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într-o însuflețitoare atmosferă de stimă și dragoste

față de conducătorul partidului și statului nostru,
cu hotărîrea fermă de a-i urma îndemnurile patriotice,

de a face totul pentru înfăptuirea sarcinilor de plan,
a programelor de dezvoltare economico-socială a țării,
ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

CUVlNTAREA

TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare populară din municipiul Galați
Dragi tovarăși,

Joi, 8 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general ai Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, s-a întîlnit cu reprezentative colective
de muncă din Galați.
Continuind rodnicul dialog de
lucru avut in zilele precedente cu
oameni ai muncii din județul Con
stanta. noua intîlnire a tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu furnaliștii,
oțelarii, laminoriștii celei mai mari
și moderne cetăti a metalului ro
mânesc, cu constructorii de nave
gălățeni a prilejuit o temeinică și
multilaterală analiză a modului in
care se acționează pentru îndepli
nirea planului pe acest an și pe
întregul cincinal la toți indicatorii
și cu eficiență ridicată, cum se pre
gătesc condițiile pentru înfăptui
rea, in viitorul cincinal, a mobili

zatoarelor obiective, ce stau in fața
puternicului detașament muncito
resc din orașul și județul Galați.
La. vizita de lucru au participat
tovarășii Emil Bobu, Gheorghe
Oprea, Tudor Postelnicii, Silviu
Curți ceanu.
Aici, pe malul Dunării, mintea
și brațul omului muncitor, stimu
late de politica economică, știin
țifică, de largă perspectivă, a parti
dului nostru comunist, a secretaru
lui său general, au făurit cea mai
viguroasă „inimă de oțel" a țării.
La Galați se dezvoltă continuu și
se modernizează, ca urmare a
grijii permanente a conducătorului

partidului și statului, nostru, pro
ducția de nave fluviale și mariti
me, cunoscute astăzi pe toate meri
dianele globului, cea a construc
țiilor de mașini, a industriilor
ușoară și alimentară. Dezvoltarea
producției de metal, dintotdeauna
recunoscută pa bază a progresului
și a independenței economice, a
celorlalte activități a determinat
profunde mutații in viața locuitorilor municipiului, importante în
noiri
social-edilitare,
conferind
orașului de la Dunăre atributele
unei adevărate citadele socialiste.
Pentru toate acestea, pentru grija
permanentă, deosebită purtată dez
voltării județului lor, oamenii mun
cii, comuniștii gălățeni au exprimat,
și cu acest prilej, conducătorului
încercat al partidului și statului

(Continuare în pag. a Il-a)

Doresc să încep prin a vă
adresa
dumneavoastră,
tuturor
locuitorilor județului și munici
piului Galați, în numele Comite
tului
Central al partidului, al
Consiliului de Stat și guvernului,
precum și al meu personal, un
salut călduros revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări.
(Aplauze puternice, prelungite;
se scandează îndelung : „Ceaușescu
și poporul !“).
Ne aflăm la Galați într-o vizită
de lucru. Am dorit să cunoaștem
direct cum se realizează planul pe
acest an și cum se acționează in
vederea pregătirii trecerii la rea
lizarea noului ’cincinal, a hotărîrilor Congresului al XIII-Iea al
partidului.
Am vizitat două mari unități
industriale — Combinatul side
rurgic și Șantierul naval Galați.
Am constatat cu multă satisfac
ție că s-au obținut rezultate bune
în dezvoltarea și modernizarea
ambelor unități, în direcția îmbu
nătățirii calității și sporirii efi
cienței economice,
precum și a
creșterii productivității muncii.
Au trecut 7 luni din acest an.
Deși s-au obținut progrese față de
anul trecut, nu s-au realizat în în
tregime prevederile
planului pe
această perioadă. Este adevărat,
mai sint 5 luni pînă la sfîrșitul
anului. Tovarășii din aceste uni
tăți, comitetul județean de partid
ne-au dat asigurări că sînt create
toate condițiile pentru îndeplinirea
cu succes a planului pe acest an
și chiar pentru realizarea unei
anumite producții suplimentare,
Situații asemănătoare sint și la
alte unități.
Galațiul este astăzi un puternic centru industrial al țării.
Producția de oțel din Galați re
prezintă circa 50 la sută din în
treaga producție de oțel a țării.
Iată de ce sînt necesare măsuri
hoțărîțe pentru buna organizare și
desfășurare a întregii activități,
pentru realizarea producției de
oțel stabilite, dar și pentru ridi
carea nivelului de calitate a pro
ducției de oțel. Ați auzit că statul

a investit numai în Combinatul
siderurgic Galați 60 de miliarde
lei —' și trebuie făcut totul pen
tru ca acești bani să fie restituiți
poporului, prin producția de oțel
ce se realizează,
prin creșterea
mai puternică a beneficiilor, pen
tru a spori, astfel,
posibilitățile
realizării
reproducției lărgite și
dezvoltării în continuare a patriei
noastre, ale ridicării generale a
nivelului de trai material și spi
ritual al poporului.
Pentru
rezultatele
de
pînă
acum, doresc să adresez, oame
nilor muncii din aceste două mari
unități, tuturor oamenilor muncii
din municipiul și din județul
Galați felicitări, precum și urarea
de a face . totul pentru realizarea
în bune condiții a planului.
(Aplauze puternice, prelungite;
se scandează îndelung'! „Ceaușescu
și. poporul!“).
De la această
mare adunare
populară din Galați, aș dori, de
asemenea, să adresez tuturor oa
menilor muncii din patria noastră
felicitări pentru rezultatele obți- .
nute pe primele
șapte luni ale
acestui an și
urarea de a face
totul ca, pe ansamblu, producția
industrială- să fie realizată în con
formitate cu prevederile planu
lui,
pentru a încheia
în bune .
condiții cincinalul 1931—1985 și
a pune astfel o bază, trainică pen
tru cel de-al VIII-lea
cincinal,
care
prevede
ridicarea patriei
noastre pe noi culmi de progres și
civilizație. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung : „Ceaușescu și poporul !“.
Este necesar șă se depună efor
turi mai susținute în vederea re
ducerii. consumurilor materiale și
energetice, pentru ridicarea gene
rală a calității producției în toate
domeniile, pentru creșterea pro
ductivității muncii și sporirea
eficienței economice. Trebuie să
facem totul pentru reducerea, pe
ansamblu, a cheltuielilor materiale
și a cheltuielilor la 1 000 de lei
producție, în așa fel incit să
crească mai puternic producția
netă, să sporească venitul națio
nal și, pe această cale, să fie crea
te condiții mai bune pentru dez-

voltarea generală a patriei și pen
tru ridicarea bunăstării materiale
și spirituale a poporului — țelul
suprem al politicii partidului nos
tru, esența societății socialiste
multilateral dezvoltate pe care o
făurim cu
succes în
România,
(Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung :
„Ceaușescu — P.C.R.!“).
începind cu anul 1986, țara
noastră intră într-un stadiu nou
de dezvoltare, de înfăptuire pe o
treaptă superioară a hotăririlor
Congresului al XIII-Iea și a Pro
gramului partidului de făurire a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare spre co
munism. în concordanță cu aceste
hotărîri și cu Programul, este ne
cesar să înfăptuim neabătut orien
tarea stabilită de a trece de la
dezvoltarea extensivă la dezvol
tarea intensivă a întregii industrii,
a tuturor sectoarelor de activitate.
Am dezvoltat o puternică indus
trie și celelalte sectoare ale eco
nomiei naționale ; aCum se impun,
ca o necesitate obiectivă, dez
voltarea intensivă, ridicarea cali
tății, a nivelului tehnic — și aceasta se poate realiza numai prin
unirea strînsă a cercetării cu învățămîntul, cu producția, prin hotărîrea fermă de a aplica, în toate
domeniile, cele mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii. (Aplauze și
urale puternice, prelungite).
Dezvoltarea intensivă presupune,
în același timp, să facem totllb
pentru o creștere mult mai pu
ternică a productivității
muncii.'
Avem rezultate bune în această
privință, dar se impune ca, pînă
în 1990, să dublăm productivitatea
muncii față de acest an. Subliniez
încă o dată că, în următorul cin
cinal, trebuie să creștem puternic
eficiența, rentabilitatea, să aplicăm ferm noul mecanism economic, autoconducerea, autogestlunea, în așa fel incit fiecare unilate, fiecare sector de activitate
economico-socială să asigure autogospodărirea, autofinanțarea și să
predea statului, poporului o parte
mai mare de beneficii spre a asi
gura creșterea mijloacelor necesare
dezvoltării bazei tehnico-materiale

a comunismului, construcțiilor de
locuințe, de spitale, de școli, pen
tru ridicarea nivelului de trai al'
poporului.
Trebuie să înțelegem bine că
acum
dispunem de o puternică!
bază materială și că avem obli
gația s-o gospodărim cu rezultate
cit mai bune, pentru a obține o
creștere mai puternică a forței
patriei noastre — aceasta consti
tuind o necesitate pentru înain
tarea spre comunism, pentru întă
rirea independenței și suveranită
ții patriei noastre socialiste ! (Aplauze și
uralț
puternice ; se
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul !").
Dispunem' de o, puternică bază
materială, de o industrie moder
nă,
cte o agricultură socialistă
avansată, de o știință puternică.
Acum este necesar să ridicăm ni
velul activității de conducere, de
bună organizare a întregii activi
tăți. Și aici, la Galați, Ia Combi
natul _ sițlerurgic. la Șantierul na
val, sînt posibilități — și trebuie,
înțr-.un .timp scurt, să se realizeze
o îmbunătățire radicală în organi
zarea, în stilul de muncă, în în
făptuirea cu mai multă fermitate
și spirit de răspundere a sarcini
lor ce revin fiecăruia la locul de
muncă.
■ Este necesar ca organizațiile de
partid, consiliile oamenilor mun
cii. adunările generale ale proprie
tarilor, producătorilor și beneficia
rilor să-și îndeplinească în mai
bune condiții1 răspunderile ce le
revin în buna' organizare și con-ducere a întregii activități.
Dispunem de cadrele necesare,
avem o clasă muncitoare cu înal
te cunoștințe. Acum, depinde nu
mai și numai de noi să organi
zăm mai bine munca, să acționăm
cu mai multă răspundere pentru
a "realiza în bune condiții hotărâ
rile Congresului al XIII-Iea al
partidului.
Am convingerea că oamenii
muncii din Galați, organizația de
partid vor face împreună totul
pentru a obține rezultate mai bune,
pentru a încheia acest an și cin-
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ÎMPREUNĂ cu
(Urmare din pag. I)
.wstru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
întreaga recunoștință, împreună cu
angajamentul solemn, muncitoresc
de a acționa și in viitor, cu pricepe
re și responsabilitate comunistă, peniru a materializa sarcinile ce revin
județului din hotăririle Congresului
si XIII-lea al partidului.
Ora 9... Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu sosesc, la
oordul elicopterului prezidențial, în
incinta puternicei cetăți metalurgice.
Primul obiectiv

de aici

La
minorul de tablă groasă
numărul 1 “ “ fost pu* Sn
funcțiune, în prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în septembrie
1966. De atunci, secretarul general al
partidului s-a aflat
în
repetate
rinduri în mijlocul siderurgiștilor
gălățenl, indrumindu-le și orientîndu-le
activitatea.
La
indicația
conducătorului partidului și statului
nostru, au fost amplasate noi și im
portante
obiective
siderurgice.
Astăzi, în cadrul combinatului func
ționează 8 baterii de cocsificare,
6 furnale, 4 ojelării, instalații de
turnare continuă a oțelului, laminoa
re de tablă groasă, de benzi la cald
și la rece. Practic, la Galați se rea
lizează peste jumătate din producția
de fontă, oțel și laminate a țării.
La locul de aterizare a elicopteru
lui se aflau mii de metalurgiști, care
purtau pancarte pe care erau înscri
se urări la adresa partidului nos
tru comunist și a patriei socia
liste, portrete ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei
Elena Ceaușescu. Se scanda cu pu
tere
„Ceaușescu
—
P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima
noastră și mîndria — Ceaușescu,
Romănia !“, „Ceaușescu — munci
torii 1".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu . au fost sa
lutați cu deosebit respect, în nu
mele întregii populații a acestor
străvechi meleaguri. românești, de
primul secretar al comitetului jude
țean de partid, Marin Eriache, care
le-a adresat un călduros bun venit.
O formație alcătuită diri militari
ai forțelor noastre armate, membri
ai gărzilor patriotice șl ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul. S-a intonat Imnul de stat al
Republicii Socialiste România. To
varășul Nicolae Ceaușescu a trecut
apoi in revistă garda de onoare.
în semn de aleasă stimă și
caldă
ospitalitate,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost invitați să guste
din pîinea și vinul, rod al cîmpiilor mănoase de pe malurile Du
nării. Șoimi ai patriei, pionieri, ti
neri purtînd salopete de siderurgiști
au oferit oaspeților dragi frumoa
se buchete de' flori. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați, de ase
menea, de ministrul industriei me
talurgice, Neculai Agachi, de repre
zentanți ai organelor
locale de
partid și" de stat, ai consiliului oa
menilor muncii al combinatului.
La începutul vizitei, Costache
Trotuș, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, directorul gene
ral al Centralei industriale siderur
gice Galați, a prezentat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu date semnificative despre
dezvoltarea pe care a cunoscut-o
această principală vatră de metal a
țării, mai cu seamă în anii care au
trecut de la istoricul Congres al IXlea al partidului. A fost reliefată
importanța acestei unități metalur
gice pentru progresul economic al
României, metalul gălățean regăsin-

CEAUȘESCU,
du-se In cele mai reprezentative
obiective
înălțate
in
„Epoca
Ceaușescu".
Au fost vizitate, apoi, unele sec
toare de producție de bază ale com
binatului, cu care prilej au fost pre
zentate preocupările specialiștilor,
ale metalurgiștilor pentru însușirea
și aplicarea unor tehnologii noi, de
mare eficiență, în măsură să asigure
în continuare o reducere accentuată
a consumurilor specifice de materii
prime și materiale, de energie și
combustibil.

La Oțelâria numărul 1 s!nt
puse în evidență avantajele deosebi
te pe care le reprezintă procedeul
de degazare a oțelurilor în instalații
de vidare, care permite sporirea
substanțială a parametrilor calitativi
ai oțelurilor destinate unor instalații
pentru centralele ătomoelectrice, in
dustria aeronautică, pentru produse
de înaltă tehnicitate. Se precizează
că prin acest procedeu se vor rea
liza anual circa 800 000 tone de oțel
de bună calitate, el urmînd să fie
extins atît în cadrul combinatului,
cit și în alte unități siderurgice
din țară. Sint apoi prezentate și
alte tehnologii moderne care contri
buie la creșterea indicilor calitativi,
la reducerea consumurilor specifice.

in sectoarele |aminoarelor de
benzi la rece, secretarului ge
neral al partidului f-au fost pre
zentate unele sortimente de tablă,
realizate, de asemenea, după proce
dee tehnologice moderne, destinate
industriilor electronică și electroteh
nică, de autoturisme și alimentară.
Aici se informează despre stadiul
lucrărilor de construcție a noului la
minor de benzi la rece și măsurile
luate pentru încadrarea in graficele
de lucru.

în
continuare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a vizitat 5ecțid

de țevi sudate de mare dia
metru a^ata In construcție. Acum
se lucrează Intens la fundație, ur
mînd ca, la sfîrșitul anului, să în
ceapă montajul utilajelor, produse
în întregime de industria noastră
constructoare de mașini.
Apreciind preocuparea ce se ma
nifestă pentru respectarea termene
lor de punere in funcțiune a acestor
obiective, și a altor lucrări de inves
tiții ce se execută in combinat, se
cretarul general al partidului a ce
rut să se acționeze cu toată fermi
tatea și în viitor pentru asigurarea
unui ritm susținut, atît la lucrările
de construcții, cit și la cele de
montaj.
Dialogul secretarului general al
partidului cu conducerea ministeru
lui de resort, a centralei industriale
de profil, cu specialiștii a continuat

la Laminorul de tablă groa
să numărul 2, unde au £ost re'
levate realizările înregistrate în ex
perimentarea fabricării de tablă
groasă extralată.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au asistat
la laminarea, pe baza aplicării unor*
tehnologii de vîrf, a tablei late de
4,4 metri, din care se vor realiza
țevi cu diametrul de 1,42 m.
Apreciind rezultatele obținute prin
aplicarea acestor metode avansate,
secretarul general al partidului a
cerut să se acționeze în continuare
pentru diversificarea producției de
laminate, pentru a se satisface cit
mai deplin cerințele in creștere ale
economiei noastre naționale și soli
citările la export.
La încheierea vizitei, reprezen
tanți ai conducerii ministerului de
resort și ai unității au mulțumit
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen

tru noua sa vizită de lucru In Com
binatul de la Galați, pentru reco
mandările și indicațiile’date și l-au
asigurat că siderurgiștii gălățenl vor
acționa și în viitor cu înaltă respon
sabilitate pentru a da țării metal cit
mai mult și de bună calitate.

Șantierul
naval Galați, una dintra cels
Vizita a continuat Ia

mai importante unități economice
ale județului, care a cunoscut, în
perioada parcursă după Congresul
al IX-lea al partidului, o puternică
dezvoltare. Șantierul naval de acum
20 de ani s-a transformat, ca urmare
a atenției
deosebite acordate de
secretarul general al partidului, tntr-o unitate modernă de primă Im
portanță pentru economia națională.
Valoarea fondurilor fixe a sporit de
4—5 ori față de 1965, ceea ce a per
mis o creștere de peste 11 ori a pro
ducției- de nave.
La sosire, secretarul general al
partidului a fost întîmpinat cu sen
timente de profundă bucurie de navaliștii gălățenl, care și-au manifes
tat neinărginita dragoste și prețuire
față de conducătorul partidului și
statului nostru.
Dialogul de lucru' al tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu constructorii
de nave s-a axat pe analiza modulul
în care se îndeplinesc sarcinile sta
bilite pentru acest an și măsurile
Întreprinse pentru înfăptuirea obiec
tivelor prevăzute pentru 1986.
In fața unor grafice șl panouri,
ministrul industriei construcțiilor de
mașini, Marin Nedelcu, și directorul
unității, Virgil Ciubotaru, au pre
zentat evoluția și perspectivele de
dezvoltare a producției de nave pe
acest șantier. Se arată că, în ultimii
20 de ani, aici au fost produse peste
200 de nave, dintr.e care 190 de nave
maritime cu capacități cuprinse între
4 500 și 55 000 tdw. Printre cele mai
noi — unele aflate în faza finală a

construcției — se numără petrolierul
de 35 000 tdw, vasele de tip RO-RO,
cu încărcare orizontală, dispunind
de dotări ultramoderne. Nomencla
torul de fabricație al șantierului a
inclus, de asemenea, platformele de
foraj marin
„Gloria",
„Orizont",
„Prometeu" și „Fortuna", care ac
ționează în Marea Neagră, și plat
forma „Atlas", expediată recent la
Constanța in vederea amplasării ei
la punctul de lucru. Au lost înfăți
șate, totodată, preocupările oame
nilor muncii pentru îmbunătățirea
tehnologiilor de fabricație, pentru
ridicarea
calității
și
fiabilității
navelor. Ca rezultat al acestor preo
cupări, la Șantierul din Galați s-a
ajuns la o innojre a producției în
proporție de 68 la sută.
Au fost vizitate, în continuare,
citeva dintre sectoarele productive,
unde au fost prezentate măsurile în
treprinse în direcția
diversificării
fabricației, creșterii
productivității
muncii, sporirii coeficientului de uti
lizare a metalului, introducerii mai
accentuate a progresului tehnic, re
ducerii consumurilor de materiale,
energie și combustibili.
Secretarul general al partidului a
apreciat aceste preocupări, indicînd
să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru modernizarea tehnologi
ilor și a producției, valorificarea su
perioară a metalului, astfel incit in
anul viitor coeficientul de utilizare a
acestuia să depășească prevederile
planultți De asemenea, a cerut să
se întocmească un program de redu
cere mai accentuată a consumurilor,
pentru a se obține o diminuare a
greutății specifice a produselor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat
apoi sectorul in care se realizează
platformele de foraj marin. Aici se
află tp stadiu final asamblarea celor
două părți ale platformei nr. 6, iar
lă platforma nr. 7 a început monta
jul. Conducătorul partidului și sta
tului nostru a' cerut să se accelereze

ritmul de realizare a întregului pro
gram naval și a indicat ministerului
de resort să ia măsuri in vederea
asimilării în fabricație a tuturor ti
purilor de, nave -prevăzute. In acest
cadru,1 tovarășul Nicolae Ceaușescu
a apreciat navele de tip RO-RO de
4 000 și 4 700 tdw și a trasat ca . sar
cină să se treacă ia construcția unui
nou tip — de 6 500 tdw.
In cadrul discuției a fost abordată
și problema
creșterii gradului de
integrare a construcțiilor navale,
prin extinderea echipamentelor și
instalațiilor românești in dotarea na
velor. Deși în prezent gradul de in
tegrare a ajuns la peste 96 la sută,
s-a indicat să se realizeze in țară
întreaga aparatură prevăzută, astfel
incit să fie reduse importurile cos
tisitoare.
In continuare, a fost vizitat docul
uscat, unde se află în construcție
primul petrolier românesc de 35 000
tdw, navă de mare complexitate, care
probează înalta calificare a colecti
vului, capacitatea lui de a realiza
produse de tehnicitate deosebită,
solicitate de economia națională, pre
cum și de parteneri de peste hotare.
Gazdele au prezentat aici maca
raua de 320 tf, care asigură o meca
nizare completă a . operațiilor de
transportare și montare a componen
telor navelor. In vederea sporirii pro
ductivității- muncii in acest sector,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat c;i șantierul să fie dotat cu o
nouă macara, realizată în tară, de
unitățile de specialitate.
La încheierea vizitei, secretarul
general al partidului a felicitat pe
constructorii navali gălățenl pen
tru realizările obținute și le-a urat
noi succese in transpunerea în viață'
a programului național de dezvoltare
a construcției de nave.
Gazdele s-au angajat să facă
totul pentru îndeplinirea indica
țiilor primite, pentru a înfăptui în
bune condiții marile sarcini ce le
revin.

Marea adunare populara din municipiul Galați
Un moment de deosebită semnifi
cație al vizitei de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu • l-a constituit
marea adunare populară desfășurată
in municipiul Galați.
Pe modernele bulevarde străbătu
te de coloana'oficială de mașini, mii
de gălățeni — bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici — și-au manifestat
sentimentale de înaltă stimă și pre
țuire față de conducătorul partidu
lui și statului nostru, recunoștința
lor fierbinte pentru grija permanen
tă pe care o poartă dezvoltării mul
tilaterale a municipiului și județu
lui Galați, pentru tot ce a făcut și
face în vederea înfloririi patriei so
cialiste, creșterii bunăstării întregii
noastre națiuni. Atmosfera sărbăto
rească a acestei zile a fost întregi
tă de evoluția a numeroase forma
ții artistice de amatori și profesio
niste, care,, in diferite puncte ale
traseului, au interpretat cîntece pa
triotice și revoluționare, au prezen
tat frumoase dansuri populare.
Exprimindu-și deosebita satisfacție
pentru noua întîlnire cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa Elena
Ceaușescu, miile de oameni ai mun
cii au aplaudat și ovaționat în
delung, au scandat cu însuflețire
numele partidului și al secretarului
său general.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu căldură acestor entuziaste ma
nifestări.
Clădirile care încadrează esplana
da din fața Casei de cultură, unda
s-a desfășurat marea adunare popu
lară, erau împodobite sărbătorește.
Participanții la adunare purtau stea
guri roșii și tricolore, portrete ala
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, flori șl
eșarfe multicolore.
La sosirea la tribună, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost întîmpinați cu pu
ternice aplauze și urale. Intr-o at
mosferă de puternică vibrație pa
triotică, s-a scandat cu putere
„Ceaușescu — P.C.R. 1", „Ceaușescu
și poporul !“, „Stima noastră și
mîndria — Ceaușescu — România !“.
Adunarea a fost deschisă de to
varășul Marin Enache, prim-secretar
al Comitetului județean Galați al
P.C.R., care a spus :
Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult • stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în aceste clipe memorabile pen
tru istoria contemporană a Româ
niei, vă rog să-mi permiteți ca, în
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii de pe aceste me
leaguri dunărene, să vă adresez dum
neavoastră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, și dumneavoas
tră, mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu, urarea fierbinte de bun
venit în județul Galați, odată cu ex
presia nețărmuritei bucurii de a vă
avea din nou in mijlocul nostru po
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al
poporului român, ctitorul patriei Inlloritoare de astăzi, mare și stră
lucit conducător revoluționar, om de
aleasă omenie, erou între eroii nea
mului. înflăcărat patriot, care și-a
pus amprenta de geniu asupra am
plului proces de transformare mul
tilaterală a tării pe drumul lumi
nos al socialismului și comunismu
lui.
Noua dumneavoastră vizită de
lucru în județul Galați are loc în

contextul glorioasei aniversări a tință, cele mal alese simțăminte de
două decenii de la istoricul Con respect pentru tot ceea ce ați făcut
gres al IX-lea al partidului, cind, și faceți în continuare spre binele și
prin glasul Șl voința unanimă ale propășirea patriei, ale Galațiului,
Cu vibrantă emoție vă aducem
întregului partid și popor, ați fost
dumneavoastră, mult stimată tova
învestit în funcția supremă de con
ducător al
partidului, act politic rășă academician doctor inginer
fundamental de uriașă însemnătate Elena Ceaușescu, profundele noastre
pentru dezvoltarea ascendentă, în mulțumiri, întreaga gratitudine ce
ritmuri fără precedent, a patriei v-o purtăm pentru contribuția ines
timabilă adusă la dezvoltarea științ
noastre.
ței românești, pentru . sprijinul de
Gîndirea dumneavoastră științifică,
înaltă competență acordat județului
pătrunsă de un înalt spirit patriotic
nostru.
și revoluționar, a stat Ia temelia
Vă raportăm, tovarășe secretar ge
marilor înfăptuiri ale acestor două
neral, că oamenii muncii gălățeni,
zeci de ani, perioadă intrată în isto
In frunte cu comuniștii, acționează
rie drept „Epoca Nicolae Ceaușescu",
cu hotărîre și consecvență pentru
cea mai înfloritoare și mai densă In 'realizarea sarcinilor de plan. Rezul
împliniri din întreaga existență mul
tatele obținute pe 7 luni ale anului,
timilenară a țării.
cît și măsurile politico-organizatoriOpera dumneavoastră, de excep ce luate in continuare, pe baza in
țională
însemnătate teoretică șl dicațiilor și sarcinilor
trasate de
practică, recent încununată prin ale dumneavoastră la plenara comună
gerea dumneavoastră ca membru ti a Consiliului Național al Oamenilor
tular și președinte de onoare al A- Muncii și Consiliului Suprem al
cademiei Republicii Socialiste Româ Dezvoltării Economice și Sociale,
nia, oferă cele mai eficiente soluții precum și la recenta ședință a Co
românești de rezolvare a multiple mitetului Politic Executiv al Comi
lor și complexelor probleme ridica tetului Central al partidului, creează
te de construcția noii societăți socia
garanția îndeplinirii integrale a pla
liste.
nului pe acest an și a angajamen-.
Sîntem mîndri că, de douăzeci de tului asumat de județ in valoare de
ani, în fruntea partidului și a țării 1,3 miliarde lei producție industrială.
vă aflați dumneavoastră, personali
Vă asigurăm, mult stimate to
tate politică de excepție, care ați varășe Nicolae Ceaușescu, că pu
determinat ca România socialistă să ternica organizație de partid a ju
fie recunoscută și respectată pe toa dețului, toți oamenii muncii vor
te meridianele globului.
acționa cu fermitate revoluționară
Odată cu .întreaga țară, și județul pentru a da patriei cantități sporite
nostru a cunoscut în cele două de
de metal, nave cu înalte perfor
cenii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" manțe tehnice, o largă gamă de pro
o impetuoasă dezvoltare, înnoiri duse solicitate de economia naționa
structurale în întreaga sa viață eco lă, subordonind acestui mobilizator
nomică și socială, Galațiul devenind scop întreaga noastră 'capacitate de
cea mai mare, cetate de metal a muncă și creație.
României, locul în care se constru
Ne angajăm astăzi din nou, în
iesc 20 Ia sută din navele tării, un fața dumneavoastră, să înfăptuim
județ cu o industrie puternică, mo toți indicatorii economici la nivelul
dernă și diversificată.
exigențelor și sarcinilor puse in fața
Institutele de cercetare și ingine județului, să milităm necontenit pen
rie tehnologică, Universitatea, noile tru promovarea tehnologiilor de vîrf
școli și spitale, magazinele și așeză- în metalurgie, construcții navale, în
mintele de cultură, cartierele de lo celelalte ramuri, pentru valorificarea
cuințe cu cele circa 80 000 de apar celor mai înaintate idei tehnice în
tamente, înscrierea Tecuciului in direcția economisirii materiilor pri
rîndul centrelor industriale, transfor me, materialelor, energiei și combus
marea localităților Tirgu Bujor și tibililor, pentru atragerea in circuitul
Berești în orașe
agroindustriale, productiv a tuturor resurselor mate
prefacerile înnoitoare din viața sa riale recuperabile.
telor conferă hărții economico-sociaIn domeniul agriculturii, vă Infor
le a județului nostru dimensiunile măm că la culturile de primăvară
reale ale progresului și civilizației situația se prezintă bine. Porumbul,
socialiste.
floarea-soarelui, sfecla de zahăr, le
îndrumările șl prețioasele indicații gumele, plantele de nutreț se găsesc
pe care le-ați formulat cu prilejul intr-un stadiu de vegetație care ofe
primei vizite de lucru efectuate aici, ră garanția realizării și depășirii pla
în anul 1966, cind ați inaugurat cel nului. De asemenea, ne-am organizat
dintâi obiectiv al Combinatului side mai bine și mai eficient munca pen
rurgic, Laminorul de tablă groasă tru a grăbi ritmul lucrărilor la mare
nr. 1, cit și cu ocazia celorlalte în- le sistem de hidroameliorații Clmtîlnirl rodnice avute cu comuniștii, pia Covurlui.
cu oamenii muncii gălățenl, au con
Sîntem conștienți, mult stimate
stituit fermentul care a determinat tovarășe secretar general, că, atît în
înscrierea hotărîtă a Galațiului în industrie, cît și în agricultură, în ce
rindul celor mai puternice și înflo lelalte domenii mai avem încă multe
ritoare județe ale țării.
de făcut pentru întărirea ordinii și
disciplinei, ridicarea nivelului con
Sîntem mîndri să vă putem rapor
ta, la împlinirea a douăzeci de ani științei socialiste a oamenilor, cen
tru a ne situa la înălțimea exigen
de la Congresul al IX-lea al parti
dului și In preajma sărbătorii noas telor formulate de dumneavoastră.
tre naționale de la 23 August, că flu
Vă încredințăm că vom aplica
viul de metal anticipat de dumnea neabătut indicațiile și orientările
voastră, mare și iubite conducător, prețioase pe care ni le-ați dat în
îhtr-un moment istoric pentru Ga cursul vizitei de astăzi, înlăturînd
lațiul contemporan, a devenit reali grabnic lipsurile pe care le mai
tate, aici realizindu-se în prezent, în avem.
circa un trimestru, producția de
Permiteți-mi, mult iubite tovarășe
fontă a țării din anul 1965 și in nu secretar general, să vă mulțumim
mai 5 luni — cea de oțel.
din toată inimă, cu dragoste și recu
Ingăduiți-ne, mult stimate tova noștință, pentru exemplul strălucit
rășe Nicolas Ceaușescu, să folosim de muncă și viață pe care ni-1 dați
acest prilej pentru a vă exprima zi de zi, pentru prestigiul unanim
omagiul nostru fierbinte, sentimen recunoscut de care se bucură Româ
tele de vie și nețărmurită recunoș nia socialistă pe toate meridianele

planetei, datorită clocotitoarei acti
nergetice beneficiem de sprijinul și
vități internaționale pe care o desaportul Consiliului Național pentru
fășurați, soluțiilor - originale date in
Știință și Tehnologie, condus cu stră
rezolvarea marilor probleme cu care lucire și înaltă competență științifi
se confruntă omenirea, politicii con
că de tovarășa academician doctor
secvente de pace, de înțelegere și
inginer Elena Ceaușescu, căreia îi
colaborare cu toate popoarele lumii.
prezentăm respectuos omagiul fier
In continuare a luat cuvintul to
binte, și profunda recunoștință ale si
varășul Cosiache Trotuș, adjunct al
ministrului industriei metalurgice, ’ derurgiștilor:; gălățeni;;:.
director general al Centralei indus
Așa cum ați constatat In timpul
triale siderurgice Galați.
vizitei, am început asimilarea în;<fa-!.
bricație a tablei pentru conductele
Mult stimate și iubite tovarășe
magistrale destinate transportului de
Nicolae Ceaușescu,
gaze și vom face tot ce depinde de
Mult
stimată tovarășă Elena
noi pentru a îndeplini misiunea în
Ceaușescu,
credințată de dumneavoastră, cu
Tovarășe și tovarăși,
privire la punerea în funcțiune a
laminorului de țevi de mare diame
Prezența dumneavoastră în mijlo
cul siderurgiștilor gălățeni, în at
tru la termenul stabilit.
mosfera de puternică emulație prile
Am încheiat,7 luni ale anului cu
juită de aniversarea a 20 de ani de
la Congresul al IX-lea al partidului, rezultate care nu reflectă potenția
mult iubite tovarășe secretar general lul tehnic, material și uman de care
dispune combinatul.
Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult
în baza indicațiilor dumneavoastră,
stimata tovarășă Elena Ceaușescu,
am dezbătut în mod temeinic mersul
ne umple inimile de adîncă bucurie
îndeplinirii planului în toate orga
și aleasă mîndrie patriotică, amplinizațiile de partid, colectivele' de
ficînd în conștiința noastră senti
muncă și organele de conducere co
mentele de înaltă gratitudine, de
lectivă, stabilind programe de mă
dragoste nețărmurită și profundă
suri ferme pentru realizarea în con
stimă pe care le nujrim, alături de
diții cit mal bune a sarcinilor pe
întregul popor, față de dumneavoas
semestrul II și întregul an 1985.
tră, genialul strateg care de două de
cenii conduceți cu /inegalabilă vi
Vizita cu care dumneavoastră
ziune științifică opera de edificare a
ne-ați onorat astăzi, aprecierile asocialismului în țara noastră..
dresate și indicațiile date la fața
Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, locului asigură condiții pentru noi
dezvoltări de un înalt nivel tehnic
cu deosebit respect, în numele side
rurgiștilor gălățeni, cele mai vii și
și calitativ al producției combinatu
profunde mulțumiri, izvorîte din lui. Toate acestea vor constitui mo
adîncul inimilor noastre pentru vizi
mente de referință pentru activita
ta de lucru făcută astăzi la combi
tea noastră, mobilizîndu-ne la efor
nat, pentru sprijinul generos de care
turi și mai intense pentru asigurarea
ne bucurăm din partea dumneavoas
înfăptuirii hotărîrilor Congresului al
tră pentru ca cetatea de otel de la
XIII-lea al partidului.
Dunăre să strălucească tot mai mult
Vă încredințăm, mult stimate și
în constelația marilor împliniri ale
Iubite tovarășe secretar
general
acestei epoci, pe care cu îndreptățită
Nicolae Ceaușescu, de hotărirea
mindrie și demnitate o numim
noastră fermă și nestrămutată de a
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
munci cu abnegație și devotament,
Datorită grijii și sprijinului dum
strîns uniți in jurul partidului, al
neavoastră, combinatul de la Galați,
Comitetului său Central, adueîndu-ne
pentru a cărui construire și dezvol
întreaga contribuție la făurirea so
tare au fost investite pînă astăzi 60 cietății socialiste multilateral dezvol
miliarde lei, a devenit o unitatp pu
tate și înaintarea patriei spre noi
ternică a economiei, bine cunoscută
culmi de progres și civilizație.
pe plan european și mondial, care
Să ne trăiți mulți ani fericiți spre
satisface în condiții tot mai depline binele și prosperitatea întregului
cerințele de metal impuse de pro
nostru popor, înțelegerii și colabo
cesul industrializării socialiste a rării intre toate statele lumii, cau
țării.
zei păcii pe planeta noastră !
Așa cum v-am raportat pe
Luînd cuvintul, tovarășul Victor
parcursul vizitei, mult stimate to Ștefan, președintele consiliului oa
varășe secretar general, înfăptuind menilor muncii de Ia Șantierul naval
orientările și indicațiile
dumnea
Galați, a spus :
voastră, de la punerea in funcțiune
a primei capacități și pină astăzi,
Mult iubite șî stimate tovarășe
combinatul a produs aproape 74 mi
secretar general Nicolae Ceaușescu,
lioane tone oțel și peste 55 milioa
Mult
stimată tovarășă
Elena
ne tone laminate, diversificind struc
Ceaușescu,
tura sortimentală prin asimilarea in
Stimați tovarăși,
fabricație a peste 400 mărci de oțe
Trăim momente de aleasă emoție,
luri și laminate de un inalt nivel
de înălțătoare mîndrie patriotică, ge
tehnic și calitativ.
nerate de vizita dumneavoastră de
înfăptuind indicațiile dumneavoas
lucru pe aceste, străvechi meleaguri
tră, acordăm o atenție deosebită re
ducerii continue a consumurilor ma-J românești.
teriale și energetice, creșterii gradu
Sentimentele de stimă, înaltă con
lui de recuperare a gazului de furnal
siderație și nețărmurit devotament
și de cocs, a căldurii provenite' din
pe care navaliștii gălățenl le nutresc
procesele de laminare, recuperînd în
față de dumneavoastră, mult iubite
plus, față de 1984, cu peste 10—15
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
procente combustibil convențional.
față de dumneavoastră, mult stimată
Vă raportăm că am trecut la recupe
tovarășă Elena Ceaușescu, sint ex
rarea fierului din zgurile de oțelării
presia recunoștinței fierbinți a con
printr-o tehnologie aplicată în pre
structorilor de nave de la Mila 80
mieră pe țară ; de asemenea, ne pre
a Dunării pentru tot ceea ce ați fă
gătim să trecem Ia înlocuirea parția
cut și faceți spre binele și fericirea
lă in furnale a cocsului cu gudroane
poporului, pentru progresul și gloria
și smoală reziduale, existente in stoc.
necontenită ale patriei.
In soluționarea problemelor com
Cu legitimă mindrie
munci
plexe privind diversificarea gamei torească, vă raportăm, mult iu
sortimentale, creșterea nivelului teh bite conducător, că In aceas
nic și calitativ al produselor, re
tă perioadă de cind vă aflați
ciclarea resurselor materiale și e la cirma destinelor noastre șl care

poartă numele eroului drag nouă,
tuturor : „Epoca Nicolae Ceaușescu",
producția de nave realizată 1a Galați
• a crescut de peste 11,5 ori, producti
vitatea muncii a sporit de 5 ori, gra
dul de integrare a ajuns la 96,8 la
sută, iar cheltuielile materiale la o
mie de lei producție marfă s-au re
dus substanțial. în această perioadă
de recunoscută glorie, aici, la Galați,
• aii prins contur platformele româ
nești de foraj marin, tablierele meta
lice pentru podurile de peste ( Dună
re și echipamentele hidromecanice
t ale centralelor Porților de Fier 1
și 2.
Sîntem fericiți să vă putem rapor
ta, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că prețioasele dum
neavoastră indicații, concretizate și
cu ocazia prezentării raportului na
val de anul trecut, au fost îndeplini*,
te Întocmai. Vom depăși, în acest an,
unul dintre indicatorii de eficiență
•— productivitatea muncii — cu
aproape 50 la sută față de anul
1980 și sint create toate condițiile
tehnico-materiale pentru dublarea
lui înainte de 1990. Totodată, vă in
formăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că. din cele
opt sarcini de introducere a unor
tehnologii moderne, de mare randa
ment, șase sint deja realizate, iar ul
timele două le vom finaliza, con
form programului, pînă la sfîrșitul
anului»
Gradul de mecanizare a sudurii va
crește pînă Ia finele anului acesta la
47 la sută, și ne angajăm să atin
gem, în anii 1987—1988, un nivel de
60—65 Ia sută; vom acționa în acest
scop pentru temeinica pregătire și
perfecționare a forței de muncă.
Sîntem hotărîți ca, pe baza indica
țiilor pe care ni le-ați dat astăzi la
Șantierul naval, să acționăm mai
ferm pentru a realiza nave de o ca
litate superioară, mai eficiente, de o
complexitate funcțională ridicată,
moderne, competitive, în condițiile
unei reduceri substanțiale a greută
ții lor, în general a consumului de
metal, de materii prime, de combus
tibil și energie.
Aducîndu-vă prinosul recunoștinței
noastre pentru patosul revoluționar
și abnegația cu care v-ați dăruit și
vă dăruiți, clipă de clipă, slujirii nea
mului românesc, pentru inițiativele
și acțiunile de largă recunoaștere
internațională consacrate păcii și
dezarmării, vă adresăm, din adincul
inimilor noastre, tradiționala urare
„La mulți ani !“, sănătate și putere
de muncă pentru a ne conduce, cu
aceeași strălucită cutezanță revolu
ționară, spre piscurile cele mai înal
te ale progresului și civilizației, spre
comunism.
Stima
noastră
și
mîndria,
Ceaușescu — România !
Întîmpinat cu puternice aplauze șl
ovații, a luat cuvintul tovară

șul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Cuvintarea conducătorului parti
dului. și statului a fost urmărită cu
deosebită satisfacție, cu deplină
aprobare, 'fiind subliniată in repetate
rinduri cu vii și îndelungi aplauze.
Participanții la adunate au exprimat,
în numele tuturor celor ce trăiesc
și muncesc pe aceste străvechi me
leaguri românești, hotărirea neabă
tută de a înfăptui în mod exemplar
orientările și îndemnurile cuprinse
in cuvintarea secretarului general al
partidului de a-și intensifica efor

turile în vederea îndeplinirii inte
grale a sarcinilor ce le revin din is
toricele hotăriri ale celui de-al
XIII-lea Congres al partidului.
Adresindu-se tovarășului
Nicolae Ceaușescu la încheierea
adunării populare, primul secretar al
comitetului județean de’ partid a
spus f
Permiteți-mi, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca,
in numele participanților la această
mare adunare populară, al comuniș
tilor, al tuturor locuitorilor județu
lui Galați, să ,vă mulțumim fierbin
te, din adîncul inimilor noastre, pen
tru îndemnurile și indicațiile pre
țioase date cu acest prilej, care vor
deveni pentru noi toți program con
cret de lucru.
Vă asigurăm că vom face totul
pentru a ne indeplini sarcinile care ne
revin din hotăririle ' Congresului al
XIII-lea al partidului, pentru, a
transforma cuvintul, ideile și orien
tările dumneavoastră excepționale în
fapte de vrednicie, pe măsura pres
tigiului și a exigențelor epocii care
vă poartă numele.
Vă dorim, mare șl iubite condu
cător, multă sănătate, fericire, pu
tere de muncă, ani mulți spre binele
și prosperitatea națiunii noastre so
cialiste.
Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
Marea adunare populară s-a în
cheiat într-o atmosferă entuziastă,
de puternică angajare patriotică. Cei
prezenți și-au exprimat din nou.
prin
însuflețite urale și ovații,
sentimentele de dragoste fierbinte și
aleasă recunoștință față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, strălucit condu
cător al partidului și al țării, pen
tru activitatea sa neobosită consa
crată dezvoltării multilaterale, acce
lerate a patriei noastre socialiste,
creșterii bunăstării întregii noastre
națiuni.
După marea adunare populară, mii
de gălățeni aflați pe bulevardele ora
șului au salutat din nou, cu
deosebită căldură, pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa
Elena Ceaușescu.
Pe stadionul „Portul roșu", unde
a avut loc ceremonia plecării, dom
nea aceeași atmosferă entuziastă,
sărbătorească, în care s-a desfășurat
întreaga vizită de lucru. Oamenii
muncii prezenți pe stadion au aplau
dat cu putere, au ovaționat înde
lung, au scandat cu însuflețire nu
mele partidului, al secretarului său
general.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șî
tovarășa Eiena Ceaușescu au răs
puns cu căldură și prietenie acestor
entuziaste manifestări de dragoste și
prețuire făcute de gălățeni.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au răsunat solemn acordurile
Imnului de stat al Republicii Socia
liste România.
Mulțumind secretarului general al
partidului pentru noua vizită de lu
cru întreprinsă la Galați, pentru
prețioasele indicații și îndrumări
date cu acest prilej, primul secretar
al comitetului județean de partid a
exprimat, in numele tuturor locui
torilor județului, angajamentul ferm
de a Ie transpune neabătut în prac
tică, de a-și spori contribuția la pro
gresul și prosperitatea patriei noas
tre socialiste.
în aplauzele și ovațiile celor pre- •
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au urcat
la bordul elicopterului prezidențial,
care s-a îndreptat spre stațiunea
Neptun.
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VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL GALAȚI
CU VINTA REA

TOVARĂȘULUI

NICOLA E CEA UȘESCU

la marea adunare populară din municipiul Galați
(Urmare din pag. I)

se trece la reducerea și, appi, e-‘
liminarea completă a alinelor nu
cinalul 1981—1985 cu rezultate cit
cleare și a altor armamente. Am
mai bune și de a ocupa un loc cit
salutat hotărîrea Uniunii Sovie
mai important — dacă se poate
tice de a institui un moratoriu
un loc fruntaș — în întrecerea din
privind sistarea în mod unilateral,
tre județele patriei noastre, pen
începînd de la 6"august, a orică
tru a da țării cit mai mult oțel,
ror experiențe cu arme nucleare
pentru a crește contribuția gălă— și așteptăm ca și Statele Unite
țenilor la dezvoltarea generdlă a
ale Americii să răspundă pozitiv.
patriei ! (Urale și aplauze pu
Aceasta ar corespunde dorinței și
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
așteptărilor popoarelor de a se
— P.C.R. !“. „Ceaușescu și po
ajunge, cît mai curind, la înțele
porul !“).
geri corespunzătoare în cadrul
tratativelor de la Geneva privind
Dragi tovarăși,
armele nucleare și cosmice. Nu
există astăzi problemă mai impor
Punînd în centrul activității
tantă decit problema dezarmării,
noastre înfăptuirea programelor de
decît asigurarea păcii ! (Aplauze și
dezvoltare economico-socială, ac
urale puternice, se scandează în
ționăm in același timp cu toată
delung : „Ceaușescu — Pace!“).
fermitatea pentru dezvoltarea re
Iată de ce marile manifestări
lațiilor de prietenie și colaborare
pentru pace ale oamenilor mun
cu toate statele lumii, fără deo
cii. ale poporului nostru — îm
sebire de orinduire socială. Facem
preună cu ale altor popoare din
totul pentru a ne aduce contribu
Europa și din lume — exprimă
ția activă la soluționarea marilor
voința poporului român de a con
și complexelor probleme interna
lucra strins cu celelalte po
ționale, in mod democratic, in in
poare pentru o politică de pace,
teresul păcii, al asigurării inde
pentru o colaborare egală între
pendenței fiecărui popor, fiecărei
toate națiunile lumii. (Aplauze și
națiuni.
urale puternice : se scandează în
Acum ne aflăm într-o perioadă
delung : „Dezarmare — Pace !“),
de încordare deosebită în viața in
ternațională. Cursa înarmărilor
Tn același timp. România acțio
continuă să se dezvolte. De aceea,
nează cu toată hotărîrea pentru
considerăm că este necesar să pu
soluționarea tuturor conflictelor
nem în centrul activității noastre
dintre state numai și numai prin
oprirea cursei înarmărilor, trece- « tratative. Ne pronunțăm ferm pen
rea la dezarmare, și in primul rind
tru noua ordine economică inter
la dezarmarea nucleară, asigurarea
națională. pentru relații de depli
păcii, a dreptului vital al popoare
nă egalitate între state, de respect
lor la existență, la viață, la li
al independenței și suveranității
bertate, la pace ! (Urale și aplau
naționale, de neamestec în trebu
ze puternice, prelungite ; se scan
rile interne.
dează : „Ceaușescu — Pace !“).
Considerăm că soluționarea pro
Ne pronunțăm cu toată hotăblemelor subdezvoltării și reali
rirea pentru încetarea amplasării
zarea noii ordini economice inter
de noi arme nucleare în Europa,
naționale
constituie,
împreună
pentru oprirea acțiunilor de mi
cu
dezarmarea
și
pacea,
<?
litarizare a Cosmosului, pentru a
altă
problemă
vitală
pentru

dezvoltarea fiecărui popor, pentru
realizarea unei lumi mai drepte și
mai bune, care să asigure fiecărei
națiuni dezvoltarea independentă,
corespunzător
voinței fiecăreia,
fără nici un amestec din afară !
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung : „Ceaușescu —
Pace !“).
Avem deplina încredere că po
poarele de pretutindeni, acționînd
unite, pot să 'oprească cursul foar
te periculos al evenimentelor, să
asigure realizarea unei politici
noi, democratice, de egalitate, să
asigure pacea ! în acest spirit,
România socialistă, întregul nos
tru popor vor face totul și în vii
tor pentru a-și aduce contribuția
la realizarea acestor obiective vi
tale ale întregii omeniri ! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite ;
se scandează : „Ceaușescu—Pace!",
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,
întâlnirile cu colectivele de oa
meni ai muncii din Galați, cu
dumneavoastră, ne-au dat posibi
litatea de a constata încă o dată
că și în Galați — ca de altfel în
întreaga țară — oamenii muncii
sînt ferm hotărîți de a face totul
pentru a-și aduce o contribuție cît
mai importantă la dezvoltarea ge
nerală a patriei.
Toate aceste întîlniri, adunarea
aceasta se înscriu în spiritul poli
ticii noastre de dezvoltare a demo
crației socialiste, de consultare cu
clasa muncitoare, cu țărănimea,
cu intelectualitatea, cu masele
largi ale oamenilor muncii, cu în
tregul popor — deoarece numai și
numai prin participarea cît mai
activă și largă a întregului popor
la făurirea conștientă a viitorului
comunist, numai prin participarea,
în deplină
unitate, a întregului
popor, sub conducerea partidului

nostru comunist, la înfăptuirea
programelor de dezvoltare a pa
triei, avem deplina garanție că
țara noastră va merge ferm înain
te. că vom realiza și hotăririle
Congresului al Xlll-lea și Progra
mul partidului de făurire a comu
nismului în România 1 (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
îndelung : „Ceaușescu — P.'C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“).
Am rămas cu o impresie plăcu
tă despre ceea ce am văzut — și
avem încrederea și convingerea
că oamenii muncii din Galați iși
vor ține angajamentele și vor în
cheia anul și cincinalul cu rezul
tate cit mai bune 1
Cu această convingere și încre
dere, urez tuturor oamenilor mun
cii din Galați, vă urez dumnea
voastră succese tot mai mari în
întreaga activitate. Și repet incă
o dată : faceți in așa fel incit și
Galațiul să ocupe un loc cit mai
de frunte — și trebuie să acțio
nați ca să ocupați și primul loc in
tre județe, în întrecerea socialis
tă ! (Urale și aplauze puternice,
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“)
încă o dată, vă urez succese tot
mai mari, in toate domeniile de
activitate, multă sănătate și feri
cire ! (Urale și aplauze puternice,
prelungite; se scandează indelung:
„Ceaușescu. România — stima
noastră și mindria
„Ceaușescu
și
poporul
„Ceaușescu —
P.C.R.!“ Tntr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, de strinsă uni
tate. toți cei prezenți la marea adunare populară ovaționează în
delung. minute in șir. pentru
Partidul Comunist Român, pen
tru
secretarul
său
general,
președintele țării, tovarășul
Nicolac Ceaușescu).

în întîmpinarea zilei de 23 August

Patriei socialiste-faptele hărniciei
TULCEA : Producția

fost puse în funcțiune noi capaci
tăți de producție, iar tehnologiile
de fabricație s-au perfecționat con
tinuu. Astfel, realizăm peste 60 la
sută din producția de alumină a
țării". (Neculai Amihulesei, cores
pondentul „Scînteii").

de alumină s-a dublat
La întreprinderea de alumină
din Tulcea au fost produse 3 mi
lioane tone de alumină de la in
trarea în funcțiune a acestei, mo
derne unități, creație a „Epocii
Ceaușescu". „în cei 12 ani, care au
trecut de la realizarea primelor
tone de alumină, ne spunea ing.
Aurel Urcan, directorul întreprin
derii, producția anuală s-a dublat.
Pe aceleași spații de producție au

SIBIU : Noi tipuri
de mașini-unelte
Printre faptele deosebite din în
trecere cu care colectivul între
prinderii mecanice Sibiu omagiază
ziua de 23 August se înscrie reali
zarea unor noi tipuri de mașiniunelte cu parametri tehnico-funcțlonali și calitativi superiori. O
autentică premieră tehnică o con

stituie presa mecanică de 300 tone
cu comandă numerică și magazin
de scule, solicitată de industria
constructoare de mașini și de in
dustria Electrotehnică. Specialiștii
întreprinderii, in colaborare cu fi
liala Sibiu a Institutului de cer
cetări științifice și inginerie teh
nologică, au realizat, de asemenea
pentru prima oară în țară, o foar
fecă pentru tablă expandată, pre
cum și o presă multipozițională de
extrudare a rolelor pentru lanțu
rile Gali, fabricate de întreprin
derea „Independența" din Sibiu.
Prin caracteristicile lor tehnicofuncționale, care le fac competi- •
tive pe plan internațional, noile
utilaje au fost solicitate și la ex
port. (Nicolae Brujan, corespon
dentul „Scînteii").

HARGHITA : Produsul
cu numărul 15 milioane
Din succesele în muncă deose
bite ale metalurgiștilor de la în
treprinderea de fier Vlăhița, re
ținem ieșirea de pe banda de mon
taj a carcasei pentru motoare electrice cu numărul 15 milioane,
precum și turnarea celei de-a
300 000-a tonă fontă de înaltă pu
ritate obținută direct din furnale
— metodă unicat la nivelul eco
nomiei naționale. După cum ne
precizează ing. Alexandru Rus, di
rectorul întreprinderii, puternic în
tinerită în ultimii ani citadelă vlăhițeană realizează astăzi de 1500
de ori mai multe carcase și de a

proape 6 ori mai multă fontă de
înaltă puritate decît în anul înce
perii fabricației acestor importan
te produse, respectiv 1965 și 1979.
Ca urmare a eforturilor făcute pen
tru înnoirea și modernizarea pro
ducției, pentru ridicarea gradului
de competitivitate a produselor, în
prezent se realizează aici 220 tipodimensiuni de carcase care intră
în componenta complicatelor ma
șini și agregate fabricate pentru
piața internă și pentru export.
(I. D. Kiss, corespondentul „Scinteii").

MANGALIA :

al inteligenței tehnice a specialiș
tilor și constructorilor : greutatea
mineralierului „Baraolt" este cu
437 tone mai redusă față de ce
lelalte nave din această serie, obținîndu-se în schimb o creștere a
capacității de transport a navei cu
440 tdw.
„Baraolt" este cea de-a 11-a navă
de mare tonaj lansată Ia Man
galia din 1978, cînd. la indica
ția secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
aici, a fost edificată una dintre cele
mai mari unități de construcții și
reparații navale din țară. (George
Mihăescu, corespondentul „Scîn
teii").

ZALĂU : Depășire record la export

Mineralierul „Baraolt"

a fost lansat

pre mai multe recorduri în pro
ducție ale navaliștilor din Manga
lia. Astfel, ca urmare a premontării pe platforme <) bloc-șecțiilor
în greutate^ de 600—900 tone, a
montării motorului principal în
monobloc, intr-o hală specială, și'
a folosirii unei tehnologii moder
ne, de mare productivitate, pentru
sablare și vopsire, durata de con
strucție a corpului navei a fost re
dusă la 114 zile, față de șase luni,
cît a necesitat montajul în doc al
navei precedente. De asemenea,
timpul de manoperă a fost redus
la jumătate, realizîndu-se o creș
tere a productivității muncii de 2.3
ori mai mare. Și încă un succes

,

Din docurile Fabricii de construc
ții și reparații de nave Mangalia
a fost lansat cel de-al 4-lea
mineralier de 65 000 tdw — „Bara
olt". Tovarășul Emil Ilie, secreta
rul comitetului de partid al aces
tei unități industriale, ne-a rela
tat, în legătură cu noua navă, des

Hotărît să întîmpine cu noi și semnifi
cative rezultate sărbă
toarea
națională a
poporului român, co
lectivul de oameni ai
muncii de la între
prinderea de conduc
tori electrici emailați
din municipiul Zalău
a livrat de la începu
tul anului, suplimen

tar, la export, o pro
ducție marfă în va
loare de 17,5 milioane
Iei. Este cea mai mare
depășire
înregistrată
în istoria întreprinde
rii, comparativ cu aceeași perioadă din
alți ani. De notat că,
recent, au fost pregă
tite 8 noi instalații
pentru producția’ des

tinată exportului, ■ In
același scop au fost
specializate noi linii
de
fabricație,
fapt
care face posibilă rea
lizarea în primele 8
luni în proporție de
75 la sută a planului
anual la export. (Eu
gen Teglaș, corespon
dentul „Scînteii").
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ENERGIA!

problemă de maximă ÎNSEMNĂTATE
preocupate de maximă RĂSPUNDERE

în bătălia pentru reducerea consumurilor energetice, prin promovarea
unor noi soluții tehnologice, colectivele de oameni ai. muncii din unitățile
industriale nu pot și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe aportul institu
telor de cercetare și proiectare. Lucru cu atît mai valabil cind este vorba
de industria, chimică, unde marea diversitate de procese tehnologice îm
piedică generalizarea automată a unor soluții noi,- oricît de ingenioase ar
fi ele, vizînd reducerea consumurilor energetice sau recuperarea resurse
lor energetice secundare.

Cu 73 000 tone mai puțin
lombustibil consumat.In pre*
:ent, in toate unitățile subordonate
Centralei industriale de produse
morganice, din Rîmnicu Vîlcea, se
lesfășoară o amplă acțiune vizînd
eactualizarea bilanțurilor energeice.
—Pentru ca problema economisi
ți energiei și a combustibililor,' pe
:alea recuperării resurselor energeice secundare, să fie tratată unitar,
a nivelul combinatelor, al unitățior, și nu doar fragmentar, la ni'elul unor secții, al unor instalații,
:ste absolut necesară această reacualizare a bilanțurilor energetice,,
ie spune inginerul Grigore Virtej,
lirectorul general al centralei. Ast.’el, pe lingă scoaterea in evidență a
ifectului soluțiilor de recuperare ailicate pînă acum, va rezulta clar
:e resurse mai există, cum ar putea
:i valorificate ele, dar mai ales care
nstalatii vor trebui reproiectate,
istfel incit să se reducă substanțial
:onsumurile energetice actuale.
Și trebuie spus că sînt numeroase
soluțiile de recuperare și valorifica
re a resurselor energetice aplicate, *
n fiecare din unitățile centralei,
nai ales în ultimii doi ani : de la
■ecuperarea căldurii gazelor arse
>au folosirea drept -combustibil a
inor deșeuri rezultate din procesele
le fabricație și pînă la recuperarea
mergiei din procesele chimice exo;erme, respectiv cu degajare de căliură.
Iar ceea ce țin să sublinieze spe:ialiștii de la fiecare din întreprinlerile centralei este că „R.E.R.-urle“, adică resursele energetice refoosibile, „reprezintă principalul, mijoc care ne permite să cerem de la
iconomie cit mai puțină energie".
Concret, cu cită energie s-a cerut
nai puțin ? în cursul anului trecut,
ie exemplu, doar la Combinatul
:himic Rimnicu-Vîlcea, cu 49170
one combustibil convențional mai
>uțin, iar la Combinatul de produse
:odice Govora cu 23 536 tone. Altfel
:pus, doar în două unități, peste
13 000 tone de combustibil au fost
iconomisite, grație recuperărilor.
în ce a constat însă aportul efec- '
iv al specialiștilor din centrală, din
adrul fiecărei întreprinderi ?
— întrucit vrem să facem recupe
rări pe scară largă, nici nu poate fi
rorba să ne rSzumăm la rolul de
impli executanți, afirmă inginerul
ilarin Rămneamțu, directorul Comlinatului chimic Rîmnicu Vilcea. Ar
:i o mare risipă de timp să aștepăm ca din afară să primim „de-a
;ata“ soluții de recuperare pentru
'iecare instalație în parte.
într-adevăr, așa cum s-a mai spus,
ipecificul proceselortehnologice din

chimie face ca, practic, fiecare so
luție de recuperare a energiei să re
prezinte un unicat, doar rareori potrivindu-se „ca o mănușă", în două
locuri, aceeași rezolvare. O nouă
tehnologie nu poate fi. deci extinsă,
automat, și la alte instalații asemă
nătoare. Și totuși, o serie de soluții
de recuperare au fost extinse, prin
adaptări operative, de la o unitate
a centralei la alta. Așa se explică,
în principal, de ce în fiecare din acestea, recuperările de resurse ener

— Cind soluțiile nu ne-au satis
făcut, am fost în „divergență" cu
proiectanții pînă s-au găsit (rezolvă
rile optime, soluțiile cele mai efi
ciente, afirmă inginerul Ion Lițiu,
șeful serviciului investiții din ca
drul centralei.

Variante
experimentale
pentru găsirea celor mai
bune soluții. Pe mai multi specialiști din conducerea centralei de
resort i-am surprins cind tocmai
analizau rezultatele celor trși va
riante experimentale in vederea
recuperării căldurii din leșia re
zultată, ca deșeu, la fabricarea
sodei de la Combinatul de produse
sodice Govora. Este vorba de imen
se cantități, de ordinul miilor și mii

Cit „cântărește" inițiativa
in rețeta noilor tehnologii
de economisire
getice au ajuns să ocupe, In scurt
timp, o pondere importantă în ba
lanța lor energetică.
Merită aflat, așadar, cum se ac
ționează aici pentru ca tot mai mul
te resurse energetice să fie „detur
nate" de pe calea risipei. în acest
sens, am solicitat precizări de la mai
mulți specialiști din centrală și din
unitățile subordonate.

în primele rindurî — cei
mai buni specialiști. Mai întîiaflăm că, după inventarierea, de
acum aproape trei ani, a resurselor
energetice refolosibile, din fiecare
unitate, s-a trecut la acțiunea hotărită de recuperare a resurselor pen
tru care existau soluții elaborate
deja de cercetarea de profil. Asigu
rarea documentației, execuția și pu
nerea în funcțiune a noilor instalații
n-au fost lăsate să tărăgăneze.
Cum ? Prin stabilirea de răspunderi
precise, nominalizate, pe specialiști,
cu termene stricte de finalizare. Răminea însă de rezolvat problema re
surselor fără soluții de recuperare.
Pentru fiecare tehnologie și instala
ție, în parte, s-au constituit colective
cu cei mai buni specialiști din uni
tăți, centrală, cercetare și proiectare
care au participat și participă, efec
tiv,- la „diagnosticarea" energetică te
meinică a acestora. Scopul : stabi
lirea de programe concrete de recu
perare pentru fiecare instalație și
produs în parte.

lor de tone pe an, care sînt dever
sate la temperatura de 140 grade
Celsius. Prin urmare, o adevărată
mină de căldură care își așteaptă
valorificarea. De altfel, și pe plan
mondial se caută soluții de recupe
rare a acestui prețios rezervor de
căldură, care ridică insă dificile pro
bleme din cauza coroziunii și a de
punerilor provocate în instalațiile de
recuperare.
— întrucît dorim o cit mai grab
nică și eficientă rezolvare, in para
lel cu Institutul, de inginerie tehno
logică și proiectare pentru induștria
chimică și cu Institutul de construc
ții din București, cu care s-au în
cheiat contracte de cercetare, spe
cialiștii noștri au realizat și ei, prin
forțe proprii, o instalație-pilot pe
care se experimentează o altă va
riantă de recuperare, ne spune in
ginerul Grigore Bălintescu. directo
rul combinatului.
De fapt, în cadrul unităților cen
tralei s-a recurs la realizarea, prin
forțe proprii, a unor instalații-pilot
și în cazul altor probleme spinoase,
presupunînd găsirea unor soluții di
ficile din punct de vedere tehnic,
pe care nimeni din afară nu s-a an
gajat să le soluționeze. La ce ser
vesc modelele experimentale reali
zate de specialiști ? Desigur, la ve
rificarea și apoi implementarea fără
tergiversări a noilor soluții de
recuperare. Asemenea soluții se
referă la recuperarea căldurii din
topitura de carbid, prin realiza

rea, în premieră mondială, a unui
recuperator, pilot deocamdată, care
va prilejui economii anuale de circa
10 mii tone combustibil convențional
și 1 600 MWh. Reține însă atenția și
soluția de recuperare a hidrogenu
lui excedentar rezultat de la insta
lațiile de electroliză a clorurii de so
diu de pe platforma Rîmnicu Vîl
cea. De notat. că de Ia proiectare,
execuție și pînă la montaj, totul s-a
realizat prin forțe proprii. Efectul
economic 1
Reducerea consumului
de gaze naturale, la centrala termi
că a combinatului, cu 7,9 milioane
metri cubi pe an. Hidrogenul recu
perat se arde, în amestec cu gaz
metan,, permițînd o economie de 9
mii tone combustibil convențional,
la nivelul unui singur an. în plus.
. 24 milioane metri cubi din hidro
genul recuperat, anual, se folosește
pentru chimizare.
— Fiecare nouă tehnologie ce-și
dovedește eficiența este inclusă, operativ, în programele unitare de
măsuri privind modernizarea insta
lațiilor și recuperarea resurselor
energetice secundare, ne spune in
ginerul Mircea Caragea, director
tehnic al centralei. Iar fiecare temă,
secțiune din program se urmărește
prin trimiterea, în unități, a celor
mai buni specialiști, prin intîlniri
periodice de analiză în consiliile oa
menilor muncii.
Firește că preferabile Instalațiilor
de recuperare de sine stătătoare,
oricît de eficiente ar fi ele, sînt
tehnologiile industriale din care re
zultă cit mai puțină energie secun
dară sau, in cadrul cărora, recupera
rea a fost gîndită încă din faza de
proiectare a respectivelor instalații.
Pe bună dreptate, de ce să faci o
instalație și abia după. ce ai pus-o
în funcțiune să te apuci să faci alte
„fabrici" pentru recuperarea energiei
secundare ? Cam așa judecă specia
liștii din cadrul centralei de produse
anorganice. De aceea, reproiectarea
unor faze tehnologice constituie un
obiectiv urmărit aici cu consecvență.
La unele faze tehnologice ale unor
noi instalații, încă din faza de pro
iectare, s-au' adoptat soluții de îm
bunătățire tehnologică ce au dus la
însemnate economii de energie și de
materiale. în primul rînd, în dome
niul intermediarilor și al pesticidelor unde, pe această cale, s-au rea
lizat economii de 15—20 la sută. Așa
se' și explică, in principal, de ce la
Combinatul din Rîmnicu Vîlcea.
anul trecut, consumul de energie
termică a rămas, practic, același, în
condițiile in care producția-marfă a
crescut cu circa 30- la sută față de
1980.
Sînt doar cîteva acțiuni și Iniția
tive care pun limpede în lumină va
loarea cu totul deosebită pe care o
au creativitatea tehnică, îmbinată cu
priceperea gospodărească, în promo
varea operativă a tehnologiilor mo
derne, eficiente de economisire a
energiei.

Ioana DABlî
Ion STANC1U

buzău:

DIN GRĂDINI —LEGUME
DE BUNĂ CALITATE

în acest an agricol, legumicultorii
buzoieni trebuie să obțină de pe cele
7 400 hectare cultivate o producție
totală de peste 200 000 tone legume,
cu circa 20 000 tone mai mult decit
aii realizat în 1984. Chiar in condi
țiile confruntării aspre cu seceta și
cele cîteva averse de grindină, le
gumicultorii depun eforturi susținu
te care se regăsesc in depășirea pro
ducțiilor planificate, in livrarea
ritmică a produselor la fondul de
stat și ța export.
Faptul că întreg necesarul de ma
terial săditor și semințe de bună ca
litate s-au obținut in cadrul unită
ților din județ, sub directa coordo
nare a Stațiunii de cercetare și pro
ducție legumicolă Buzău, plantarea
tomatelor, ardeilor, vinetelor. s-a
efectuat la timp, iar prin executarea
lucrărilor de întreținere, a trata
mentelor fitosanitare în condiții de
bună calitate și asigurarea necesa
rului de apă prin sistemele de iri
gații, culturile s-au dezvoltat vi
guros, in foarte multe unități preliminindu-se depășirea producțiilor
planificate la unitatea de suprafață.
„Pentru
realizarea și depășirea
indicatorilor de plan la fondul de
stat și fondul de autoaprovizionare
— ne spune tovarășul Ștefan Răduică, inginerul-șef al trustului ju
dețean al horticulturii — s-a avut
in vedere ca amplasarea culturilor
duble și succesive de legume să
se facă numai in zonele cu sursă
sigură de apă, in momentul de față,
toate cele peste 2 500 hectare, cu
850 hectare mai mult decit în anul
trecut, avînd asigurat necesarul de
apă, culturile fiind bine întreținute,
fapt ce ne dă garănția obținerii unor
substanțiale sporuri de producție".
Cu rezultate bune în această cam
panie de recoltare a legumelor, des
fășurată sub semnul urgenței și al
calității, se înscriu ca de obicei oa
menii muncii de la întreprinderea
de producere și industrializare a le
gumelor și fructelor Rîmnicu Sărat,
unitate distinsă
pentru rezultatele
obținute în 1984 cu „Ordinul Muncii"
clasa a doua, țnginerul-șef cu pro
ducția horticolă, Nicolae Manolache,
a ținut să ne precizeze că planul la
mazăre a fost depășit cu 400 tone,
la varză, din cele 196 tone planifica
te s-au realizat 125 tone, la tomate,
mai sînt de expediat la export doar
70 tone, cu cele mai mari realizări
la acest capitol înscriindu-se ferma
nr. 3 condusă de inginerul Doru Dicianu. Așa după cum aveam să con
statăm, prin specialiștii și lucrătorii
comerciali ai întreprinderii, se asi
gură o bună coordonare a recoltării
și livrării legumelor din fermele
proprii și de la cooperativele agri
cole arondate, preîntîmpinindu-se
pierderile de recoltă și valorificîndu-se superior producțiile obținute.
Mai mult, ambiția de a depăși pro
ducția medie de peste 62 tone to
mate la hectar, obținută de I.P.I.L.F.
Rîmnicu Sărat in 1984, se regăsește
și Ia nivelul unităților cooperatiste.
într-o altă zonă a județului, cu
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La tafreprinteea de panouri și tablouri electrice din Alexandria
Cu citva timp în urmă, la între
prinderea de panouri și tablouri
electrice din Alexandria a sosit o
lomandă urgentă pentru termocen;rala de la Turceni. Se solicita reaizarea
unui lot de echipamente
electrotehnice complexe. Dar nu a:easta era problema. Termenul de
ivrare solicitat de energeticieni era
nai scurt decit durata ciclului nor
mal de fabricație. Ce era de făcut ?
Comanda respectivă a fost încredin
țată formațiilor conduse de Mihai
VIilitaru și Sava Pascariu, sub îndru
marea maistrului Gheorghe Siretu.
Rezultatul ?
Printr-o
mobilizare
•kemplară a oamenilor s-a reușit
•educerea ciclului de fabricație cu
10 de zile. La rindul lor, tot în ultima
perioadă, muncitorii din echipele
tonduse de Viorel Ciobanu și Con
stantin Neață, din brigada maistru,ui Ștefan Ciuraru, au finalizat cu
louă săptămini mai devreme echipa
mentele de comandă pentru stații
Ie foraj — produse solicitate de, în
treprinderea „1 Mai" din Ploiești în
zederea onorării operative a unui
pontract Încheiat cu un partener de
peste hotare.
Am considerat firesc să prezentăm
aceste fapte deoarece rezultatele ob
ținute în ultima perioadă de colecti
vul acestei întreprinderi vin să con
firme instaurarea unui stil de muncă
mai eficient, operativ, în organiza
rea și conducerea întregii activități
pentru realizarea planului. Așa se
explică faptul că, după ce în luna
ianuarie a înregistrat o nerealizare
de aproape 30 milioane lei la pro
ducția fizică, pînă la sfîrșitul celor 7
luni care au trecut din acest an în
treprinderea a reușit să recupereze
integral toate restanțele. Ba, mai
mult, a obținut o producție-marță
suplimentară în valoare de 2,5 mi
lioane lei. Ce factori au contribuit
la marcarea acestui reviriment ?
Din ansamblul de măsuri tehnicoorganizatorice luate de conducerea
unității se detașează acțiunile între
prinse pentru perfecționarea fluxuri
lor de fabricație, îndeosebi in secția
confecții metalice. Aici au fost puse
în funcțiune două linii tehnologice
de profilare, ceea ce a permis tre
cerea la organizarea muncii în flux
continuu. Așa cum ne-a precizat in
ginerul loan Chișu, șeful secției, această importantă realizare tehnică
se datorește și muncii pline de pa
siune a tehnologului Florea Gheor
ghe, maiștrilor Marin Geantă și Con
stantin Bățăuș, reglorilor Ion Matei
și Nicolae Badea. Prin reorganizarea
procesului tehnologic, productivita
tea muncii a crescut în această sec
ție cu aproape 30 Ia sută. în plus,
s-a făcut o tipizare a reperelor fa
bricate, ceea ce asigură obținerea
unor importante economii de materii
prime și energie electrică.
în același context, al eforturilor
întreprinse în vederea creșterii pro
ductivității muncii, se înscriu și mă
surile luate pentru folosirea cu ran
damente mai înalte a mașinilor și
utilajelor din dotare. în mod special
s-a acționat rentru reducerea pe
rioadelor de efectuare a reparațiilor
planificate. în acest scop, în cadrul
atelierului mecanic s-au asimilat în
fabricație o serie de piese de schimb,
care pînă nu de mult se aduceau
din import. Prin asigurarea din timp

a pieselor de schimb necesare, prin
buna organizare a muncii, durata
reparațiilor s-a redus simțitor, iar
opririle accidentale au fost practic
eliminate. Totodată, așa cum ne-a
precizat inginerul Marinei Neguțu,
de la atelierul mecano-energetic, lu
crările de reparații au fost organi
zate pe secții și pe tipuri de mașini,
ceea ce a permis îmbunătățirea ca
lității lucrărilor și reducerea duratei
acestora.
Din simpla lor prezentare, măsuri
le luate nu par spectaculoase. în
schimb,
eficiența lor este certă :
indicele de utilizare a mașinilor și
utilajelor a crescut de la 77,3 Ia sută
in primul trimestru Ia 92,7 la sută
in cel de-al doilea trimestru.
Nu mai puțin importante sînt și
acțiunile întreprinse pentru înnoirea
și modernizarea produselor, pentru
ridicarea nivelului lor tehnic și ca
litativ. în perioada care a tre.cut din
acest an au fost asimilate în fabri
cație tablouri electrice de distribuție
și acționare pentru c'entrale termo
electrice pe bază de cărbune, echi
pamente de comandă electronică
pentru instalațiile de foraj, panouri
de comandă electrotehnică pentru
mașini-unelte agregat, noi tipuri de
interfoane etc. Gradul de înnoire și
modernizare a producției a ajuns la
85 la sută. Inginerii Ion Nicolescu,
Octavian Ionescu, Constantin Gheor
ghe, Eugen Iordan sînt numai cîțiva
dintre oamenii care își fac un titlu
de mindrie din rezolvarea unor pro
bleme tehnice dificile, din căutarea
și propunerea unor soluții de îmbu
nătățire a concepției constructive a
produselor, de modernizare a teh
nologiilor de fabricație.
Cu toate rezultatele bune obținute
în ultimele luni, nu se poate omite
totuși faptul că există încă serioase
rezerve
in ce
privește folosirea
timpului de lucru. Numai absențele
nemotivate înregistrate în perioada
ce a trecut din acest an însumează
peste 6 000 ore-om. Desigur, în acest
caz, un rol deosebit revine consiliu
lui oamenilor muncii, organizațiilor
de partid și de tineret, Comitetului
sindicatului, care trebuie să acțione
ze cu mai multă fermitate și răspun
dere pentru întărirea disciplinei în
muncă.
Mult mai complexă este însă o altă
problemă. Colectivul unității nu și-a
onorat în primul semestru al anu
lui 53 de contracte încheiate cu
diverși beneficiari.
(Planul a fost
totuși realizat și depășit prin onora
rea in avans a unor comenzi pentru
care s-a asigurat baza tehnico-materială). Cum se explică această si
tuație ? La realizarea producției, în
treprinderea colaborează cu peste
120 de furnizori, care trebuie să li
vreze diferite aparate și materiale.
Deci
unitatea își poate desfășura
bine activitatea numai în condițiile
unei perfecte colaborări cu unitățile
furnizoare. Este de remarcat faptul
că personalul serviciului aprovizio
nare încearcă să rezolve toate pro
blemele ce apar de la o zi la alta.
Se fac deplasări la furnizori, se ține
o legătură permanentă cu aceștia
prin telefon sau telex. Totodată, fie
cărui membru al conducerii opera
tive a întreprinderii i se încredin
țează spre rezolvare și sarcini pe
linia aprovizionării tehnico-materia-

le. Și de cele mai multe ori, inclusiv
cu ajutorul centralei industriale de
resort, problemele sînt soluționate.
Meritoriu este și faptul că s-a reușit
asimilarea în fabricație in cadrul în
treprinderii a unor aparate.
Totuși, o serie de contracte nu au
putut fi onorate deoarece unitățile
colaboratoare nu au livrat la timp
unele aparate care intră în compo
nența echipamentelor respective. La
secția echipări electrice unicate,
maistrul Ion Anton ne-a arătat mai
multe loturi de produse care nu pot
fi finalizate deoarece lipsesc unele
repere. La un lot de panouri de sem
nalizare centrală, comandă și protec
ție, de pildă, se așteaptă încă de
„ anul trecut sosirea unor relee de
’ frecvență, de control sincron și de
protecție la distanță. Paradoxal este
faptul că aceste panouri, în valoare
de aproape 60 milioane lei, nu pot
fi livrate unor unități din cadrul
Ministerului Energiei Electrice da
torită neasigurării unor aparate de
către Institutul de cercetări și mo
dernizări energetice București, care
aparține de același minister.
La fel stau lucrurile și în cazul

unor întreprinderi care fac parte,
împreună cu unitatea din Alexan
dria, din aceeași centrală sau din
același minister. Directorul comer
cial al întreprinderii, tovarășul
Nicolae Frăsineanu, ne-a prezentat
liste întregi de unități care nu-și
respectă obligațiile contractuale ce
le revin. Printre acestea se numără
întreprinderea „Electromureș" din
Tîrgu Mureș, care are restanțe foarte
mari în livrarea papucilor de sertizare. O altă unitate din aceeași cen
trală, întreprinderea de elemente de
automatizare București, are mari res-

tanțe în livrarea microprogramatoarelor și a, integratoarelor electronice.
Și astfel de exemple ar mai putea
fi date.
Pornind de la această situație, este
absolut necesară intervenția opera
tivă a centralei industriale și minis
terului de resort, pentru a fi soluțio
nate toate problemele ce condițio
nează desfășurarea în bune condiții
a relațiilor de cooperare, în primul
rînd între propriile unități.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

tradiție in legumicultura, la Gherăseni, consemnăm o fructuoasă între
cere intr'e ferma nr. 12 a asociației
economice de
stat și cooperatiste
Buzău și ferma cooperativei agrico
le Gherăseni. Despre tînăra și am
bițioasa ingineră Loti Cismaru am
mai scris acum două, luni, cind o
furtună puternică afectase în mare
parte cele 6 hectare de solarii -cu
ardei gras ale fermei nr. 12 pe care
o conduce. Am regăsit-o suprave
ghind cu atenție lucrările de recol
tare și sortare. După ce în autoca
mionul 21-BZ-513 au fost încărcate
toate cele 480 de lădițe cu ardei de
bună calitate, a mai verificat încă
o dată așezarea lor și l-a atenționat
pe șoferul Gheorghe Rădan să con
ducă cu grijă „pentru a nu-i1 strica
marfa". „Credeați atunci că mi-am
pierdut curajul — ne dojenește această tînără specialistă. După cum
vedeți, n-am abandonat lupta și am
reușit să livrez pină acum 85 tone
de ardei". în depozitul de sortare al
fermei am stat de vorbă și cu cîteva
familii de legumicultori — Virgil și
Rădița Sava, Gheorghe și Voica Bănuță, Ion și Elisabeta
Crăciun, a
căror medie de vîrstă nu deoășește
30 de ani, cu Alexandra Dorobanțu,
Anica Păduraru și Alexandra Poncea. de la care am reținut că pînă
in prezent nu s-a înregistrat nici un
refuz de calitate, recepționerul avînd
numai cuvinte de laudă față de
munca responsabilă și producția
bună
livrată de colectivul acestei
ferme, care aspiră la un loc fruntaș
în cadrul asociației și, de ce nu,
chiar pe județ.
Aceleași
aprecieri îmbucurătoare
le-am auzit la rampa de expediere
a legumelor de la
Ulmeni, in ce
privește produsele livrate de legu
micultorii de la C.A.P. Gherăseni.
Inginerul Valeriu Călin, președintele
unității, a ținut să ne precizeze :

„Producerea tomatelor pentru ex
port a fost încredințată, ca și în cei
lalți ani. unei formații de 32 oa
meni, cu experiență, fiecăruia revenindu-i cite 16 arii de solar. Se lu
crează în acord global, producția —
pină acum au fost livrate la export
1,60 tone tomate — este valorificată
superior și, implicit, se cîștigă bine.
Săptăminal, s-au aplicat tratamente
fitosanitare, iar plantele nu au sufe
rit nici un minut din lipsă de apă,
și, după cum vedeți, fructele sint
bine dezvoltate, sănătoase, frumoa
se, intr-un cuvînt, apte pentru ex
port. Săptămîna viitoare vom în
cheia livrările cu o substanțială de
pășire de plan. în același timp, acordăm o deosebită atenție culturi
lor duble,. întreținerii și irigării prin
brazde a celor 30 hectare cu varză,
10 hectare cu castraveți și 15 hec
tare cu tomate".
Cu rezultate bune se inscriu și
legumicultorii de la C.A.P. Brădeanu. „Cu 60 tone de tomate obținute
in medie la hectar — ne spune pre
ședintele unității Constantin Harpalete — am realizat planul la export
pînă acum în proporție de 82 la
sută și există toate condițiile să-1
depășim".
în raidul nostru prin grădinile de
legume am întîlnit, la recoltat, ală
turi de cooperatori și muncitori, nu
meroși elevi. în fermele I.A.S. Rimnicu Sărat lucrau cu spor 120. de
liceeni din orașul Rîmnicu Sărat, iar
în salba de grădini de pe valea Bu
zăului se aflau organizați in tabere
de muncă patriotică peste 400 de
elevi din municipiul Buzău. în acest
fel se asigură strângerea și livrarea
ritmică, fără pierderi, a bogatei re
colte din acest an.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii”

râoia ie la M să pritââ,
primăvară, rădăcini in cit mai
multe unităti agricole!
® După o perioadă lungă de întrerupere, cultura ustu
roiului a fost reluată de mai mulți ani © în acest an 40 de vagoane de usturoi de pe 50 hectare © Cu spri
jinul Institutului agronomic din Timișoara se fac experi
ențe pentru creșterea în continuare a producției • Un
sistem de retribuire a cooperatorilor foarte stimulativ
•La Cenad, județul Timiș, cultura
usturoiului, a usturoiului din soiul
„de' Cenad", a fost reluată și încă
pe o suprafață
mare. Acum, la
Cenad, s-au adunat 40 vagoane. Da,
a^se citi corect — 40 de vagoane de
usturoi ! Este o realizare de seamă
și iată de ce.
Un timp,- cooperativa agricolă din
Cenad, cit șl alte unități agricole cu
terenuri
favorabile acestei plante,
abandonaseră cultivarea usturoiului.
Chiar țăranii cooperatori din aceas
tă comună nu-1 cultivau decit pe
straturi mici lingă casă. De ce s-a
întîmplat așa, ne explică președin
tele cooperativei agricole, inginerul
Vasile Tîrziu.
— în cooperativă — răspunde pre
ședintele — lipsind un sistem stimu
lativ de retribuire a celor care lu
crau în acest sector, usturoiul nu a
mai putut fi plantat la timp și în
grijit corespunzător. Este o legumă
care are anumite pretenții, dintre
care prima și cea mai greu de în
deplinit
este plantarea timpurie,
imediat după topirea zăpezii, lucra
rea executîndu-șe în acest caz nu
mai manual.
— Cum a redresat cooperativa
agricolă cultura usturoiului ?
— împreună cu
trustul hor
ticol județean am decis să re
introducem
în
cultură
usturo
iul „de Cenad". Cum țăranii din
comună pierduseră acest soi, am
apelat Ia „Agrosem", unde am găsit,
nu știu prin ce noroc, 1 800 kilo
grame. Cu această cantitate am
plantat primele hectare, suprafața
cultivată crescînd apoi de la 20 la
50 hectare și ne gîndim ca în viitor
să cultivăm
o suprafață și mai
mare. Deși calculele nu sint înche
iate, după aprecierile noastre vom
realiza, în medie, 8 000 kg la hectar.
Cit privește rentabilitatea, usturoiul
fiind destinat pentru sămînță, ne

aduce un venit bun. Mai exact,
160 000 lei la hectar, din care 41000
sint beneficii. Adică, de pe. cele 50
hectare cultivate încasăm un' venit
tie 8 milioane Iei, tot atît’ cît de
pe 800 hectare cu grîu. Anul trecut
veniturile realizate din cultivarea
usturoiului, precum și cele proveni
te din alte sectoare, au contribuit ca
unitatea noastră să obțină beneficii
de 9 milioane lei.
Cum am procedat ? Noi cultivăm
usturoiul pe un teren cu structură
lutonisipoasă și chiar pe lăcoviști.
Toamna se execută o arătură adincă, solul se nivelează, astfel incit
primăvara devreme să se poată trece
la plantat. Suprafața de teren este
repartizată pe formații de muncă și
pe oameni. Cooperatorii execută
toate lucrările : plantare, întreține
rea culturii și recoltarea.
— Lucrurile ar părea foarte sim
ple. în multe locuri nereușita culti
vării usturoiului este pusă pe seama
atacului de nematozi. Oare la Cenad
acești viermișori sînt mai inofen
sivi ?
— Soiul de usturoi de Cenad este
mai
timpuriu, dă recolte mari la
hectar, se spune că ar fi și mai
rezistent la atacul nematozilor. Rea
litatea este că noi nu dăm posibi
litatea
acestor dăunători să atace
bulbii de usturoi după ce au fost
plantați. Și aceasta foarte simplu.
Așa cum arătam, plantăm usturoiul
foarte devreme, în februarie, imediat
după topirea zăpezii. Or, cind tem
peratura solului este scăzută, nematozii nu mai atacă, iar usturoiul în
colțește și crește
foarte
repede.
Bineînțeles, a planta în solul abia
dezghețat nu-i o treabă tocmai ușoa
ră. Oamenii sînt nevoiți să depună
eforturi mari.
Sistemul nostru de
retribuire după valoarea producției
realizate ii îndeamnă să planteze
usturoiul cît mai devreme, să exe
cute la timp și lucrările de întreți
nere. Mai exact, sînt retribuiți in
acord global, rcvenindu-le 35 la sută
din valoarea usturoiului livrat. La
început au fost mai puțini cei care
au îmbrățișat ideea cultivării ustu
roiului, dar cînd au văzut ce sume
se pot încasa, numărul lor a crescut,
astfel incit acum toți cooperatorii
au angajat o anumită suprafață din
această cultură în acord global. în
timpul recoltării ies la lucru sute
de oameni — toți membrii familiilor
respective.
Lucrurile nu se opresc aici. Ală
turi de solele cultivate cu usturoi
erau parcele mai mici, fiecare avind
cite o tăbliță. Aflăm că sînt cimpurilo experimentale ale cooperativei,
unde se încearcă diferite căi de spo
rire a producției la cultura usturo
iului. Experiențele au fost organizate
cu sprijinul catedrei de legumicul
tura de la Institutul agronomic din
Timișoara. Ele urmăresc deteminarea densităților optime de plante
la hectar, dozele de îngrășăminte ș!
cea mai potrivită adîncime de plan
tare, găsirea celor mai adecvate me
tode de lucrare a solului. Și, Bine
înțeles, prin selecție, continuă ame
liorarea soiului de usturoi de Cenad,
astfel incit să se poată obține o pro
ducție de 10 000—14 000 kg la hectar.
De la Trustul horticol Timiș am,
aflat că și în alte cooperative
agricole din județ a fost extinsă
cultura usturoiului atit pentru să
mînță, cît și pentru consum. To
tuși, în magazinele I.L.F. încă nu
a apărut usturoiul, iar pe piața ță
rănească se vinde cu 1—2 lei căpățîna, preț care cam ustură pe cum
părători. De aici și concluzia că
experiența de la Cenad în ce pri
vește cultivarea usturoiului ar trebui
mult extinsă în toate zonele favo
rabile acestei culturi. Și aceasta cu
atit mai mult cu cit usturoi de săminț^ există.

gospodărește!
Pentru activitatea și rezultatele
deosebite obținute în anul 1984, In
spectoratului silvic județean Vrancea
i s-a decernat recent „Ordinul mun
cii" clasa I. Este un merit al silvi
cultorilor vrînceni,’ un motiv de rea
le satisfacții care îi onorează, dar îi
și obligă la noi împliniri. In această
privință, ing. Mircea Diaconu, inspector-șef al Inspectoratului silvic ju
dețean, ne-a vorbit despre preface
rile ce au avut loc în dezvoltarea și
exploatarea fondului forestier, des
pre munca plină de pasiune și răs
pundere a oamenilor care cultivă și
întrețin pădurea, care fructifică cu
eficiență sporită produsele ei.
— Pentru început, vă rugăm să
vă referiți la mutațiile de ordin can
titativ și calitativ pe care le-au cu
noscut pădurile vrincene in anii so
cialismului, cu deosebire în cele două
decenii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R.
— După ce toate pădurile au de
venit bun al întregului popor, în
Vrancea s-au realizat mari acțiuni de
refacere a fondului forestier. Benefi
ciind din plin de grija conducerii
partidului și statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
din inițiativa și cu sprijinul
său
nemijlocit a fost elaborat „Progra
mul național pentru conservarea și
dezvoltarea fondului forestier în pe
rioada 1976—2010“ — primul program
din istoria țării care legiferează pe
o perioadă de 35 de ani, într-o con
cepție unitară, măsurile ce se im
pun pentru valorificarea superioară
a acestei mari bogății a patriei. Pre
vederile acestui program se înfăp
tuiesc și în județul nostru.
In ultimii 20 de ani, sectorul fo-

restier din județul nostru a beneficiat
de mai bine de o jumătate de mi
liard de lei fonduri de investiții care
au permis împădurirea în fondul fo
restier de stat și local a peste 24 000
ha, readucerea in circuitul economic
a peste 3 300 ha terenuri degradate
din afara fondului forestier, inapte
culturilor agricole, înființindu-se pe
3 280 ha culturi speciale pentru pro

La baza acestor rezultate, pe care
noi le considerăm normale, stau răs
punderea, spiritul muncitoresc revo
luționar și dragostea de meserie a
silvicultorilor vrînceni. Cu toții, cei
o mie de oameni ai muncii care al
cătuiesc colectivul nostru sint hotărîți
să acționeze fără preget pentru a
dezvolta fondul forestier din județul
nostru, pentru a face pădurile mai

în unitățile Inspectoratului silvic județean Vrancea
ducerea celulozei și colofoniului ; de
asemenea, pe 1 045 ha s-au realizat
plantații de arbori și arbuști fruc
tiferi. Concomitent, au fost organiza
te și dezvoltate noi capacități de
producție și activități industriale.
Toate acestea au făcut ca, în acest
an, față de 1965, producția fizică să
fie de 4 ori mai mare, iar valoarea
produselor destinate exportului să
crească de 15 ori.
— tn mod concret, cu ce rezultate
veți încheia actualul cincinal ?
— Am realizat cu mult înain
te de termen toți indicatorii ac
tualului cincinal. Acum, prelimi
năm să realizăm suplimentar pină
la finele anului o producție sil
vică de 121 milioane lei, investiții în
valoare de circa 35 milioane Iei, li
vrări de produse către fondul pieței
in valoare de 17,8 milioane lei, pes
te 500 ha împăduriri, 6 500 ha tăieri
de îngrijire a arboretelor tinere ș.a.,
pregătind astfel cit mai bine noua
etapă a activității noastre din cel
de-al 8-lea cincinal.

productive și a valorifica cit mai
bine resursele de care acestea dispun.
— Vă rugăm să vă referiți la cîte
va dintre colectivele care s-au evi
dențiat in munca pentru refacerea și
îmbogățirea fondului foresțier, pen
tru valorificarea resurselor' pădurii.
— îmi cereți un lucru destul de
greu, deoarece toate ocoalele, brigă
zile, districtele, formațiile și echipe
le de muncă și-au realizat și de
pășit substanțial sarcinile ce le-au
revenit. Deci, ambiția și răspunderea
în muncă, dublate de o permanentă
și susținută preocupare a oamenilor
pentru folosirea deplină a mijloa
celor tehnice din dotare și a timpu
lui de lucru, le consider elemente
determinante în obținerea rezultate
lor noastre. Este adevărat că, din
tre subunitățile inspectoratului, s-au
situat pe primele trei locuri ocoale
le silvice Gugești, Dumitrești și Foc
șani, conduse de inginerii Ion
Neacșu, Ion Roșcan și Iuliana Stamatin, dar și celelalte colective se
evidențiază prin obținerea unor pro-

ducții superioare de răchită, fructe
de pădure, plante medicinale, rășină,
produse apicole, semințe, furaje,
vînat viu și împușcat, pește (păstrăv),
sucuri și băuturi răcoritoare, prin rea
lizarea de lucrări calitativ superioa
re, în condiții de eficiență sporită.
— Indiscutabil, inalta distincție ce
le-a fost acordată ii ambiționează și
mai mult in muncă pe silvicultorii
vrînceni. Care sînt, așadar, direcțiile
■ principale de acțiune, planurile de
viitor pentru a consolida și dezvolta
rezultatele obținute ?
— Acționăm permanent pentru în
tărirea și buna . organizare a celu
lelor de bază din silvicultură — can
tonul, brigada, districtul — locurile
către care copverg toate deciziile și
unde se înfăptuiesc toate acțiunile și
lucrările. Avem șefi de district și
brigadă bine pregătiți, care conduc
efectiv procesul de producție silvică
— de la recoltarea semințelor, pro
ducerea materialului de plantat, exe
cutarea lucrărilor de împădurire, .
pînă la realizarea de produse și sor
timente oferite de pădure. Avem, de
asemenea, o bună dotare tehnică și
un număr corespunzător de oameni
cu pregătire medie tehnică și superi
oară, capabili și hotărîți să valorifice
superior potențialul stațiunilor fores
tiere, să sporească rolul pădurii de
protecție a mediului înconjurător.
Noi ne-am realizat sarcinile de
plan și în acest an, dar sîntem hotărîți să îmbunătățim, în continuare,
activitatea noastră pentru ca acumu
lările cantitative să determine real
mente noi salturi calitative absolut
necesare și in silvicultură.

Neculai ROȘCA
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DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

Seira

vie a dezvoltării localităților

împreună cu consiliile populare ale județelor Olt, Bacău și muni
cipiului București, Consiliul popular al județului Iași a fost distins cu
Ordinul Muncii clasa 1 pentru ocuparea locului 1 pe țară in întrecerea
socialistă. Este motivul pentru care, in această perioadă ce precede
Congresul consiliilor populare, prilej de larg schimb de experiență
asupra activității organelor locale ale puterii și administrației de stat,
am încercat să conturăm unele elem’ente din stilul și metodele de
muncă ale instituției ce a primit înalta distincție.

Documentarea a început print'r-o
întrebare adresată tovarășului Neculai Ibănescu, prim-vicepreședinte
al comitetului executiv al consiliu
lui popular județean, despre stilul,
metodele și modalitățile muncii. Răs
punsul însă a orientat discuția spre
temelia mai adîncă a acestui stil :
— Desigur — ne-a spus interlo
cutorul — se pot contura unele me
tode și modalități specifice stilului
de muncă al fiecărei unități. Mai
importantă mi se pare însă urmă
toarea precizare : strategia și obiecti
vele participării la întrecere sint
identice cu strategia și obiectivele
muncii de zi cu zi. Activitatea gene
rală a unei localități, a unui județ
implică și elemente de distanțare sau
de răminere în urmă față de com
petiția generală de hărnicie, price
pere, bună gospodărire în care se
înscriu toate localitățile și județele.
— Are această precizare vreo im
portanță practică 1
— Are, pentru că se leagă de în
țelegerea generală a rolului și me
nirii consiliilor populare in viața
economică și socială, înțelegere de
care depinde și succesul activității
acestora. Mă refer in special la
două aspecte. Primul : de la un an
la altul au sporit atribuțiile și răs
punderea organelor locale ale pu
terii și administrației de stat față de
coordonarea unitară a activității pe
plan local, inclusiv a
activității
economice ; această lărgire a com
petenței impune depășirea unei vi
ziuni funcționărești limitate, a unui
edilitarism unilateral, presupune si
tuarea noastră la nivelul înțelege
rii că forța și seva oricărui progres,
inclusiv edilitar, nu poate decurge
decit din vigoarea activității econo
mice. Al doilea aspect : viața și
evoluția economico-socială pe plan
local sint de nedesprins de viața și
evoluția generală a țării, așa cum
viața oricărei celule se armonizează
cu viața organismului din care face
parte ; în fiecare etapă, preocupa
rea, orientările și prioritățile in
munca exercitată de organele lo
cale trebuie să se afle în strinsă
concordanță cu imperativele gene-ale ale momentului, iar perfecțio
narea activității, afirmarea demo
crației muncitorești revoluționare se
întrepătrund cu perfecționarea ge
nerală a statului, cu sporirea rolu
lui acestuia. Cu cît procesul autoconducerii și autogospodăririi reacțio
nează mai prompt, mai eficient la
orientările și ritmurile generale ale
economiei, cu atît întreaga activitate
— inclusiv edilitară, culturală, gos
podărească — progresează mai rapid.
— Spre exemplu, care sint priori
tățile actuale în activitatea' Consi
liului popular al județului Iași ?
— Unu : susținerea comerțului ex
terior al țării cu produse din acti
vitatea economică proprie a consi
liilor populare ; chiar și consiliile
comunale vor asigura, fiecare, un
export echivalînd cel puțin cu 8 000
de dolari. Doi : sporirea livrărilor de
mărfuri la fondul pieței ; în com
parație cu anul trecut, numai spo
rul produselor oferite prin industria
mică va fi de 120 la sută. Trei :
dovedirea prin fapte și rezultate a
înțelegerii că materialele recupera
bile și rcfolosibile reprezintă o re
zervă practic inepuizabilă de ma
terii prime ; valorificarea în acest

cadru a tuturor resturilor de me
tal, hîrtie, sticlă, fitingărie, asigu
rarea dezmembrărilor de utilaje și
subansamble casate, toate acestea
fiind realizate și prin conlucrarea
reală, adecvată cu unitățile indus
triei republicane. Patru : creșterea
participării populației Ia activită
țile edilitar-gospodărești ; evităm să
ne complăcem in ideea că nivelul
de pină acum al acestei participări
ar fi suficient, chiar dacă el a pla
sat județul Iași, trei ani consecutiv,
pe locul I în întrecerea între con
siliile populare ; bunăoară, valoa
rea planificată a lucrărilor executa
te prin munca patriotică a cetățeni
lor crește de la 800 milioane în 1984
la 854 milioane lei în anul acesta.
Ele completează în chip fericit nu-

Din activitatea
Consiliului popular
al județului lași,
fruntaș pe țară
în întrecerea socialistă
meroasele obiective realizate prin
contribuția locuitorilor conform Le
gii 20/1971, a căror valoare a fost
de aproape un miliard și trei sute
milioane lei in 1984, adică 161,8 la
sută față de volumul planificat.
Corespondentul concret al acestor
date sintetice l-am regăsit, cu oca
zia
unei
călătorii în aproape
toate localitățile județului. Ar putea
fi descrise pe larg și școlile noi sau
extinse din Belcești, Coarnele Ca
prei, Gropnița, Stelniceni Brăjescu,
grădinițele din Românești și Răducăneni, . dispensarele din Dumești,
Rediu sau Țuțora, s-ar putea relata
amănunțit despre consecințele faste
ale celor aproape 100 de hectare re
date agriculturii în acest județ în
care suprafața arabilă nu a fost
niciodată suficientă, despre impor
tanța socială a unor înfăptuiri de
amănunt, dar de nelipsit din for
mula calității vieții (numai în acest
an : terenuri de sport și locuri de
joacă — 401 ; arbori și arbuști adău
gați zonelor verzi — aproape 3 mi
lioane ; doar modesta satisfacție a
52 de familii din necunoscutul sat
Hoisești de a avea apă curată la
robinet completează
un deviz de
350 de mii de lei, onorat, se înțe
lege, prin munca tuturor sătenilor).
In locul acestor detalii faptice, dru
murile prin județ
ne-au sugerat
însă două observații asupra modului
în care consiliile populare ieșene —
ca organe eminamente
legate de
viață, ancorate în timp — înscriu
activitatea economică în sfera largă
a preocupărilor lor gospodărești.
MOBILITATEA față de trebuințe
și posibilități, reacția promptă la
cerințele momentului, suplețea solu
țiilor adoptate constituie o caracte
ristică de bază a activității de pu
nere în valoare a resurselor locale
și de satisfacere a necesităților
pieței. Comuna Lețcani, hotar în
hotar cu reședința județului, a răs
puns operativ prin constituirea unei
ferme de păsări și vaci cu lapte

trebuințelor aprovizionării marelui
oraț învecinat. Conturîndu-se posi
bilitatea exportării unor confecții,
mai multe ateliere locale au inceput
să Ie execute. Cu o suprafață de
3 000 ha de păduri comunale, consiliile populare s-ar putea considera
bogate în material lemnos ; cuvîntul de ordine e însă
ca prelucrarea acestuia
ursă
mărească îndeaproape solicitările
cele mai avantajoase ; în momentul
de față ele constau în planșete pen
tru desen și pentru proiectare, des
tinate exportului
pe devize liber
convertibile.
O soluție demnă de
atenție o reprezintă recuperarea ma
terialelor refolosibile din marile intreprinderi din Iași și Pașcani, Ca
să nu se încarce fierul
vechi la
grămadă — ci să fie recuperat pe
sortimente — dar nici să nu se irosească timp din programul de lucru
cu dezmembrarea utilajelor clasate
din incinta unităților, au fost consti
tuite echipe de dezmembrare de
către consiliile populare ale celor
două localități, jumătate din valoa
rea recuperărilor
înscriindu-se ca
venituri in bugetul local.
Grija față de TRADIȚIA LOCALA
se dovedește un foarte spornic factor
de progres. Este deosebit de intere
santă și de luat
aminte rodnica
alăturare în economia aceluiași ju
deț a prezenței tehnicii de vîrf și de
mare anvergură, corespunzătoare in
dustriei dc importanță republicană
— electronica, chimia’ de sinteză,
biochimia, ingineria utilajelor grele
etc. — și a activităților strămoșești
sau legate de amintirea strămoșilor,
înviorate, încurajate, coordonate prin
grija consiliilor populare. Peste 60 de
comune întrețin unul sau mai multe
iazuri cu pește, în aceleași bune con
diții ca pe vremea lui Ștefan sau
Rareș. Atelierul de tîmplăric, caretărie și obedărie din Mădirjac a deve
nit atit de vestit în Moldova pentru
căruțele, uneltele, războaiele de țe
sut, jugurile meșteșugit sculptate,
incit consiliul popular din această
localitate restrinsă și izolată e gata
oricînd să-și asume răspunderea or
ganizării unei mici fabrici de ase
menea produse. Școlarii din Ruginoasa au obținut gogoși de mătase
în condiții de mai mare productivi
tate decît subunitatea sericicolă spe
cializată din aceeași localitate. Șl
pentru că am menționat această co
mună cu rezonanță istorică, amin
tim că înseși istoria și etnografia
stau la loc de cinste în preocupările
gospodărești ; de la obiectivele de
notorietate națională — castelul
domnului Unirii sau vatra neolitică
de la Cucuteni — și pină la obiec
tele cu miros de levănțică din lăzile
de zestre, bătrînești, sau la uneltele
străvechi ale tehnicii populare, re
licvele dăinuirii pe aceste plaiuri
sint colecționate cu atenție sacră,
conservate și repuse în circuitul cu
noașterii, prin osîrdia consiliilor
populare ; în bugetul Aiultor locali
tăți autofinanțate activitățile de tip
muzeal nu lipsesc de la capitolul
cheltuieli, dar nici de la capitolul
venituri.
Această fericită trăsătură a stilu
lui de muncă specific consiliilor
populare, de a scruta și trecutul, și
viitorul, de a reacționa prompt la
cerințele prezentului, imprimă acti
vității lor
economico-gospodărești
dinamism, varietate și profunzime,
calități care iși
lasă o puternică
amprentă în viața și aspectul ju
dețului la care ne-am referit.

Primire h C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R., a primit,
joi, delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist Chinez, condusă de to
varășul Wang Shoudao, membru al
Comitetului Permanent al Comisiei
Centrale Consultative a Partidului
Comunist Chinez, care, la invitația
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a efectuat, în perioa
da 25 iulie — 8 august a.c„ o vizită
pentru documentare și odihnă în țara
noastră.
In cadrul convorbirii care a avut
loc cu acest prilej, desfășurată într-o
atmosferă caldă, au fost evocate ra
porturile de strinsă prietenie și co
laborare dintre cele două partide,
țări și popoare, evidențiindu-se do

rința ambelor părți de a le dezvolta
și întări continuu, pe multiple pla
nuri, in spiritul convorbirilor și în
țelegerilor convenite cu ocazia întilnirilor româno-chineze Ia nivel înalt
de la București și Beijing, in inte
resul edificării noii orinduiri sociale
în România și China, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

,

*

In timpul vizitei în țara noastră,
delegația de activiști ai P.C. Chinez
a avut convorbiri Ia C.C. al P.C.R.,
la comitetele județene' de partid
Constanța, Brăila și Brașov. De’ase
menea, oaspeții chinezi au vizitat
unități industriale, agricole, de învățămînt, precum și obiective socialculturale din Capitală și județele
amintite.

încheierea lucrărilor Comisiei guvernamentale
româno-chineze de colaborare economică și tehnică
Joi s-au încheiat Ia București lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei guvernamentale româno-chi
neze de colaborare economică și
tehnică.
în spiritul orientărilor stabilite cu
prilejul întîlnirilor la nivel înalt, a
fost examinat stadiul actual al rela
țiilor economice bilaterale și au fost
convenite noi măsuri și căi menite să
conducă la amplificarea tot mai pu
ternică a colaborării și specializării
în producție și tehnice, in diverse
domenii de activitate, la dezvoltarea
schimburilor reciproce de mărfuri in
cincinalul 1986—1990, în folosul și
spre binele popoarelor român și chi
nez, al cauzei socialismului și păcii.

La încheierea lucrărilor a fost
semnat Protocolul sesiunii de către
președinții celor două părți in comi
sie — tovarășul Ion Dincă, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, și tovarășa Chen
Muhua. membru supleant al Birou
lui Politic ai C.C. al P.’C. Chinez,
consilier de stat.
La semnare au fost prezenți mem
brii celor două delegații, precum și
Angelo
Miculescu,
ambasadorul
României la Beijing, și Yu Hongiiang,
ambasadorul R.P., Chineze la Bucu
rești.
în cursul serii delegația economică
din R.P. Chineză a părăsit Capitala.

în județul Botoșani s-a încheiat recoltarea grîuiui
Oamenii muncii din agricultura
județului Botoșani au încheiat re
coltarea griului pe întreaga supra
față cultivată.
In telegrama adresată cu acest prilej
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de comi
tetul județean de partid, se arată că
în prezent toate forțele sint concen

CURTEA DE ARGEȘ :

trate Ia eliberatul terenurilor de paie
și executarea arăturilor, asigurarea
și selecționarea semințelor pentru
campania de toamnă. De asemenea,
se acționează' susținut la executarea
lucrărilor de întreținere a culturilor,
recoltarea, strîngerea și depozitarea
furajelor, concomitent cu desfășura
rea unei ample acțiuni de transpor
tare în cimp a unor importante can
tități de îngrășăminte organice.
(Agerpres)

Noi linii automate de fabricație

Iscusiți! meșteri ai reputatei în
treprinderi din Cugir au lansat in
magazinele și raioanele de specia
litate ale comerțului de stat un
nou tip de mașină de cusut pe care
au denumit-o, simplu, „Camelia".
Mașină complexă, cu o coloristică
modernă și fiabilitate înaltă. Deși
antrenată Ia pedală, nu cere un
efort deosebit pentru executarea
unor complicate cusături : in zig
zag, decorative, utilitare, tivjt, sto
pat, brodat, matlasat-vătuit, cusut
fermoare, încrețit și altele. Proiectanții și meșterii executanți ai
acestei mașini atj ținut seama, de
astă dată, mai mult ca oricînd, de
estetica prezentării acesteia, de'
modul cum poate fi dispusă
in
ambianta mobilierului existent în
fiecare locuință. Practic, după fo
losire, mașina propriu-zisă se in
troduce în carcasa din lemn, care
poate fi utilizată ca birou, ca su
port TV sau radio, ca dulăpior cu
multiple întrebuințări.
Concepută deci ca un mobilier pe
trei variante — tip masă cu picior
de metal, masă normală și masă
mobilier, mașina „Camelia" poate
concura, cu bune rezultate, cu sura
tele ei mai virstnice „Sanda" și
„Nicoleta". însoțită de un pliant
cu instrucțiuni de utilizare și cu
noaștere a tuturor accesoriilor,
o dată parcurse și însușite corect
toate datele, imaginația posesori
lor acestei mașini e pusă la încer
care in funcție de cusăturile care
se cer executate. Mai
mult,
„văzind și cosind" se pot con
vinge că e vorba de un obiect
indispensabil oricărei
gospodării.
Magazinele comerțului de stat și
raioanele specializate ale acestora
oferă la mn preț accesibil acest
nou, elegant și util tip de mașină
de cusut.

„Argi-Mix" un obiect util
Cite nu se cer într-o gospodă
rie 1 Si cind avem impresia că

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 9 august, ora 20 — 12 au
gust, ora 20. In tară : Vremea va fi
răcoroasă in primele zile, apoi se va
Încălzi ușor începind din vestul tării.
Cerul va prezenta innorărl accentuata

ne-am procurat toate obiectele ne
cesare, ne dăm seama că ne lip
sește, de pildă, un mixer 1
Specialiștii
reputatei întreprin
deri „Electroargeș" au pus, recent
Ia dispoziția comerțului de stat
mixerul electric ARGI-MIX. Dotat
cu trei tipuri de accesorii speciali
zate pentru diverse operații culi
nare (două teluri pentru aluaturi
moi, creme, maioneze, icre ; două
spirale pentru aluaturi consistente
— cozonaci șî diverse prăjituri —
cuțit pentru pasat legume), susnumitul mixer este rapid, comod,
economic.
Ușor de procurat în magazinele
și raioanele de specialitate ale co
merțului de stat, la un preț acce
sibil, ARGI-MIX-uI își probează
utilitatea prin multitudinea de operații pe care le execută în timp
record. Vă veți convinge, fiecare
în parte, cumpărîndu-1 și adăugîndu-1 obiectelor de folosință în
delungată din propria gospodărie I

„Pegas" — o gamă întreagă
de biciclete
Azi, drumurile sint împînzite de
bicicliști. Și nu mai miră pe ni
meni că lucrătorul din agricultură
se duce Ia coasă pe bicicletă, că
fiul lui pleacă în excursie pe. un
„Pegas", că bucureșteanul face sla
lomuri pe două roți printre ava
lanșele de „Dacii" spre, să zicem,
Snagov 1 Și asta, uneori, spre . în
grijorarea firească a slujitorilor
circulației publice mereu la dato
rie ca legile circulației să fie res
pectate cu firească rigoare.
.
Oricum, intr-un secol ca al nos
tru, în care carburanții se comer
cializează, de la un capăt la altul
de lume, cu maximum de parci
monie, bicicleta începe să devinȘ
din ce în ce mai mult un acceso
riu de nelipsit. Asta și explică, in
parte, la noi, strădania specialiș
tilor in crearea și lansarea a nu
meroase sortimente de gen. Numai
tipul „Pegas" are pînă acum peste
zece variante sortimentale.
Echipate cu frină față tip cleș
te, clopoțel, pompă de aer, trusă
cu scule, ' apărătoare de lanț, set

în prima parte a intervalului, cind vor
cădea ploi locale care vor avea șl
caracter de aversă însoțite de descăr
cări electrice șl izolat de grindină in
cea mai mare parte a țării. Apoi cerul
va deveni variabil, iar ploile se vor
restringe in nordul țării. Vîntul va mai
prezenta intensificări ia începutul in
tervalului din direcții variabile, apoi
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 7 și 17 grade, mal coborite în pri
ma noapte, iar maximele între 18 șl

Se-ntîmplă uneori ca, ducindu-ne
tn vacanță, să plecăm cu ideea
preconcepută că, acolo, la munte
sau la mare, se va găsi, de bine,
de rău, o pensiune particulară... Și
cum socotelile de-acasă nu se po
trivesc, vorba înțeleptului, întot
deauna cu cele din tîrg, ne trezim
bătînd casele de odihnă în căuta
rea unei rezolvări de moment, cu
consum de nervi și de timp. Cind
cel mai comod ar fi fost să preîntîmpinăm toate acestea cumpărindu-ne o „căsuță portabilă" din
magazinele comerțului de stat.
Iată numai citeva denumiri ale
noilor modele de corturi — că des
pre ele este vorba — la îndemîna
fiecăruia : ALPIN, PAMIR, DA
CIA, CERNA, AMARA, NARCISA.
DUNĂREA.
Confecționate din materiale tex
tile impermeabile, partea metalică
fiind executată din țeavă tubulară, aceste „căsuțe" miniaturale se
pot ușor împacheta și transporta.
Cu alte cuvinte, drumețind precum
melcul cu casa-n spinare, ai avan
tajul, de invidiat, de a te odihni
in plină natură, de a respira aerul
ozonat al munților, de a te bucura
de briza mării, pe tot parcursul
concediului, netulburat decît de...
neprevăzutele schimbări meteoro
logice. Altfel, „căsuța portabilă"
(se poate mobila după voie, fireș
te, tot din magazinele comerțului
de stat, cu scaune pliante, cu sau
fără spătar, mese pliante, paturi
pliante, saci de dormit, saltele,
perne etc.), e o proprietate dis
cretă, avantajoasă și confortabilă.

Marta CUIBUȘ

26 grade, mal ridicate în sud. Pe
alocuri, cantitățile de apă pot depăși
15 litri pe metrul pătrat în 24 de ore.
Local, in centrul țării, se va produce
ceață. în București : Vreme răcoroasă
în primefb zile, apoi în încălzire ușoa
ră. Cerul va fi temporar noros. Va
ploua in prima parte a intervalului.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat
cu intensificări de scurtă durată la
început. Temperatura minimă va fl
cuprinsă între 11 și 14 grades iar ma
xima intre 22 șl 25 de grade.

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Ecuador, joi a avut loc in
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de’ Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, în
cadrul căreia au fost prezentate as
pecte ale dezvoltării economico-sociale a acestei țări.
Au participat reprezentanți ai
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor
Externe, un numeros public.

zită in portul Constanța navele ame
ricane „Kidd" și „Doyle". în aceeași
zi, conducătorul marșului, viceami
ralul F.B. Kelso, însoțit de un grup
de ofițeri americani, a făcut vizite'
protocolare primarului municipiului
Constanța și comandantului Marinei
militare.
La Monumentul Victoriei din Con
stanța a fost depusă o coroană de
flori ,din partea oaspeților.
(Agerpres)

Joi dimineața au sosit intr-o vl-

Solidaritate cu lupta femeilor din Africa de Sud
și Namibia pentru eliminarea discriminării rasiale!
Astăzi, forțele democratice șl pro
gresiste de pretutindeni marchează
„ZIUA INTERNAȚIONALA
DE
SOLIDARITATE CU LUPTA FE
MEILOR DIN AFRICA DE SUD
ȘI NAMIBIA".
Instituită printr-o rezoluție a
Adunării Generale a O.N.U., aceas
tă manifestare are rolul de a atra
ge atenția opiniei publice mondiale
asupra situației dramatice in care
trăiesc milioane de femei din sudul
continentului african și de a cere
lichidarea umilitoarei politici de
apartheid și discriminare rasială
promovate de autoritățile de la
Pretoria. Intr-adevăr, in deceniile
care au trecut de la venirea la pu
tere a actualului partid guverna
mental al minorității albe (1948),
condiția femeii africane din R.S.Ă.
s-a înrăutățit continuu, iar încer
cările acesteia de a revendica drep
tul la o existență omenească au
fost șl sint reprimate cu cea mai
mare cruzime. O ilustrare elocven
tă a acestor stări de lucruri o
oferă chiar actualele evenimente
din R.S.A. Din august 1984 și pină
in prezent, in cursul represiunilor
declanșate de poliția sud-africană
circa 500 de persoane și-au pierdut
viața și alte citeva mii au fost
rănite, o mare parte dintre acestea
fiind femei. Cea mal recentă vic
timă este o tinără gravidă ucisă
la 16 iulie în apropiere de Witbank.
Aceste represiuni sălbatice nu pot
stăvili insă lupta populației majo
ritare. De mai bine de două săptămini continuă acțiunile de pro
test împotriva instaurării stării de
urgență in-36 de districte ale țării.
Zilnic au loc demonstrații, la care
participă un mare număr de femei.
Se înregistrează ciocniri violente
cu forțele de represiune. Au loc
numeroase arestări. Luind cuvintul
in cadrul recentei Conferințe mon
diale a femeilor de la Nairobi, re
prezentanta femeilor sud-africane
a condamnat cu toată fermitatea
ultimele hotăriri ale Pretoriei,
subliniind că, de fapt, ele nu aduc
nimic nou deoarece de peste un
sfert de veac in țara de la extre
mitatea sudică a continentului exis
tă o continuă stare de urgență, o
sălbatică răfuială cu populația ma

joritară. La fel de grea este și si
tuația femeilor din Namibia, teri
toriu acaparat in mod abuziv de
R.S.A.
Printre personalitățile de frunte
ale mișcării de femei din R.S.A. se
află Winnie Mandela șl Albertina
Sisulu, soțiile cunoscuților condu
cători ai Congresului Național
African — Nelson Mandela șl Wal
ter Sisulu, care de peste 20 de ani
zac in închisorile sud-africane.
Animate de idealurile libertății și
egalității intre toți oamenii, indife
rent de culoarea pielei, ele parti
cipă cu consecvență la lupta antiapartheid, fiind prezente la nume
roase acțiuni organizate in ultimii
ani de femeile sud-africane, așa
cum se poate vedea și in fotografia
alăturată ; în tribuna unei adunări
de condamnare a represiunilor ra
siste, alături de laureatul premiu
lui Nobel pentru pace, militantul
african ' Desmond Tutu, se află
Albertina Sisulu.
Opinia publică din țara noastră,
care urmărește indeaproape lupta
pentru drepturi a femeilor din
R.S.A. și Namibia, folosește prile
jul actualei aniversări pentru a re
afirma cererea de a se pune capăt
represiunilor din aceste teritorii, de
a fi abolită rușinoasa politică de
apartheid și discriminare rasială,
care menține intr-o situație de
adevărată sclavie
milioane de
ființe umane.

20.35 Lumea contemporană șl confrun
tările de Idei • Zările progresu
lui social
20.50 Amfiteatrul artelor , (color). Re
vistă TV a „Cintării României"
21.35 Efigii ale muncii (color). Vocația
de făurari. Reportaj
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PIATRA NEAMȚ : Noi unități prestatoare de servicii

corespondentul „Scinteii"

O „căsuță portabilă"
pentru vacanțele
dumneavoastră

Cronica

pentru felicitările adresate cu ocazia
Zilei naționale a acestei țări. In te
legramă se exprimă convingerea că
relațiile prietenești și cooperarea
dintre R. A. Egipt și România se vor
dezvolta și întări in interesul ambe
lor popoare.

20,00 Telejurnal ® tn Intlmpinarea zilei
de 23 August
20,20 Actualitatea tn economie. De pe
frontul muncii — In cinstea marii
sărbători 1

Sercjiu ANDON
Manole CORCACI

catadioptrii etc, sortimentele amintite sint elegante, ușoare, co
lorate discret, lesne de pedalat.
• Un raid prin magazinele și ra
ioanele de specialitate ale comer
țului de stat din Capitală și din
țară ne poate edifica asupra tipu
lui de bicicletă cel mai apropiat
gustului și preferințelor noastre.

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru. al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă de mulțumire din partea
primului ministru al Republicii
Arabe Egipt, Kamal Hassan All,

tv

VĂ HDTORMĂM DESraE:
Un nou tip de mașină
de cusut, necesară
in orice gospodărie

TELEGRAMĂ

Colectivul întreprin
derii de' produse elec
tronice și electroteh
nice din Curtea de
Argeș — unitate eco
nomică reprezentati
vă creată in „Epoca
Ceaușescu" — rapor
tează îndeplinirea și
depășirea ritmică a
sarcinilor de plan,
lună de lună, cti 15 la
sută, iar in cinstea
marii sărbători națio
nale de la 23 August
onorarea integrală a
comenzilor la export
cu un avans de 8 zile.
„Obținerea acestor re
zultate concretizează
preocupările
noastre
privind creșterile ca
litative și cantitative
ale producției compo
nentelor
electronice
pasive
(rezistoare,
condensatoare, poten
țiometre ș.a.) ne spu
ne directorul
între
prinderii, inginerul Simion Grama. Acțio
năm în principal în
direcțiile perfecționă
rii
organizatorice a
fluxurilor tehnologice
de fabricație, precum
și ale creșterii gradu
lui de mecanizare și
automatizare a pro
ducției prin construi
rea de noi linii auto
mate de fabricație în
cadrul activității de

autoutilare,
inițiind
programul
idee-proiect-produs. Astfel, se
află in probe tehno
logice linia automată
pentru fabricarea rezistoarelor chimice de
0.5 W (in fotografie).
Utilajul va- înlocui operațiile executate in
prezent pe 24 de ma
șini, contribuind la
creșterea de 3 ori a
productivității
mun
cii, in
condiții de
înaltă tehnicitate și
complexitate ale exe
cuției. De asemenea, în
citeva zile vom mon
ta în secția conden
satoare multistrat o
nouă instalație auto
mată pentru confec
ționat conexiuni. La
fel in secția montaj
potențiometre,
prin
introducerea unor noi
dispozitive
tehnolo
gice automate preli
minăm creșterea gra
dului de mecanizare
cu 30 la sută, înregiștrind un spor de 20 la
sută al productivității
muncii Ia aceste ope
rații. Este știut că fa
bricația componente
lor electronice pasive
presupune
folosirea
metalelor nobile, pre
cum și mari consu
muri energetice. Vom
extinde
introducerea

cinema
• Cei mai frumoși 20 de ani : TIM
PURI NOI (15 6110) — 17,45; 20,
POPULAR (35 15 17) — 17; 19
O Stejar, extremă urgență :
TIM
PURI NOI — 9; 11; 13,15; 15,30
• Buletin de București : POPULAR
— 15
® . Mușchetarul
român :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
O Declarație de dragoste :
UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
© Timpul dorințelor : SALA MICA
‘A PALATULUI — 17,15: 19.30
• Capcana: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30
• Masca de
argint : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
© Secretul lui Bachus : FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19
O Ciuleandra: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19

unor noi utilaje mo
derne în secțiile de
producție, astfel incit
prin extinderea auto
matizării să putem
diversifica gama noi
lor componente elec
tronice miniaturizate
asimilate
recent în
fabricație, cu calități
superioare
tehnicofuncționale.
Dintre
ele putem menționa :
filtrele de rețea reali
zate în varjantă hi
bridă, condensatoare
le multistrat „Chip",
potențiometrele în mi
niatură, condensatoa
rele trapezoidale și
multe altele. Prin noi
le asimilări se micșo
rează substanțial con
sumurile de astfel de
metale prețioase, reducînd Ia jumătate energia folosită in sec
țiile de tratamente
termice"..
Este un bogat ra
port muncitoresc de
dicat apropiatei săr
bători naționale a po
porului român, care
exprimă eficiența unor
inițiative
creatoare
într-o
industrie in
care noutățile tehno
logice se succed cu
rapiditate.

Eucjen
DîCHISEANU

® Pas în doi : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,80,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19,15
© Legenda dragostei :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19
O Lovitură fulgerătoare : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15.; 17,15; 19,30
® Așa bunic, așa nepot : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
© Doctorițele : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20
© Burlacul
căsătorit :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
© Doi sub o umbrelă: LIRA (31 71 71)
— 1G; 18; 20
@ Secretul ApoIIoniei :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9;
11,15;
13,30;
15,45;
18; 20
® Joe Limonadă : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOM1S
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 21, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Bunul meu vecin Sam : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20

folosință numai in acest an in ora
șul de la poalele Cozlei. Cu aces
tea, numărul atelierelor și unități
lor de desfacere ale cooperației
meșteșugărești din județul Neamț
a ajuns la 380, desfășurînd aproape
1 200 de activități de prestări de
servicii. (Constantin Blagovici),

Rețeaua unităților prestatoare de
servicii a municipiului
Piatra
Neamț s-a îmbogățit in ultimele
zile cu 6 ateliere ale cooperației
meșteșugărești, situate la parterul
noilor blocuri de pe Bd. Decebal,
ridicind astfel la 22 numărul de
astfel de unități ce au fost date în

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAII ® In runda a treia a turneu
lui internațional feminin de la Băile
Herculane, Cristina Bădulescu a în
vins-o
pe
Anghelova (Bulgaria),
Viorica Ionescu a cîștigat la Jagodzinska (Polonia), Levitina (U.R.S.S.)
la Olărașu, Voiska (Bulgaria) la Pogorevici, Ghindă la Ioniță. Polihroniade a pierdut la Jicman, iar în
partida
Madl (Ungaria) — Baumstark a fost consemnată remiza. în
clasament conduc Cristina Bădulescu,
Viorica Ionescu și Irina Levitina (cu
cite 2,5 puncte) e După șase runde,
în turneul internațional masculin din
cadrul ediției de vară a Festivalului
șahist vîlcean de la CălimăneștiCăciulata conduce Gheorghe Ciolac
cu 5 puncte (1). urmat de Mita
Pavlovici (Iugoslavia), Cristian Io
nescu — cite 5 puncte și Nicolae
Gordan — 4,5 puncte. In runda a
6-a, Ionescu l-a învins pe Van Mii
(Olanda), Pavlovici pe Joița, iar
Boguslavski (U.R.S.S.) a cîștigat la
Crișan.
NATAȚIE. Proba feminină de 100
m spate din cadrul campionatelor eu
ropene de natație de Ia Sofia a re
venit
sportivei
Birte
Weigang
(R.D.G.) cu timpul de l’02”16/100.
Carmen Bunaciu (România)
s-a
clasat pe locul 4 cu l’03”79/100. La
100 m liber bărbați a ciștigat fran
cezul Stefan Caron in 50”20/100, iar
la 200 m spate bărbați pe primul loc

© Yankeii ; SCALA (11 03 72) — 9;
12; 16; 19
© Marea
cursă :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
© Alerg după o stea : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 21
© Toată lumea e a mea : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,45;
18,45, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 13;
16; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 12;
16; 19
© Kramer contra Kramer : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20
O Program de desene animate :
DOINA (16 35 38) - 9; 11; 13
@ Clinele electronic : DOINA — 15;
17; 19. FERENTARI (80 49 85) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
©
Cursa
infernală :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 21, FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30;. 17,45; 20. GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
® Atenție la „Pană de vultur": PA
CEA (71 30 85) — 15*; 17; 19. MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
© Superman :
VOLGA (79 71 26) —

s-a clasat Igor Polianski (U.R.S.S.)
— l’58”50/100. Proba feminină de să
rituri in apă de la trambulină s-a
încheiat cu victoria concurentei so
vietice Jana Țurulnikova — 514,32
puncte, Isabela Bercanu (România)
a ocupat locul 5, cu 458,10 puncte,
® în turneul de polo pe apă al
campionatelor europene de natație
de la Sofia, echipa României a în
trecut cu scorul de 13—7 selecțio
nata Angliei. Punctele echipei româ
ne au fost înscrise de Vlad Hagiu
(8), Costraș (2), Moiceanu, Garofeanu și Gordan cite un gol. Alte re
zultate ale competiției : Franța —
Polonia 6—4 ; Bulgaria — Malta
11—3 ; Suedia — Belgia 12—8.
FOTBAL. Comisia de apel a Uniu
nii Europene de Fotbal (U.E.F.A.) a
respins joi la Ziirich cererile de apel
formulate de echipele de fotbal Li
verpool (Anglia) și Juventus Torino
(Italia) cu privire la sancțiunile date
celor două cluburi de Comisia de
disciplină a U.E.F.A. in legătură cu
incidentele petrecute la finala „Cu
pei campionilor europeni", desfășu
rată la Bruxelles la 29 mai a.c,
în consecință, relevă agențiile A.P.
și France Presse, echipa Liverpool
nu va participa la competițiile eu
ropene timp de trei sezoane, iar Ju
ventus va juca primele sale două
meciuri in cupele europene cu por
țile închise.

9; 12; 16; 19. MIORIȚA (14 2714) —
9; 12; 16; 19. ARTA (213186) — 9;
13; 16; 19, la grădină — 21

teatre
Teatrul Național
(14 71 71, sala
mică) ; Fata din Andros — 19
®
Filarmonica
„George Enescu"
<15 68 75, rotonda Ateneului Român) :
Spectacol de sunet și lumină „MU
ZICA ROMANEASCA — PREZENTE
ÎN CONTEMPORANEITATE" ; recital
Mircea Călin — vioară =• 20
O Teatrul Mlo <14 70 81, la rotonda
scriitorilor din--Cișmlgiu) : Spectacol
de sunet și lumină : Ev de lumină.
Ev de eroism — 21
@ Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 19
® Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(15 56 78. grădina Boema) :
Boema,
bucuria mea ! — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Melodii, melodii — 19,30
9

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SINGAPORE
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UN IMPERATIV PRIMORDIAL

YEOH GHIM SENG

Excelenței Sale Dr.

MAPUTO 8 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii'
Socialiste România, și tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
tovarășului Samora Mois'es Machel,
președintele Partidului
FRELlMO,
președintele
Republicii
Populare
Mozambic, și tovarășei Grața Ma
chel un cald salut prietenesc și cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului
mozambican urări de noi succese în
lupta pentru pace, întărirea indepen
denței naționale și progres social.
Mulțumind, președintele
Samora,
Moises Machel a rugat să șe trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu,
in
numele său și al tovarășei Grașa
Machel, un salut prietenesc, urări

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,
TRECEREA LA DEZARMARE!

de sănătate și multă fericire,
iar
poporului român noi succese' in dez
voltarea și progresul multilateral al
Republicii Socialist^ România.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către președinte
le Samora Moises Machel a tovară
șului Gheorghe David, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R:. ministrul
agriculturii și industriei alimentare,
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală de coope
rare economică și tehnică, aflat la
Maputo.
în cadrul convorbirii care a avut
loc au fost abordate probleme ale
dezvoltării' continue a
colaborării
economice pe multiple planuri între
Republica Socialistă România
și
Republica Populară Mozambic.

HIROSHIMA ȘI NAGASAKI: Conferințe consacrate păcii

i

i NEW YORK 8 (Agerpres). — La
York, Boston, Chicago, Phi
i New
ladelphia, Los Angeles și zeci de

alte orașe mari din Statele Unite
au continuat demonstrațiile pentru
paee organizate cu prilejul împli
nirii a 40 de ani de la primul bom
bardament atomic. Demonstranții
au cerut să se pună capăt cursei

© Reuniunea de Ia Casablanca a statelor membre ale Ligii
Arabe @ Convorbiri la Damasc între președinții Siriei și Libanului
TEL AVIV 8 (Agerpres) — Punînd
în aplicare recentele măsuri repre
sive împotriva populației palesti
niene, autoritățile militare israeliene
de ocupație din
teritoriul de pe
malul de vest al Iordanului au
arestat, in noaptea de miercuri spre
joi, un palestinian, Khalil Abou
Zyad, la domiciliul său din Azarieh,
și l-au informat că o procedură de
expulzare a fost angajată impotriva
lui, informează agenția
France
Presse. O asemenea măsură n-a mai
fost luată de mai bine de 5 ani,
mai ales impotriva
unui locuitor
avind acte de identitate legale —
subliniază observatorii politici, citați
de agenția franceză.
LONDRA 8 (Agerpres) — Guver
nul britanic regretă profund ulti
mele măsuri represive luate de
Israel în teritoriile arabe ocupate —
a declarat, la solicitarea agenției
KUNA, un purtător de cuvint al
Foreign Office-ului, precizind că
Marea Britahie regretă, de aseme
nea, decizia guvernului israelian
de a recurge la asemenea acte cum
sint detenția administrativă și de
portarea. In plus, a menționat purtă
torul de cuvint, guvernul britanic
deplinge decizia israeliană de a în
chide, pe o perioadă de două luni,
Universitatea Al-Najah, de pe Ma
lul Occidental al Iordanului.
Pe de altă parte, relatează agen
ția KUNA, purtătorul de cuvint a arătat că Foreign Office-ul ia activ in.
Considerare posibilitatea primirii la
Londra a unei
delegații comune
iordaniano-palestiniene.

DAMASC 8 (Agerpres). — L-a Da
masc au avut loc convorbiri intre
președintele Siriei, Hafez Al-Assad,
și președintele Libanului, Amin Gemayel, care a făcut o scurtă vizită
în capitala siriană, informează agen
ția KUNA. în cadrul discuțiilor —
a arătat un purtător de cuvint ofi
cial — au fost abordate probleme
privind ultimele evoluții din Liban
și acțiunile întreprinse în vederea
realizării reconcilierii naționale în
această țară.

PRETORIA 8 (Agerpres). — Zona
orașului sud-african Durban a fost
in ultimele- 24 de ore scena unor
puternice acțiuni de protest ale
populației de culoare impotriva asa
sinării, săptămina trecută, a unei
proeminente luptătoare antiapartheid, Victoria Mxenge. Manifestații
le și demonstrațiile au avut loc in '
aglomerările urbane Kwa Mashu,
Umlazi și Chesterfield, locuite de
populația majoritară.
Intervenția
forțelor polițienești, care au incer-

___ ____
_____ _ _ de pro
cat
să_______________
stăvilească acțiunile
test deschizînd focul și utilizind gre
nade cu gaze lacrimogene, s-a sol
dat cu moartea a 10 persoane și ră
nirea altor 102.
*
WASHINGTON 8 (Agerpres). —
Consiliul municipal din Los Angeles
a adoptat in unanimitate hotărirea
de a retrage fondurile sale din ace
le bănci care mențin relații de afa
ceri cu R.S.A., relatează agenția
T.A.S.S.

de participanti. primari și alți re
prezentanți a 63 municipalități din
22 de țări, Hitoshi Motoshima, pri• mărul din Nagasaki, a declarat că
locuitorii orașului său pot să de
pună mărturie că armele nucleare
sint capabile să distrugă intreaga
omenire. Vorbitorul și ceilalți participanți s-au pronunțat pentru
adîncirea cooperării intre orașele
lumii în lupta pentru Măturarea
amenințării nucleare, realizarea
dezarmării nucleare și asigurarea
păcii.

STKTELE WITH : Ample manifestații
în zeci de mari orașe

ORIENTUL MIJLOCIU
- RABAT 8 (Agerpres). — în ora
șul marocan Casablanca se desfășoa
ră lucrările unei reuniuni extraor
dinare la nivel înalt a statelor mem
bre ale Ligii Arabe. Dintre cele 21
de state membre nu participă la lu
crări Siria, Algeria, Jamahiria Ara
bă Libiahă, R.D.P, Yemen și Liban.
Pe ordinea de zi a reuniunii —
relatează agenția marocană M.A.P.
— figurează probleme privind rela
țiile dintre țările arabe și proble
ma palestiniană.
în cuvintul său, regele Marocului,
Hassan al II-lea, a relevat necesi
tatea întăririi unității țărilor arabe
în vederea rezolvării problemelor
dificile cu care acestea se confruntă,
pronunțîndu-se pentru inițierea unor măsuri și acțiuni menite
să
ducă la îmbunătățirea raporturilor
interarabe.
Secretarul general al Ligii Arabe,
Chedli Klibi, a prezentat un raport
consacrat îndeosebi normalizării re
lațiilor intre țările arabe, problemei
palestiniene și reglementării conflic
tului dintre Iran și Irak.
După prima zi, reuniunea continuă
cu ușile închise.

TOKIO 8 (Agerpres). — Lucră
rile conferinței internaționale a
oponenților
războiului
nuclear,
inaugurate la 5 august la Hiroshi
ma, au fost reluate joi, la Naga
saki, al doilea oraș japonez supus
unui bombardament atomic. Con
comitent, tot legat de comemorarea
bombardamentelor atomice de la
Hiroshima și Nagasaki, a conti
nuat in aceeași zi Conferința in
ternațională a primarilor pentru
solidaritatea intre, orașe in lupta
pentru pace. Adresindu-se celor 200

aberante a înarmărilor
nucleare
care amenință omenirea cu repetarea Hiroshimei. Participanții la
■ manifestațiile din Groton (Statul
Connecticut) s-au adunat Ia intra
rea in șantierul naval unde se con
struiește un nou submarin atomic
„Trident".

„OTSTKIfî: „Tragedia Hiroshimei
nu trebuie să se repete!"

i

VIENA 8 (Agerpres). — „Trage
dia Hiroshimei nu trebuie să se
repete !“ — sub această lozincă in
capitala Austriei a fost organizată
o manifestație pentru comemorarea
victimelor bombardamentului asu
pra Hiroshimei. Soarta Hiroshimei
trebuie să fie un avertisment pen
tru omenire, au declarat partici
panta la această manifestație or
ganizată de Uniunea femeilor de
mocrate din Austria. Cu acest prilej
s-a subliniat că numai o politică
5 consecventă de pace poate opri
cursul spre un război mondial atotdistrugător. Totodată, s-a cerut să
se acționeze impotriva militarizării
Cosmosului, pentru interzicerea
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară.
r

( BELGM :
I

Luind cuvintul la Salzburg, mi
nistrul de externe al
Austriei,
Leopold Gratz, a relevat că asigu
rarea unei păci trainice și a secu
rității constituie una dintre prin
cipalele sarcini ale tuturor statelor,
indiferent de orinduirea .lor politico-socială — relatează agenția
T.A.S.S. El a subliniat că actuala
situație din lume impune încetarea
cursei înarmărilor și adoptarea
unor măsuri care să contribuie la
dezarmare. Ministrul austriac a
arătat, de asemenea, că. promovînd
o politică de neutralitate activă,
Austria intenționează să-și aducă
aportul la realizarea destinderii și
asigurarea păcii.

NU - rachetelor ra rasă medie de acțiune !

Președinte interimar al R'epublicii Singapore

SAN
SALVADOR 8 (Agerpres)
— Miniștrii adjuncți de externe ai
statelor membre ale „Grupului de la
Contadora" și-au
încheiat turneul
întreprins in America Centrală, in
continuarea eforturilor consacrate
soluționării negociate a situației din
regiune —. informează agenția I.P.S.
Obiectivul turneului l-a constituit
examinarea cererilor țărilor vizitate
— Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
Guatemala și Salvador — în vederea
înlăturării obstacolelor ce mai per
sistă in calea semnării Tratatului
de pace și cooperare în zonă, ela
borat de „Grupul de la Contadora".
In declarații făcute la San Salvador
— ultima etapă a turneului — cei
patru diplomați și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu receptivita
tea țărilor vizitate față de necesita
tea reactivizării procesului de nego
cieri.
Guillermo Fernandez, ministrul
adjunct de externe columbian, a ți
nut insă să precizeze că „tensiu
nile in America Centrală au sporit,
ceea ce face ca acest proces să fie
mai dificil".
BOGOTA 8 (Agerpres) — Președin
tele Columbiei, Belisario Betancour
Cuartas, a anunțat că, la 28 august,
vor începe in localitatea columblană
Cartagena de Indias lucrările unei
reuniuni a ,,Grupului de la Conta
dora" și a „Grupului de sprijin",
avind ca obiectiv clarificarea vii
toarelor acțiuni comune in direcția
instaurării păcii in America Cen
trală — informează agenția E.F.E.
Vor participa miniștrii relațiilor ex
terne din Columbia, Mexic. Panama,
și Venezuela, precum și din Argen
tina, Brazilia, Peru și Uruguay.

Nici o îngăduință față
de activitățile neonaziste
VIENA 8 (Agerpres). — Repre
zentanții mai
multor organizații
politice, sindicale și de tineret din
Austria și R.F. Germania au dat
publicității apelul de a se crea un
front unic pentru lupta impotriva
neonazismului — relatează agenția
T.A.S.S. în apel se exprimă îngrijo
rarea față de activizarea elemente
lor neonaziste.
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CHILE

SINGAPORE
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Singapore imi oferă plăcutul
prilej de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de •
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului singaporez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Singapore, tovarășul Constantin
Dăscălescu, prim-minist.ru al Gu
vernului Republicii Socialiste Rema
nia, a transmis primului ministru al
Republicii Singapore, Lee Kuan Yew,

O țară cu un sin
gur oraș — capitala —
aceasta este Republica
Singapore, care la 9
august
sărbătorește
■ziua
independenței.
Proclamarea indepen
denței, in urmă cu
două decenii, a în
semnat un moment
memorabil în istoria
acestei țări, cu o su
prafață de 581 kmp și
o populație de peste
3 milioane locuitori.
Este perioada in care
Republica Singapore a
cunoscut o dezvoltare
remarcabilă, in pre
zent inscriindu-se in
rindul celor mai avansate
țări
din
punct de vedere economic din Asia. Politica de industrializare
promovată
a
permis dezvoltarea, pe
baza materiilor prime
importate,
a
unor
ramuri
importante
cum sint metalurgia
cositorului, construcțiile și reparațiile na
vale. prelucrarea cau
ciucului și lemnului,

rafinarea
petrolului,
însemnatele venituri
obținute din comerț
(in special de tranzit)
și din turism, sint in
vestite in industria
prelucrătoare, in ulti
mii ani fiind implan
tate noi întreprinderi
de construcții de ma
șini, de produse elec
tronice și electroteh
nice,. aparate de pre-'
cizie etc. Un rol deo
sebit este acordat dez
voltării științei, in
capitală — care adă
postește circa 90 la
sută din populația ță
rii — fiind amplasa
te un mare număr de
institute de cercetare
și societăți științifice.
între România și
Singapore. s-au sta
tornicit relații de prie
tenie și colaborare
caro cunosc un curs
continuu
ascendent,
rolul determinant in
amplificarea lor reve
nind
intîlnirilor si
convorbirilor la nivel
înalt. înțelegerile con
venite cu prilejul vi-
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In apropierea bazei militare aeriene de la Florennes unde, in pofida
protestelor opiniei publice din Belgia, au fost instalate primele 16 ra\ chete de croazieră amerieahe, a avut loc o demonstrație de protest a
militanților pentru pace, veniți din toate colțurile țării. Participanții au
cerut guvernului să anuleze acordul privind instalarea acestor i<tichete
ț pe teritoriul belgian și negocierea unor măsuri concrete de dezarmare,
care să conducă la eliminarea tuturor armelor nucleare din Europa

Acord al organizațiilor
de opoziție in vederea
revenirii la democrație
SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres). — Conducătorii Alianței De
mocratice,
Mișcării
Democratice
Populare, Blocului Socialist, Coman
damentului Național al Muncitori
lor, ai altor, organizații politice, sin
dicale și sociale de
opoziție din
Chile au semnat un „acord în fa
voarea revenirii .țării la democra
ție" — informează
agenția I.P.S.
Documentul evidențiază necesitatea
unității de acțiune a tuturor forțelor
progresiste din țară în lupta pen
tru implinirea aspirațiilor de drep
tate, libertate și democrație ale
poporului chilian. De asemenea, a
fost lansat apelul la organizarea,
vineri, a unei „zile naționale pen
tru apărarea vieții".

I

zitei
in
Singapoa
re
președintelui
Nicolae Ceaușescu, inipreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in
1982
au
noiembrie
deschis noi și rodnice
orizonturi dezvoltării
colaborării reciproc avantajoase in toate
domeniile de activita
te.
De
asemenea,
România și Singapore
au conlucrat și con
lucrează fructuos la
O.N.U.,
in
cadrul
„Grupului celor 77“
și in alte foruri in
ternaționale
pentru
solutionarea
proble
melor complexe ale
lumii contemporane.
Extinderea și . diver
sificarea continuă a
relațiilor româno-singaporeze corespunde
pe deplin intereselor
celor două țări și uopoare,
reprezentind,
totodată, o contribuție
de seamă la întărirea
cauzei generale a pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

*

Conflictul dintre Iran si Irak
TEHERAN 8 (Agerpres). — După
cum transmite agenția iraniană dă
știri IRNA, forțele iraniene au lan
sat, joi, un atac in regiunea Al-Beida
din sudul Irakului, împotriva pozi
țiilor forțelor irakiene, ocupind 50
km pătrați in această zonă a’ teri
toriului irakian.

•;^V

T
te

o telegramă de felicitare, in care se
exprimă dorința de a se acționa pen
tru amplificarea și diversificarea ra
porturilor de prietenie și colaborare
dintre guvernele român și singaporez.

BAGDAD 8 (Agerpres) — Potrivit
agenției
irakiene INA,' citată de
★

France Presse, Irakul a dezmințit
știrile 'potrivit cărora forțele iraniene ar fi lansat un atac de mare
anvergură
impotriva
efectivelor
irakiene care operează în sectorul
sudic al frontului. Agenția INA pre
cizează că în regiunea de la fest de
Tigru s-au înregistrat, marți, „unele
ciocniri" intre patrule irakiene și
iraniene.
★

GENEVA 8 (Agerpres). .— Un
grup de prizonieri de război iranieni răniți și bolnavi au fost eliberați de Irak și predați, la Ankara,
prin intermediul Societății Semilunii
Roșii turce,
autorităților iraniene
— anunță uri purtător de 'cuvint al
Comitetului Internațional al Crucii

Roșii, la Geneva, citat de agențiile
KUNA și Reuter. El a amintit' că'
luna trecută a avut loc un transfer
similar de 30 de prizonieri de război
iranieni răniți și bolnavi și un alt
grup de prizonieri irakieni au fost
fepatriați prin intermediul Crucii
Roșii.

Evoluția situației din Uganda
KAMPALA 8, (Agerpres) — Pos
tul de radio ugandez,. citat de agen
țiile United Press International și
France Presse. informează cjî in re
giunea Aloi, din nordul Ugandei, au
izbucnit lupte intre forțele armate
loiale noului șef al statului, gene
ralul Tito Okello. președintele .Con
siliului Militar, și disidenți militari
care refuză să se' ralieze noii con
duceri. Luptele au determinat de
plasarea populației civile in dis-

trictele învecinate — Lira și Apac.
Șeful statului, a reinnoit oferta fă
cută soldațiloi- disidenți de a de
pune armele, evocind, de asemenea,
posibilitatea unei intilniri intre con
ducătorii unor districte din zonă in
vederea instaurării calmului.
• Consiliul Militar a anunțat, pe de
altă parte, reducerea cu două ore
a restricțiilor de circulație, in cursul
riopții, la Kampala.
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O CERINȚĂ DE PRIM ORDIN A ACTUALITĂȚII

Anul Internațional
al Tineretului
1985

Afirmarea drepturilor legitime ale tinerei
generalii pretutindeni în lume

în Mesajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
adresat participanților . la cel de-al XII-lea ’ Festival
Mondial al Tineretului și Studenților de la Moscova
— document care a avut un deosebit ecou în rindul
tinerilor lumii ■— se sublinia că tineretul „este profund
interesat să-și unească forțele, să conlucreze cit mai
strîns, pentru ca, împreună cu popoarele țărilor lor, cu
forțele progresiste, realiste de pretutindeni, să-și aducă
întreaga contribuție la lupta pentru dezarmare și
pace, pentru apărarea dreptului fundamental al na
țiunilor, al oamenilor la viăță, la existență liberă și
demnă". Totodată, secretarul general ■ al partidului
arăta că „tineretul trebuie să-și unească forțele și să
militeze cu toată fermitatea pentru soluționarea pro
blemelor privind asigurarea drepturilor _ fundamentale
ale tinerelor generații la muncă, la învățătură și edu
cație, la sănătate și cultură, participarea la organi
zarea și conducerea societății".
într-adevăr, niciodată problemele tinerei generații,
speranțele si preocupările sale n-au constituit un su
biect de vii' și largi dezbateri, soldate cu măsuri prac
tice, așa cum este cazul în prezent, cînd, din inițiativa
Numărul cuprinde o serie de ar
ticole, anchete, evaluări realizate
de specialiști în problemele tinere
tului din Africa, Asia și America
Latină — regiuni în care, potrivit
unui studiu al O.N.U., trăiesc circa
B0 la sută diș cei 922 milioane de
tineri ai lumi).

AFRICA : Necesitatea de
a lua în considerare aspi. rațiile legitime ale tinerei
aenerații. Care sînt PreocuPă'
rile care frămintă cel mai mult ti-'
nerii Africii ? într-o suită de ma
teriale, autorii prezintă succint pro
blemele tineretului african ; ele
sînt comune tinerei generații d_in
țările in curs de dezvoltare, Pe
primul loc — așa
cum-------rezultă
a,------ și din
titlurile articolelor „Tinerii și locu
rile de muncă", „Să fim concreți",
„Renașterea lumii rurale". „Viito
rul continentului" — se află pro
cesele de iftarginalizare a tineretu
lui datorate condițiilor decurgind
din starea de subdezvoltare. Mili
oane de tineri africani se găsesc in

României, pe toate meridianele planetei este marcat
Anul Internațional al Tineretului (A.I.T.), Generoasa
propunere românească, izvorită din înalta preocupare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu față de viitorul uma
nității și însușită de Organizația Națiunilor Unite, de
cvasiunanimitatea statelor lumii, prilejuiește abordarea
multilaterală a statutului tineretului contemporan,
avind drept obiectiv fundamental împlinirea dezidera
telor subsumate devizei „PARTICIPARE, DEZVOL
TARE, PACE".
Faptul că A.I.T. reține atenția factorilor de de
cizie în domeniul tineretului intr-o măsură crescindă, că el are un profund și unanim ecou pe plan
național, regional și internațional este demonstrat cu
pregnanță de multitudinea reuniunilor și luărilor de
poziție din presă consacrate sporirii prezenței tineri
lor in viața politică, economică, socială, in marele
front al luptei pentru pace,: independență și progres.
Pornind' tocmai de la asenîenea considerente, publi
cația „FORUM DU DEVELOPPEMENT", editată sub
auspiciile Națiunilor Unite, și-a dedicat recent un în
treg număr A.I.T.

căutarea unui loc'de muncă, numă
rul fiind in continuă creștere,
pe măsură ce o serie de importante
proiecte economico-sociale au fost
abandonate din cauza gravei crize
economice, a poverii datoriei exter
ne, care afectează statele continen
tului.
Tinerii sînt neliniștiți de situa
ția de criză care lovește Africa, el
sint preocupați de ravagiile foame
tei, .secetei, bolilor și altor calami
tăți; ei cred că acum este deosebit
de actuală angajarea lor in comba
terea fenomenelor de criză. „In
opinia lor, luarea in considerare a
aspirațiilor legitime, specifice tine
rilor, reprezintă un
• puternic
“ ....... stimulent pentru a-i mobiliza la înlăturarea actualelor dificultăți, iar Anul
Internațional al Tineretului constituie un fericit prilej atit pentru
guverne, cit și pentru organizațiile de tineret pentru a
adopta cele mai eficiente soIuții in acest sens" — notează
C. Agbidinoutinărul cercetător
. .
koun din Benin. De altfel, in nu
meroase state africane, intre care
Senegal,
Congo,
Burkina-Faso,
Coasta de Fildeș, Benin — Anul In-

ternațiotial al Tineretului a prile
juit elaborarea unor programe con
crete, menite să ducă la sporirea
participării tineretului la procesul
dezvoltării, cu precădere în dome
niul agriculturii. Astfel, au fost
constituite diferite comunități ru
rale, avind ' drept obiective, pe de
o parte, valorificarea terenurilor
agricole, iar pe de alta, crearea unor locuri de muncă pentru tineret.
Numai in Senegal, la inițiativa Co
mitetului permanent pentru A.I.T.,
au fost elaborate peste 50 de pro
iecte vizind îmbunătățirea soartei a
mii și mii de țineți.

ASIA : Pentru valorifica
rea marelui potențial al ti
nerilor Tineretul rural, cauzele
șomajului tinerilor, tradițiile și tinăra familie, accesul în invățămintul superior, antrenarea tineretului
de diferite minorități la viața eco
nomică și socială sint doar cîteva
subiecte alese pentru a exemplifi
ca teme de interes pentru tinăra
generație din Asia, desprinse din
preocupările în cadrul Anului In-

ternațional al Tineretului. Se por
nește de la premisa că depășirea
numeroaselor probleme legate de
lipsa unor facilități care țin de su
prastructură, de necesitatea accele
rării dezvoltării. cu precădere a
celei rurale, este de neconceput
fără folosirea pe scară largă a po
tențialului multiplu oferit de tine
ret. Astfel, in Sri Lanka, drept răs
puns al unor cerințe practice, a fost
pus in aplicare, cu sprijinul statu
lui, „Proiectul Kalapitigama", avind
ca scop combaterea sărăciei, a
analfabetismului, a lipsei de asis
tență sanitară dintr-o localitate din
districtul Gampaha. Au fost con
cepute și puse in aplicare măsuri
privind pregătirea în anumite pro
fesii specifice, s-au construit dru
muri, s-au extins suprafețele agri
cole, programelor școlare li s-a
dat un conținut mai practic. Toate
acestea au creat o stare de spirit
nouă, au trezit interesul tinerilor.

AMERICA LATINĂ : Mili
oane de tineri ia porțile vi
itorului
scr®
hide,
que seră?". Ce va fi de viata mea,
ce va fj? — un refren fredonat de
tineri din America Latină îmbracă,,
in Anul Internațional al Tineretu
lui, valențe semnificative. Prezența
și participarea Ia activitatea socia
lă, îndepărtarea primejdiei războiu
lui nuclear sint subiecte care pri
vesc viața, destinele .a milioane de
tineri de pe continentul latino-

american, ca și din întreaga lume,
America Latină este o regiune ti
nără. în Mexic, de pildă, din 69.346
milioane de locuitori, circa o trei
me, 23 milioane, sint tineri. Există
numeroase și pe deplin justificate
argumente pentru care tinerii
continentului, aflați, cum se spune,
la porțile viitorului, apreciază Anul
Internațional al Tineretului, nu
doar ca un an calendaristic, ci ca
un prilej important de natură să
sțimuleze organizațiile guverna
mentale și neguvernamentale in
vederea adoptării unor măsuri con
crete care sa Înlesnească participa
rea in tot mai mare măsură a ti
nerilor la activitățile politice, so
ciale și economice din țările lor.
esențiale
Una din
"
.problemele
"
care se ridică in America Latină
este necesitatea de a-i ajuta pe ti
neri să-și ridice conștiința politică.
Se impune, arată autorii articolelor
din „Forum du developpement", o
permanentă luptă pentru a pune in
lumină ideile și creativitatea tine
rilor, dreptul lor de a se informa
și a informa, de a-și spune cuvin
tul cu responsabilitate față de toate
problemele care-i privesc. Din acest punct de vedere, locul de
muncă, pregătirea școlară, profe
sională. universitară, mediul cultu•ral, procesul deciziilor nu-i pot fi
străine tinărului latino-american,
iar îngrădirea posibilităților de ex
primare a propriilor opinii in legă
tură cu asemenea aspecte nu pot
decit să alimenteze fenomenele de
.pasivitate, marginalizare, violență,
terorism etc.

...„La împlinirea a 40 de ani de existentă, moment in care, in general,
general.
începi să-ți pui întrebări asupra trecutului, Organizația Națiunilor Unite '
și-a orientat preocupările spre viitor, proclamind 1985 Anul International
al Tineretului — scrie in încheiere «Forum du developpement». Tinerețea
este, poate, in toate limbile cuvintul cel mai bogat in promisiuni și spe
ranțe, dar, in același timp, încărcat de nerăbdare și neliniști. Dincolo de
datele statistice cu privire la situația tineretului, condiția sa îl face deo
sebit de vulnerabil la diferite fenomene de criză. De aici necesitatea im
perioasă de a-i facilita participarea la procesul dezvoltării și de a-i evita
marginalizarea, apropiindu-l și stimulindu-l in rezolvarea problemelor
sale, care sint, de fapt, ale întregii umanități...".

POZIȚIE. în cadrul unei între
vederi cu secretarul general al ca
binetului'de miniștri, fostul primministru al Japoniei. Takeo Fu
kuda. a condamnat încercările, gu
vernului de a anula prevederile le
gale potrivit cărora alocațiile-mi
litare din bugetul nipon nu pot
depăși 1 la sută din produsul na
țional brut. In context, el. a ară
tat că cercurile largi ale opiniei
publice nipone sint impotriva des
ființării acestei limite — relatea
ză agenția T.A.S.S. Anterior, po
ziții asemănătoare au fost expri
mate de foștii prim-miniștri ai Ja
poniei Takeo Miki și Zenko Su
zuki.

două zile pentru a discuta 'căile
de. promovare a cooperării econo
mice dintre ele și pentru o mai
bună utilizare a apelor fluviului.
SISTEMUL
INTERNAȚIONAL
DE SATELIȚI DE SALVARE
„SARSAT" va fi dotat-cu o nouă
frecvență radio, pentru a acoperi
aproape intreaga suprafață, a globu
lui. Folosirea acestei frecvențe a
fost aprobată în cadrul unei reu
niuni a țărilor participante la acest program, desfășurată luna tre
cută la Seattle — S.U.A. Sistemul
„SARSAT" permite captarea sem
nalelor S.O.S.'1 lansate de nave sau
avioane aflate in pericol.

CONGRESUL PARTIDULUI PRO
PROTEST. într-o scrisoare adre
GRAMUL SOCIALIST BIR1MAsată președintelui pe luna în curs
NEZ. Participanții la cel de-al
al'- Consiliului de Securitate, cita
V-lea Congres al Partidului Pro
tă de agenția KUNA, secretarul
gramul Socialist Birmanez, partid
Comitetului Popular al Biroului de
unic de guvernămint din Birmalegături externe al Jamahiriei Ania, au reales in unanimitate ca
rabe- Libiene Populare Socialiste,
președinte al acestei formațiuni po
Aii Abdel Salam Treki, a protes
litice — pentru un mandat d.e pa
tat față de organizarea manevretru ani — pe Ne Win, informea • lor militare comune americano-eză agențiile France Presse și
giptene ..Bright Star" intr-o zonă
INA. Ca vicepreședinte a fost de
din Egipt adiacentă frontierelor de
semnat actualul șef al statului, San
est ale Jamahiriei Libiene.
Yu. Pentru prima oară. în Comi
tetul Central al partidului au fost
FURTUNĂ DE ZĂPADĂ. Cen
alese opt femei.
trele meteorologice iugoslave au anuflțat răcirea vremii și ploi in
REPREZENTANTH A OPT STA
majoritatea regiunilor tării, rela
TE RIVERANE NILULUI — Bu
tează agenția Taniug. în același
rundi. Republica Centrafricană, Etimp, in regiunea montană a Slo
gipt. Ruanda, Sudan, Tanzania,
veniei s-a semnalat o furtună de
Zair. Uganda — s-au întrunit la
zăpadă, neobișnuită pentru aceas
Cairo in cadrul unei reuniuni de
tă perioadă a anului.

Cine se faee vinovat de scufundarea navei
„Rainbow Warrior”
PARIS 8 (Agerpres).
— Președintele Fran
ței, Franțois Mitter
rand. i-a cerut pre
mierului Laurent Fa
bius ..să ordone . o
anchetă
riguroasă"
în
problema
navei
„Rainbow
Warrior",
scufundată de o mină
In portul Auckland
(Noua Zeelandă), la 10
iulie a.c. Un grup de
polițiști neozeelandezi
a sosit la Paris pentru
a ancheta, in colabo
rare cu politia judi
ciară franceză, diver
se aspecte legate de

atentatul comis împo
triva navei aparținind
organizației ecologists
„Greenpeace".
După
o lună de investigații,
anchetatorii
neozee
landezi au ajuns la
convingerea că acest
atentat a fost organi
zat și comis de fran
cezi. De altfel, „va
rianta franceză" este
reținută și de două
săptămânale franceze
— „VSD“ și „L'evenement du jeudi". După
cum se știe, -cuplul
arestat la Auckland,

după
comiterea atentatului, și impli
cat iii acest, aten
tat. este de origine
franceză, pașapoarte
le elvețiene prezenta
te de aceștia fiind
false. ..Rainbow War
rior" urma să partici
pe la o acțiune de
protest organizată de
„Greenpeace" împotri
va prezentei armelor
nucleare în Pacific,
inclusiv a experiențe
lor atomice franceze
din zona atolului Mururoa.
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