de minereuri metalifere. în special a celor neferoase. a determinat creșterea gradului de asigurare a economiei naționale cu metalele necesare. în condițiile creșterii consumului industrial și ale scăderii conținutului de substanțe utile în minereul brut extras. In scopul asigurării in proporție crescîndă din producția internă cu metalul necesar economiei naționale, o atenție deosebită s-a acordat extinderii tehnologiilor de recuperare a acestora atît din masa minieră extrasă, cit și din halde, nămoluri, iazuri de decantare și din materiale refolosibile.Necesitatea acoperirii, într-o măsură sporită, din producția internă, a consumului de materii prime si asigurarea independentei energetice a tării au impus adoptarea, la Congresul al XIII-lea al P.C.R.. a unui amplu program de dezvoltare a bazei de materii prime si energetice. Producția de energie electrică va crește de la 71,6 miliarde kWh în 1984 la 95—97 miliarde kWh în 1990, contribuția cea mai importantă avîn- d-o utilizarea cărbunilor și șisturilor bituminoase, precum st energia hidroelectrică si cea nucleară. Producția de cărbune va spori la cel puțin 100 milioane tone. Se vor utiliza noi surse de energie — bi omasa, energia eoliană, energia solară s.a. — și se vor pune în valoare noi minereuri cu conținut util scăzut, printre care cele de zinc și cupru.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că în economia României există încă însemnate rezerve. De aceea, în cincinalul viitor se prevede intensificarea activității de recuperare si refolosire a resurselor, multe sectoare trebuind să asigure 50 la sută si chiar peste 50 la sută din necesarul de materii prime, paralel cu efortul de perfecționare a tehnologiilor in vederea reducerii consumului de energie si materiale pe unitatea de produs. O gîndire prospectivă, realistă care ține seama de interesele majore ale națiunii, ale generațiilor viitoare, in consens cu exigențele Înaintării României pe calea progresului și prosperității.

Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,Dorim să vă mulțumim cordial pentru urările transmise cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Renașterii Poloniei.Totodată, ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea multilaterală dintre Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România se vor dezvolta și întări în continuare, spre binele popoarelor noastre, in interesul comunității statelor socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lume.Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, dragi tovarăși, și prin intermediul dumneavoastră întregului popor frate român, salutări cordiale și cele mai bune urări de noi succese de construcție a socialismului în România.
WOJCIECH

Prim-secretar al
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

în realizarea sarcinilor
JARUZELSKI

Comitetului Central

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone,

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaGuvernul și poporul Republicii Maldivelor mi se alătură in a adresa mulțumiri Excelenței Voastre, guvernului și poporului român pentru bunele urări pe care ni le-ați transmis cu prilejul celei de-a 20-a aniversări - a Zilei Independenței.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate personală, precum și de progres și prosperitate continuă națiunii române.
MAUMOON ABDUL GAYOOM

Președintele Republicii Maldivelor

în județul Bacău s-a încheiat recoltarea griuluiOamenii muncii din agricultura județului ~ griului tivată.Inacest
Bacău au încheiat recoltarea de pe întreaga suprafață cul-telegrama adresată cu ------ prilej tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, de comitetul județean de partid, se arată că in pre-

zent se acționează cu toate forțele pentru eliberarea terenurilor, 6- fectuarea arăturilor. întreținerea și irigarea culturilor, recoltarea legumelor și fructelor, stringerea și depozitarea furajelor. O atenție deosebită se acordă înfăptuirii programelor pentru dezvoltarea zootehniei și realizării sarcinilor de livrare a produselor la fondul de stat.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)creșterea rentabilității și eficienței întregii activități economice...Orientări programatice, cuprinzătoare. ■Orientări în măsură să catalizeze energiile națiunii, să le subordoneze unor scopuri precise care, odată atinse, vor genera saltul de , care avem nevoie, spre care aspirăm, spre binele întregii societăți.Angajarea .cu tenacitate comunistă, cu dăruire revoluționară în acest program de acțiune este în interesul fiecăruia, indiferent de locul de muncă încredințat de societate. Nimic din energia creatoare de valori să nu se piardă ; să

Munca — efigie de aur a tuturor succeselor, marilor noastre izbînzi.Munca — certitudine a mărețelor înfăptuiri viitoare.Să acționăm peste tot — în uzi- pestd tot, sporirea , y nă. și . pe șantier,' în lanul de piihe ......, . ... .. științei șiculturii — pentru a-i spori rodnicia, pentru a adăuga la luminoasa zestre1 făurită prin efort în anii glorioși ai „Epocii Ceaușescu" noi nestemate de împliniri în drumul nostru „spre comunism în zbor". Numai astfel, la examenul anilor ce vin, patria se va înfățișa mereu mai puternică, mereu mai înfloritoare, demnă și mîndră între națiunile lumii.Patria noastră, viața noastră.

căutăm formele de organizare și tehnologiile cele mai adecvate, care pot fructifica mai bine munca milioanelor de brațe muncitoare, a milioanelor de minți .cuțezățoare; . să punem capăt risipei, rutinei ;să'asigurăm, i .' 'i.' ' \ . . ... . .___ ,________ ...contribuției fiecăruia la progresul' al țării și pe redutele general al țării, din care iși trage sevele bunăstarea fiecăruia.Formularea acestor deziderate de către; secretarul general al partidului arată că ele trebuie privite, socotite ca imperative ele durată.„Totul este rodul muncii poporului nostru, al politicii partidului comunist..."-Munca deci — emblemă de mîn- drie națională a societății noastre socialiste.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
4?

A CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

Excelenței Sale Domnului KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

BERNASărbătoarea național^ a Confederației Elvețiene îmi oferă prilejul de a vă adresa dumneavoastră și Consiliului Federal cele mai cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul elvețian.

In urmă cu 694 de ani, in inima Alpllor, mai precis în masivul St. Gothard, reprezentanții a trei dintre cele mai vechi cantoane elvețiene — Uri, Schwyz, Unterwalden — se uneau printr-o „eternă alianță" pentru a-și apăra libertatea și independenta împotriva expansiunii străine. Statul creat prin actul de la 1 august 1291, la care s-au, asociat ulterior alte cantoane, și-a proclamat în anul 1499 independența, recunoscută pe plan internațional prin pacea de Ia West- falia (1648). Două secole mai tir- ziu (1815), la Congresul de la Viena, Elveția era declarată stat cu neutralitate perpetuă.Cu o suprafață de 41 288 kmp (din care 70 la sută este acoperită de munții Alpi și Jura, iar 30 la sută de coline și podișuri) și o populație de peste 7 milioane locuitori, Confederația Elvețiană este cunoscută nu numai ca o „țară a turismului", dar și ca o țară a inteligenței tehnice. Astfel se explică faptul că, deși săracă în resurse naturale, Elveția a ajuns, prin hărnicia și priceperea locuitorilor săi, un stat cu o industrie dezvoltată. Semnificativ este faptul că dintre ramurile industriei s-a pus accent tocmai pe acelea caro necesită un consum redus de materie primă și o. înaltă calificare : industria, mașinilor și aparatelor de precizie, chimică, farmaceutică.
Cronica zilei

al IX-lea al

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

orologerla. Mal recent s-au impus cu tot atita autoritate alte domenii ale preciziei : electronica și electrotehnica. Cunoaște, de asemenea, o puternică dezvoltare creșterea vitelor Elveția dispunînd de întinse pășuni. La acestea se adaugă și activitatea bancară, care aduce țării venituri substanțiale.Dar nu numai pe plan economic este cunoscută Elveția in lume, ci și prin dragostea de pace, colaborare și destindere a poporului elvețian, această țară devenind una din gazdele desfășurării unpr mari reuniuni internaționale. In orașul Geneva, odinioară reședința Ligii Națiunilor, se află sediul european al O.N.U.. precum și sediile a peste 200 de organizații și organisme internaționale.Vechile legături existente intre România și Elveția au cunoscut în ultimii ani o evoluție continuă în toate domeniile, de activitate — politic, economic, științific și cultural — deschizînd perspectiva unei colaborări rodnice, in interesul ambelor țări și popoare. România șl Elveția conlucrează, totodată, pe plan internațional, acționînd pentru continuarea procesului securității europene, a tindere și pace pe tru și in întreaga zător aspirațiilorpoare, ca și ale întregii omeniri.
politicii de des- continentul nos- lume, corespun- celor două po

în cadrul manifestărilor consacrate împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, in BUCUREȘTI se desfășoară numeroase simpozioane, expuneri, dezbateri, spectacole cultural-artistice, in care sint evidențiate mărețele realizări obținute de poporul nostru în anii luminoși ai Epocii Ceaușeșcu. La Muzeul de istorie și artă al municipiului a fost prezentată expunerea De la Congresul al IX-lca la Congresul al XIII-lea — trepte de împlinire și perspective, iar la Spitalul clinic Fundeni a avut loc simpozionul 1965—1985 — două decenii de însemnate realizări ale poporului român condus de P.C.R., de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tineri bucureș- 1 teni au participat la expunerea- dezbatere cu tema „Participare- dezvoltare-pace", organizată la „Mo- dern-club", iar la baza „Cireșarii" s-a desfășurat concursul de creație literară și recitări pentru pionierii din sectorul 1 al Capitalei, sub genericul Ne este comunismul drum de glorii. La întreprinderea de articole de zentată,

tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminentă' personalitate a lumii contemporane. (Dan Constantin).

Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, generalcolonel Constantin Olteanu, a adresat o telegramă de felicitare tovarășului Zhahg Aiping, consilier de stat, ministrul apărării naționale al Republicii Populare Chineze, cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a creării Armatei Populare Chineze de Eliberare.

LISTA OFICIALAa obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- toare la tragerea la sorți lunară din 31 iulie 1985□ .i “3- - o a E-.=
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sticlărie, în expunerea pre- a fost evidențiată opera
PE TRASEELE SPRE Șl DINSPRE LITORAL

Cerințe ale circulației rutiere în sezonul estival

Publicația Caracter militant, editată de Secția de propagandă a Comitetului județean de partid IAȘI, a apărut recent într-un număr dedicat în întregime aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Materialele 'inserate relevă pe larg succesele de prestigiu înregistrate, de economia, știința și cultura ieșeană în ultimele două decenii, nivelul ridicat de dezvoltare a forțelor de producție din industrie, agricultură, din alte sectoare ale activității creatoare din această parte a țării, chipul nou al așezărilor, al oamenilor și locurilor ieșene. Sînt subliniate cu pregnanțăgrija partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor localităților țării, importanța vizitelor de lucru efectuate de conducătorul partidului și statului nostru în județele patriei, bucuria oamenilor muncii de pe meleagurile ieșene de a-1 fi avut in mai multe rînduri in mijlocul lor pe cel mai iubit fiu al națiunii. Sînt incluse, de asemenea, opinii ale unor personalități din cultura, arta și știința Iașiului contemporan privitoare la noile dimensiuni, dinamismul și forța ce caracterizează societatea poeți imnuri iubit, patriei și partidului. (Manole Corcaci).
noastră socialistă. Totodată, și prozatori ieșeni dedică de slavă conducătorului

Cu același prilej, la Academia Militară a avut loc o adunare festivă.Au luat parte ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Chineze la București, Yu Ilongliang, membri ai ambasadei.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit Shi Shangwen,. a_- tașat militar, aero și naval al Chineze în țara noastră.Participanții la adunare au ’ nat o fotoexpoziție și filme i montare înfățișind momente viața și activitatea militarilor țara socialistă și prietenă.
★Cu prilejul Zilei naționale a veției, miercuri a avut loc în pitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și a fost vizionat un film documentar elvețian.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Gaudenz von Salis, ambasadorul Elveției la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
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R. P.vizio- docu- din din
El-Ca-

Așa cum arătam în ziarul nostru din 30 iulie, traficul rutier pe traseele spre și dinspre Litoral înregistrează in aceste zile de virf ale sezonului estival valori dintre cele mai ridicate. în relatarea de astăzi despre constatările în timpul raidului-an- chetă întreprins cu sprijinul Direcției circulație din Inspectoratul General al Miliției vom stărui asupra altor secvențe surprinse pe drumurile publice din județele Ialomița, Constanța și Călărași, care se constituie în tot atitea claxoane de atenție pentru toți participanții la trafic. Pentru că, in afară de excesul de viteză, oboseala și adormirea la volan, neatenția și conducerea sub influența alcoolului — despre care am scris in precedenta relatare — există și- alte cauze generatoare de evenimente rutiere nedorite — depășirile riscante, neacordarea de prioritate, folosirea incorectă a luminilor pe timp de noapte, starea tehnică necorespunzătoare a autovehiculelor și altele.împreună cu maiorul loan Șerbă- nescu, de la Direcția circulație din I.G.M., care ne-a însoțit în timpul raidului, urmărim șirurile de mașini care trec într-un sens și altul. Cei mai mulți conducători auto rulează corect și cu multă atenție. Deodată însă, numai ce-1 vezi pe unul sau pe altul hazardindu-se în cite o depășire riscantă, făcind slalom printre alte autovehicule și silindu-i pe conducătorii acestora să pună frînă sau să se ferească spre dunga înșelătoare a șanțului. Ca să nu mai vorbim de cei care execută greșit depășirea — această manevră atît de complexă a traficului rutier. Așa cum conducătoarea autoturismului 2-PH-201, ne- păstrînd o distanță laterală normală, la revenirea din depășire pe banda din dreapta și-a tamponat mașina cu autoduba 31-TL-3064, care circula regulamentar.Urmărim, împreună cu corespondentul nostru Mihai Vișoiu și cu Ofițerul Emil Nedelcu, una din cele mai aglomerate intersecții de pe „Șoseaua Soarelui", care străbate Bărăganul ialomițeah spre Litoral pe mai bine de 150 kilometri. Foarte atent la volan, pe care-1 mînuiește cu înde- mînare, conducătorul autoturismului l-IL-9040 evită in ultima clipă accidentarea unui copil de 9 ani, care a apărut brusc în stradă, alergînd după o minge. La puțin timp, gestul este repetat de Tudor Tănase (l-IL-1330), care frînează milimetric lingă doi pietoni angajați în traversarea străzii prin loc nepermis. Neacordarea de

• prioritate autovehiculelor și pietonilor constituie o cauză frecvent generatoare de accidente. Cu puțin înainte de a ajunge noi la Constanța, chiar pe o trecere de pietoni — ne spunea căpitanul Marcel Negulescu — ieșeanul de la volanul autoturismului 2-IS-668 a accidentat un copil, în timp ce conducătorul autoturismului l-CL-7133 din Dragalina, județul Călărași, -n-a acordat prioritate unui grup de copii care traversau strada, încercînd să se „strecoare" printre ei. Am insistat asupra acestor cazuri în care au fost implicați copii, întrucît aproape că nu e zi în care din rin- durile lor să nu se înregistreze victime ale circulației. E vară, e vacanță, copiii se joacă, merg în drumeții. Este de datoria părinților și a educatorilor să le supravegheze prezența în traficul rutier, dar și obligația oricărui conducător auto să circule în preajma lor cu cea mai mare atenție, să facă tot ce le stă în putință pentru a-i ocroti.Un pericol real pentru siguranța circulației îl constituie folosirea incorectă a luminilor pe timp de noapte. Mai sînt încă destui „zmei" care folosesc faza lungă ă farurilor, orbin- du-i pe cei ce vin din sens opus, obligîndu-i să tragă pe dreapta. Dar dacă unii abuzează de folosirea neregulamentară a luminilor, alții circulă cu mașina în beznă totală, așa cum l-am surprins pe Dumitru Chițu (l-PH-7182), care zorea spre Litoral cu famtlia. „Cred că nu mai încarcă alternatorul — ne spunea el. Dar mă țineam și eu după un camion". El după camion, iar alții după el, abia dacă îi „ghiceau" mașina prin întunericul nopții.Un obstacol nedorit în calea unui trafic fluent și in deplină siguranță. După cum tot obstacole care fac să se formeze convoaie întregi de mașini pînă să Ie poată depăși sint și autovehiculele de mare capacitate staționate pe partea carosabilă a drumurilor, cu toate că pe traseele IalOmiței, de exemplu, se află numeroase locuri de parcare și cu aproape tot atîtea fintini îmbietoare. Deși mai avea cîțiva zeci de metri pînă la prima parcare, Gheorghe Andrei blocase, pur și simplu, șoseaua, oprind ditamai autotrenul (36-B-7524) pe partea carosabilă, astfel incit, de o parte și de alta, șiruri de autoturisme erau nevoite să circule cu viteză de melc pînă să-I ocolească.Am întîlnit, in timpul raidului nostru, și alte obstacole sau „capcane" ale drumului, pentru evitarea cărora

conducătorilor auto 11 se solicită un grad sporit de atenție. Cu o deosebită prezență de spirit, in momentul în care, în drum spre Eforie Nord, in fața autoturismului „Oltcit" 2-GJ-343 a apărut brusc un cîine, iar din urmă se apropiase, Ja cîțiva metri, un autobuz și nu putea pune frină bruscă, cel de la volan a ales singura soluție salvatoare, virînd spre dreapta și răsturnîndu-se ușor pe o parte. Nici unul din cei 6 pasageri (3 adulți și 3 copii)' nu a suferit nici o zgîrietură. La fel ca și cei patru pasageri din autoturismul 7-B-3530, în fața căruia, în aceeași seară, din cauza unei furtuni în apropiere de comuna Ileana, județul Călărași, a căzut o creangă mare dintr-un copac. Șoferlța a reușit să redreseze mașina și să treacă printre doi copaci, răs- turnindu-se ușor pe o arătură amor- tizoare.In ambele cazuri, de mare folos s-au dovedit centurile de siguranță. In testele făcute cu maiorul loan Șerbăneseu, din 394 de autoturisme, în 305 se purtau centuri de siguranță. Din cei 89 dare nu le purtau, 37 nu știau cum să și le pună, iar autoturismul l-GJ-3160 n-avea decît o singură centură.Desigur, nu putem stărui, în spațiul acestei relatări, asupra tuturor aspectelor surprinse în timpul raidului. Punctăm cîteva dintre ele, care îndeamnă la reflecție : copii sub 12 ani pe bancheta din față (19-B-2649) ; conducerea mașinii cu picioarele goale (l-BN-3874) ; parcări pe spații verzi in Mamaia (2-TR-1588, l-VN-2766, 2-CJ-5053 etc) ; autoturisme cu defecțiuni tehnice . (2-PH-9978).In legătură cu cîteva din concluziile desprinse in timpul raidului șl cu unele recomandări de sezon, tovarășul colonel ing. Mihalache Stolen!, locțiitor al șefului Direcției circulație din Inspectoratul General al Miliției, ne-a spus :— Fără îndoială, principala caracteristică a circulației rutiere în actualul sezon estival pe arterele turistice ale țării și, cu deosebire, pe cele spre și dinspre Litoral, constă în aceea că ea se desfășoară în condiții de siguranță sporită1 față de anul trecut și că tot mai mulți conducători auto dovedesc însușirea și aplicarea normelor conduitei preventive. A crescut răspunderea civică a omului de la volan, se manifestă tot mai pregnant omenia și întrajutorarea, politețea și respectul reciproc al participanților la trafic. Sint, toate acestea, semne îmbucurătoare ale

civilizației rutiere in acțiune, nefericire, se mai înregistrează un număr destul de ridicat de teri, se mai produc încă evenimente nedorite soldate cu victime omenești și pagube materiale. Fiecare participant la trafic — pieton sau automobilist — trebuie să înțeleagă faptul că este în propriul său interes, al familiei, al celorlalți semeni să respecte întocmai și in orice împrejurare regulile de circulație, condiția sine qua non a unei deplasări in deplină siguranță pe drumurile publice.In ceea ce privește circulația în aceste zile, se recomandă o planificare judicioasă a deplasării cu automobilul pe traseul dorit, astfel incit să existe timp suficient pentru ajungerea cu bine la destinație. Aceeași grijă trebuie acordată pentru starea tehnică a mașinii. Să se evite, pe cît posibil, circulația pe timp de noapte, iar în cazul unor trasee mai lungi să se facă opriri pentru odihnă și relaxare după fiecare 100—150 de kilometri și ori de cite ori cel de la volan simte cel mai mic semnal de oboseală. O atenție sporită se cere acordată la efectuarea depășirilor, la trecerile de pietoni, în apropierea de copii, bicicliști, căruțași. Pe șoselele cu mai multe benzi pe sens, cum sînt Constanța — Mihail Kogălni- ceanu, Constanța — Mangalia, Constanța — Mamaia și altele, se cere respectarea normelor menite să asigure folosirea rațională și în siguranță a acestor artere. Ceea ce înseamnă că deplasarea autovehiculelor să se facă in mod obișnuit pe banda întîi, iar trecerea pe banda a doua să se efectueze numai pentru depășiri sau în măsura în care banda de lingă acostament este' ocupată. In mod deosebit, cei care merg pe Li?toral trebuie să știe că pe arterele principale ale Constanței și din stațiuni sînt interzise oprirea,' staționarea sau parcarea mașinilor atît’ pe partea carosabilă, cît și pe trotuare și spații verzi. O dată cu apariția tramvaiului la Constanța, se aplică, implicit, și regulile de circulație specifice străzilor pe care se deplasează acest mijloc de transport în comun. De asemenea, nu e nici un secret faptul că, în permanență, pe Litoral se află în funcțiune mai multe aparate radar. In ceea ce-i privește pe lucrătorii formațiilor de circulație ale miliției, ei se află, ca și pînă acum, permanent la datorie, pentru ca traficul să se desfășoare în deplină siguranță, cursiv, civilizat.

Din încă aba-

Petre POPA

....

în organizarea Secției de propagandă a Comitetului județean Argeș al P.C.R., în localitățile de aici se desfășoară manifestări politico-educative și cultural-artistice dedicate aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Astfel, sub genericul Argeșul și Piteștiul — moderne ctitorii ale „Epocii Ceaușescu", în întreprinderile de autoturisme, textile, încălțăminte, de motoare combinatele cole tehnice dustrializare au avut loc dezbateri la
electrice, petrochimic, de arti- din cauciuc și de in- a lemnului din PITEȘTI interesante expuneri și care au luat parte multe mii de oameni ai muncii. De asemenea. la Casa .de cultură din CURTEA DE ARGEȘ s-a desfășurat simpozionul Rolul și locul propagandei tehnico-științifice in mobilizarea oamenilor muncii la introducerea operativă în producție a progresului tehnic. O expoziție de carte social-politică sub genericul O epocă, un conducător, o țară, vizitată un numeros public, s-a organizat librăriile din Pitești, Cimpulung Curtea de Argeș. (Gh. Cirstca).
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S Cel mai frumoși 20 de ani — Epoca 
Nicolae Ceaușescu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) 17,45 ; 20. DRUMUL SĂRII 
(31 2313) — 17 ; 19. VIITORUL
(10 67 40) — 17,15 ; 19.
© Nemuritorii : TIMPURI
(15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ;
• Buletin de București : 
SĂRII (31 28 13) — 15.
• Ziua Z : VIITORUL
15.
9 Pas in <Ioi : CULTURAL (83 50 13) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 ; 20,15.
• Declarație de dragoste : CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18 ; 20. TOMIS (21 49 46) — 9 ; 11 ; 13 ;

...............T . I- „."LA — 21.
FLACĂRA (20 33 40) —

NOI
15,30.

DRUMUL

(10 67 40)

io , iu tu; — u ,
15 ; 17,15 ; 19,30 ; la grădină 
O Revanșa : ‘ ‘
15 ; 17 ; 19.
® Secretul
(21 31 86) —
18 ; 20.
9 Ciuleandra :

.9 ; 11,15 ; 13,30 ; ___ _
• Un suris in plină vară :
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.
• Masca de argint : FERENTARI
(80 49 86) — 15; 17; 19. PACEA
(71 30 85) — 14,30 ; 16,45 ; 19.
9 Darclăe : PROGRESUL (23 94 10) — 
15 ; 17,15 ; 19,30.
• Vrăjitorul din Oz — 9 ; 11 ; 13 ;

mi
9 ;

Bacchus : ARTA 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;

UNION (13 49 04) - 
15,45 ; 18 ; 20,15.

................. MUNCA

15 ; 17, Așteptind un tren
DOINA (16 35 38).
• Legenda călărețului singuratic :
STUDIO (59 53 15) — 0,30; 11,30;
13,30 ; 15,30 ; 17,30 : 10,30.

, • Secretul Apolloniei : LUMINA 
(14 74 16). — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20.
• Paloș contra Paloș : FAVORIT
(45 31 70) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ;
19,30. AURORA (35 04 66) — 0 ; 11,13 ; 
13,30 ; 15,45 ; 10 ; 20.
• Joe Limonadă : FEROVIAR
(50 51 40) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,la 
grădină — 21. MELODIA (11 13 49) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 ; 20. GLO
RIA (47 46 75) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
• Toată lumea ride, cintă ș! dan
sează : COTROCENI (49 48 48) — 15 ; 
17 ; 19.
• Timpul dorințelor : 
(33 29 71) — 9 ; 11 ; 13 ;
20.
• Doctorițele : VOLGA
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
® Doi sub o umbrelă
(14 27 14) — 9 ; 11 ; 13 ;
• Cursa infernală : PATRIA (11 S6 25)
— 9 ; 11,15 ; 13.30 : 15,45 ; 13 ; 20. 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9 ; 11 ; 13 ; 
15,15 ; 17,30 ; 10,45. EXCELSIOR
(65 40 45) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — 9 ; 11 ; 13 ; 
15,15 ;.17,30 ; 19,45.
• Yankeii : SCALA (11 03 72) — 9; 
12 ; 16 ; 19.

FLOREASCA 
15,30 ; 17,45 ;

(79 71 26)

S MIORIȚA 
15 ; 17 ; 19.

I
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• Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9 ; 12 ; 15,30 ; 18,30.
• Dragoste și palavrageli : CAPITOL 
(16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18; 
20,15, la grădină — 21.
• Iubirea are multe fețe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Atenție la Pană de Vultur : VIC
TORIA (16 28 79) — 9 ; 11,15 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20. DACIA (50 35 94) — 9 : 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Superman : GRIVIȚA (17 08 58) — 
» ; 12 ; 16 ; 19. LIRA (31 71 71) — 
15,30 ; 19, la grădină — 21. COSMOS 
(27 54 05) — 9 ; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Febra aurului : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15 ; 17,15 ; 19,30.
® Clinele electronic t POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17 ; 19.

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, In rotonda 
scriitorilor din Cișmlgiu) : Spectacol 

' ' ~ de lumină^de sunet și lumină : Ev 
Ev de eroism — 21.
® Teatrul satiric-muzlcal 
se“ (Grădina Boema, 
Corina — 19,30. (Grădina 
Mondo Melody — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 18,30.

„C. Tăna-
15 56 7«) : 

Cărăbuș) :
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helsinki: lucrările reuniunii consacrate SOFIA
BELGRAD

celei de-a X-a aniversări a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa

Manifestări cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al P. C. R.

Pregătiri pentru Congresul 
al XIII-lea al U.C.I.

Festivalul Mondial al Tineretului
si Studenților de la Moscova

9

HELSINKI 31 (Agerpres). - La Helsinki continuă reuniunea consacrată 
celei de-a X-a aniversări a Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa. La lucrări, care se desfășoară în sala „Finlandia”, participă mi
niștrii afacerilor externe din cele 35 de state semnatare ale Actului final 
de la Helsinki (statele europene, S.U.A. și Canada).Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii, Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a subliniat că semnarea Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa se înscrie printre marile evenimente ale vieții internaționale din perioada postbelică. Actul final — a arătat el — înmănunchează angajamente constructive reciproce. El orientează statele spre a trăi în pace, a colabora, a nu impune altora vederile și orînduirea lor.Politica de destindere a constituit o manifestare a unui înalt spirit de răspundere, a unei reale înțelepciuni de stat — a arătat ministrul de externe sovietic, relevîrid, totodată, că nimeni nu a considerat că imediat după Helsinki va începe „Secolul de aur" al relațiilor neumbrite de nori. Dar multe din cele realizate în această perioadă au prins rădăcini trainice și au rezistat. Și nici măcar serioasa agravare a încordării, care nu putea să nu se repercuteze asupra situației din Europa, nu a distrus rădăcinile destinderii.Este evident — a subliniat vorbitorul ' — că potențialul acordurilor de la Helsinki trebuie să fie folosit mai bine, în avantajul popoarelor. Primul imperativ ar trebui să-1 constituie respectarea strictă a tuturor principiilor relațiilor interstatale elaborate în comun și consfințite în Actul final. U.R.S.S. — a menționat ministrul sovietic — a declarat nu o dată, la cel mai înalt nivel, că este gata pentru reduceri importante în domeniul mijloacelor nucleare atit strategice, cit și cu rază medie de acțiune. Propunerile concrete, măsurile noastre unilaterale de moderație și bunăvoință, în contextul tratativelor de la Geneva, sint cunoscute. Este nevoie doar de reciprocitate, de un răspuns constructiv din partea S.U.A. într-un viitor apropiat vor avea loc intilniri ale secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, cu președintele Franței, Frangois Mitterrand, și cu președintele Statelor Unite ale Ame- ricii, Ronald Reagan. Conducerea sovietică pornește de la faptul că aceste intilniri ar trebui să aibă drept rezultat diminuarea actualei încordări periculoase și o cotitură spre mai bine in problemele europene și mondiale. în mod obiectiv, toți participanții la conferința gene- ral-europeană trebuie să fie, potrivit opiniei noastre, in egală măsură interesați in consolidarea securității europene și dezvoltarea colaborării. Voința politică — iată ce este necesar pentru înaintarea cu Ssucces pe calea trasată la Helsinki,, cu .10 ani în urmă, prin eforturile colective ale statelor, indiferent de mărime și orînduirea lor socială, de ideologia și orientarea politicii lor externe — a declarat ministrul sovietic.în cuvîntul său, secretarul de stat noscind „valoarea final ca un cod de levat că realizările

George Shultz, al S.U.A., rScu- reală a Actului conduită", a re- Conferinței de la Helsinki „nu sint deloc bile". El a reafirmat faptul tele Unite voi’ rămine obiectivului de a pune în . programul Actului final", subliniind că „acest document este indivizibil și că trebuie să aibă loc progrese in toate domeniile". „Sintem convinși— a spus secretarul de stat al S.U.A.— că viitorul nu va fi neapărat la fel de sumbru ca trecutul recent".

neglija- că Sta- ,.atașate practică

Conferința pentru dere și securitate mare în Europa oferă posibilitatea ce concrete în vederea sporirii încrederii și securității în domeniul militar — a spus Shultz. El a insistat asupra necesității de a se pune capăt proliferării armelor chimice, subliniind că S.U.A. și U.R.S.S. „au un prilej de a construi o lume mai sigură prin negocierile de dezarmare de la Geneva". S.U.A. — a arătat vorbitorul — sint gata să folosească prilejul oferit de întilnirea la nivel înalt americano-sovietică proiectată pentru luna noiembrie, la Geneva. Totodată, secretarul de stat al S.U.A. a reiterat cunoscutele puncte de vedere ale țării sale privind problema drepturilor omului.în alocuțiunea rostită In cadrul dezbaterilor, ministrul de externe al Franței, Roland Dumas, a subliniat că „securitatea și dezarmarea privesc, toate statele europene", evidențiind faptul că inițierea și desfășurarea discuțiilor în această problematică nu trebuie să constituie un monopol al celor două mari puteri, ci o preocupare a întregii Europe.în cuvîntarea sa, ministrul de externe al Austriei, Leopold Gratz, s-a pronunțat pentru înfăptuirea plenară a tuturor prevederilor Actului final și a subliniat că trebuie acordată o atenție deosebită cooperării în domeniile economiei, științei și protecției mediului înconjurător. De asemenea, a relevat ministrul austriac, climatul politic din Europa nu trebuie pur și simplu acceptat, ci trebuie edificat.Luind cuvîntul, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Stefan Ol- szowski, a subliniat că istoria ultimilor zece ani a confirmat justețea tezelor cuprinse în Actul final semnat la Helsinki. Referindu-se la proble- . mele care confruntă în prezent situația politică din Europa, ministrul polonez a subliniat că, pe acest continent, pacea și securitatea trebuie să se bazeze pe recunoașterea neechivo- câ și pe respectarea realităților politice și teritoriale. A vorbi despre o colaborare constructivă in Europa și a năzui totodată la subminarea ordinii instituite pe acest continent este tot una cu a construi o clădire dis- trugind fundamentul ei, a spus el.Ministrul polonez a acordat o atenție deosebită problemelor dezarmării, mai ales nucleare, și a salutat inițiativa U.R.S.S. de a proclama unilateral moratoriul asupra oricăror experiențe nucleare pină la 1 ianuarie lp86.La rîndul său, ministrul de externe al Luxemburgului, Jacques Poos, a declarat că trebuie avut in permanență în vedere întregul proces inițiat la Helsinki. El s-a pronunțat, de asemenea, pentru înfăptuirea în mod echilibrat a. angajamentelor asumate prin Actul final și pentru asigurarea unor condiții mai bune relațiilor de prietenie și colaborării rodnice.Necesitatea răspunderii comune care revine tuturor țărilor în pofida deosebirilor de opinii, in realizarea . unui proiect comun a fost afirmată, în cadrul dezbaterilor, de primul ministru și ministrul de externe din Liechtenstein, Hans Brunhart. Actul final, a spus el, este un plan de construcție a unui pod peste o prăpastie europeană, o dovadă că poate fi depășită una dintre cele mai periculoase amenințări existente in epoca postbelică.

măsuri de încre- și pentru dezar- de la Stockholm de a găsi mijloa-

SOFIA 31 (Agerpres). — La 
Sofia a fost inaugurată expoziția 
de fotografii „20 de ani de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român", care oglindește, 
printr-un bogat material documen
tar, marile realizări dobîndite de 
poporul român in opera de edifi
care a noii orinduiri socialiste in 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. din iulie 
1965, perioada cea mai înfloritoare 
din istoria țării.

In cuvîntul său, prof. Ștefan 
Ganev, secretar general al Comite
tului Culturii din R.P. Bulgaria, a 
subliniat că cele două decenii de 
la Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, eveniment de 
deosebită însemnătate istorică pen
tru poporul frate român, și-au pus 
o puternică amprentă asupra în
tregii dezvoltări a României so
cialiste. In anii care au urmat

după Congres, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-au înfăptuit 
transformări grandioase 
întregii societăți.

Activitatea rodnică a 
muncii români, a arătat 
a tradus in fapt programele atot
cuprinzătoare adoptate la congre
sele și conferințele partidului care 
au avut loc după 1965. Astăzi, 
România este o țară cu o economie 
dinamică și o viață social-econo- 
mică multilaterală.

In continuare, s-a relevat că dez
voltarea continuă a relațiilor româ- 
no-bulgare are la bază hotă- 
ririle și înțelegerile stabilite în ca
drul întîlnifilor tradiționale dintre 
conducătorii celor două partide și 
țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov.

in viata

oamenilor 
vorbitorul,

BELGRAD 31 (Agerpres). — La Belgrad s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care a examinat probleme privind pregătirile pentru Congresul al XIII-lea al U.C.I. și a aprobat proiectul platformei pentru forumul comuniștilor iugoslavi, informează agenția Taniug.în cuvîntarea rostită președintele Prezidiului U.C.I., Vidoie Jarkovici, la principalele prevederi tului platformei, subliniind că atenția principală este concentrată pe problemele ' întăririi rolului conducător al U.C.I., consolidarea unității rîndurilor partidului, dezvoltarea forțelor de producție, precum și relațiile dintre naționalități.Plenara a hotărît ca, in iunie 1986, să aibă loc la Belgrad cel de-al XIII-lea Congres al U.C.I.

Activități ale delegației române

geneva ! Conferința pentru dezarmare
Necesitatea unor măsuri concrete de eliminare a pericolului 

de război și de prevenire a unei conflagrații nucleare mondiale
GENEVA 31 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor Conferinței pentru 

dezarmare de la Geneva, tarile neutre și nealiniate (Grupul 
celor 21) au inițiat o dezbatere specială consacrată problemei pre
venirii unui război nuclear, solicitind crearea unui organism subsidiar 
al conferinței, cu mandatul de a examina toate propunerile și inițiativele 
statelor membre și, in primul rind, cele care se referă la măsuri practice 
in vederea prevenirii unui război nuclear.Sprijinind activ propunerea acestor țări, șeful delegației române a subliniat, în cuvîntul său, necesitatea de a se intensifica lucrările conferinței, de a se acționa cu un Înalt spirit de răspundere pentru încetarea cursei inarmărilor, în primul rind a celei nucleare, pentru oprirea producției de arme nucleare tot mai perfecționate și trecerea ne- întîrziată la reducerea treptată a stocurilor existente de asemenea arme, pină la lichidarea lor totală.Vorbitorul a evocat în plenara conferinței poziția fermă și contribuția activă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu în elaborarea unor măsuri concrete, practice de

eliminare a pericolului de război și de prevenire a declanșării unei conflagrații nucleare mondiale, care, de altfel, au făcut obiectul unui recent document de lucru prezentat de delegația română pe această temă.Delegațiile celorlalte țâri socialiste membre ale Conferinței pentru dezarmare au sprijinit propunerea statelor neutre și nealiniate de creare a unui Comitet special pe tema prevenirii unui război nuclear.Conferința pentru dezarmare nu a putut lua insă o hotărire, prin consens, în legătură cu crearea acestui organism subsidiar, ca urmare a opoziției delegațiilor țărilor occidentale.
O declarație a M.A. E. al R.P. Chineze

pe marginea intîlnirii din capitala Finlandei.BEIJING 31 (Agerpres). — Actul final de la Helsinki a reflectat dorința majorității țârilor europene de a menține stabilitatea și securitatea pe continent, speranța lor de a promova cooperarea și schimburile dintre Estul și Vestul Europei — a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, în legătură cu întilnirea din capitala finlandeză prilejuită de împlinirea a 10 ani de Ia semnarea documentului menționat.După ce s-a referit la perioada dificilă parcursă de Europa în ulti-

mii zece ani, la cursa înarmărilor, in special a celor nucleare, purtătorul de cuvînt a arătat că in a- ceste condiții țările europene au exprimat cu mai multă putere cererea de a se opri cursa înarmărilor, de a se diminua încordarea in Europa și de a se întări tre Estul și Vestul preciem puse în mijlocii tătorulChina Nouă.
schimburile din- continentului. A- perseverente de- de țările mici șieforturile acest sens din Europa, ^a adăugat pur- de cuvint citat de agenția

ÎN POFIDA CERINȚELOR OPINIEI PUBLICE MONDIALE

N.A.T.O. va organizaWASHINGTON 31 (Agerpres). — în. pofida cerințelor celor mai largi cercuri ale opiniei publice mondiale de a se acționa tot mai hotărît pentru înlăturarea pericolului unui nou război, pentru reducerea tensiunii și crearea unei atmosfere pașnice, favorabilă trecerji la măsuri efective de dezarmare. la Washington s-a anunțat că timp de o lună, incepind de la 28 august, N.A.T.O. va proceda' la organizarea unor mari manevre navale, de ambele părți ale Atlanticului, la care vor participa peste 160

mari manevre navalede nave, precum și avioane, din 10 țări membre ale acestui pact. Potrivit agențiilor A.P. și France Presse, care citează pe amiralul Wesley McDonald, comandantul forțelor N.A.T.O. din Atlantic, aceste manevre, denumite „Ocean Safari ’85“ au drept obiectiv testarea capacității aliaților nord-atlantici de a asigura protecția convoaielor comerciale. între cele 28 de nave americane care vor participa la aceste manevre se vor afla trei portavioane și cuirasatul Iowa.

la plenară, C.C. al s-a referit ale proiec-

Noi măsuri represive 
în Africa de SudPRETORIA 31 (Agerpres). — In ciuda unei tot mai puternice condamnări internaționale a instituirii stării de urgentă în Republica Sud- Africană, autoritățile rasiste au a- nunțat impunerea unor noi măsuri represive. După cum a precizat ministrul sud-african al poliției, Louis le Grange, vor fi instituite interdicții privind participarea la funeraliile victimelor din rîndul populației de culoare, funeralii care se transformă în adunări politice de opoziție a populației majoritare sud-afri- cane împotriva sistemului discriminării rasiale.După anunțarea Intențiilor guvernului rasist, in țară au avut loc noi acțiuni de protest din partea populației de culoare. Reacția forțelor polițienești a fost promptă. In urma intervenției acestora, o persoană a fost ucisă cu focuri de armă într-o localitate de lingă East London. Au1 fost semnalate incidente intre forțele de represiune și manifestanți și în alte localități de lîngă Capetown, Johannesburg și Port Elizabeth.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Delegația tineretului din România socialistă Ia cel de-al XII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților a desfășurat și în cursul zilei de miercuri o bogată activitate, participînd la o multitudine de manifestări cu caracter politic, cultural- artistic și sportiv, purtînd mesajul de prietenie, pace și colaborare care îi animă pe toți tinerii din patria noastră.Tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., conducătorul delegației tineretului român la festival, s-a întîlnit cu Eberhard Aurich, prim-secretar al C.C. al Tineretului Liber German (F.D.J.) din R. D. Germană. Cu acest prilej s-a realizat un larg schimb de informații și experiență privind preocupările tinerilor din cele, două țări, subliniin- du-se dorința reciprocă de dezvoltare a raporturilor de prietenie și colaborare dintre U.T.C. și F.D.J., In spiritul strinselor relații statornicite între P.C.R. și P.S.U.G., al înțelegerilor convenite cu prilejul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G-.In aceeași zi, tovarășul Nicu Ceaușescu a avut o întîlnire cu Vu Mao, prim-secretar al C.C, al Uniunii Tineretului Comunist „Ho Și Min“ din R. S. Vietnam. S-a efectuat un schimb de opinii privind contribuția Vietnam la cialismului, dintre celetextul relațiilor dintre P.C.V., al convorbirilor Înalt româno-vietnameze.Conducătorul delegațieiromân a avut, de asemenea, convor-

bici cu Giancarlo. Giacosa, președintele Mișcării Internaționale a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite (I.S.M.U.N.), în cursul cărora au fost subliniate semnificația profundă a marcării Anului Internațional al Tineretului sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace", importanța implicării active a organizațiilor naționale, regionale și internaționale ale tinerei generații pentru realizarea acestei nobile aspirații.Tovarășul Nicu Ceaușescu a avut o întilnire cu Roberto Zammaripa, coordonator național al Comisiei de tineret a Partidului Socialist Unificat din Mexic. în cadrul căreia s-a evidențiat necesitatea întăririi unității de voință și acțiune a tineretului și organizațiilor sale de diferite orientări în eforturile de modelare a prezentului și viitorului de pace, independență și progres ale omenirii.
★au continuat ' discuțiile de dezbateri politice, in

tinerilor din România și opera de edificare a so- evoluția raporturilor două organizații in con-P.C.R. și la niveltineretului
i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
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PRIMIRE. Președinții Republicii Trinidad-Tobago și Republicii Suriname l-au primit pe ambasadorul tării noastre la Caracas, Petre Lupu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România și în aceste țări.LA HAVANA s-au deschis lucrările Reuniunii regionale consacrate problemei datoriei externe latino-americane și caraibiene. Participă peste 900 de reprezenr tanti ai vieții politice, social-econo- mice si sindicale din America . Latină și zona caraibiană. Reuniunea a fost deschisă de Fidel Castro Ruz, președintele Consiliului de Stat al Republicii Cuba.

IN CADRUL UNOR RECENTE ȘEDINȚE ALE COMISIEI POLITICE Â C.C. ‘" ~ ~ -------GUAYAN au fost examinate probleme cu privire la activitatea partidului în rindul maselor populare și la întărirea unității tuturor forțelor de opoziție din țară — relevă ziarul „Adelante" — organul partidului —, citat de agenția T.A.S.S. A fost subliniată importanța realizării coeziunii mișcării sindicale, precum și a intensificării luptei pentru împroprietărirea țăranilor. Comisia politică a apreciat, de asemenea, sciziunea din cadrul partidului „Colorado" — de guver- nămînt — ca o expresie a crizei dictaturii generalului Alfredo Stroessner, și a condamnat cările de a salva regimul antipopular din Paraguay.

AL P.C. PARA-

încer- fascistPROPUNERE. Intr-o declarație de presă, Chong Jun Gi, vicepre- mier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, a exprimat opinia că este de dorit ca Nordul și Sudul Coreei să găzduiască împreună cea de-a 24-a ediție a Jocurilor Olimpice, jumătate la Phenian, jumătate la Seul, iar Nordul și Sudul Coreei să participe la Olimpiadă formînd o echipă unică — transmite agenția A.C.T.C.

FACESCALA DIN MILANO VA
UN TURNEU IN R.P. CHINEZA 
in cursul lunii august. După cum 
a anunțat oficial direcțiunea tea
trului, un, ansamblu de instrumen
te de coarde, însoțit de cunoscuta 
soprană Katia Ricciarelli, va da 
spectacole in țara in care cu se
cole in urmă Marco Polo a fost 
incintat de arta instrumentiștilor 
chinezi.

J

Miercuri din centrele cadrul cărora reprezentanți ai tineretului de pe toate continentele au dat expresie îngrijorării lor profunde față de escaladarea cursei înarmărilor, de deteriorarea climatului internațional și au relevat necesitatea sporirii participării active și unite a tinerei generații contemporane la lupta pentru pace și colaborare. Dezbaterile pe marginea unor probleme arzătoare ale epocii noastre, cum sint dezarmarea și pacea, destinderea și securitatea, edificarea unei noi ordini economice mondiale, democratizarea vieții internaționale, păstrarea echilibrului ecologic al planetei, drepturile tineretului, au prilejuit reprezentanților tinerei generații a României socialiste expunerea amplă a politicii externe românești. a inițiativelor și soluțiilor avansate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în vederea realizării unei păci trainice, a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.La centrul unde se dezbat aspecte privind Anul Internațional al Tineretului reprezentanții români au. evidențiat caracterul multidimensional al problemelor ce confruntă tî- năra generație contemporană, subli- , niind, în coiitext. faptul că pentru aplicarea unor soluții adecvate și eficiente este necesară asigurarea continuității preocupărilor față de tineret și după încheierea calendaristică a A.I.T. A fost relevată importanța documentului intitulat „Liniile directoare pentru programe de viitor în domeniul tineretului și urmărirea punerii lor în aplicare", elaborat la cea de-a IV-a sesiune a Comitetului consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului.în cursul zilei de miercuri, grupuri de tineri români au participat la numeroase manifestări de solidaritate cu lupta popoarelor, a tinerei generații pentru independență, pace, progres economic și social.Clubul național român, unde se desfășoară o bogată gamă de activități politice și cultural-artistice, înregistrează, în continuare, o mare afluență de vizitatori. Manifestările ce se desfășoară aici facilitează realizarea unei mai bune cunoașteri între tineri, contribuie la întărirea prieteniei dintre tineretul român și colegii de generație de pretutindeni.
România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu - rol proeminent.
acțiuni perseverente pentru o Europă unită, a păcii și colaborării

Aniversarea a 10 ani de la semnarea Actului final 
al Conferinței pentru securitate și cooperare europeană 
de la Helsinki trebuie să constituie un prilej de intensi
ficare a luptei unite a tuturor popoarelor continentului 
pentru a impune dezarmarea și înlăturarea pericolului 
unei catastrofe nucleare, pentru o Europă unită, a co
laborării, securității și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU

Eveniment de semnificație 
istorică analele istoriei ziua de 1 august 1975 a fost înscrisă ca „Zi a Europei". Este ziua în care șefii de stat și de guvern din țările europene, Statele Unite ale Americii și. Canada, au semnat, la Helsinki, Actul final al primei conferințe consacrate securității și cooperării pe continent. Momentul semnării documentului de la Helsinki la 1 august 1975 va rămine moment de referință. în marea sală de marmură a palatului „Finlandia", învăluită intr-o atmosferă solemnă, se află pentru prima dată in jurul aceleiași mese înalții reprezentanți ai celor 35 de stata participante. Rind pe rifid, ei își pun sem’nătura pe Actul final al Conferinței general-eu- ropene. Din partea Republicii Socialiste România semnează tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii.România socialistă aniversează astăzi împlinirea a 10 ani de la semnarea Actului final de la Helsinki cu satisfacția de a se fi numărat printre inițiatorii și promotorii cei mai activi și mai energici ai ideii organizării unei conferințe general- europene consacrate securității și cooperării, de a-și fi adus o importantă contribuție la evoluțiile și mutațiile pozitive care au pregătit condițiile pentru deschiderea și desfășurarea cu succes a marelui forum european.în această activitate intensă și constructivă își găsește reflectare spiritul novator al politicii de amplă deschidere internațională inaugurat de Congresul al IX-lea al parti

dului, de cînd la conducerea destinelor țării a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt bine cunoscute și se bucură de o largă recunoaștere și apreciere internațională contribuțiile secretarului general al partidului, președintele Republicii, la însăși definirea conceptului de securitate europeană, activitatea sa neobosită pentru promovarea cauzei destinderii și înțelegerii în Europa și în lume.Din calendarul bogat al acțiunilor și inițiativelor României în această direcție se cuvine amintit că, în toamna anului 1965, anul Congresului al IX-lea, Ia O.N.U. își găsea concretizare o importantă propunere românească 'în rezoluția „Măsuri _ pe 
plan regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecinătate în
tre statele europene aparținind unor 
sisteme economice și sociale diferite" — document ce a exercitat o incontestabilă înrîurire asupra evoluțiilor ulterioare de pe continent. Un an mai tîrziu, în iulie 1966, de la Bucu
rești era lansată o inițiativă de larg ecou internațional : în Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia era adresată chemarea de a se trece la pregătirea unei conferințe gene- ral-europene.

Rol constructiv în norma
lizarea relațiilor intereu- 
ropene. RetrosPectiv* perioadei care a precedat semnarea Actului final de la Helsinki pune în evidență un incontestabil rol de pionierat 

al țării noastre în unele direcții esențiale ale procesului de normalizare a relațiilor intereuro- pene — cerință indispensabilă pentru trecerea Ia edificarea securității pe continent. Să reamintim că România a produs o importantă breșă în sistemul de „cortine" și divizări artificiale impuse în Europa după încheierea războiului, stabilind în 1967 relații diplomatice cu R. F. Germania — act politic ce a provocat un adevărat șoc și o multitudine de comentarii la vremea respectivă. Prin optica de acum, această acțiune apare și mai clar ca o măsură care a contribuit substanțial la topirea ghețurilor neîncrederii, a stimulat o intensificare considerabilă a contactelor politice pe ansamblul continentului și a deschis calea normalizării relațiilor între alte state ale Europei. Pe această linie s-au înscris încheierea ulterioară a tratatelor dintre R.F.G. și alte țări din răsăritul Europei, stabilirea de relații normale între cele două state germane.în același spirit, țara noastră a acționat pentru extinderea și diversificarea relațiilor de conlucrare pe diferite, planuri cu celelalte state europene. Președintele României a acționat efectiv ca un neobosit promotor al unor intense contacte politice, avind numeroase intilniri la nivel înalt cu conducători ai celorlalte state ale continentului, fără deosebire de orînduire socială sau apartenență la grupările politice, toate prilejuind semnarea a zeci de acorduri economice, tehnico-științifice și culturale, Declarații solemne comune în care își găseau consacrare principii

le noi de relații între statele europene.Un rol deosebit de activ a avut țara noastră incă de la debutul, in 1972,. al reuniunii pregătitoare a conferinței general-europene. România a conceput conferința preconizată nu într-o viziune festivistă, ci, dimpotrivă, ca un cadru necesar pentru negocieri laborioase, care să se încheie nu doar cu o declarație generală de bune intenții, ci cu un document concret, de lucru, cuprinzînd un ansamblu de angajamente clare, precise și- eficiente, de natură să constituie o „armătură" reală a securității europene. Negocierile înseși, în această viziune, trebuiau să se desfășoare într-o manieră nouă, pe baza unor norme procedurale și metodologice democratice, asigurîndu-se deplina egalitate in drepturi a statelor participante.în documentul de lucru prezentat reuniunii multilaterale de la Helsinki încă din primele zile — document ce a stat la baza „normelor de proce
dură" adoptate ulterior pentru conferință, ca și pentru toate reuniunile general-europene — România a formulat dezideratul ca statele să participe la lucrări „ca state indepen
dente și suverane, in condiții de de
plină egalitate", și ca negocierile să se desfășoare „in afara alianțelor 
militare și politice". Aceste norme au fost întărite de regula consen
sului în adoptarea hotărîrilor și de cea a rotației la conducerea lucrărilor — toate împreună asigurînd condiții propice promovării intereselor legitime ale tuturor popoarelor continentului. Desfășurîndu-și lucrările sub asemenea auspicii, negocierile au condtis la elaborarea unui document de substanță, închegat și unitar, ale cărui prevederi își păstrează pe deplin actualitatea.Recitind Actul final de la Helsinki, se impun atenției numeroase idei formulate de România în diferitele etape ale desfășurării conferinței — ele se regăsesc în Declarația privind principiile noi de relații între state în Europa, în ansamblul de măsuri menite să facă efectivă nerecurgerea la forță, în măsurile de creștere a încrederii și întărire a securității, de dezvoltare a colaborării pe multiple planuri, în propunerile referitoare la „urmările 

conferinței", respectiv la asigurarea continuității eforturilor pentru edificarea securității europene.
Măsura faptelor. In con_ cepția României, Conferința general- europeană înseamnă doar un început al procesului de înfăptuire a securității în Europa, dezvoltarea necesară și obligatorie a acestui proces presupunînd în continuare eforturi perseverente din partea tuturor statelor și a tuturor popoarelor continentului, în primul rînd pentru traducerea lor în viață, în fapte.De la tribuna conferinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Istoria va judeca nu numai documentele ce le vom semna și declarațiile făcute, ei și felul în care fiecare stat, fiecare guvern va acționa pentru realizarea acestor documente, pentru ca speranțele contemporanilor noștri să fie împlinite, pentru ca acțiunile guvernelor noastre să răspundă năzuințelor de bunăstare, libertate Și pace ale tuturor națiunilor".In ceea ce o privește, țara noastră a acționat în toți acești ani pentru materializarea hotăririlor adoptate de Conferința de la Helsinki, prin eforturile pentru întărirea păcii, pentru soluționarea constructivă, pe baza „decalogului" de principii formulat, a tuturor problemelor interstatale de pe continent și din lume, pentru dezvoltarea amplă a colaborării economice, tehnico-științifice și culturale cu celelalte state europene, prin participarea activă la dialogul intereuropean în cadrul reuniunilor organizate ulterior.Din păcate, cursul spre destindere, legat în bună măsură de succesul Conferinței de la Helsinki, nu a avut o evoluție rectilinie, iar speranțele pe care și le-au pus popoarele europene în hotărîrile înscrise în Actul final de la Helsinki nu și-au găsit deplină confirmare. încă in urmă cu zece ani, cînd în ambianța politică a continentului se crease o stare de euforie și automulțumire, s-a făcut auzită vocea lucidă a președintelui României, câre avertiza că destinderea are încă un curs fragil, reversibil și că el nu poate fi consolidat decît prin eforturi permanente, în primul rînd prin rezultate concrete în domeniul reducerii și încetării 

cursei înarmărilor, prin măsuri concrete de dezarmare — singurul suport trainic al unei reale securități.Evoluțiile intervenite în Europa în anii ce au urmat reliefează pregnant justețea acestei aprecieri. Este cunoscut că „deceniul post-Helsinki" a fost deceniul în care securitatea pe continentul european nu numai că nu s-a întărit, ci a fost grav afectată tocmai prin continuarea și intensificarea cursei înarmărilor. Arsenalelor considerabile existente deja la data semnării Actului final de la Helsinki li s-au adăugat altele noi și mai periculoase, cu o uriașă forță distructivă. Sporirea acestor arsenale, trecerea de către S.U.A. la instalarea noilor rachete nucleare cu rază' medie de acțiune în unele țări vest-europene, urmată de contramă- surile nucleare adoptate de Uniunea Sovietică, au făcut totodată să crească incordarea, să se agraveze starea de confruntare pe continent. Noile arme nucleare au creat și creează o amenințare fără precedent la adresa nu numai , a popoarelor europene, ci a tuturor popoarelor lumii.
„Spiritul de la Helsinki".La împlinirea unui deceniu de la semnarea Actului final de Ia Helsinki, România consideră — așa cum s-a subliniat din nou în aceste zile la întilnirea miniștrilor de externe din cele 35 de state, organizată în capitala finlandeză, în cadrul căreia au fost prezentate poziția țării noastre, considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu privind realizarea păcii, dezarmării, securității și colaborării în Europa — că în momentul de față nu există sarcină mai urgentă decît intensificarea luptei pentru înlăturarea pericolului nuclear, prin oprirea amplasării de noi rachete nucleare în Europa și trecerea la lichidarea definitivă a celor existente. Salutînd ca un fapt pozitiv Începerea negocierilor sovieto-ameri- cane de la Geneva în problemele armelor nucleare și cosmice, țara noastră a arătat că acestea — după cum sublinia președintele Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la recenta Plenară a Comitetului Central și a activului central de partid — nu trebuie să slujească 

drept paravan pentru continuarea înarmărilor, a amplasării de noi arme nucleare, subliniind necesitatea de a se depune toate eforturile, pentrq a se ajunge la rezultate, concrete, potrivit cerințelor stringente, acute ale salvgardării păcii. Deși nu se circumscriu cadrului instituțional al Conferinței general-europene, este limpede ce înriuriri covîrșitoare ar avea orice progres la negocierile de la Geneva asupra întregului climat politic din Europa. Aceasta ar debloca și netezi căi spre reluarea cursului destinderii, ar favoriza realizarea unor înțelegeri în cadrul Conferinței • de la Stockholm pentru măsuri de încredere, securitate și pentru dezarmare, ar stimula întregul proces de edificare a securității europene.Este de la sine înțeles că toate statele continentului au datoria, pot și trebuie să-și aducă contribuția la soluționarea problemei eurorachetelor— pentru că noile arme le privesc în mod direct, vital, pe toate. România subliniază în acest sens că se impune ca îndeosebi țările membre ale celor două alianțe militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia— să se întilnească, să ia inițiative și să contribuie la găsirea unor soluții corespunzătoare în cadrul tratativelor. Nici un fel de considerente nu trebuie să prevaleze asupra interesului fundamental al tuturor statelor și popoarelor continentului— acela de a înlătura pericolul nuclear ce planează asupra Europei șl a lumii întregi.Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, prin întreaga ei desfășurare, a constituit și constituie un exemplu de conlucrare, pe deasupra oricăror deosebiri de orînduire sau ideologie, în numele telurilor majore ale păcii și securității. Cu încrederea că „spiritul de Îs Helsinki" trebuie să guverneze conlucrarea în continuare a statelor - semnatare ale Actului final al istoricei conferințe general-europene, România, prin glasul președintelui ei, cheamă de aceea la intensificarea eforturilor pentru edificarea unei Europe unite, fără arme nucleare, o Europă a păcii, înțelegerii și colaborării.
Dumitru ȚINU
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