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CONGRESUL AL IX-LEA
-congresul înnoirilor revoluționare, deschizător
al celei mai rodnice epoci din istoria patriei
Toate remarcabilele înfăptuiri pe care le-am obținut in această
perioadă au fost posibile datorită faptului că hotăririle Congresului al
IX-lea au descătușat energiile creatoare ale întregului popor și au luminat

drumul spre noi culmi de progres și civilizație socialistă in patria noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
In viața popoarelor sinti momen
te și evenimente cărora implacabi
la scurgere a timpului — departe
de a le estompa contururile — le
relevă permanent noi și profunde
înțelesuri, noi și luminoase semni
ficații. Sînt acele momente și eve
nimente care se gravează adine și
nepieritor în conștiința celor ce
le-au trăit, în paginile marii cărți
de istorie ca deschizătoare de fă
gaș nou, de mărețe împliniri, în
munca și lupta unui popor, ca ade
vărate borne de hotar ale existen
ței acestuia. Un asemenea eveni
ment este Congresul al IX-lea al
partidului nostru comunist, pe care
in această lună, la împlinirea a 21
de ani de la istoricele sale lucrări,
oamenii muncii din țara noastră îl
intimpină cu noi și importante rea
lizări, cu noi împliniri ale faptei
revoluționare.
Congresul al IX-lea al partidului
a fost înainte de toate evenimentul
care a declanșat procesul unor
profunde și larg cuprinzătoare
înnoiri revoluționare în societatea
românească, care a ina'ugurat o pe
rioadă nouă în gîndirea și activita
tea practică a partidului de condu
cere a vastei opere de edificare a
noii orinduiri. In cadrul lucrărilor
sale, în strălucitul Raport prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu au
fost examinate cu cutezanță revo
luționară și rigoare științifică, in
tr-o viziune profund creatoare, ma
rile probleme ale țării, ale gran
dioasei lucrări constructive in care
erau angajate puterile și energiile
poporului. A fost declanșată atunci
și .apoi purtată cu exemplară con

secvență o bătălie deschisă, cu
rajoasă — căreia istoria ii va dez
vălui impunătoarele dimensiuni,
uriașa însemnătate principială și
practică — împotriva schemelor
preconcepute, a rigidității in gindi-

acestuia și a sarcinilor concrete ale
fiecăreia dintre ele, elaborarea
unor programe și strategii de dez
voltare economico-socială apte să
pună plenar în valoare energiile
națiunii, să mobilizeze în gradul cel
mai înalt capacitatea de creație is
torică a poporului, puterea sa de
muncă, marile sale resurse de dă
ruire și atașament față de patria
socialistă.
Perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului este
răstimpul in care —drept urmare
a unui demers teoretic de o anver
gură fără precedent — s-au elabo
rat. fundamentat și pus în aplicare
idei, teze și concepte profund ori
ginale, de mare preț, care au îm
bogățit cu remarcabile contribuții
patrimoniul gîndirii și practicii re
voluționare contemporane ; între
acestea, într-o succintă enumerare,
conceptele și tezele privind făurirea
societății socialiste multilateral dez
voltate, întărirea continuă a rolu
lui partidului de forță politică con
ducătoare în opera de construire a
societății socialiste, statul demo
crației muncitorești-revoluționare,
rolul major al națiunii în lumea
contemporană, statutul activ al
conștiinței socialiste în raport cu
existenta socială, umanismul revo
luționar, patriotismul revoluționar
socialist, noua ordine, economică și
politică internațională, căile trece
rii a noi și noi popoare la socia
lism și multe altele.
Congresul al IX-lea, așezînd la
temelia strategiilor de dezvoltare a

din fiecare țară, încorporarea a tot
ceea ce are mai bun, mai prețios
tezaurul experienței revoluționare
internaționale.
In acest cadru, Congresul al IXlea se așază ca trainică temelie
*

21 de ani
de Ia istoricul
forum
al comuniștilor
români
din iulie 1965
re, a mentalităților prizoniere dog
mei și tabuurilor teoretice, propunindu-se singura alternativă con
formă cu insuși spiritul concepției
revoluționare despre lume și socie
tate : abordarea creatoarte, fără
prejudecăți, a problematicii com
plexe a construcției socialiste, în
strînsă legătură și pornind neabă
tut de la realitățile concret-istorice

pentru întreaga perioadă ce a ur
mat, căreia îi sînt proprii, așa cum
atestă istoria tumultuoasă și bogată
a acestor ani, larga afirmare a gindirii novatoare, orientarea hotărîtă
spre investigarea, în spiritul prin
cipiilor socialismului științific și pe
baza adevărurilor general-valabile
ale acestuia, a procesului revoluțio
nar din țara noastră, a etapelor

Învățăminte

valoroase din experiența
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Semnificațiile
unei noi
tradiții

'

SOCIALISTĂ

Costinești nu este numai un
nume de rezonanță la Marea
Neagră. Costinești nu este nu
mai sinonimul vacanțelor estiva
le ale tinereții. Din punctul de
vedere al identității pe care a
căpătat-o, al personalității dis
tincte care i s-a configurat, el
poate și trebuie să fie studiat
ca un aspect de virf in fenome
nul definirii unei tradiții con
temporane a localităților.
Deoarece Costineștiul este una
dintre localitățile care au ajuns
cel mai repede cu putință la o
tradiție in contemporaneitatea
noastră. Pornind de la zero.
Adică, nu numai de la nivelul
mării, ci și de la plaja goală,
mărginită de argila malurilor

VRANCEA: Buna organizare, spiritul de inițiativă
și conducerea eficientă —la temelia rezultatelor superioare
in industria județului

ÎNSEMNĂRI
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Scinteii

softul
in actualitatea
economică

PE ȘANTIERELE NOILOR

OBIECTIVE ENERGETICE

Ritmul lucrărilor poate fi accelerat
Referindu-se la sarcinile de mare însemnătate, și
complexitate prevăzute pentru acest an și cincinal'în
domeniul investițiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat din nou, la recenta plenară a C.C. al
P.C.R., necesitatea ca, pe toate șantierele, să se
acționeze cu fermitate și răspundere, bine organizat,
să se aplice riguros toate măsurile tehnice și orga
nizatorice necesare pentru punerea in funcțiune la
termen și în condiții de înaltă eficiență a noiloi
capacități productive planificate și atingerea în cel
mai scurt timp a parametrilor proiectați.
Sarcinile și indicațiile secretarului general al parti
dului jalonează, fără îndoială, pentru toți cei care
acționează în acest domeniu de importanță majoră
al economiei naționale, un mobilizator program de ac
țiune, la a cărui înfăptuire s-a trecut cu toate for
țele pe marea majoritate a șantierelqr. Inclusiv pe
șantierele noilor obiective energetice, care au, după
cum se' știe, un indiscutabil caracter prioritar. Ca
urmare, unele grupuri noi au și fost puse in func
țiune, în timp ce altele se află in stadii avansate de
execuție, la rîndul lor destul de aproape de acest
important eveniment.
Cea de-a doua jumătate a anului aduce însă cu
sine sarcini mult sporite pe șantiere, mai ales că, pe
unele dintre ele, rezultatele înregistrate nu concordă
cu prevederile din grafice.
Din cauza deficiențelor
semnalate în activitatea unor constructori și montori,
a lipsei unor proiecte dare și complete sau, cel mai
serios neajuns, din cauza nelivrării tuturor utilajelor

și echipamentelor tehnologice de către o serie de fur
nizori, există la ora actuală șantiere importante cu
apreciabile rămîneri în urmă.
Devine limpede că redresarea hotărîtă a acestor
stări de lucruri necorespunzătoare nu poate fi des
prinsă de eforturile insistente ale fiecăruia din factorii
amintiți, dar și de colaborarea lor strinsă, nu numai
într-o problemă sau alta, ci în toate problemele, fără
excepție, nu numai intr-un moment sau altul, ci pe
întreaga durată a lucrărilor.
Este evidentă relația dintre ritm și calitate, pe db
o parte, și creșterea spiritului de răspundere, pe de
altă parte, în primul rînd prin respectarea riguroasă
a disciplinei do plan, la toate nivelurile și în ioate
compartimentele angajate in procesul de realizare a
investițiilor. Amploarea, dar mai ales complexitatea
sarcinilor din acest domeniu imprimă activității desfă
șurate pe șantiere, în întreprinderile beneficiare și in
cele furnizoare dimensiuni calitative noi, deci face
necesară adoptarea unor măsuri menite să determine
o cotitură radicală în abordarea problemelor tehnice
și organizatorice rămase de rezolvat, pentru accen
tuarea ritmului de lucru și realizarea noilor capacități
energetice in condiții de eficiență superioară.
Asupra acestor chestiuni și asupra modului în
care-și găsesc ele ecoul cuvenit pe șantiere ale noilor
termocentrale și hidrocentrale ne oprim în sondajul
nostru de astăzi.
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mușcate de valuri, care găzduiau amatorii de sălbăticie ai va
canțelor.
De aici pornind, Costineștiul
a devenit un rezonant centru
cultural, un loc in care inițiativa
creatoare a fost atit de puterni
că incit și-a impus tradițiile. Un
loc in care vacanța nu înseamnă
numai odihnă, ci viață spiri
tuală slujită cu dăruire, cu per
severență și pasiune, cu ambi
ția constantă care impune pină
la urmă spiritul unui loc.
Iar spiritul Costineștilor exis
tă astăzi din plin pentru toți
amatorii de mare, nu doar prin
nisipul, apa și soarele ce mai
pot fi găsite și pe alți kilometri
de litoral, pe sute și sute de
kilometri de litoral, ci prin ceea
ce activiști tineri, dăruiți și in
genioși au realizat pe cei nu
mai mult de doi sau trei kilo
metri, ciți mărginesc mica sta
țiune. Pentru că, la Costinești,
pe lingă faptul că fiecare zi
este marcată de una sau mai
multe manifestări cultural-artistice originale, fiecare serie
are evenimentul — marele eve
niment artistic ce o caracteri
zează. Turiști, tineri in special,
dar și oameni maturi, rămași
din tinerețe cu nostalgia acestei
mari vieți spirituale pe care o
întreține și o desfășoară mica
localitate, și-au stabilit tradiția
de a se duce la Costinești intr-o
anumită parte a verii, pentru a
prinde fie serile de muzică și
poezie, fie festivalul de. film,
fie gala tinerilor actori, fe'stivalul jazului sau serbările mării.
Tocmai datorită faptului că,
organizate cu pasiune și puse
cu pricepere in slujba muncii
politico-educative, multe dintre
aceste manifestări au căpătat
prestigiu pe plan național.

Corneliu LEU
(Continuare în pag. a IV-a)

Sîmbătă, 5 iulie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a reîntîlnit și a continuat con
vorbirile cu tovarășul Zhao Ziyang,
membru al Comitetului Permanent
al Biroului Politic al C.C. al P.C.
Chinez, premierul Consiliului de
Stat al R. P. Chineze.
La convorbiri — care au continuat
în aceeași atmosferă de caldă prie
tenie. înțelegere și stimă reciprocă
— au participat tovarășii Constantin
Dăscălescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, Ion Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru, Ilie
Văduva,, ministrul afacerilor exter
ne, Paula Prioteasa, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale,
Mihai Părăluță, vicepreședinte al
Comitetului de Stat al Planificării,
Angelo Miculescu, ambasadorul țăui
noastre la Beijing.
Au luat parte, de asemenea, to
varășii Lu Dong, președintele Comi
tetului de Stat pentru Economie,
Qian Qichen, adjunct al ministrului
afacerilor externe, Wang Pinqing.
adjunct al ministrului relațiilor eco
nomice și comerțului exterior, Bao
Tong, vicepreședinte al Comitetului
de Stat pentru Restructurarea Sis
temului Economic, Yu Hongliang,
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.
'
In cadrul noii runde de convor
biri au fost examinate stadiul rela
țiilor. româno-chineze, precum și
*
căile
dezvoltării lor și mai puterni
ce în viitor, corespunzător aspira
țiilor și intereselor ambelor po
poare. S-a apreciat că rezultatele
obținute pe linia colaborării bilate
rale. experiența acumulată, ca și
sporirea dinamică a potențialului
economic, științific și tehnologic al
celor două țări creează condiții fa
vorabile pentru creșterea, intr-un
ritm tot mai rapid, a schimburilor
economice. Pornindu-se de la nive
lul foarte bun al relațiilor politice,
de la posibilitățile existente, de la
prioritățile planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Populare Chineze, a fost
exprimată hotărirea comună de a
asigura, încă din acest an, o sporire
mai accentuată a schimburilor de
mărfuri, o extindere și mai puter
nică a cooperării și specializării în
producție, pe termen lung, inclusiv
în realizarea unor mari obiective
economice. în scopul îndeplinirii
sarcinilor de colaborare prevăzute
pentru actualul cincinal.
A fost subliniat rolul deosebit ce
revine
Comisiei
guvernamentale
româno-chineze de colaborare eco
nomică și tehnică în '• identificarea
unor noi domenii și forme de coope
rare — inclusiv între întreprinderi
din cele două țări — în impulsiona
rea și diversificarea conlucrării din
tre România și China, în general.

S-a stabilit să fie întreprinse toate
măsurile ce se impun centrii’ trans
punerea în viată a orientărilor si
acordurilor convenite la nivel înalt
cu privire la dezvoltarea mai susți
nută a colaborării si cooperării din
tre Republica Socialistă România și
Republica Populară Chineză.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Zhao, Ziyang au relevat ca
racterul rodnic al convorbirilor pur
tate. în aceste zile, exprimindu-si
încrederea că înțelegerile la care s-a
ajuns vor contribui la dezvoltarea si
jnai puternică în viitor a prieteniei
și colaborării româno-chineze. în fo
losul ambelor țări și popoare, al
construcției socialiste în cele două
țări, al cauzei socialismului și păcii.
★
După o plimbare cu nava De lacul
Snagov. tovarășul Nicolae Ceausescu
l-a invitat pe tovarășul Zhao Ziyang
la dejun.
Au participat persoanele oficiale
române si chineze prezente la con
vorbiri.
în timpul dejunului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Zhao
Ziyang au rostit toasturi.
In toastul său. tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:
„Aș dori să exprim satisfacția parti
dului. poporului nostru pentru rela
țiile bune dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Chinez,
dintre România și China. Apreciem
vizita dumneavoastră. împreună cu
ceilalți prieteni chinezi, ca o ilustra
re a acestor bune relații, dar si ca o
expresie a dorinței comune de a le
da noi dimensiuni in toate domeniile.
Am discutat un cerc larg de pro
bleme, ne-am informat despre acti
vitatea partidelor și popoarelor noas
tre in construcția socialistă — și aș
dori să exprim urările noastre de
succese tot mai mari in construcția
socialismului in China.
Am abordat, de asemenea, un cerc
larg de probleme internaționale. Anj
constatat cu satisfacție că in pro
blemele fundamentale ale vieții in
ternaționale avem poziții identice
sau foarte apropiate. Esențialul il
constituie preocuparea comună pen
tru dezarmare, pentru pace, pentru
relații bazate pe egalitate și respect
reciproc. Avem și în acest domeniu
o experiență bună și îndelungată,
ceea ce ne dă încrederea că și în
viitor partidele și popoarele noastre
vor conlucra activ în problemele
fundamentale ale vieții internațio
nale, în lupta pentru dezarmare,
pentru pace și pentru socialism.
Astăzi am discutat problemele co
laborării bilaterale, îndeosebi în do
meniul economic. Am ajuns la con
cluzii bune. Am afirmat împreună
că trebuie să acționăm pentru a asi
gura realizarea nivelurilor pe care
le-am stabilit acum pn an la Beijing
și să încercăm să mergem mai de
parte.
Consider că discuțiile și înțelege
rile realizate cu prilejul vizitei dum
neavoastră dau o perspectivă bună
dezvoltării colaborării dintre țările
noastre in toate domeniile, și in pri

mul rînd în domeniul economic.
Iată de ce consider că vizita dum
neavoastră reprezintă un moment
important în cadrul schimburilor de
delegații și de vizite la nivel înalt
intre partidele și țările noastre și că
ea va avea importante rezultate po
zitive, in toate domeniile.
Aș dori să ridic paharul și să rog,
și cu acest prilej, să transmiteți ură
rile noastre pentru conducerea de
partid și de stat a R.P. Chineze, pen
tru tovarășii Hu Yaobang, Deng
Xiaoping, Li Xiannian.
în sănătatea dumneavoastră, pen
tru o colaborare bună între partidele
popoarele noastre, in sănătatea
și
tuturor prietenilor chinezi prezenți !“
Răspunzînd,
tovarășul
ZHAO
ZIYANG a spus :
„Nutresc un sentiment de o deo
sebită satisfacție, Aș vrea să vă mul;
(urnesc
dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru cuvintele
și aprecierile frumoase la adresa re
lațiilor de prietenie dintre partidele,
țările și popoarele noastre, pentru
aprecierile făcute, pentru programul
vizitei mele in România.
Am avut două runde de convor
biri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Am avut, de. asemenea, convorbiri
cu tovarășul Constantin Dăscălescu,
cu alți tovarăși români. Cred că aceste convorbiri, discuțiile purtate
sînt de mare folos, ceea ce a făcut
să am o încredere și mai profundă în '
dezvoltarea in continuare, pe mul
tiple planuri, constantă și stabilă, a
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre partidele, țările și popoarele
noastre.
Prin convorbirile purtate, prin
contactele avute și prin vizitele fă
cute, ne-am convins și mai adine că
poporul
român,
sub conducerea
Partidului Comunist Român, in frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pornind de la condițiile concrete ale
României, elaborind liniile și direc
țiile de dezvoltare proprie a țării,
a obținut succese uriașe in con
struirea socialismului in România.
Din experiența noastră cunoaștem
foarte bine că ceea ce ați înfăptuit
nu a fost ușor — și noi apreciem
foarte mult aceste realizări.
Doresc ca poporul român, sub con
ducerea partidului și guvernului, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, să
persevereze pe această calc de dez
voltare și
să
*
obțină noi și tot mai
mari succese.
As vrea să toastez pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre parti
dele. țările și popoarele noastre,
pentru prosperitatea si Înflorirea
Republicii Socialiste România, pen
tru fericirea poporului român !
în sănătatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. căruia ii doresc
viață lungă ! în sănătatea tovarășului
Constantin Dăscălescu, a tuturor to
varășilor prezenți aici !“
Dejunul a decurs într-o ambianță
de caldă prietenie, de înțelegere și
stimă reciprocă, care caracterizează
dialogul româno-chinez la nivel
înalt, relațiile tradiționale dintre
partidele, țările si popoarele noastre.
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SECERIȘUL ȘI INSĂM1NȚAREA CULTURILOR DIM
- MAI INTENS, FĂRĂ ÎNTRERUPERE!

Oamenii munca - constructori

și cronicari de istorie nouă

Hunedoara

La cotele civilizației socialiste

EXEMPLE DEMNE DE URMAT LA RECOLTAREA GRIULUI
în acest an, in județul Hunedoara,
spre deosebire de anii trecuți, orzul
a fost recoltat intr-o perioadă foar
te scurtă. Ca atare, in majoritatea
cooperativelor agricole, mai ales din
consiliile agroindustriale Simeria,
Orăștie. Deva si Geoagiu. semănatul
culturilor duble s-a putut desfășura
în același ritm cu secerișul, lucrările
încheindu-se în cel mult 48 de ore
după stringerea recoltei.
Pentru impulsionarea lucrărilor de
recoltare și însămințare a culturilor
duble, comandamentul județean pen
tru agricultură a intervenit prompt.
La un moment dat se crease un de
calaj intre cele două lucrări, deter
minat de faptul că eliberarea de
paie a terenului nu s-a făcut in ace
iași ritm cu secerișul. De aceea, con
comitent cu folosirea mijloacelor
mecanice au fost antrenați la strin
gerea paielor, alături de țăranii coo
peratori, numeroși oameni ai mun
cii ce trăiesc la sate. în același timp,
a fost mărit numărul tractoarelor ce
au lucrat în schimburi prelungite
pînă noaptea tîrziu la arături și pre
gătirea terenului pentru însămințarea
porumbului și legumelor. Totodată,
unele unități economice au sprijinit
unitățile agricole cu mijloace de
transport, iar conducerile S.M.A. au
asigurat o mai bună asistență teh
nică in vederea prcîntimpinării de
fecțiunilor sau efectuarea cu ma
ximă operativitate a reparațiilor.
Pe bună dreptate se poate afirma
că s-a cîștigat o bună experiență la
efectuarea de către mecanizatori a
lucrărilor agricole in formații mari,
compacte, care au executat în flux
neîntrerupt lucrările de recoltat și
semănat, experiență care poate fi
aplicată imediat ce va începe și . re
coltarea griului. Așa au procedat
cooperativele agricole Deva, Șoimuș,
Simeria, Băcia, Orăștie, Geoagiu și

Botoșani

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

Recoltarea griului la C.A.P. Ciolpani, sectorul agricol Ilfov
Foto : C. Mocanu

Mure? DECALAJE CE TREBUIE ÎNLĂTURATE GRABNIC
Deși în ultimele ’ zile Dloile au
stînienit nartial mersul lucrărilor,
prin functionarea corespunzătoare a
combinelor, folosirea fiecărei ore
bune de lucru si organizarea judi
cioasă a activității de intraiutorare
intre unități, in județul Mureș s-a
încheiat secerișul orzului. Acum,
mijloacele mecanice si umane sint
concentrate la semănatul culturilor
duble. Lucru firesc, dacă avem in
vedere că în județul Mureș, care de
ține un puternic sector zootehnic,
trebuie înșămîntate mari suprafețe
cu norumb si alte culturi furajere.
După cum ne precizează Tiberiu
Găll, inginer principal cu baza fura
jeră la direcția agricolă județeană,
in județul Mureș urmează a fi însămintate cu culturi duble, dună orz si
grîu. 42 780 hectare. Calculele spe
cialiștilor arată că aceste culturi

CÎND „BINE'1 ÎNSEAMNĂ TOTUȘI .. INSUFICIENT

De altfel, titlul acestei relatări
ne-a fost sugerat de însăși concluzia
la care a ajuns comandamentul ju
dețean Botoșani pentru organizarea
Si desfășurarea lucrărilor agricole
după o analiză asupra modului in
care a decurs recoltarea orzului in
județ. La data analizei, vineri seara
adică, exceptînd cele mai puțin de
900 hectare cuprinzind loturi semincere, orzul pentru consum era strîns
de pe toate cele 14 800 hectare ce
s-au aflat în cultură. Chiar dacă începînd cu aceeași seară n-ar fi
plouat în întreg județul, în mod si
gur că ieri s-ar fi declanșat și recol
tarea griului. Revenim insă la con
cluzia notată anterior. Ce exprimă
aceasta, in esența ei 7 Pentru a o
ilustra, transcriem mai întii cîteva
aspecte de muncă surprinse pe teren
la începutul săptăminii pe care o
încheiem astăzi.
Insoțindu-i. marți dună-amiază. pe
Mihai Jitanașu si Adrian Drăuș. or
ganizator de partid, si. respectiv, inginer-șef al consiliului agroindustrial
Bucecea, am oprit la marginea unui
lan aparținînd C.A.P. Cucorăni. în
cele din urmă, după consultarea umidometrului. cei doi au hotărit ca
formația de lucru ce se afla la „Dea
lul salcimilor" să se mute în chiar
seara respectivă pe sola la marginea
căreia oprisem. „Asta era și inten
ția mea“ — avea să ne spună ceva
mai tîrziu Nicolae Răgoșcă, inginerul-șef al unității, întîlnit pe drum,
venind în sens invers, cu un convoi
de 9 combine, 4 tractoare cu prese
de balotat, 5 tractoare cu remorci, un
atelier mobil ș.a. „Și sint convins —
a adăugat specialistul — că pină
mîine seara suprafața cu orz aflat
acum încă în picioare va fi complet
recoltată".
Am revenit a doua zi după-amiază la aceeași solă. Constatarea 7 E
adevărat, cele două semănători jncă

într-o anchetă publicată în
„Scînteia" din 29 iunie 1986 se
argumenta, intre altele, despre
pericolul pe care-1 reprezintă
proliferarea țigării în rîndurile
generației tinere. La „masa
mondială a... fumului de ți
gară", tinerilor le revine o por
ție anuală de aproximativ 1 000
de țigări. Cine le pune in mina
acest... fum, recunoscut de toți
a fi de zece ori mai dăunător
decît poluarea atmosferică, în
genere 7 în ce circumstanțe se
începe nociva ucenicie la „iar
ba dracului" 7
înainte de a solicita răspun
suri competente la aceste între
bări, cîteva constatări rezultate
în urma unor îndelungi și labo
rioase cercetări. Potrivit publi
cației „British Medical Jour
nal", după 4 ani de observații,
medici de la un spital londonez
au demonstrat că și numai citeva țigări pe zi provoacă la ti
neri un mare risc de îmbolnă
viri. Este vorba, în primul rînd,
de instalarea precoce a mala
diilor respiratorii... Un toxicolog vest-german adaugă la și
rul argumentelor care vin in
sprijinul ideii de incompatibili
tate a vîrstei tinere cu tutunul
următorul fapt : tinerii care apucă pe calea fumatului incă
de la 15 ani trebuie să știe,
înainte de a cere „un foc", că
singuri își dublează riscul de
a muri de cancer pulmonar...
Un cercetător de la Universi
tatea din Arizona a întreprins o
experiență ce a pus în eviden
ță urmări ale fumatului pe care
foarte putini le bănuiau. Cu
ajutorul unui detector laser
microscopic el a demonstrat că,
la cîteva ore după fumarea unei
țigări, cel în cauză emite de...
40 de ori mai multe particule
decit un nefumător. Concluzia :
fumătorilor le va veni din ce
în ce mai greu să afle un loc
de muncă in fabricile de calcu
latoare. Motivul ? Particulele
emise de ei se depun pe supra
fața microschemelor, împiedicind astfel buna lor funcționa
re. Nici măcar o mască nu poa
te reține, in totalitate, aceste
particule. Iată încă un avertis
ment dat și adolescentului !
„.„O zi fără țigări" ; „O ți
gară în minus în fiecare zi" ;
„Zi națională pentru combate
rea fumatului" ; „Taxiuri pen
tru nefumători" ; Legi care in
terzic fumatul în întreprinderi,
instituții, hoteluri, cinematogra
fe, restaurante etc. ; Inițierea

multe alte unități agricole, unde se
mănatul culturilor s-a încheiat de
mult, ploile din ultima perioadă favorizind răsărirea plantelor.
Trebuie să subliniem că din cele
5 444 hectare, de pe care s-a strîns
pină în seara zilei de 4 iulie,
orzul, 5135 hectare au fost se
mănate cu culturi duble. E drept că
a rămas o suprafață redusă de se
mănat cu porumb și legume, dar iată
că cei care nu s-au grăbit la inceput,
acum îi țin în loc ploile ce au căzut
în ultim'ele zile. La cooperativa agri
colă Bretea Mureșeană, recoltarea
orzului a început imediat după de
clanșarea secerișului în unitățile din
Lunca Mureșului. Lucrarea s-a în
cheiat intr-o perioadă scurtă, dar
semănatul culturilor duble a întîrziat. Ca atare, ploile, in loc să ajute
la răsărirea culturilor ce ar fi tre
buit de mult încheiate, au împiedi
cat efectuarea lucrărilor de pregătire
a terenului și de semănat. Explica
ția este simplă. Aici, din cauza nea
junsurilor în organizarea muncii,
doar jmțini oameni au participat la
lucru. De aceea, baloții de paie au
stat zile în șir pe cîmp, împiedicînd
pe mecanizatori să efectueze cele
lalte lucrări. La fel s-au petrecut lu
crurile și la cooperativele agricole
Cristur și Sarmizegetusa.
Pe măsură ce se va trece la sece
rișul griului este necesar ca terenu
rile să fie eliberate de pale, astfel
încît mecanizatorii să poată executa
fără întîrziere lucrările de pregătire
a terenului și semănatul. Ploile că
zute în ultima perioadă favorizează
obținerea unor producții sporite de
porumb boabe, furaje și legume. De
aceea, nu trebuie precupețit nici un
efort pentru a semăna culturile du
ble în termene, scurte.

nu intraseră în brazdă. în schimb,
combinerii își încheiaseră misiunea,
producția de orz obținută era trans
portată in întregime in baza de re
cepție. la marginea solei aflîndu-se
mai puțin de o treime din baloții de
paie rezultați, în timp ce tractoarele
cu discuri urmau să pună curind la
dispoziție front de lucru pentru se
mănători. „Oricum — a ținut să pre
cizeze inginerul-șef al unității —
pină mîine la prînz întreaga supra
față va fi semănată cu culturi duble,
punerea în funcțiune a aripilor de
ploaie garantind apariția rapidă a
culturii de porumb pentru boabe1'.
Desigur, ceea ce am relatat pină
acum nu reprezintă un fapt de ex
cepție, ci însuși modul normal de
organizare și desfășurare a actualei
campanii de recoltare a păioaselor.
Așa cum tot de modul firesc țineau
și alte aspecte pe care le-am consta
tat pe terenurile unităților agricole
din același consiliu agroindustrial.
La Leorda, pe sola „Cbstînești" —
peste 100 de elevi culegeau eventua
lele spice rămase în urma combine
lor ; la Bucecea — în numai o zi de
la încheierea recoltării orzului, toa
te paiele rezultate erau depozitate in
baza furajeră a fermei zootehnice.
Iar ca o caracteristică de ansamblu,
cele 1 074 hectare de pe care s-a
strîns orzul in acest consiliu agroin
dustrial, sint acum semănate.
Se cuvine să precizăm insă că acest
„normal", ce se semnalează de mul
tă vreme în alte județe ale țării, se
petrece pentru prima dată, in ulti
mii 15—20 de ani, pe ogoarele jude
țului Botoșani, în timpul campaniei
de recoltare a cerealelor păioase. Și
tocmai de aceea, unora dintre cadre
le de răspundere din agricultura ju
dețului (organizatori de partid, pri
mari de comună, dar îndeosebi spe
cialiști) acest „normal" li se pare ca
fiind ceva extraordinar, fapt pentru
care se lasă încă cu greu antrenați

unor acțiuni specializate pre
cum terapia de grup ; Clinici
profilate pe combaterea consu
mului de tutun ; Procese ale
foștilor fumători, atinși de can
cer pulmonar, împotriva mari
lor companii producătoare de
țigări ; Propunerea de institui
re a unei taxe de 3 dolari pe
pachetul de țigări pentru com
pensarea pagubelor de 100 mi
liarde de dolari cauzate de fu
mat numai in S.U.A. etc. —
sînt tot atîtea forme pe care
războiul cu un singur inamic,
țigara, le propune cu obstina
ție...
— Totuși, de ce fumează ti
nerii 7
întrebarea o adresăm mai în
tii profesoarei Eleonora Popes
cu, directoarea Liceului de filo
logie și istorie nr. 1 din Bucu
rești.
— Elevii, mai ales, se apucă
de fumat din... bravură. In opinla multora dintre cei care sint
la întîiele lor țigări, aprinse
mai mult sau mai puțin pe fu
riș, fumatul îi „înalță" în pro
priii ochi. în același timp, ges
tul ar reprezenta o sfidare aruncată cu infatuare juvenilă
celor din jur : „vedeți cine sintem noi ?“
Prof. dr. Ion Chiricuță, di
rectorul Institutului
oncologic
din Cluj-Napoca, stăruie asu
pra unei statistici :
— O cercetare a noastră, între
prinsă pe un eșantion de 2 521
de studenți, relevă că un pro
cent de 23 la sută din cei ches
tionați au început să fumeze
din curiozitate. Un număr apro
ximativ egal cu al... curioșilor
au continuat cu țigara pentru
că s-au obișnuit. La 22 la sută
opțiunea pentru țigară s-a pro
dus din imitație. (Aici nu lip
sesc nici motivațiile : „dacă fu
măm și noi, ca toătă lumea, ne
simțim mai integrați în anturajele pe care le frecventăm").
S-a conturat și o categorie a
fumătorilor din motive de...
calmare, țigara fiind pe post de
„pilulă miraculoasă" care-i ajută să treacă peste momente
le de încordare, de emoții pu
ternice, de eșec. Un procent de
loc neglijabil n-au putut pre
ciza motivul pentru care fumea
ză. Și nu-i deloc lipsit de inte
res faptul că cei mai puțini
s-au referit la plăcerea de a
fuma.
— Ce relații se pot face cu
aceste răspunsuri 7
— înainte de orice, o relație

în a-1 traduce în viață. Pentru a era
dica cu desăvîrșire o asemenea men
talitate, pentru ca aceasta să nu se
mai repete în zilele ce urmează, cînd
se va trece la recoltarea griului, tim
pul cuprins între „mica" și „marea"
campanie de vară a fost intens folo
sit, incepind chiar cu analiza apro
fundată și, de aceea, uneori severă
— la care ne-am referit în deschide
rea relatării noastre și a cărei con
cluzie a fost categorică : Calificati
vul de „bine" ce se poate acorda mo
dului in care s-a desfășurat secerișul
orzului trebuie socotit insuficient în
Perspectiva recoltării griului. De ce ?
ntrucît sint intr-adevăr asigurate aproape toate condițiile pentru ca se
cerișul griului să se incheie și in
acest județ, fără nici o pierdere, în
maximum 8—9 zile, iar suprafața însămînțată cu culturi duble să ajungă,
cel tîrziu pînă la 15—16 iulie, la
61 000—62 000 hectare.
Ce măsuri s-au stabilit în acest
scop 7 După încheierea,-recoltării or
zului, toate cele 1 455 combine din
județ au fost supuse unor riguroase
revizii, insistindu-se îndeosebi asu
pra „punctelor" ce ar putea provoca
pierderi. In unitățile unde grîul are
o talie mică, paletele rabatoarelor de
la combine au fost „prelungite" cu
pinză cauciucată, pentru ca nici o
clanță de grîu să nu scape cuțitelor.
Toți combinerii au fost relnstruiți
pentru a cunoaște și aplica în prac
tică reglarea bătătoarelor în funcție
de starea de umiditate a culturii de
grîu. S-a trecut la înlăturarea ope
rativă a unor lipsuri constatate in
bazele de recepție ale întreprinderii
de specialitate. Au fost organizate în
fiecare comună „tabere de pionieri
pentru culesul spicelor". Toate aces
te măsuri și încă altele sint acum
bine cunoscute în întreg județul.

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scinteii"

directă cu optimismul nostru,
al celor aflați pe baricade in
ofensiva împotriva fumatului.
Avînd în vedere virsta tinără,
faptul că obiceiul nociv n-a apucat încă să se înrădăcineze,
permeabilitatea la argumente a
acestei virste, eu socotesc că o
muncă de educație persuasivă,
condusă cu inteligență, poate da
bune rezultate.
Este un punct de vedere
demn de a fi luat în seamă. Să
vedem însă dacă nu mai sint

(porumbul masă-verde sau în ames
tec cu floarea-soarelui. ranița fura
jeră. varza si altele) vor trebui să
reprezinte în balanța furajeră din
perioada de stabulatie 27 la sută din
necesarul de suculente. Situația ..la
zi" arată insă că dacă orzul a fost
recoltat de pe întreaga suprafață de
22 578 hectare, însămințarea culturi
lor duble s-a făcut doar pe 11353
hectare.
Exemplu] multor unități agricole
ilustrează însă convingător că acolo
unde lucrările se desfășoară in flux
continuu,
însămințarea
culturilor
duble a fost realizată cu mult peste
media județului. Este. între altele,
cazul unităților agricole din consi
liul agroindustrial Tîrgu Mureș, unde
orzul a ocupat 1 280 hectare. Aici, în
seara zilei de 1 iulie, secerișul orzu
lui a fost încheiat De întreaga su
prafață cultivată, iar în prezent cul
turile duble sint însămințate pe 900
hectare. Mai mult decît atît : coopeTativele agricole Mureșeni și Nazna au fost primele în județ
care
au
încheiat
atît
seceri
șul
orzului, cit
și
insămînțarea culturilor duble. „Pentru noi,
coacerea și recoltarea orzului cu
un avans de cel puțin zece zile fată
de alti ani — ne spune Ilie Cheșa.
președintele cooperativei agricole
Mureșeni — prezintă o garanție că și
culturile duble (dacă sint semănate
în ritm cu recoltarea) vor asigura
producțiile scontate, cel puțin 20
tone masă-verde la hectar". Bineîn
țeles, așa au gîndit și au acționat si
alți buni gospodari, între care coope
ratorii și mecanizatorii din Sîngeorgiu de Mureș, Sînioana, COrunca ș.a.,
unde cele două lucrări — secerișul
orzului și însămințarea culturilor
duble — au fost încheiate.
Din păcate, intr-o serie de unităti
există încă mari decalaje intre su
prafețele de orz recoltate si cele în
sămințate cu culturi duble. Cauza 7
Una singură : eliberarea de oaie a
terenurilor și pregătirea patului, ger
minativ decurg anevoios. Bunăoară,
deși în unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Bahnia secerișul
orzului a fost încheiat de cîteva zile
Pe toate cele 1 000 hectare, supra
fața însămîntată cu culturi duble nu
însuma în seara zilei de 3 iulie decit
400 hectare, situație cu atit mai de
neînțeles cu cit, la data menționată,
aici erau totuși eliberate de oaie
mai bine de 500 hectare, iar pregă
tirea patului germinativ era efec
tuată pe 400 hectare. Rămase
în urmă sint și unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial
Zau de Cîmpie, care dețin efective
mari de taurine. Ceea ce denotă că,
nici in acest an, conducerile acestor
unități nu au înțeles că, din aceleași
cauze, au fost puse nu o dată în si
tuația de a cumpăra furaje cu prețul
unor mari eforturi financiare.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii”

• Aproape o treime din ti
nerii fumători cuprinși în cer
cetarea evocată „consumă" mai
puțin de 5 țigări pe zi și numai
7.84 la sută din grupul inves
tigat sint fumători de peste 20
de țigări pe zi.

— Ce idee se poate extrage
de aici, tovarășe Golii 7
— Faptul că șansa de a-i
dezobișnui de rațiile zilnice
de... fum este reală,
că, în
această ordine de idei, munca

Municipiul de reședință al ju
dețului Giurgiu, străveche loca
litate situată în sudul țării,
se prezintă cu o nouă înfă
țișare urbanistică ridicată la sca
ra civilizației socialiste, tn anii
construcției socialiste. îndeosebi
in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu",
aici, la Giurgiu, au fost construite
noi și moderne obiective
indus
triale, cum sint : întreprinderea
pentru construcții de mașini și
utilaje grele, combinatul chimic,
centrala electrică și de termoficare, întreprinderea de poduri din
beton, întreprinderea textilă „Du
năreană", fabrica de mobilă, fa
brica de acid citric, fabrica de
produse făinoase, fabrica de pro
duse lactate și alte unități indus
triale. Șantierul naval și între
prinderea de industrializare a sjeclei
de zahăr au fost complet moder
nizate. O dată cu dezvoltarea indus
trială, în municipiul Giurgiu au
fost construite noi și moderne car
tiere de locuințe, ce însumează
astăzi aproape 15 000 de aparta
mente, dotate la parter cu spații
comerciale și unități de prestări
servicii.
Noile cartiere de locuințe — Ca
lea București, Negru Vodă, Tinere

tului. Policlinică, Vamă, Sloboziei,
Gării și altele — sint dotate cu
școli, dispensare medicale, oficii
poștale, așezăminte de cultură și
educație socialistă ș.a. tn Giurgiu
funcționează in prezent Muzeul
luptei pentru independența po
porului român, o casă de cultură,
clubul tineretului, clubul muncito
resc al fabricii de zahăr, biblio
teca județeană, Teatrul „I. Vasilescu", două cinematografe și alte
așezăminte culturale ce sint frec
ventate in orele libere de numeroși
giurgiuveni.
în cadrul Festivalului național
„Cintafea României", formațiile ar
tistice de amatori ce activează la
casa municipală de cultură, in
întreprinderi și școli au cucerit, la
cele 5 ediții, numeroase titluri de
laureați. De asemenea, universi
tatea cultural-științifică din mu
nicipiul Giurgiu ocupă in prezent
primul loc pe țară pentru bogata
activitate științifică ce o desfășoa
ră la casa de cultură și pe marile
platforme industriale.
Oamenii muncii din municipiul
Giurgiu, puternic însuflețiți de în
demnurile si orientările cuprin
se
in
cuvîntările
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general

al partidului, la recenta plenară
a C.C. al P.C.R. și la plenara co
mună a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și a Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale, sint hotăriți să înscrie
noi și importante realizări pe
graficul
întrecerii socialiste. Asa
cum am desprins din discuțiile
purtate cu secretarii comitetelor de
partid, constructorii de mașini și
utilaje grele, navaliștii, chimiștii,
energeticienii, textiliștii și celelalte
categorii de oameni ai muncii ac
ționează cu un înalt spirit revolu
ționar pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan ce le revin
in primul an din cel de-al optulea
cincinal.
Alături de marele volum al acti
vității din industrie, gospodarii
giurgiuveni s-au angajat în acest
an să efectueze lucrări patriotice
pentru buna gospodărire și înfru
musețare a localității in valoare de
peste 62 milioane lei.

Traian BARBALATA
directorul întreprinderii
cinematografice județene Giurgiu

Fapte eroice într-o vatră de istorie
Asemenea tuturor localităților
patriei, municipiul Turda aduce la
intilnirea cu prezentul și viitorul
minunate dovezi ale vredniciei,
talentului și iubirii pentru vatra
străbună ale generațiilor trecute
și
contemporane.
Cuvîntarea
secretarului general al partidului,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
rostită la recenta plenară a C.C.
al P.C.R., constituie pentru noi toți
un izvor de profunde învățăminte,
de noi puteri, pentru a ridica ora
șul nostru pe noi trepte de dezvol
tare economico-socială.
Producția industrială a munici
piului este astăzi de aproape 4 mi
liarde lei, iar calitatea și competi
tivitatea produselor industriei turdene sint apreciate in peste 30 de
țări, de pe toate meridianele glo
bului. Corespunzător noului stadiu
al dezvoltării industriei noastre,
la combinatul de lianți și materiale
refractare a intrat in funcțiune o
capacitate care realizează ciment
alb și cimenturi colorate pentru fi
nisări in construcții ; la „Electro
ceramica" elaborăm produse noi,

pe măsura cerințelor la zi ale in
dustriei electrotehnice ; la între
prinderea „9 Mai" se dezvoltă o
capacitate nouă care produce carbură de siliciu ; la intreprinderea
chimică — unitate care își confir
mă an de an prestigiul de între
prindere fruntașă — realizăm, de
asemenea, noi sortimente, atit pen
tru nevoile agriculturii, cit și pen
tru alte ramuri.
O dată cu ritmurile muncii și
creației din cetățile industriale,
Turda cunoaște o intensă viață social-culturală.
Dezvoltarea con
strucției de locuințe și a dotărilor
edilitar-gospodărești, ocrotirea să
nătății, serviciile către populație
conferă municipiului nostru ca
racteristicile unei localități moder
ne, înfloritoare. în acest context
doblndesif
puternice
rezonanțe
neuitate înscrisuri ale istoriei
acestor locuri, cărora, prin grija
partidului, a secretarului său gene
ral, li s-a redat întreaga semnifi
cație in marea carte a neamului.

Cunoscută sub denumirea de Potaissa încă din vremea statului dac
și din perioada stăpinirii romane,
iar sub actuala denumire din 1075,
Turda a fost locul de întrunire, in
martie 1542, a Dietei care a ho
tărit
organizarea
principatului
autonom al Transilvaniei. în 1601,
pe aceste locuri unde ne trăim îm
plinirile muncii și ale unității și-a
aflat trecerea in veșnicia poporului
său Mihai Viteazul, domn al Țării
Românești, al Ardealului și a toată
Țara Moldovei. Din Turda s-a ridi
cat mai tirziu cel care a condus la
Viena delegația celor 300 de ro
mâni pentru a inmina istoricul
„Memorandum". Turda a fost deo
potrivă una dintre primele locali
tăți in care s-au desfășurat miș
cări muncitorești împotriva exploa
tării și asupririi. Toate acestea
constituie pentru tînăra generație
pagini vii din care emană lumina
dragostei de țară și a spiritului re
voluționar.

Dorel TODEA
secretar al Comitetului municipal
de partid Turda, județul Cluj

Pămîntul — avuția tuturor
Și în județul Galați se acordă în
această perioadă o atenție deose
bită măsurilor de creștere a supra
feței agricole și, in cadrul acestftia.
a celei arabile, de ridicare a po
tențialului productiv al fondului
funciar — pămîntul fiind avuția
națională cea mai de preț, factor
de bază în obținerea de producții
agricole superioare. Pămint căruia,
— așa cum ne cere tovarășul
Nicolae Ceaușescu — sîntem hotă
riți să-i conferim o nouă tinerețe
și rodnicie.
Rezultat al preocupării organelor
județene de partid și de stat, a
cooperatorilor, mecanizatorilor și
lucrătorilor din I.A.S., în etapa care
a urmat reorganizării administratdv-teritoriale, din 1968, în structura
de folosință și calitate a suprafe
țelor agricole din județul nostru
s-au petrecut transformări esenția
le : suprafața protejată prin lucrări
de îndiguire a crescut de 2,4 ori,
insumînd toate terenurile care ne-

cesită acest gen de lucrări ; supra
fața agricolă amenajată prin lucrări
de desecare a sporit de 5,5 ori, reprezentind 94,9 la sută din poten
țialul desecabil; suprafața agricolă
irigată este de 6 ori mai mare, reprezentind peste o pătrime din po
tențialul irigabil al județului; lucră
rile de combatere a eroziunii solu
lui s-au extins de la 4 320 ha la
161 249 ha, respectiv o creștere de
37,3 ori, reprezentînd 90 la sută din
suprafața afectată de eroziune.
Totodată, terenul arabil a sporit cu
4 402 ha ; întreaga suprafață de pă
șune naturală a fost ameliorată
prin lucrări de fertilizare, iar pe
23,2 la sută din suprafața totală s-a
refăcut și covorul vegetal.
Experiența dobindită in gospodă
rirea fondului funciar — și cu deo
sebire noile sarcini care revin agri
culturii noastre in noul cincinal —
evidențiază necesitatea continuării
și intensificării efortului material
pentru conservarea și ameliorarea

pămîntului, pentru creșterea poten
țialului productiv al acestuia. Dra
gostea și răspunderea pentru pămînt, .pentru pămîntul țării, sînt
exigențe care ne mobilizează și mai
mult priceperea, dăruirea și res
ponsabilitatea de participanți Ia
noua revoluție agrară pe plaiurile
noastre. în acest scop, lucrătorii din
domeniul amenajărilor funciare,
împreună cu locuitorii satelor gălățene, acționează pentru sporirea
fertilității solului, crearea condiții
lor de atragere a unor suprafețe
nod în circuitul producției și folo
sirea la un nivel superior a supra
fețelor actuale, prin optimizarea
asolamentelor. Amplele lucrări ce
se execută în Terasa Covurluiului,
care vor îngloba aproape 200 000
hectare terenuri agricole, se con
stituie astfel ca o cuprinzătoare te
melie a unor recolte tot mai bogate.

Inq. Georqeta NIUM1N
șef O.C.O.T.Ă. - Galați

-----------------------------------------------------

cel mai ridicat procent-de fu
mători tineri. Ce se cuvine să
facă familia, în raport cu aceas
tă stare de lucruri, este lesne
de înțeles.
— Se dezvoltă la părinți o bine
venită atitudine împotriva de
prinderii la copiii lor a fuma
tului 7
Ce ați constatat,
în
această privință, ca om al școlii,
tovarășă profesoară Eleonora
Popescu 7
— Ce! mai mulți părinți da. pun
piciorul în prag. Cer și ajutorul

realitatea vieții, care se’ înfăți
șează astfel : tinerii fumători
nu se lasă pentru că, dacă ar
fi chiar atît de rău fumul de
țigară, „precum se spune", n-ar
mai fuma nici adulții,
nu 7
Adulții nu se lasă deoarece sînt
și alții, mai în vîrstă decît ei.
care fumează „ca șerpii". Cei
„mai în vîrstă" vin și dînșii cu
„aria" lor : „e prea tîrziu pen
tru a renunța și la această ul
timă plăcere". Cam acesta ar
fi cercul.

UN INDEMN-AVERTISMENT
AL ÎNTREGII LUMI MEDICALE:

Ldsati țigara! a»
• Cînd fumează tata, adolescentul mai stă la îndoială ; cînd fumează
și mama — s-a convins că „e bine !‘* @ Tinerilor să ne adresăm cu
argumente solide și cu deplina încredere că pot înțelege pericolul fu
matului
și altele. împreună cu conf. dr.
docent Virgiliu Golii, șeful Clini
cii de pneumologie a Spitalului
„Dr. V. Babeș" din Craiova, re
ținem tot dintr-o investigație
pe un număr de 2 321 de tineri :
• 4,98 la sută din cei ches
tionați au debutat în... taba
gism înainte de a împlini 15
ani, iar 41,92 la sută, înainte de
19 ani. Așadar, aproape jumă
tate din numărul total al fumă
torilor apucă pe „poteca" de
ceață și nicotină încă de pe
băncile școlii. Este un fapt care
dă de gîndit, care obligă la în
dreptarea ascuțișului ofensivei
antifumat in primul rînd spre
această categorie de virstă,
spre aceste locuri unde tutunul
ademenește, mereu și mereu,
noi eșaloane de... ‘ mercenari.
• Băieții încep să fumeze
mai devreme decit fetele : 5,83
la sută din tinerii investigați
deprind fumatul inainte de 15
,ani, în vreme ce la fete pro
centul acesta este de numai 1,52
la sută.

de conștientizare asupra perico
lului fumatului, de educație nu
trebuie să slăbească nici o clipă,
ci. dimpotrivă.
— De acord cu ceea ce spu
neți. Totuși, revenim cu intrebarea :
de ce credeți că fu
mează tinerii 7
— La motivațiile amintite eu
aș mai adăuga una : influența
familiei în această privință. 69
la sută dintre tinerii fumători
chestionați de noi sint din fa
milii obișnuite cu țigara, unde
mama este fumătoare,sau ambii
părinți fumează.
în familiile
unde fumează numai tatăl, pro
centul de tineri fumători este
de 37 la sută, iar acolo unde
părinții nu fumează, procentul
de tineri fumători este de 24
la sută. Se observă din ierarhia
acestor date — confirmate de
altfel și de rezultatele studiilor
inițiate pe plan mondial — in
fluența negativă, mai mare, a
mamei fumătoare. Si încă ceva :
fumul de țigară „de acasă" dă

școlii, după cum și noi căutăm
să ni-1 asigurăm pe al lor. Și
nu in puține împrejurări se
obțin rezultate bune în această
ofensivă,
cu forțe conjugate.
Alteori însă — în cazul cel mai
bun, cînd părinții nu sint
deschiși la... modernitate și
refuză
ritualul fumatului în
comun, cu copilul-adolesCent !
— odraslei, „pentru că tot s-a
apucat de fumat", i se procură
țigări... bune 1 Mai puțin „otră
vitoare", să nu dăuneze copilu
lui.
Ce trebuie să se facă 7 Cum
să se spargă cercul vicios care
cuprinde în haloul lui viciul
țigării 7 De la ce să se por
nească acțiunile concertate îm
potriva proliferării fumatului
in rindul vîrstei tinere 7
Un
prim punct de vedere pe care
il consemnăm aici este al prof,
dr. docent Constantin Anastasatu, membru corespondent al
Academiei Republicii Socialiste
România :
— De unde să pornim ? De la

— Da, nu o dată auzi spunindu-se : tata a fumat pînă la 90
de ani și a murit săracul din
tr-o... căzătură. Deci, unde tre
buie spart cercul7
— Unde-i veriga mai slabă,
evident. Sigur, idealul ar fi ca
toate vîrstele, conștiente de pe
ricolul fumatului, să se dezba
re de acest obicei în... 24 de
ore. Să nu confundăm însă do
rințele noastre cu realitatea.
Primii care se pot angaja cu
succes în turnanta renunțării
la fumat sînt tinerii. De ce toc
mai ei 7 Pentru că nu le lip
sește capacitatea de a înțelege
argumentele științei. Pentru că
au din belșug și voința săvîrșirii
acestui act.
— Cum poate fi probat acest
plus de voință 7
— Nu tocmai atit de greu pe
cit s-ar părea. De exemplu :
însușirea temeinică, de către
un tînăr, a profesiei, este un act
de voință 7 Și încă în ce grad !
Cile renunțări la plăcerile vîr
stei, cită concentrare și efort

presupune acest lucru, o știe
fiecare. Dar construcția fiecă
rui cămin, întemeierea unei fa
milii, croirea unui rost demn
de muncă și viață 7 De la sine
înțeles că, între multe altele,
voința joacă și aici un rol im
portant. Cum se vede, tinere
țea are resurse nebănuite de
voință, poate înfăptui și aceas
tă „minune" — renunțarea la
fumat — dacă devine conștien
tă de consecințele nefaste ale
viciului, dacă este ajutată să-și
propună un asemenea dezi
derat.
Ne întoarcem din nou privi
rile spre școală, la ceea ce face
ori ar trebui să facă pentru a
fuziona și mai deplin cu efor
turile susținute de combatere a
flagelului fumatului. Știm că
aici — mai corect spus : și aici
— este un teritoriu delicat,
complex, de luptă pentru plă
mădirea omului, de însușirea
unor deprinderi și convingeri
de viață pentru... toată viața,
care să facă cinste fiecăruia.
Școala este teritoriul unde men
talități și apucături urite, peri
culoase — între care se numără
și fumatul — sînt „dezamorsa
te", nu o dată înfrînte, rînd pe
rînd, cu răbdare, cu știință, cu
tenacitate.

— Sint lucruri care intră în
practica vieții școlare de fie
care zi, argumentează profesoa
ra Eleonora Popescu. La obiș
nuitele ore de clasă, de educa
ție, de dirigenție, în discuțiile
individuale ori în excursii, în
taberele
de muncă patriotică
ori la intîlnirile cu părinții etc,
punem necontenit în dezbatere
publică și obiceiul nociv al fu
matului. împreună cu cabinetul
medical al școlii organizăm sis
tematic acțiuni antifumat, unde
folosim diapozitive, material
ilustrativ concludent. Nu o dată,
la ședințeld cu părinții invităm
și specialiști de recunoscută
competență în combaterea efec
telor nocive ale tutunului, acționînd astfel și asupra cadru
lui familial și, prin familie, asupra elevilor noștri. Ceea ce
caracterizează această desfășu
rare de forțe este dorința de a
obține rezultate din convingere,
și nu doar din constringere, „că
așa scrie la regulamentul șco
lar, să nu fumezi deoarece e
rău pentru sănătate și nu e fru
mos".
Dar despre ce se face și ce se
cuvine să se mai facă în aceas
tă ordine de idei, într-o anchetă
viitoare.

Elena MANTU
Ilie 1ANASACHE
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Leagăn de balade, Țara Vrancei și-a datorat multă
vreme faima doar trecutului glorios al plaiurilor sale.
Dor astăzi alte elemente definesc personalitatea acestui stră
vechi pămint românesc. Ilustrind cu pregnanță preocuparea con
ducerii partidului și a statului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea echilibrată, armonioasă
a tuturor județelor țării, Vrancea a cunoscut cu fiecare cinci
nal, îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., pre
faceri înnoitoare, făurindu-și o puternică industrie. Și oamenii
acestor meleaguri au știut să răspundă prin fapte, prin rezul
tatele muncii lor mereu mai bune grijii statornice a partidului
nostru pentru inflorirea fără precedent a tuturor zonelor și ju-

Sarcini și răspunderi de la nivelul

județului la fiecare loc de muncă

II
li

Realizările deosebite obținute
anul trecut sînt rodul unei
evoluții dinamice a economiei
județului, al angajării hotărite a
colectivelor de oameni ai mun
cii din toate sectoarele de acti
vitate de a-și îmbunătăți conti
nuu propriile performanțe. De
altfel, sarcinile de plan ale cin
cinalului anterior au fost reali
zate cu 45 de zile înainte de ter
men, creindu-se premise favo
rabile pentru activitatea de pro
ducție din acest an. La nivelul
județului a fost adoptată o ade
vărată strategie, capabilă să sti
muleze spiritul creator, inițiati
va valoroasă, răspunderea co
lectivă pentru îndeplinirea exemplară a importantelor obiec
tive economice.
— Preocupările constante ale
organelor și organizațiilor de
partid s-au concentrat îndeo
sebi în direcția perfecționării
continue a stilului și metode
lor noastre de muncă, promovă
rii cu consecvență a spiritului
revoluționar, novator de gindire și acțiune în scopul sporirii
eficientei activității în toate
sectoarele vieții economice —
menționa Alexandru Stanciu,
secretar cu probleme economice
al Comitetului județean Vran
cea al P.C.R. Un accent deosebit
am pus, așa cum a subliniat în
repetate
rinduri
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe intărirea
rolului conducător al partidului,
pe implicarea tot mai profundă
a organelor și organizațiilor de
partid in rezolvarea probleme
lor cu care
s-au confruntat
unitățile economice. Tn scopul
asigurării tuturor condițiilor de
realizare ritmică și integrală
a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate in în
trecerea socialistă, am pornit
de la ideea că prima problemă
Ce se impune a fi rezolvată este
aceea a fundamentării .judicioa
se a planului pe secții și sectoa
re, ținînd cont de capacitățile
de producție existente, poten
țialul uman și necesitatea spori
rii ponderii exportului în con
dițiile sporirii eficienței econo
mice. In acest context, acțiunea
de defalcare a sarcinilor de plan
pină la nivelul formațiilor de
lucru nu a fost un simplu act de
rutină, un scop in sine, ci a pre
supus o analiză largă, cu parti
ciparea tuturor oamenilor mun
cii, în spiritul exigențelor autoconducerii muncitorești. Un ac
cent aparte am pus pe cultiva
rea încrederii în forțele proprii,
în scopul sporirii contribuției
fiecărui om al muncii in găsirea
soluțiilor de rezolvare a proble
melor complexe de producție.
Experiențele ■ bune dobîndite pe
această linie la întreprinderea
de scule și elemente hidraulice,
întreprinderea de confecții Foc
șani le-am generalizat și la ce
lelalte unități economice, iar re
zultatele s-au reflectat in Înde
plinirea ritmică și integrală a
planului și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă.
Este adevărat că în activitatea
practică ne-am confruntat și cu
unele aspecte de imobilism sau.
mai exact, cu o atitudine de ne
încredere față de capacitatea co
lectivelor de a traduce în viață

sarcinile aparent prea mobiliza
toare, îndeosebi pe linia ridicării
nivelului tehnic și calitativ al
produselor în scopul creșterii
competitivității acestora pe pie
țele externe, reducerii continue
a consumurilor specifice de ma
terii prime, materiale, combus
tibili și energie^
— Cum a acționat organizația
județeană de partid in aceste
situații ? Ce experiență deose
bită puteți releva ?
— Pentru a pune mai bine în
valoare resursele și potențialul
existent in întreprinderi în sco
pul evitării motivațiilor invoca
te privind neasigurarea pieselor
de schimb, am hotărit ca între
prinderea de scule și elemente
hidraulice Focșani, întreprinde
rea chimică Mărășești și Com
binatul de celuloză și hirtie
Adj ud să fie desemnate mecanic-șef de zonă, calitate în care
asigură peste 80 la sută din ne
cesarul de piese de schimb al
unităților din localitățile res
pective. In scopul scurtării ci
clului de fabricație la o serie de
sortimente destinate exportului,
am inițiat cooperări între uni
tățile industriei republicane și
cele ale cooperației meșteșugă
rești sau din industria mică,
fapt ce a permis onorarea la
termen a tuturor contractelor
încheiate cu partenerii străini,
în același spirit am introdus analiza periodică pe ramuri sau
grupe de unități cu profil apro
piat, ceea ce creează noi posibi
lități de întrajutorare reciprocă
pe plan local. Unele analize pe
care altădată le efectuam Ia ni
velul întreprinderilor, cu parti
ciparea unui număr restrîns de
factori, le-am deplasat la nive
lul ' secțiilor și sectoarelor, unde
am atras un număr cit mai
mare de oameni ai muncii, în
așa fel încît fiecare să cunoască
răspunderea pe care o are in
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Sistemul generalizat de
urmărire zilnică a realizării pro
ducției fizice și a exportului nu
a rămas o simplă informare de
birou, ci s-a transformat într-un
instrument de conducere opera
tivă a activității de producție,
prin care organizațiile de partid,
sindicat, U.T.C. s-au implicat
tot. mai mult in cunoașterea și
rezolvarea problemelor existen
te în fiecare secție și sector de
activitate. Efecte pozitive in
sporirea gradului de implicare
a specialiștilor în rezolvarea
problemelor am obținut și prin
organizarea periodică a unor ex
poziții tematice, pe probleme
privind promovarea tehnologii
lor noi, asimilarea, înnoirea și
diversificarea produselor, valo
rificarea materialelor recupera
bile, care au fost vizionate eșa
lonat de colectivele de oameni
ai muncii din toate unitățile economîce. Ampla acțiune de
clanșată la nivelul economiei
naționale din inițiativa secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind perfecționarea organizării
și modernizarea proceselor de
producție a stîrnit o vie emu
lație și în rindul colectivelor
de oameni ai muncii din jude
țul nostru.

Promovarea noului—principalul
aliat in bătălia pentru eficiență
Acțiunile întreprinse, de con
siliile oamenilor muncii, sub
conducerea organizațiilor de
partid, in direcția modernizării
tehnologiilor, creșterii răspun
derii pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime,
energiei și combustibilului, ri
dicării calității produselor au
asigurat sporirea continuă a

productivității muncii, a pro
ducției nete și beneficiilor, a
eficientei economice.
Există o
multitudine
de
exemple ce atestă preocuparea
constantă a colectivelor de oa
meni ai muncii pentru înnoirea
producției, pentru realizarea
unor produse capabile să satis
facă exigențele actuale. Dintre

dețelor țării, în procesul de afirmare plenară a civilizației so
cialiste.
An de an, colectivele de oameni ai muncii din județul Vran
cea, sub conducerea directă a organelor și organizațiilor de
partid, și-au îmbogățit experiența în activitatea industrială, reu
șind să diversifice tot mai mult producția, să sporească con
tinuu eficientța, să realizeze produse mereu mai competitive
destinate pieței externe. Acționînd cu stăruință și dăruire mun
citorească, cu spirit de inițiativă, cu dorința puternică de afir
mare a noukui, colectivele unităților din industrie, construcții,
transporturi și circulația mărfurilor au înscris, și în anul 1985, ju
dețul Vrancea pe primul loc în întrecerea socialistă, pentru
rezultatele obținute conferindu-i-se „Ordinul Muncii" clasa I.

toate am ales experiența între
prinderii de scule și elemente
hidraulice Focșani, care se
impune hu numai prin rezul
tatele obținute, cît mai ales

ție tehnică, care este un act de
conștiință politică și profesio
nală. In acest scop a fost reor
ganizată comisia inginerilor și
tehnicienilor, s-au constituit la

a fost conceput de inginerii
Aurel Bourceanu și Nicu Dobre. Insă actul de creație nu
este rezervat numai inginerilor.
De pildă, lăcătușul Codin Săpunaru a realizat integral, după o
concepție proprie, un distribui
tor hidraulic pentru combina
C 12. Noul produs a/corespuns
la toate probele tehnice și are
o greutate cu 40 Ia sută mai
mică decît altul de același tip
aflat în fabricație. Introducerea
lui în producție va aduce anual
o economie de metal în valoare
de aproape 100 000 kg. Avem în
derulare peste 80 de teme de
creație tehnică, la rezolvarea
cărora participă peste 400 de
oameni ai muncii. Eficiența es
timată : circa 15 milioane lei.
Am adăuga la cele spuse că
prin aceasta s-a reușit ca
anul trecut să se obțină un ri

elemente hidraulice Focșani pe
primul loc in întrecerea socia
listă pe anul 1985 și să fie dis
tins cu „Ordinul Muncii" cla
sa I.
Pornind de la sarcinile trasa
te de conducerea partidului, de
la experiența cîștigată, in uni
tățile economice din județul
Vrancea se acționează hotărit
pentru realizarea programelor
de perfecționare a organizării
și modernizare a producției. Co
lective special constituite în
unitățile industriale au contu
rat
și
fundamentat
peste
1 300 de măsuri tehnice și or
ganizatorice care au o efici
ență antecalculată exprimată
în : un spor al producției-marfă industriale de peste 3 miliar
de lei, din care circa 20 la sută
pentru export, reducerea costu
rilor de producție cu peste 570

POTENȚIAL PRODUCTIV ÎN PLINĂ DEZVOLTARE
Evoluția unor indicatori economici in industria județului
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DIN BILANȚUL ANULUI 1985
• Produc(ia netă industrială — 101 la sută
• Producția-marfă vîndută și incasată
102.5 la sută
® Export - 111,1 la sută
• Livrări de mărfuri la fondul pieței — 114,3
la sută
• Productivitatea muncii calculată pe baza
producției-marfă — 100,3 la sută
• Beneficii nete — 103 la sută
• Introducerea in fabricație de produse noi
— 142,1 ia sută
• Reducerea consumurilor normate cu 3,6 la
sută la metal, 5,3 la sută la energie electrică,
3.5 la sută ia combustibil și carburanți, 20 la
sută la ciment
• Recuperarea resurselor materiale refolosibile - 129,7 la sută
• Investiții totale — 101 la sută
• Desfaceri de mărfuri cu amănuntul — 108,8
la sută.

Creșterea producției-marfă industriale

rea
producției.
menționează
ing. Cezarina Leca. director
tehnic al întreprinderii. Practic,
în anul trecut producția a fost
modernizată sută la sută. Am
trimis la tîrguri sau diferite
acțiuni de contractare 4 600 de
mostre. A ne afirma cu produ
sele noastre în țări ce dau tonul
în modă pe mapamond presu
pune multă muncă, un mare
efort.
fantezie și., de ce nu.
artă. Se investește multă, multă
inteligență tehnică de care este
atîta nevoie pentru1 a te impune
în cursa
competitivității pe
piața mondială.1
Colectivul acestei unități, care
are peste 4 000 de oameni ai
muncii, sub directa conducere
a organizației de partid, își
reevaluează in permanentă po
tențialul. refuză rutina, sche
matismul și acționează pentru
autodepășire. Și nu am fost
surprinși cind am ăuzit spunindu-se „aceste ' rezultate nu ne
mulțumesc pe deplin. întrucît
ele nu reflectă îndeajuns puter
nicul
potențial
tehnic și de
creație de care dispune uni
tatea noastră".
Preocuparea asiduă pentru a
cîștiga un renume cu produsele
pe care le livrează la export am
regăsit.-o și la întreprinderea
„Metalurgica" din Focșani. Am
reținut un episod semnificativ
care ilustrează capacitatea or
ganizației de partid de aici de
a acționa prompt, de a finaliza
operativ obiectivele pe care co
lectivul și le propune. Un par
tener extern a cerut să i se
livreze într-un termen scurt o
comandă de laminate de dife
rite tipodimensiuni. La terme
nul solicitat comanda a fost
onorată. în legătură cu aceasta,
ing. Victor Guidea. directorul
întreprinderii, a
ținut să ne
spună : „Cuvintul dat trebuie
respectat. Ne-am făcut o firmă
și trebuie să-i menținem pres
tigiul. Am pătruns destul de
greu pe piețe tradiționale, dar
astăzi am ciștigat parteneri
din peste 20 de țări. Aproape
45 la sută din producția noas
tră este destinată exportului".
Amintim cîteva dintre măsu

rile întreprinse de comitetul
de partid, împreună cu 'consiliul
oamenilor muncii din între
prindere, pentru îndeplinirea
sarcinilor de export : urmărirea
riguroasă a aplicării tehnologiei
atit de către secție, cit și de
compartimentele de control ;
controlul tehnologiei pe fluxul
de fabricație ; organizarea de
schimburi specializate, urmă
rirea ambalării, expedierii si
încărcării mărfii pe diferite
nave in portul Constanța. Au
sporit astfel responsabilitatea
și exigența față de producția
de export, livrindu-se produse
de cea mai bună calitate.
Aceleași exigențe se mani
festă și la întreprinderea de
tricotaje tip lină din Focșam.
care pentru rezultatele obținute
anul trecut a reușit să ob
țină locul II în întrecerea so
cialistă. Peste 80 la sută din
producția realizată aici a fost
destinată exportului, iar cea
din primul semestru al acestui
an a fost livrată integral par
tenerilor externi. Nu vom in
sista asupra diferitelor ac
țiuni și măsuri întreprinse pen
tru obținerea acestor rezultate
deosebite. Ne vom referi la
Un alt aspect., cel de coopera
re și întrajutorare. Materia
primă este furnizată în mare
parte de o unitate vecină —
Filatura de lină pieptănată.
Organizațiile de partid ale ce
lor două întreprinderi au hotărit
efectuarea unor analize comune
operative la toate nivelurile, in
scopul îmbunătățirii unor teh
nologii de fabricație. Mai mult,
au fost organizate cercuri mixte
de urmărire a calității și de
cooperare in producție.
O experiență prețioasă, pre
luată și de alte întreprinderi,
experiență ce exprimă cit se
poate de elocvent modul de
desfășurare a întrecerii socia
liste. care nu înseamnă o
concurență acerbă, ci o con
lucrare fructuoasă, stimularea
spiritului de cooperare. Pe
scurt, bucuria de a putea îm
părtăși experiența cîștigată si
strădania de a generaliza cele
mai eficiente soluții.

Un semestru ture demonstrează

că întrecerea continuă
P.C.R. Intr-o ședință la care au
participat cadre d^ conducere
din întreprinderii activiști de
partid, alte cadre de răspundere
din 'județ s-ăti analizat rezulta
tele' feconomice din primul se
mestru al acestui ani Le tran
scriem . specint. așa cum au fost
prezentate în fișele direcției
județene de statistică :
100.5 la sută
producția netă industrială
101,9 la sută
producția-marfă industrială
101,4 la sută
productivitatea muncii
101,3 la sută
investiții
102.6 la sulă
desfaceri de mărfuri cu amănuntul

în documentarea pentru reali
zarea acestei pagini despre un
județ fruntaș în întrecerea
-spqi&ljflță pe anul 1985 am .asis
tat' la o iritimplare fericită nu"
numai sub aspectul noutăților
pe ’ care aveam să le aflăm, ci
mai ales sub aspectul desprin
derii unui mod de lucru al Co
mitetului județean Vrancea al
•
•
•
•
•

1980

*
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La obținerea acestor rezultate, care
au situat in 1985 județul Vrancea pe
locul I in întrecerea socialistă, și-au
adus o contribuție deosebită colectivele
unităților fruntașe pe țară decorate cu
înalte distincții : „ORDINUL MUNCII"
CLASA 1, PENTRU LOCUL I — în
treprinderea de scule și elemente hi

I

draulice Focșani; „ORDINUL MUNCII“ CLASA A II-A, PENTRU LOCUL
II — întreprinderea de tricotaje Foc
șani, Depoul C.F.R. Adjud și inspecto
ratul
silvic județean ;
„ORDINUL
MUNCII" CLASA A III-A, PENTRU
LOCUL III — întreprinderea județeană
de transport local și direcția județeană

prin modul de desfășurare și
nivelul secțiilor de producție 16
participare la această amplă
cercuri de creație tehnică, a
acțiune. De la cuțitele de strung
fost reorganizat sistemul de insimple. ,.albe“, cum' le numesc formare-documentare tehnică in
specialiștii în domeniu, la com
cadrul unui cabinet tehnic, s-a
plexele scule așchiștoare cu
constituit un sistem de stimu
plăcuțe schimbabile, cum ar fi
lare a propunerilor de invenții
cele cu plăcute mineralo-cșrași inovații, a ideilor noi cu apli
mice pentru prelucrări în me
cabilitate directă în producție,
diul criogenie sau pentru celule
modalități ce arată că strategia
de prelucrare flexibile, ca să
înnoirii reprezintă nu numai o
nu amintim decit o infimă par
parte componentă a concepției
te din cele peste 200 de tipoglobale a conducerii întreprin
dimensiuni existente sau aflate
derii. ci cheia succesului aces
în curs de asimilare, ca și fabri
tei concepții.
carea elementelor hidraulice,
— Și ni se pare firesc acest
produse deosebit de complexe, lucru — completează inginerul
realizate pină la precizia unui
Laurențiu Veber. directorul în
micron, drumul străbătut a în
treprinderii, gîndind că astăzi
semnat nu o asimilare în sensul nu avem posibilitatea să ale
restrîns al cuvintului. ci o
gem : ori ești de partea nou
complexă muncă de concepție,
lui, ori nu mai poți lua parte
de creație și realizare tehnică.
Ia competiție. Și rezultatele
— Am căutat ca prin toate mij
acestei participări se concreti
loacele muncii politico-educative zează în numeroase raționali
— precizează Ion Leau. secreta
zări, inovații și invenții. De curînd a fost primit brevetul de
rul comitetului de partid din în
treprindere ‘ — să atragem un ' invenție pentru distribuitorul
de 140 litri, utilizat la excava
număr cit mai mare de oameni
toare și utilaje forestiere, care
ai muncii la activitatea de crea

de poștă și telecomunicații. Menționăm
că la situarea județului Vrancea pe
primul loc in întrecerea de anul trecut
au contribuit substanțial, alături de
unitățile decorate,
și colectivele de
oamțni ai muncii din alte numeroase
întreprinderi din județ.

dicat grad de înnoire a produc
ției, de aproape 90 la sută. Este
punctul forte care a condus la
obținerea unor importante de
pășiri la producția de export și
la realizarea integrală a indica
torilor de plan, ceea ce a făcut
posibilă situarea colectivului de
la întreprinderea de scule și

milioane Iei și obținerea unor
beneficii suplimentare in valoa
re de aproape un miliard Iei.
Sub directa conducere a orga
nelor și organizațiilor de partid
au fost realizate pină în prezent
445 de măsuri, care au permis
obținerea unui spor de producție-marfă de 210 milioane lei.

halta calitate—garanția

depășirii planului la export
Cu cîteva zile în urmă, pe
adresa întreprinderii de con
fecții Focșani a sosit o scrisoa
re din partea
firmei „Atal“,
din Franța, în care se expri
mau mulțumiri pentru calita
tea și promptitudinea în livra
rea produselor fabricate în
această unitate. De altfel, aceas
tă întreprindere „veterană" a
industriei
județului Vrancea
și-a ciștigat un bun renume în

rindul a numeroși parteneri
externi, de pe
diferite meri
diane
ale globului : U.R.S.S..
R. D. Germană. Italia, Canada.
Olanda. S.U.A., Kuweit. Anglia.
Kenya. Libia ș.a. Un fapt sem
nificativ : 85 Ia sută din pro
ducția
anului
trecut a fost
destinată exportului.
— Este efectul direct al preo
cupării noastre pentru creș
terea nivelului calitativ și înnoi

mm*

mm

£

Pe scurt, principalii indica
tori de plan pe primul se
mestru au fost realizați. In
mod surprinzător, in fața acestui bilanț care întregește
rezultatele obținute in in
dustrie. construcții, transpor
turi și circulația mărfurilor atit
în 1985. cit și în 1984, cind ju
dețul Vrancea a ocupat locul I
in întrecerea socialistă pe țară,
aici, la comitetul județean, elo
giile nu au fost auzite aproape
deloc. Dar s-au auzit. în
schimb, rostite limpede îndem
nurile pentru obținerea unor re
zultate superioare, critici la
adresa unităților care nu-și va
lorifică la întreaga capacitate
potențialul tehnic și uman, nu
acționează cu destulă stăruință
pentru economisirea materiilor

prime, materialelor, energiei și
combustibililor.
Bilanțul la care am asistat
atestă pe deplin hotărirea orga
nelor și .organizațiilor de partid,
a colectivelor de oameni ai
muncii din județul Vrancea de
a infăptui neabătut hoiărîrile
Congresului al XIII-lea al
P.C.R., de a îndeplini exemplar
sarcinile trasate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a realiza
importantele sarcini economice
din acest an și cincinal. Tot
odată, acest spirit de fermitate
face dovada unei analize res
ponsabile, menite a asigura ca
drul propice valorificării depline
a potențialului economic din
tînăra și moderna industrie a
acestui județ.

După plenara comitetului județean de partid, în
toate întreprinderile din industria Vrancei au fost
stabilite acțiuni concrete menite să asigure reali
zarea planului pe 1986 și a producției suplimen
tare. Este un semn de certitudine că ceea ce s-a
hotqjît, în spiritul sarcinilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al
P.C.R., atît pe planul creșterii producției fizice și
realizării producției pentru export, cît și pe cei al
sporirii productivității muncii, reducerii cheltuielilor
de producție, introducerii noului va fi îndeplinit,
dar mai ales că oamenii muncii din industria jude
țului Vrancea, în frunte cu comuniștii, sînt hotărîți
sâ ocupe un loc fruntaș in întrecerea socialistă și
în acest an.
Ion LAZAR
Dan DRAGULESCU
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CONGRESUL AL IX-LEA
congresul înnoirilor revoluționare, deschizător
al celei mai rodnice epoci din istoria patriei
(Urmare din pag. I)

țării efortul propriu al națiunii, a
însemnat, totodată, momentul de
început al celei mai rodnice epoci
in consolidarea orinduirii socialis
te, in creșterea forțelor de produc
ție și a avuției naționale, în dezvol
tarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, in afir
marea puternică a factorilor calita
tivi ai dezvoltării ; în tot acest răs
timp, sub impulsul suflului nou,
regenerator ce a pătruns incepînd
de atunci în viața țării, s-a desfă
șurat, susținut și stăruitor, o vastă
activitate de perfecționare a rela
țiilor de producție și sociale, a
structurilor social-politice. a orga
nizării și conducerii vieții socialeconomice, lărgindu-se și îmbunătățindu-se necontenit cadrul demo
cratic al societății românești, in
sensul asigurării participării tutu
ror cetățenilor patriei la condu
cerea treburilor obștești, al așezării
neslăbite a dreptului și legalității
socialiste la fundamentul tuturor
raporturilor sociale, al întregului
angrenaj social ; s-a purtat, de
asemenea, în toți acești ani, o sus
ținută și viguroasă bătălie pentru
modelarea profilului moral-politic
al omului nou. omul care-și asumă
conștient înalte răspunderi în viața
economico-socială, care-și cunoaște
profund drepturile și îndatoririle,
subsumindu-le țelului suprem al
înălțării patriei socialiste pe culmi
noi , de măreție, prosperitate și
demnitate.
De asemenea, de orientările și
principiile promovate de Congresul
al IX-lea al partidului este indiso
lubil legată întreaga politică inter
națională ' a partidului și statului
nostru, care a făcut ca România
socialistă, poporul român să fie
pretuiți și stimați în întreaga lume
pentru consecvența cu care, militează pentru pace și prietenie între
popoare, pentru făurirea unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră.
Istoria acestor rodnici 21 de ani
pune cu pregnanță în relief adevă
rul că dacă, incepînd chiar cu lu
crările marelui forum comunist din
iulie 1965, în toată această perioadă
au fost promovate cu exemplar
curaj, cu pilduitoare stăruință teze
și concepte noi, menite să confere
teoriei o și mai puternică finalita
te revoluționară, să-i sporească ro
lul de autentică forță materială, că
dacă, în toți acești ani. poporul ro
mân a străbătut un drum lung și
glorios, urcînd noi și noi trepte
spre culmile de lumină ale civiliza
ției socialiste, aceasta se datorează
faptului că istoricul congres de
acum 21 de ani a încredințat, in
consens cu gîndul și voința între
gului nostru popor, suprema func
ție de conducere în partid unui

incercat militant patriot, purtînd in
inima-i caldă cele mai inalte nă
zuințe ale poporului din 1 sînul că
ruia se ridicase, unui om politic
clarvăzător, cu o mare forță de
descifrare a comandamentelor ma
jore ale timpului său, cu o uriașă
capacitate de organizare și unire a
energiilor națiunii
sub semnul
luptei pentru o Românie liberă,
puternică, mindră, suverană —
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
S-a adeverit cu strălucire atunci
încă o dată faptul că în momentele
hotărîtoare ale istoriei sale, po-

nul cărora s-a aflat aproape toată
această perioadă, s-au resimțit ne
favorabil și într-o serie de sectoa
re ale economiei noastre. Cu toate
acestea, poporul român nu și-a
oprit mersul său înainte, ci, printr-o amplă încordare de energii,
dovedind o dată mai mult profun
zimea iubirii lui fată de patrie,
marea sa încredere în partid, în
secretarul său general, a făurit, an
de an, deceniu după deceniu, noi
și noi valori - cu care a îmbogățit
patrimoniul lăsat de înaintași, noi
și noi frumuseți cu care a împo-

\

21 de ani
de la istoricul
forum
al comuniștilor i
români
din iulie 1965
*

porul român a știut să aleagă la
cîrma destinelor lui personalități
care, intrupind în sine cele mai
nobile trăsături ale neamului, făcind din vrerile și năzuințele acestuia obiectivul suprem al muncii și luptei lor, l-au purtat
cu glorie spre biruință. Impresio
nanta personalitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, marea sa expe
riență politico-organizatoricâ — rod
nemijlocit al zecilor și zecilor de
ani de acțiune hotărîtă în primele
rinduri ale luptei revoluționare —
gindirea sa cutezătoare, stilul pro
priu de muncă, întemeiat pe legă
tura nemijlocită cu poporul, pe
cunoașterea la fața locului a reali
tăților, și-au așezat adînc distincta
lor pecete asupra vieții și muncii
poporului în toți acești ani, se află
la temelia tuturor împlinirilor so
cialiste ale acestei perioade.
Măreția acestor înfăptuiri se re
levă cu atît mai mult dacă se are
in vedere faptul că, în toți acești
ani, poporul român a fost confrun
tat cu mari dificultăți ; stihinice
calamități naturale au lovit în
munca oamenilor, in roadele efor
turilor lor, iar fenomenele de criză
din economia mondială, sub sem-

dobit chipul tării. Toate aceste
grandioase
împliniri
ilustrează
justețea politicii promovate de
partid, forța de creație istorică a
unui popor, care, liber, singur stăpîn Pe soarta sa. iși consacră toate
puterile și energiile ce sălășluiesc
în sine pentru măreția patriei sale.
Printr-o semnificativă coinciden
tă, aniversarea istoricului congres
din iulie 1965 are loc la puțină vre
me după ce înalte foruri de partid
și de stat, importante organisme ale
democrației noastre muncitorești,
revoluționare au dezbătut și apro
bat hotărîri și legi de însemnătate
primordială pentru munca și acti
vitatea poporului nostru in perioa
da 1986—1990, răstimp hotărîtor
pentru înfăptuirea planurilor stra
tegice, de perspectivă ale partidu
lui, ale poporului nostru. Ele stau
mărturie capacității partidului nos
tru de a stabili o linie politică în
consens cu comandamentele majore
ale actualei etape, în măsură să
asigure suirea unei noi trepte spre
viitorul luminos, de certitudini și
împliniri socialiste și comuniste, de
a fixa obiective apte să pună în
valoare imensul potential tehnic și
material al economiei românești,

puterile creatoare, tezaurul de ex
periență, vocație constructivă a po
porului nostru.
Așa cum a subliniat încă la isto
ricul congres de acum 21 de ani, și
în cuvîntările rostite la recenta
plenară a C.C. al P.C.R. și la
plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și a Consi
liului
Suprem
al
Dezvoltării
Economice și Sociale tovarășul
Nicolae Ceaușescu a reafirmat că
factorul hotăritor în înfăptuirea
tuturor programelor de dezvoltare
îl reprezintă oamenii, că munca
fără, preget, ordinea și disciplina
exemplare, spiritul gospodăresc,
înalta răspundere cetățenească con
stituie condițiile hotărîtoare pentru
înaintarea rapidă a țării pe calea
progresului social-economic. Dînd,
cel dinții, înalt exemplu de dăruire
comunistă, de abnegație patriotică,
de exigență și fermitate revoluționa
ră. tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat națiunii, tuturor oamenilor
muncii, și cu aceste prilejuri, che
marea de a acționa în permanență
în spirit revoluționar, de a-și pune
puterea de muncă, energiile crea
toare în slujba îndeplinirii politicii
partidului, de a-și ridica necontenit
competența profesională, pregătirea
tehnică și științifică, de a-și lărgi
orizontul de cunoaștere, cunoștin
țele politice.
Aniversarea a 21 de ani de la
Congresul al IX-lea al partidului
găsește, așadar, poporul român
ferm angajat în munca pentru în
deplinirea prevederilor actualului
cincinal, adînc încrezător că la ca
pătul acestei perioade va trece într-un stadiu nou, mai înalt, al dez
voltării patriei. Nenumăratele fapte
de muncă harnică, marile împliniri
pe care le obține în pașnica sa lu
crare pentru țară, pentru binele
oamenilor săi, învederează faptul
că întregul popor, strins unit, ca
un singur om, ca o singură și uria
șă voință, urmează cu neabătută
încredere partidul, pe secretarul
său general, înfăptuiește neabătut
politica partidului nostru comunist.
Această hotărîre de acțiune revolu
ționară. această unitate de gind, de
faptă și de voință reprezintă su
prema confirmare pe care viața,
timpul o dau istoricului Congres al
IX-lea al partidului, momentul
cînd pentru țară s-a deschis un-nou
făgaș pe care, mîndru și încrezător
în viitor, poporul român înaintează
astăzi cu fruntea sus, înscriind noi
și mărețe realizări în înfăptuirea
hotăririlor adoptate de Congresul
al XIII-Iea al partidului, în ridica
rea României — prin înfăptuirea
obiectivelor noului cincinal — în
tr-o nouă etapă a dezvoltării sale,
pe noi culmi de progres și civiliza
ție socialistă și comunistă.

T
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Desigur, unii ar pu
tea spune că această
tradiție despre care
vorbim, stabilirea și
definirea ei rapidă se
datorează și faptului
că oamenii de virstă
tinără ce trec prin
Costinești vin să com
pleteze din ce in ce
mai dens societatea
noastră
contempora
nă. Posibil și acest
lucru. Dar cu preciza
rea că, iritrind in rindurile mature ale so
cietății, ei vin și cu
această experiență pe
care le-o oferă și le-o
conferă organizația de
tineret : conștiința că,
prin dăruire și spirit
activist, o viață spi
rituală ca a Costineștilor poate face să
strălucească pe firma
mentul național chiar
și numele unei loca
lități foarte mici. Ex
periența de aici deci
devine un exemplu și
un indemn pentru toți
cei dornici să ambițio
neze in a da aură^
vieții spirituale din
oricare loc al țării.
Iată numai titlurile
mari ale programului
acestei veri in stațiu
nea tineretului : „Se
rile de muzică și poe
zie ale Costineștiului"
se află la ediția a pa
tra ; „Salonul națio
nal de grafică satirică
pentru tineret", la edi
ția a șasea ; o nouă,
inițiativă, ediția in-

tîi
deci
este co
locviul care se chea
mă „Dobrogea — is
torie și contempora
neitate" ;
celebra
„Gală a ’ ținerilor ac
tori", la care au fost
consacrați multi din
tre interpreta binecunoscuți de astăzi ai
teatrului, se află la
ediția a patra, iar
„Concursul de film cu
tematică pentru tine
ret", care a stimulat
atit de mult creația
scriitoricească,
regi
zorală și actoricească
in acest domeniu,. ajunge la a noua ediție. O altă nouă inițiativă este, in anul
acesta,
„Amfiteatrul
artelor
studențești".
care se împletește cu
cea de-a șasea ediție
a
„Festivalului de
jaz", cu faza republi
cană a
concursului
„Muncii, tinereții și
frumuseții", in luna
alături
de
august,
„Zilele
cărții pen
tru tineret", „Serbările
mării și ale tinereții",
„Galele
Costineștiului".
După cum se vede
prea bine, un program
special acoperind toa
te cele patru luni, la
care se adaugă nu mai
puțin de cincisprezece
expoziții cu tematică
diversă, de mare inte
res, zeci de spectacole
teatrale, cicluri cine
matografice, acțiuni de
informare culturală si
științifică, o stagiune

permanentă de con
certe și recitaluri.
însumează acestea,
zilnic, mai multe ma
nifestări decit cele 'a
care poate participa o
persoană chiar in va
canță fiind și. mai
ales, constituie un pri
lej de grea încercare
pentru cel care vrea
să-și aleagă seria cea
mai nimerită, deoare
ce, alegind una, scapi
manifestările alteia.
Și, toate
acestea,
tocmai datorită faptu
lui că, la Costinești,
vacanța inseamnă in
primul rind spiritua
litate. Iar cei ce trec
pe aici capătă gustul
de a face același lucru
la ei acasă, dindu-și
seama că acesta poate
fi nu numai un dat
al vacanței, ci al unui
intreg mod de viață.
Este amprenta pe
care organizația de
tineret o pune asupra
tinerilor pe care ti
formează. Este dovada
că, acolo unde există
spirit activist, viața
culturală poate ajunge
la performante și sa
tisfacții deosebite: Și,
poate, n-ar fi rău ca,
acolo unde este nevoie
de ieșirea din amor
țire, activiștii culturali
să fie trimiși să în
vețe la școala Cos
tineștiului.
Organizindu-li-se — desigur
in timpul iernii —
cursuri speciale
la
care, profesori, să fie
acești tineri entuziaști.

Cabinetele pentru activitatea ideologică
și politico-educativă cadru optim pentru
perfectionarea muncii de propagandă
Formarea conștiinței noi. socialis
te. proces complex, de durată, anaaiează eforturile a numeroși factori
educaționali, a căror acțiune conver
gentă. multidirectională. se constituie
intr-o vastă structură organizatorică.
In ansamblul acestei structuri un rol
esențial revine cabinetelor pentru ac
tivitatea ideologică si politicd-educatională. care au. ne lingă datoria de
a desfășura, ele însele, o largă acti
vitate de educație revoluționară, și
importante răspunderi în îndrumarea
și controlul activității politico-educa
tive. în perfectionarea formelor si
mijloacelor de înrîurire. a conștiinței.

Sensul saltului calitativ

Exigentele formulate de tovarășul
Nicolae Ceausescu în importantele
cuvîntări rostite la aniversarea a 65
de ani de la crearea Partidului Co
munist Român, la recentele forumuri
de partid si de stat fată de activita
tea ideologică, politico-educativă des
fășurată de organele si organi
zațiile de partid
au constituit
obiectul dezbaterii de fată, la care
au participat directori de cabinete
județene : loan Biriș — Arad ; Va
lentin Bodea — Brașov ; Petrică
Butuc — Vrancea ; Ileana Paranici —
Suceava.

de la transmiterea informației

politice la realizarea instruirii politice,

la formarea de convingeri și cultură politică
Punctul de pornire al dezbaterii l-a
constituit sublinierea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. făcută la recenta
plenară a C.C. al P.C.R., în sensul de
a se realiza o intensificare a activită
ții ideologice, politico-educative „atît
- în partid, cît și în rindul maselor
largi populare. Trebuie ea in activi
tatea ideologică, în invătămîntul de
partid să pornim de la necesitatea
creșterii spiritului revoluționar, a
conștiinței comuniste, a abnegației si
spiritului de luptă revoluționară a
fiecărui comunist". Din această per
spectivă au fost abordate obiectivele
esențiale, prioritare, ale activității
cabinetelor.

I. Biriș : Orice evaluare a activi
tății cabinetelor trebuie să porneas
că de la scop, de la finalitatea do
rită. Actul de propagandă se justifi
că. are eficientă în condițiile societă
ții noastre numai dacă se regăsește
într-o direcție majoră : formarea
omului nou. cu o conștiință socialis
tă dezvoltată. în acest sens, cabine
telor pentru activitatea ideologică si
politico-educativă le revin sarcini
deosebite, crescînde de la o etapă la
alta. Asa. de exemplu. în acest ciclu
de organizare si desfășurare a învătămîntului politico-ideologic, cabine
tele au datoria să desfășoare o acti
vitate diferențiată, specifică pentru
cercurile politico-educative, pentru
cele de studiere a Statutului P.C.R.,
să îndrume si să sprijine activitatea
din cercurile organizațiilor de masă
si obștești si să manifeste o înaltă
exigentă fată de conținutul activită
ților desfășurate în cercurile Dolitico-ideologice.
Cabinetele trebuie să asigure astfel,
la toate nivelurile, o bună cunoaștere
a politicii partidului nostru, o dezba
tere amănunțită si însușire temeinică
a conținutului documentelor de
partid, a principalelor teze si idei ale
filozofiei materialist-dialectice și is
torice. ale socialismului științific, ale
economiei politice marxiste, a prin
cipiilor organizării si conducerii ști
ințifice a societății.
Cabinetele trebuie să se constituie
prin întreaga lor activitate. în puter
nice centre metodice, de perfecțio
nare a muncii politico-educative la
nivelul județelor, să asigure nu nu
mai transmiterea de informație poli
tică. ci. înainte de toate, realizarea
educației, instruirii politice, formarea
de convingeri și cultură politică.
V. Bodea : Așezînd la temelia stu
diului politico-ideologic opera teo
retică si politică a tovarășului
Nicolae Ceausescu — expresia con
cepției revoluționare, a marxismului
creator în condițiile specifice țării
noastre si epocii contemporane — ca
binetul nostru județean situează în
centrul preocupărilor din
__perioada
__ ___
actuală integrarea în toate reuniunile
tematice si în dezbateri a ideilor, te
zelor si orientărilor cuprinse în
opera
teoretică
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. în această operă
de vastă cuprindere regăsim expri
mată tactica revoluționară a parti
dului pentru înfăptuirea programului
de dezvoltare economico-socială în
noul cincinal.
Desprindem, de asemenea, deschi
derile largi spre activitatea concretă
a colectivelor de muncă, definite prin
accentele, prioritățile si exigentele,
precum șl prin indicațiile formulate
de secretarul general al partidului.
Iată deci terenul deosebit de fertil
de intîlnire. in cadrul activităților, a
conținutului teoretic al temelor,
izvorit din strategia partidului, cu

aspectele concrete ale fiecărui loc de
muncă.
Acționînd pentru lărgirea orizontu
lui de cunoaștere științifică, pentru
aprofundarea de către cursanti a
proceselor și fenomenelor din socie
tatea noastră si din lume, noi urmă
rim ca prin toate activitățile să im
primăm un nou mod de a gindi și
trăi, în sensul angajării plenare a
fiecărui om al muncii pentru indeplinirea sarcinilor ce-1 revin cu satisfactia că a contribuit. depășind
eventualele greutăți si neajunsuri, la
înflorirea socialistă a patriei.
Avind în vedere adevărul că re
flecțiile teoretice sînt concentrate in
prevederile si măsurile practice ini
țiate de partid, urgentele presante
ale producției impun ca si învătămintul politico-ideologic să rezerve
un spațiu mai larg discuțiilor si con
fruntărilor cît mai pasionante — in
sensul bun al democrației noastre
socialiste — pentru găsirea căilor,
mijloacelor, metodelor si soluțiilor
celor mai potrivite pentru transpu
nerea in viată a hotăririlor. a sarci
nilor stabilite.
Toate acestea presupun o vastă
muncă organizatorică din partea ca
binetului județean, a organelor si
organizațiilor de partid. Ca. urmare,
am acționat si acționăm în continua
re pentru antrenarea întregului său
activ de circa 110 membri — cuprinși
în colectivele de lucru —. a altor ac
tiviști si propagandiști județeni în
ampla si complexa muncă cu pro
pagandiștii. in activitățile de îndru
mare si control, legate de pregătirea
si desfășurarea reuniunilor tematice
și a dezbaterilor.

Centrul de greutate al acțiunilor
în unitățile economice și sociale
Redacția : Ce experiențe degajă ac
tivitatea cabinetului pe care il con
duceți 7
P. Butuc : Cabinetul județean pen
tru activitate ideologică si politicoeducativă Vrancea și-a concentrat
mutica la nivelul unităților economi
ce, al colectivelor de muncă din in
dustrie. agricultură, construcții, trans
porturi. din celelalte domenii. Rezul
tate notabile au fost obținute în ca
drul ..Săptămînii activității ideologi
ce și politico-educative în consiliile
unice agroindustriale", unde au fost
realizate — practic în toate C.A.P.urile. I.A.S.-urile. S.M.A.-urile. sta
țiunile de cercetare si producție din
agricultură. în ferme si brigăzi de
producție. în scoli. în satele din zona
necooperativizată — expuneri, sim
pozioane. mese rotunde, răspunsuri la
întrebări, schimburi de experiență,
demonstrații practice, cu participarea
activului de partid, a oamenilor
muncii din unitățile respective, a ce
lorlalți locuitori.
In cursul, acestui an. colective for
mate din activiști ai cabinetului, pro
pagandiști ai comitetului județean
de partid au realizat în unităti eco
nomice din municipiu un studiu interdisciplinar ne probleme ale pro
ductivității muncii, concluziile fiind
utilizate pentru desfășurarea muncii
politice si. desigur, pentru stabilirea
unor măsuri în vederea îmbunătățirii
activității în acest domeniu.
In colaborare cu cabinetul județean
de organizare economico-socială am
prevăzut pentru acest an realizarea
altor acțiuni privind' organizarea si
modernizarea proceselor de produc-

Valorificarea filonului folcloric
sursă a originalității creației artistice
Deși au trecut cîteva luni,
ecourile galei-concurs „Melodii ’85“
(manifestare organizată de Consi' liul Culturii și Educației Socialiste,
Uniunea compozitorilor și mu
zicologilor
și
Radioteleviziunea
română), ale Festivalului cîntecu
lui politic pentru tineret (organi
zat de C.C. al U.T.C. cu sprijinul
C.C.E.S. și al Uniunii compozito
rilor) — evenimente în viața artis
tică românească consacrate muzicii
ușoare, cîntecului de largă accesi
bilitate — nu s-au stins. în
emisiunile
radioului
(începind
cu „Melodia preferată"), in mo
mentele de divertisment ale mi
cului ecran, reușite secvențe ne
aduc aminte de „filmul" ace
lor zile și mai ales de reacția pu
blicului, adică prezența și aplauze
le a mii și mii de spectatori, sea
ră de seară, alături de compozitorii-concurenți, de soliștii-protagoniști ai recitalurilor. Pentru că, pe
marea scenă, — mă refer. în ge
neral. la toate secvențele propuse
de Festivalul național „Cintarea
României" — muzica ușoară româ
nească iși deschide evantaiul di
verselor stiluri și modalități de abordare a genurilor și subgenurilor,
demonstrează ambitusul repertorial,
orizontul tematic, bucuria descope
ririi marii poezii, ambianța spiri
tuală în ecoul cîntecului popular, al
cîntecului vechi românesc, exploră
rile sonorităților și ritmurilor de
ultimă oră etc. Dar să vedem cum
apreciază compozitorul Laurențiu
Profeta, secretar al Uniunii compo
zitorilor, tabloul muzicii ușoare din
ultimii ani. mai ales că, în calitatea
sa de membru al Biroului de mu
zică ușoară al Uniunii compozito
rilor, anual își spune cuvîntul des
pre sute și sute de compoziții

(aproximativ 400 de lucrări), hotărind, alături de ceilalți membri ai
Biroului, „soarta" fiecărui cîntec.
— Cu satisfacție, spune Laurențiu Profeta trebuie să observăm
semnele unei certe înviorări, ca
rezultat al permanentei stimulări
artistice, sociale, politice. Muzica
ușoară este in permanență în aten
ția unui public imens, mai multe
generații de compozitori fiind im
plicate în ceea ce aș numi un real
reviriment.
— Servit cu talent și meșteșug,
firul de cintec poate să capteze în
tr-o clipă mii de ascultători. Fie
cintec de dragoste sau ritm de dans,
melopee cu rezonanțe folclorice: sau
cintec tonic, plin de vitalitate inchinat pămintului, patriei; in
ale
obiectiv sint temele majore
contemporaneității : pacea, construirea unei lumi noi, munca, îm
pliniri ale vremii eroice pe care o
trăim... Cu ce puteți exemplifica 7
— Tematica majoră, angajată
este o permanentă » creației celor
mai
reprezentativi
compozitori.
Cine nu cunoaște șlagărele : „Să
păstrăm pămîntul teafăr" (Marcel
Dragomir), „Magistrala albastră"
(Vasile Vasilache jr.), „Leagănul
meu" (Horia Moculescu), „Voi cînta pentru Mileniul III" (Marius
Țeicu), „Cîntați cu noi pacea lu
mii" (Anton Șuteu), „Brigadieri ai
tinereții românești" (H. Mălineanu),
„Cele mai frumoase flori" (Dan
Stoian).
— Am ascultat zilele trecute la
radio, cred că ultima dintre com
pozițiile dumneavoastră, un mi
nunat poem de dragoste intitulat
„Vreau să fii lingă mine", rostit cu
sens, cu aleasă vibrație de Roxana
Popescu. Probabil că va fi șla
găr. la fel ca „Baladă pen-

tru dragostea mea", „Seri de
dans la Costinești"... Pentru că am
numit o pagină de muzică de dans,
aș vrea să vă spun că am incă in
minte acel reușit concurs implinit
de C.C. al U.T.C. sub genericul
„Muzică de dans", care, spre deose
bire de alte manifestări, era in to
nul muzicii de ultimă oră, plină de
vitalitate, de ritm, cu sound mo
dern, beneficia din plin și de o co
regrafie ingenioasă, participarea
unor tinere condeie foarte inspira
te : Adrian Enescu, Anton Șuteu,
Ionel Tudor, Dan Dimitriu...
— A fost, intr-adevăr, o reușită,
așa cum am putea numi și „seara
de muzică de dans" din Festivalul
„Melodii ’85". Avem piese care rea
lizează sound-ul pe care-1 dorește
tineretul. Este uh inceput. ținind
seamă că — sub aspectul moderni
tății. al captării sunetului — încă
mai e de recuperat o anumită răminere în urmă. Dar competițiile
amintite au mai schimbat „pei
sajul" care cu 4—5 ani în urmă era
cam stereotip.
Datorită tinerilor
compozitori, dar și formațiilor Sa
voy, Holograf, Ionel Tudor, Wilmany... Să nu uităm că avem ti
neri de real talent : Octav Firulescu,
Dan Creimerman, Viorel
Gavrilă, Mircea Drăgan. Dani
Constantin, Șerban Georgescu, Du
mitru Lupu, Claudia Nacu, Valeria
Dogaru,
ca să nu mai
vorbim
de Ionel Tudor și Dan Dimitriu
care, în pofida tinereții lor. sînt
deja printre cei mai activi crea
tori ai genului.
—Interesant că majoritatea din
tre ei iși orchestrează singuri lu
crările, fiind pe deplin răspunză
tori deci de „produsul" pe care-l
oferă publicului ; și, trebuie să re
cunoaștem, reușind să mai alunge

P. Butuc: La cele ce s-au
spus pină acum, as adăuga că
una din principalele exigente cărora
trebuie să le răspundă în etapa ac
tuală cabinetele pentru activitatea
ideologică si politico-educativă este
implicarea directă în solutionarea
problemelor pe care le ridică produc
ția, dezvoltarea gîndirii economice a
comuniștilor, a tineretului, a tuturor
oamenilor muncii. în invătămîntul
politico-ideologic.- in
propaganda
prin conferințe, dezbaterile ideologice,
actionind în strinsă legătură cu' cele
lalte forme ale muncii de educație
politică, se cer evidențiate căi si mo
dalități eficiente pentru ca obiecti
vele perfecționării organizării pro
ducției si a muncii si aplicării cu
rezultate superioare a noului meca
nism economico-financiar. ale crește
rii productivității muncii, ale ridicării
calității si competitivității produse
lor. ale reducerii consumurilor să se
realizeze la nivelurile stabilite.
Cabinetele trebuie să răspundă cu
mai multă operativitate si eficientă
exigentelor privind cunoașterea te
meinică. aprofundată, de către cadre
le de partid, de cc/munisti. de toți
oamenii muncii a tezaurului de gindire creatoare, revoluționară a secre
tarului general al partidului. Este,
totodată, necesară dezvoltarea spiri
tului ofensiv împotriva influentelor
ideologice si politice străine concep
țiilor noastre despre lume si viată, a
propagandei antisocialiste. de prezen
tare tendențioasă, deformată a reali
tăților din România, desfășurate de
unele cercuri reacționare din străi
nătate.
I. Paranici : Programul ideologic al
partidului — adevărată cartă a afir
mării libere a omului si creației sale
— impune pentru întregul demers
educativ îndreptat'șpre clădirea nou
lui model uman operativitate si con
secventă. mobilitate, intolerantă față
de orice manifestări retrograde, fer
mitate si încredere in promovarea
idealurilor nobile ale socialismului.
Intr-un cuvînt. cabinetul trebuie să
fie un puternic catalizator al educa
ției politice a maselor, situat mereu
în actualitate, totdeauna ..oe fază".
Judecind în spiritul recomandărilor
secretarului general al partidului, cri
teriul de evaluare exactă a eficientei
activității cabinetului nu poate fi
decît modul în care se realizează
obiectivele dezvoltării economicosociale. Atit cît persistă neajunsuri
în domeniul activității economice, nu
poate fi vorba nici de o activitate
corespunzătoare, de bună calitate, a
cabinetului în domeniul Doliticoeduoativ.

din monotonia acelor stufoase
veșminte orchestrale care citeodată sufocă frazele, propozițiile
muzicale.
— Ei da, se lntîmplă. Sînt com
pozitori care nu-și orchestrează
piesele și rămîn Ia dispoziția or
chestratorilor (care fie vorba în
tre noi cîțiva și foarte aglome
rați). Orchestrația înseamnă teh
nică, meșteșug, specializare, docu
mentare. Dar dacă aș recomanda
ceva tinerilor ar fi mai
atenta
preocupare pentru filonul folcloric
și, in același timp, abordarea unor
genuri mai complexe. Insist insă
asupra filonului de cînt românesc,
pentru bogatele sugestii pe care le
oferă.
— Dor dacă v-ați adresa interpreților ?
— Să nu uite că pe scenă fiind,
sînt urmăriți de mii și mii de oa
meni care cîntăresc fiecare gest,
fiecare mișcare, fiecare sunet...
— Pentru că am pornit de la
ecourile Festivalului „Melodii ’85"
— manifestare desfășurată sub ge
neroasa egidă a Festivalului națio
nal „Cintarea României" — nu ați
vrea să încheiem discuția noastră
cu cîteva sugestii pentru perfecțio
narea concursului ? Mai ales că,
față de șlagărele cunoscute și veri
ficate, cred, bine venit ar fi cuvîntul publicului. Ce părere aveți ?
— Nu numai atît, dar piesele
deja premiate la alte competiții
(Festivalul de la Mamaia, Festiva
lul cîntecului politic pentru tine
ret) să fie prezentate hors-concours. Și. bineînțeles, să fie stimu
late cit mai multe tinere condeie.
Nu trebuie să cintăm. pentru... Mi
leniul III 7

Smaranda OȚEANU

tie în scopul generalizării experienței
dobindite în unitățile etalon — între
prinderea de scule si elemente
hidraulice si întreprinderea de con
fecții — ambele din municipiul Foci'sâni. ,,
V. Bodea : Una din prevederile
hotărîrii Secretariatului Comitetului
Central al partidului se referă la
așa-numitele acțiuni în afara reu
niunilor tematice, care trebuie să
reunească
activitatea
membrilor
cercurilor și cursurilor în producție,
în viața socială și spirituală.
Desigur, stabilirea acestor acțiuni
tine de latitudinea organizației de >
partid si a biroului său. Asemenea
acțiuni, de mai mare cuprindere, au
fost inițiate si conduse insă si de la
nivelul județului, urmînd ca învăță
mintele si concluziile educative des
prinse din acestea să fie integrate,
la fel ca cele evidențiate din cele în
treprinse ne Plan local. în discuțiile
si în concluziile reuniunilor tematice.
Mă refer aici la campania deosebit
de susținută pentru recuperarea res
tantelor din primele luni ale anului
1985 si pentru îndeplinirea integrală
a sarcinilor precedentului cincinal,
pentru înlăturarea unor neajunsuri
apărute în îndeplinirea prevederilor
de plan din lunile acestui an. Un
larg ecou au trezit manifestările or
ganizate in cinstea aniversării a 65
de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român si a 50 de ani de la
procesul de la Brașov al tine
rilor comuniști si antifasciști in
fruntea cărora s-a aflat tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Menționez in acest sens pe cele desfășurate sub ge
nericul „Strategia economică a parti
dului in noua etapă de dezvoltare a
patriei, strălucită creație revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu",
care s-au derulat în mai multe în
treprinderi pe temele : „Dezvoltarea
puternică a forțelor de producție pe
baza cuceririlor revoluției tehnicoștiintifice". „Accentuarea rolului fac
torilor intensivi — opțiune economică
fundamentală". „Perfecționarea con
tinuă a mecanismului economicofinanciar. a autoconducerii muncito
rești si autogestiunii economice".
„Organizarea si modernizarea pro
ducției — acțiune de excepțională în
semnătate pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan ale celui de-al 8-lea
cincinal". „Fiecare întreprindere —
o redută a afirmării puternice
a spiritului
revoluționar".
Alte
activități sînt : „Omagiu partidu
lui. strălucitului său conducător,
tovarășul Nicolae Ceausescu" — ca
simpozioane desfășurate în întreprin
deri — și „Colocviile politico-ideologice“ organizate la căminele culturale,
casele de cultură și cluburi, cu parti
ciparea unor colective de propagan
diști ai comitetului județean de
partid. Mai adaug schimburile de
experiență pe tema : „Organizarea și
modernizarea producției — sarcină
patriotică, revoluționară a fiecărui
colectiv, a fiecărui om al muncii".
I. Paranici : Prin sistemul, organi
zational instituit, cabinetul județean
Suceava are preocupări susținute în
domeniul pregătirii politico-ideologice a cadrelor din activ și, mai ales,
a celor învestiți cu responsabilități
în actul conducerii economico-sociale.
Dezbaterile ideologice, sesiunile de
referate si comunicări organizate cu
anumite categorii de cadre, discuțiile
metodice la fata locului. întîlnirile cu
personalități din diferite domenii ale
științei și tehnicii, antrenarea ne do
menii a activului de partid în exami
narea stărilor de fapt ce se întilnesc
în iudet. sint doar citeva din expe
riențele ce s-au dovedit valoroase in
cunoașterea realităților si disponibi
lităților pe care le avem, precum si
in stabilirea acțiunilor educative sis
tematice.
într-un alt număr al ziarului, vom
publica partea a doua a dezbaterii.
Dezbatere consemnata de

I. ERHAN
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilul mesaj al Excelenței Voastre adresat cu ocazia zilei mele ofi
ciale de naștere mi-a făcut o plăcere deosebită și vă mulțumesc sincer
pentru bunele dumneavoastră urări.

ELIZABETH R.
Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului
coreean"
în cadrul manifestărilor prilejuite
de „Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean11, in comuna Făcăeni
a avut loc sîmbătă o adunare orga
nizată de Comitetul județean Ialomi
ța al P.C.R., la eare au participat re
prezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, ai conducerii Uni
unii județene a cooperativelor agrico
le de producție, numeroși țărani co
operatori, mecanizatori, lucrători din
I.A.S., cadre didactice, pionieri.
Au fost prezenti membri ai Am
basadei R.P.D. Coreene la București.
La adunare au luat cuvîntul ing.
Mariana Susma. președintele coope
rativei agricole de producție „Pri
etenia româno-coreeană“ din locali
tate, si' Zo Iang Guk. ambasadorul
R.P.D. Coreene la București.
Vorbitorii au reliefat semnificația
„Lunii de solidaritate cu lupta po

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor (color) • Telefilmoteca de ghiozdan : ,,Vizitatorii
*
4
Episodul 5 (color)
12,40 Din cununa cîntecului românesc
(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color).
Din cuprins : • Noutăți în muzi
ca ușoară • Cotidianul în 600 de
secunde • Izvor curăț al visuri
lor noastre — moment
poetic
• Noutăți discografice • Din fru
musețile patriei • Telesport
14,45 însemne ale unui timp eroic. De
ziua constructorilor de
mașini
• Inima industriei — reportaj
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi
(color).
Epoca
Ceaușescu. Județul Ialomița în anul 65 al partidului — reportaj

porului coreean", evidențiind
dez
voltarea continuă a relațiilor de pri
etenie și colaborare dintre partidele,
țările și popoarele noastre.
★

Cu prilejul „Lunii de solidaritate
cu lupta poporului coreean". Consi
liul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, Consiliul
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist, Asociația
de prietenie româno-coreeană. Liga
română de prietenie cu popoarele
din Asia si Africa. Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii. Asociația
juriștilor si Consiliul ziariștilor au
adresat telegrame de solidaritate or
ganizațiilor similare din R.P.D. Co
reeană.
(Agerpres)
19,40 Cîntarea României (color). De pe
marea scenă a țării pe
micul
ecran. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii
și
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Ialomița
20,20 Film artistic (color). „Cîntec pen
tru o rîndunică
.
**
Producție a stu
diourilor din R.P. Chineză. Cu :
Tu Ruyiang, Pan Lianhua, Xue
Weijun. Regia : Guo Yangting
21,50 Telejurnal
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20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-științlfic. Știința
românească în cincinalul opt
20,40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman-foileton (color).
,.Zborul
.
**
șoimului
Producție a Televiziu
nii din R.D. Germană. Premieră
pe țară. Regla : Peter WekwertUltimul episod.
21,50 Telejurnal

INFORMAȚII SPORTIVE
• în ziua a doua a campionatului
balcanic de baschet pentru junioare,
ce se desfășoară în Sala sporturilor
„Vrancea" din Focșani, echipa Româ
niei a intrecut cu scorul de 66—59
(29—28) selecționata Greciei. Alte re
zultate : Albania — Bulgaria 68—61
(37—27) ; Iugoslavia — România (cadete) 78—53 (48—30). Competiția con
tinuă astăzi de la ora 15,30.
• Jocurile sportive internaționale
de la Moscova au continuat ieri cu
întrecerile competiției de înot. Spor
tivele din România au avut din nou
o comportare remarcabilă, reușind
să obțină alte două medalii. Astfel,
în proba de 200 m spate. Anca
Pătrășcoiu a cucerit medalia de
aur. timpul realizat — 2Tl”69/100 —
reprezentînd un nou record national
(vechiul record era de 2’11”91/100).
Sportiva noastră a dominat catego
ric întrecerea, a doua clasată, ame
ricanca Andrea Hayes, sosind la pes
te două secunde. La 100 m fluture.
Carmen Bunaciu a obtinut medalia
de argint, cu timpul de r01”56/10O
(nou record republican). Primul loc
în această probă a revenit sportivei
din R.D. Germană
Birte Weigang
(l’00”36/100), iar medalia de bronz a
fost cîștigată de Angel Myers
(S.U.A.) — r01”74/100.

• în cadrul turneului internațio
nal de fotbal pentru juniori de la
Sofia au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Viitorul (Româ
nia) — Lokomotiv Sofia 2—0 ;
Ț.S.K.A. Moscova — Manchester Uni
ted 2—2 ; Vitoșa — Lokomotiv Plov
div 1—0 ; Sredeț Sofia — Panionios
(Grecia) 4—1.
• în cadrul manifestărilor dedica
te Anului Internațional al Păcii. între
16 septembrie și 31 decembrie 1986
se va desfășura o ștafetă, la care vor
participa alergători din cinci conții
nente. De-a lungul unui traseu ce va
face înconjurul lumii, ei vor purta
o tprtă simbolizînd dorința de pace,
înțelegere de care sînt animați ti
nerii de pretutindeni. Ceremonia
aprinderii tortei va avea loc în ziua
de 16 septembrie în fata sediului
O.N.U. din New York, sosirea urmînd să aibă loc în ultima zi a anu
lui tot în fata O.N.U.
• Proba feminină de simplu din
cadrul turneului internațional de te
nis de la Wimbledon s-a1 încheiat cu
victoria principalei favorite. Martina
Navratilova, care a dispus in finală
cu 7—6. 6—3 de Hana Mandlikova.
Finala probei masculine se va dispu
ta azi între Ivan Lendl și Boris
Becker.

„Ziua constructorilor de mașini"
In atmosfera de puter
nică mobilizare a tuturor
oamenilor muncii pentru
infâptuirea in cit
mai
bune condiții a sarcinilor
de plan pe acest an, a
hotăririlor Congresului al
XIII-lea al partidului,
sărbătorim
azi
„Ziua
constructorilor de ma
șini", zi ce ilustrează pre
țuirea de care se bucură
din
partea
conducerii
partidului și statului, a
intregului popor acest
detașament de frunte al
clasei
noastre
munci
toare.
Ramură purtătoare de
progres tehnic, care con
tribuie la dezvoltarea și
modernizarea intregii economii naționale, con
strucția de mașini a cu
noscut in anii socialis
mului și indeosebi in pe
rioada
inaugurată
de
Congresul al IX-lea al
partidului unul din cele
mai inalte ritmuri de
creștere. Este cunoscut
nivelul scăzut de dezvol
tare
pe care
il avea in general indus
tria românească in mo
mentul cuceririi puterii
politice și economice de
clasa noastră muncitoare.
Se punea atunci proble
ma făuririi in primul rind
a unei industrii construc
toare de mașini care să
asigure realizarea echipa
mentelor, utilajelor și in
stalațiilor necesare celor
lalte sectoare de activita
te. Si nu exagerăm cu
nimic dacă afirmăm că
in această ramură s-a
pornit de la citeva fa
brici cu o dotare tehnică
mai mult decit modestă,
care nu puteau constitui
in nici un caz o adevăra
tă industrie.
Datorită politicii con
secvente
a
partidului
nostru de industrializare
socialistă a tării, alocă
rii unor însemnate fon
duri de investiții pentru
construirea de noi capa
cități de producție și con
tinua modernizare a ce
lor existente.
dispunem
azi de o industrie con
structoare de mgșini cu o
puternică bază tehnicomaterială, pe deplin com
petitivă pe plan mondial,
in care lucrează oameni
cu o înaltă pregătire pro
fesională.
România
se
înscrie la ora actuală
printre putinele țări din
lume care realizează agre
gate energetice de cele
mai diferite tipuri și pu
teri, instalații de foraj
cu parametri superiori,
strunguri cu diametrul de
prelucrare de pină la 16
metri, excavatoare cu ro
tor de mare capacitate,
autobasculante de peste
100 de tone, multe alte
mașini și utilaje de mare
complexitate și tehni. citate.
Sarcini
deosebit
de
mobilizatoare revin oa
menilor muncii din indus
tria constructoare de ma
șini și in actualul cinci

bricație in celelalte ra
noastră, o dată cu relie
muri ale economiei na
farea succeselor obținu
ționale. Există prin ur
exite,
in
spiritul
mare motive cit se poate
formulate
in
gențelor
de întemeiate pentru o
de
rinduri
repetate
al
mobilizare
de
general
amplă
secretarul
tovarășul
forțe,
pentru
intensipartidului,
eforturilor
in
Nicolae Ceaușescu, se cu
ficarea
vine să subliniem și nece
vederea îndeplinirii esitatea intensificării acțiu
xemplare a planurilor Și
programelor stabilite.
nilor întreprinse pentru
Rezultatele obținute in
ridicarea nivelului cali
perioada care a trecut din
tativ al producției, pen
acest an, hotărîrea , cu
tru creșterea eficienței
care acționează in pre
economice în această ra
zent oamenii muncii din
mură de bază a econo
industria
constructoare
miei naționale. După cum
de mașini pentru reali
se știe, în această peri
zarea sarcinilor ce le re
oadă se desfășoară ample
vin constituie temeiuri si
acțiuni pentru perfecțio
gure pentru perfecțio
narea organizării muncii
narea în continuare a
și modernizarea produc
activității productive. În
ției in toate sectoarele de
tregul popor adresează
activitate. Cadrul favo
astăzi, de ziua lor, con
rabil oferit de această ac
structorilor de
mașini
țiune trebuie folosit cu
urarea de a obține noi și
maximă eficiență și in
cit
mai
însemnate
succe
unitățile constructoare de,
se in activitatea pe care
mașini. Aceasta deoarece
desfășoară,
aducineste necesar ca întreprin- , o
_________
tot
derile din această ramură ' du-și o. contribuție
mai substanțială la tra
să fie ele insele adevăra
ducerea
în
viață
a
hotărite modele de organizare
a producției și a.muncii, , rilor . Congresului__ al .
Apoi, utilajele și instala
Xltl-lea al partidului, la
progresul necontenit, eco
țiile, in general produsele
nomic și social, al patriei
realizate
de
industria
noastre socialiste.
constructoare de mașini
trebuie să asigure moder
Ion TEODOR
nizarea proceselor de fa

nal. Potrivit prevederilor
Planului național unic de
dezvoltare economico-socială a României pe pe
rioada 1986—1990, adop
tat recent de Marea Adunare
Națională,
in
dustria constructoare de
mașini se va dezvolta in
cincinalul
actual
in
tr-un ritm mediu anual de 10,3 la sută —
superior celui stabilit pe
ansamblul industriei — in
concordanță cu cerințele
programului de investiții,
ale creșterii volumului și
eficienței exportului, intensificindu-se
acțiunile
de modernizare, reproiectare și asimilare de noi
produse și echipamente
de inaltă tehnicitate și
randament,
competitive
pe plan internațional, cu
consumuri reduse de me
tal și energie. Ca urmare
a procesului de înnoire și
diversificare a fabricației,
producția industriei con
structoare de mașini va
asigura circa 75 la sută
din utilajele și instala
țiile necesare programu
lui de investiții din ac
tualul cincinal și du
blarea exportului.
tn această zi de sărbă
toare pentru constructo
rii de mașini din țara

PE ȘANTIERELE NOILOR OBIECTIVE ENERGETICE

Ritmul lucrărilor poate fi accelerat
(Urmare din pag. I)

Singurul răspuns așteptat —
onorarea datoriilor
față de beneficiar
Termocentrala pe cărbune din
Pitești-Sud, ale cărei lucrări au de
marat în cursul anului 1983 și care,
în final, va alimenta cu energie atit
impunătorul combinat petrochimic
din zonă, cit și o însemnată parte a
orașului, este planificată să intre in
funcțiune începind cu toamna aces
tui an.
La ora actuală, majoritatea obiec
tivelor termocentralei — clădirea
principală cu sala cazanelor si turboagregatelor. coșul de fum. depozi
tul de zgură și cenușă, zecile de ki
lometri de estacade de termoficare
si conducte pentru circularea apei,
stația de 110 kV și linia aeriană de
110 kV — au prins un contur cert.
Aveam să constatăm. în timpul in
vestigațiilor noastre, că. pe acest im
portant șantier, atit constructorii, cit
și montorii au inițiat o gamă largă
de măsuri vizînd organizarea mai
rațională și accelerarea ritmului lu
crărilor. Accentul a fost pus, în pri
mul rînd. pe creșterea susținută a
productivității muncii.
— în acest scop, am trecut la con
fecționarea direct pe șantier a prefa
bricatelor grele din beton, stilpi și
grinzi de susținere, panouri pentru
pompe, elemente pentru fundații etc.,
ne precizează maistrul Ion Oanță,
sef de formație. Numai prin această
măsură, productivitatea muncii s-a
mărit cu 40 la sută, calitatea lucră
rilor s-a îmbunătățit simțitor, economisindu-se în același timp o însem
nată cantitate de combustibil datori
tă eliminării transportului de prefa
bricate. pînă nu de mult aduse din
poligoane situate la mari distanțe.
Avantaje transformate rapid de
cei 84 de oameni din brigada
maistrului Oanță în adevărate re
corduri în producție. Astfel, ei au
realizat, cu mult înainte de termen,
corpul principal al centralei, cu lă
cașurile turbinelor. iar stația de
tratare chimică a apei este construi
tă în proporție de 80 la sută, fapt
care a permis deschiderea unor largi
fronturi de lucru pentru montajul
utilajelor tehnologice.
Aplicarea unor metode de execuție
moderne, de mare randament, repre
zintă o altă direcție de acțiune, ale
cărei efecte favorabile nu s-au lăsat
așteptate. întregul șantier este do
minat de impunătorul coș de fum,
care prin cei 280 metri ai săi in
înălțime este cel mai mare, compa
rativ cu alte obiective similare din
țară. Lucrarea, de înaltă tehnicitate
si deosebită complexitate, a fost exe
cutată de brigada inginerului Ion
Birsan în timp record — trei luni,
fată de cele șase prevăzute in pro
iect — tehnologia adoptată de con
structori devenind repede un model
de referință pentru înălțarea și a
altor asemenea obiective. O mențiu
ne și o critică. Mențiunea este pen
tru montorii antreprizei
„Energomontaj" din Rimnicu Vilcea. care au
reușit să termine la termen mon
tarea carcasei cazanului nr. 1. Criti

ca este pentru întreprinderea de
construcții metalice din Caransebeș,
care a livrat acest important subansamblu cu multe defecțiuni de cali
tate. De altfel, spiritul scăzut de
răspundere cu care unii furnizori își
tratează obligațiile ferm asumate
fată de această importantă investi
ție reprezintă principalul motiv de
îngrijorare pentru beneficiari și
montori.
— Dacă furnizorii, la ora actuală
restantieri. nu vor da dovadă de
operativitate față de solicitările
noastre justificate, respectarea ter
menului de conectare la sistemul energetic național a termocentralei
este serios periclitată, ne-a spus in
ginerul Ion Manga, reprezentantul
unității beneficiare.
— Despre ce echipamente și ce
furnizori este vorba în mod con
cret ?
— Primul dintre echipamente este
cazanul nr. 1, mai precis partea sa de
presiune, pe care trebuia să-l livreze
întreprinderea „Vulcan" — București
încă de anul trecut. De asemenea,
este vorba de prima din cele patru
turbine realizate de întreprinderea
de mașini grele București, pe care
încă n-am primit-o. în sfîrșit. aș
teptăm și generatorul de 50 MW pe
care il execută întreprinderea de
construcții de mașini din Reșița, cu
termen de livrare în luna iulie.
Sperăm că furnizorii menționați
au recepționat semnalul care le-a
fost transmis în mod expfes. Iar
singurul răspuns firesc, singurul răs
puns așteptat acum din partea celor
două unități bucureștene constă în
onorarea fără întîrziere a obligațiilor
restante.

Incertitudinile persistă
Despre Centrala termoelectrică din
București am mai scris în cîteva
rînduri. De fiecare dată, am men
ționat faptul că atit ritmul, cit și
evoluția lucrărilor au fost în perma
nentă si serios grevate de schimbări
importante, aduse ulterior începerii
lucrărilor, la sistemul de alimentare
si deci la soluțiile tehnologice
adoptate pentru acest important obiectiv energetic.
în momentul de față, pe șantierul
bucureștean. constructorii, dar mai
ales montorii depun eforturi deose
bite. subordonate finalizării rapide a
lucrărilor și asigurării condițiilor
cerute de punerea in funcțiune in
luna noiembrie a acestui an a pri
mului grup de 50 MW. Se lucrează,
așadar, la ultima parte a coșului de
fum. la canalele de gaze arse și ca
nalele de cable, s-au luat măsuri
energice pentru încadrarea in grafice
la decantoare și la stația de pompe.
La rîndul lor. montorii sînt angajați
în executarea unor lucrări de mare
complexitate și urmăresc — prin or
ganizarea atentă a fiecărui punct de
lucru si aplicarea unor metode de
execuție cu productivitate sporită —
să scurteze ciclul de montaj al echi
pamentelor și conductelor tehnolo
gice. încă o mențiune : atit trustul
„Energoconstriicția". cit și trustul
„Energomontaj". au repartizat pe
acest șantier forte umane și mijloace
mecanice suplimentare, care acțio-

nează în două schimburi prelungite
de cite 10 ore. „în funcție de nece
sități. alte efective si utilaje de
execuție vor fi aduse pentru întă
rirea forțelor actuale și impulsio
narea ritmului de lucru" — precizea
ză tovarășul Paul Bunescu, inginerșef al antreprizei de construcții.
Nu vom intra in alte detalii, deoa
rece. după cum ne-am convins în
cursul documentării, „centrul de
greutate" al dificultăților cu care
este confruntată construcția acestui
obiectiv energetic constă, in primul
rînd. în relațiile de-a dreptul nemul
țumitoare cu o serie de furnizori.
Cum problemele aflate în prezent in
suspensie sînt realmente serioase, le
vom prezenta sistematizat :

• întreprinderea
„Vulcan" din
București este datoare cu întreaga
cantitate de conducte de inaltă pre
siune si înaltă temperatură și cu aproape 90 la sută din circuitele din
sala mașinilor. Primele reprezintă re
țeaua de țevi între cazan și turbină,
celelalte
condiționează
montajul
preincălzitoarelor
din
apropierea
turbinelor. Furnizorul a promis să
reglementeze livrările începind cu
luna mai, dar n-a făcut-o nici pină
la jumătatea lui iunie. Mai reamin
tim conducerii întreprinderii „Vul
can" că numai conductele in discu
ție au un ciclu de montaj de circa
4—5 luni, iar pînă la scadența pri
mului grup energetic au rămas mai
puțin de cinci luni.
• întreprinderile „Electroputere"
din Craiova și „Automatica" din
București nu au livrat, prima —
transfonma torul de bloc de 80 MVA,
iar a doua — o serie de echipamen
te aferente camerei de comandă. în
plus, unitatea bucureșteană a venit,
ce-i drept, cu rugămintea să fie păsuită, iar livrările așteptate — re-

programate. De parcă n-ar fi vorba
de o termocentrală al cărei termen
de punere in funcțiune se apropie
cu „pași repezi", iar prevederile
unui contract economic ferm asumat
ar putea deveni obiect de „trata
tive" ulterioare.

Cîteva semnale de ultimă oră
• întreprinderea de țevi „Repu
blica" din București și întreprin
derea de produse din aluminiu
Slatina sînt deținătoare ale unor
nedorite restanțe în livrarea unor
importante cantități de conducte și
cabluri. Ce motiv ii reține pe cei doi
furnizori să dea curs apelurilor pe
care le primesc frecvent de pe nu
meroase șantiere energetice ?
• La hidrocentrala Izbiceni, cu
care urmează să se încheie pro
gramul Complex de amenajare hi
droenergetică a rîului Olt, con
structorii se mulțumesc cu rezul
tate încă departe de potențialul
lor tehnic și uman. Motivul : folo
sirea ineficientă a utilajelor grele.
■ nesoluționarea la timp a unor as
pecte legate de aprovizionarea cu
materiale și carburanți, inconsec
vență in respectarea graficelor de
lucrări. Deficiențe suficiente ca să
pună pe ginduri conducerea An
treprizei de construcții hidrocen
trale Olt. Ceea ce sîntem convinși
că se va și intimpla.
• De la Centrala termoelectrică
Holboca, județul Iași, un nou apel
direct către trei mari unități bucu
reștene : „Vulcan", „Aversa" și
întreprinderea de mașini grele,
restante în livrarea unor utilaje și
echipamente tehnologice. Apel pe
care l-am recepționat și noi. Deci,
adresăm celor trei furnizori între
barea : „Cind veți livra utilajele
contractate 7"

Sintetizind principalele aspecte și probleme puse în evidență în
cursul sondajului „Scînteii" putem aprecia că, intr-adevăr, pe multe șan
tiere ale obiectivelor energetice se desfășoară o activitate dinamică și
susținută. Constructorii și montorii, iar, alături de ei, ceilalți factori din
acest domeniu, depun eforturi stăruitoare, responsabile și bine corelate
pentru accelerarea ritmului de lucru, în special de montaj tehnologic,
urmăresc riguros încadrarea lucrărilor executate în graficele prevăzute.
Pe de altă parte, capacitățile puse în funcțiune pină acum, în acest
an, scot in relief tocmai înnoirile de fond aduse stilului de lucru folosit,
bazat pe un spirit de colaborare intre factorii menționați, pe o reală
receptivitate în fața solicitărilor reciproce și pe promptitudine în in
tervenții.
Totodată, pe unele șantiere este resimțită din plin lipsa unor utilaje,
echipamente și diverse materiale. Intîrzierile, amînările și chiar pasivi
tatea unor furnizori pun apăsat problema stabilirii responsabilității lor
efective, materiale în realizarea noilor obiective și capacități.
Cît privește activitatea propriu-zisă de construcții-montaj, specialiștii
sînt unanim de acord că aproape fiecare brigadă, antrepriză și trust
dispune incă de rezerve însemnate de creștere a ritmului de lucru, nu
numai prin intensificarea eforturilor depuse de personalul muncitor, ci in
primul rînd prin promovarea hotărîtă a metodelor de execuție moderne,
cu randamente superioare, extinderea mecanizării și industralizării lucră
rilor și organizarea mai bună a locurilor de muncă și a diferitelor
activități, aspect relevat și în cursul sondajului nostru și care trebuie
luat cu hotărire în calcul la programarea lucrărilor în perioada urmă
toare.

Cristian ANTONESCU
Gheorqhe CIRSTEA

r

CARNET CULTURAL
VILCEA., Timp de două zile, mu
nicipiul Rimnicu Vilcea și comuna
Nicolae Bâlcescu au găzduit acțiuni
politico-educative și cultural-artistice înscrise sub genericul tradițio
nalei manifestări „Memorial Bălcescu", ajunsă la a XVIII-a edi
ție. Programul a cuprins un coloc
viu al revistelor literare din țară,
dezbaterea „Nicolae Bălcescu —
promotor al idealurilor de indepen
dență și unitate națională", con
cursul interjudețean de poezie pa
triotică și un spectacol omagial.
(Ion Stanciu).
BIHOR. La Muzeul Țării Crișurilor din Oradea a fost vernisată
expoziția „Imagine — film — miș
care". organizată in colaborare cu
studioul „Animafilm" și ACIN
București. Cu acest prilej, la Casa
de cultură a științei și tehnicii
pentru tineret din municipiul de
pe Crișul Repede a avut loc pro
iectarea unor filme de animație,
vizionarea peliculelor de lung și
scurt-metraj fiind urmată de dez
bateri cu realizatorii acestora.
(Ioan Laza).

GALAȚI. În organizarea Casei
personalului didactic și a Socie
tății profesorilor de desen și mu
zică. la Galați s-a desfășurat ma
nifestarea culturală „Contribuția
artelor plastice și a muzicii la edu
carea
estetică a publicului". Cu
acest prilej, a fost deschisă o ex
poziție de artă plastică, au avut
loc un moment muzical susținut de
cadre didactice de la Școala gene
rală nr. 21 si un recital de poezie
i ,din creația cadrelor didactice. (Ște
fan Dimitriu).
BUZĂU. în colaborare cu filiala
Buzău a Arhivelor statului, biblio
teca județeană a organizat, la în
treprinderea „Metalurgica" Buzău,
sub genericul „File din istoria pa
triei", dezbaterea cu tema „600 de
ani de la urcarea pe tron a domni
torului Mircea cel Mare". Cu acest
prilej, a fost deschisă și o expozi
ție de carte social-politicăi (Stelian
Chiper).

DOLJ. Sub egida consiliului ju
dețean al educației politice si cul
turii socialiste, la asezămintele de
cultură din iudet se desfășoară
manifestări politico-educative. La
cluburile Regionalei C.F.R.. între
prinderilor „Electroputere". de trac
toare si mașini agricole au avut
Ioc expuneri si dezbateri De tema
formării si dezvoltării conștiinței
muncitorești, revoluționare, cunoaș
terii si aplicării legalității socialis
te. (Nicolae Băbălău).
MUREȘ. în cadrul actualei edi
ții a Festivalului național „Cîn
tarea României". în orașul Luduș
s-a desfășurat cea de-a 13-a ediție
a tradiționalei manifestări cultural-artistice „Ritmuri ludușene". Cu
acest prilej, au avut loc expuneri,
dezbateri, vizionări de filme, spec
tacole jciiltural-artistice. expoziții
de carte social-politică și de artă
plastică. (Gheorghe Giurgiu).

semnul prieteniei
și conlucrării multilaterale
Sifâ

tehnico-științific, menită să aducă o
Un eveniment major in evoluția
relațiilor româno-sovietice l-a con
importantă contribuție la dezvoltarea
mai puternică a forțelor de produc
stituit semnarea, la București, la
ție, la înfăptuirea programelor de
7 iulie 1970, a noului Tratat de prie
construcție socialistă și comunistă
tenie, colaborare și asistență mutuală
elaborate de partidele țărilor noas
dintre România și U.R.S.S. — docu
ment de mare însemnătate, care,
tre. Dinamica acestei colaborări este
sugestiv exprimată de faptul că, în
dezvoltind prevederile primului tra
actualul cincinal, volumul schimbu
tat, din 1948, a trasat cadrul și a
fixat obiectivele raporturilor reci
rilor de bunuri materiale, în cadrul
căruia sporește simțitor ponderea
proce pentru o îndelungată perioadă,
cooperării și specializării în produc
deschizindu-le perspective rodnice
ție, va crește de circa două ori față
de dezvoltare. La implinirea a 16
de nivelul atins la încheierea cinci
ani de la încheierea tratatului, se
nalului precedent. O deosebită aten
poate aprecia
cu satisfacție că
ție s-a acordat și se acordă așezării
legăturile de strinsâ prietenie și con
unor temelii de amplă perspectivă
lucrare româno-sovietice în opera de
conlucrării. In acest sens, se impu
făurire a noii orinduiri au cunoscut
o continuă adîncire. Se adeverește
ne prin marea sa însemnătate Pro
astfel, așa cum s-a apreciat incă
gramul de lungă durată privind dez
la ratificarea lui de către Consiliul
voltarea colaborării economice și
de Stat al României și de către Pre
tehnico-științifice pe perioada pînă
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S..
in anul 2000, semnat de tovarășul
cum a demonstrat viața însăși, că
Nicolae Ceaușescu și de tovarășul
prevederile acestui document cores
Mihail Gorbaciov. Este convingerea
pund întru totul intereselor funda
ambelor părți că realizarea preve
mentale ale poporului român și ale
derilor programului va determina
popoarelor sovietice, cauzei socialis
sporirea însemnată a schimburilor
de mărfuri, adîncirea cooperării șl
mului și păcii.
specializării în producție,
satisfa
întemeiate trainic pe principiile
cerea, într-o măsură tot mai largă, a
deplinei egalități in drepturi, res
necesităților de materii prime, com
pectului independenței și suveranită
bustibil, mașini și utilaje, bunuri de
ții naționale, neamestecului in tre
larg consum, intensificarea colabo
burile interne, întrajutorării tovără
rării în domeniul științei și tehno
șești și avantajului reciproc — prin
logiei. în alte
cipii înscrise la
loc de frunte în
sectoare de acti
tratat — relațiile
16 ani de la semnarea vitate.
de prietenie și
Paralel cu am
colaborare româ
noului Tratat de prietenie, plificarea rapor
no-sovietice
au
turilor bilatera
colaborare și asistență mu le. România ac
ca liant puternic
caracterul comun
ționează
pentru
tuală dintre România și dezvoltarea
al orînduirii, al
cola-<
U.R.S.S.
țelurilor și aspi
borării
multila
rațiilor
funda
terale. in cadrul
mentale.
C.A.E.R.. în ve
derea soluționării prin eforturi co
în intensificarea relațiilor românosovietice și-a găsit o rodnică ma
mune a unor importante probleme
ale progresului economic și tehnicoterializare mesajul bogatelor tradi
ții de solidaritate dintre popoarele
științific al celor două țări, al tutu
ror țărilor membre.
țărilor noastre, dintre forțele lor de
mocratice, revoluționare, care s-au
în spiritul bunelor relații dintre
intrajutorat adesea in lupta pentru
partidele și țările noastre, se ex
eliberare națională și socială, pen
tind și se diversifică colaborarea în
tru înfăptuirea năzuințelor lor de
domeniul culturii și artei, schimbu
progres.
rile de experiență pe linie de partid
și de stat, intre organizațiile de masă
Dezvoltarea continuă a prieteniei
și obștești in domenii de interes re
și colaborării multilaterale cu Uniu
ciproc.
nea Sovietică reprezintă o orientare
statornică ce se înscrie organic în
Prevederile tratatului lșl găsesc
politica externă de
ansamblu
a
materializare și în colaborarea pe
partidului si statului nostru. în cen
arena internațională. România și
trul căreia se află, ca un principiu
U.R.S.S., împreună cu celelalte țări
cardinal. întărirea si diversificarea
socialiste, cu forțele politice pro
raporturilor de prietenie si conlu
gresiste și democratice de pre
crare cu toate țările socialiste. în
tutindeni, acționînd pentru oprirea
primul rînd cu țările socialiste ve
cursei înarmărilor și trecerea la
cine. înscrisă în Programul partidu
măsuri de dezarmare, în primul
lui. in hotăririle congreselor si con
rînd de dezarmare nucleară, pentru
ferințelor naționale ale P.C.R.. aceas
salvgardarea păcii — problema , fun
tă orientare a fost din nou si puter
damentală a epocii noastre. Aducînd,
nic reafirmată de tovarășul
prin inițiativele și acțiunile sale
NICOLAE CEAUȘESCU de la tri
constructive, o contribuție proprie la
buna Congresului al XXVII-lea al
înfăptuirea acestor deziderate majore
P.C.U.S. „Doresc să folosesc acest
ale lumii contemporane, țara noas
prilej — arăta secretarul general al
tră sprijină, în același timp, progra
P.C.R.. președintele Republicii —
mul de dezarmare nucleară, pînă în
pentru a evoca, cu multă satisfac
anul 2000, propus de Uniunea Sovie
ție, relațiile trainice îndelungate, cu
tică, se pronunță pentru realizarea,
vechi tradiții în istoria popoarelor
încă în acest an, în cadrul tratati
noastre, colaborarea statornică de-a
velor sovieto-americane de la Ge
lungul anilor intre Partidul Comu
neva, a unui acord privind oprirea
nist Român și Partidul Comunist al
amplasării de noi rachete nucleare
Uniunii Sovietice și să afirm hotă
în Europa și trecerea apoi la elimi
rîrea noastră de a face totul pentru
narea celor existente.. în . același spiy
ca ele să cunoască o dezvoltare con
rit, țara noastră a salutat morato
tinuă, spre binele șl în interesul
riul unilateral al Uniunii Sovietice
ambelor țări, al cauzei generale a
asupra experiențelor nucleare și a
socialismului și păcii".
adresat în repetate rînduri Sta
telor Unite apelul de a pune capăt
Rolul hotărîtor în asigurarea evo
experiențelor cu asemenea arme.
luției ascendente a acestor raporturi
însemnătate
acordă
O deosebită
l-au avut și îl au legăturile de prie
România și U.R.S.S. înfăptuirii unui
tenie și solidaritate dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
program de reducere a forțelor ar
mate și armamentelor convenționale
nist al Uniunii Sovietice, în acest
in Europa, în spiritul recentului
cadru de o deosebită însemnătate
Apel al statelor participante la Tra
dovedindu-se intîlnirile și convorbi
tatul de la Varșovia. în lumina pre
rile la nivel înalt.
ocupării de a se relua și întări po
Anul acesta, aniversarea tratatu
litica de destindere, de a se afirma
lui are loc la puțin timp după vizita
un climat de înțelegere și colabo
prietenească de lucru efectuată de
rare, cele două țări acționează pen
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
tru soluționarea pe cale pașnică,
U.R.S.S., convorbirile avute cu to
prin tratative, a problemelor litigioa
varășul Mihail Gorbaciov, secretar
se dintre state, pentru înfăptuirea
general al C.C. al P.C.U.S., docu
aspirațiilor
de progres ale tuturor
mentele încheiate cu acest prilej
popoarelor.
ilustrind hotărirea de a intări în
continuare prietenia și colaborarea
Cu prilejul aniversării Tratatului
multilaterală dintre cele două parti
de prietenie, colaborare si asistență
mutuală dintre România și Uniunea
de, țări și popoare.
Sovietică, poporul român adresează
La aniversarea tratatului, cu satis
popoarelor sovietice cele mai calde
facție se poate aprecia că relațiile
felicitări și își exprimă convingerea
româno-sovietice cunosc un curs
că,
în spiritul prevederilor acestui
mereu ascendent, pe plan politic,
document, relațiile de prietenie șt
economic, tehnico-științific. cultural,
solidaritate româno-sovietice se vor
în acest cadru, o deosebită însem
dezvolta necontenit, în interesul re
nătate are evoluția dinamică a co
ciproc, al cauzei generale a socia
laborării în domeniile economic și
lismului și păcii în lume.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 6 iulie, ora 21 — 9 iulie, ora
21. In țară : Vremea va fi caldă, cu
cerul variabil in prima parte a Inter
valului, apoi cerul se va innora treptat
în vestul, nordul și centrul țării. Vor
cădea ploi care vor avea mai ales ca
racter de averse însoțite și de descăr
cări electrice șl, izolat, de grindină în
vestul, nordul și centrul țării. In aceste
regiuni, pe alocuri, cantitățile de apă

pot depăși 15 litri pe metrul pătrat In
24 de ore. In celelalte regiuni, aversele
de ploaie vor fi mal izolate. Vintul va
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări trecătoare din sectorul
nordic
spre sfîrșitul intervalului în estul țării
și la munte. Temperaturile minime vor
fl cuprinse între 10 șl 20 de grade, iar
cele maxime intre 24 și 29 de grade în
nord-vestul țării și între 28 șl 32 de
grade în celelalte regiuni.
In Bucu
rești : Vremea va fl caldă, cu cerul va
riabil în primele zile. Apoi cerul se va
înnora treptat șl va ploua spre sfîrși
tul Intervalului. Vintul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile minime
vor oscila între 17 și 20 de grade. Iar
cele maxime intre 30 și 33 de grade.

DE LA C.E.C.
Economiile populației păstrate la C.E.C. sînt garantate de stat
Dezvoltarea continuă a procesu
lui de economisire în țara noastră
este strins legată și puternic sti
mulată de drepturile și avantajele
de care beneficiază toți depunăto
rii la C.E.C.
în afara avantajelor specifice
fiecărui instrument de economisire
pe care depunătorii la C.E.C. își
păstrează economiile bănești per
sonale, aceștia beneficiază și de un
avantaj general izvorît din însăși
Constituția țării care prevede :
„Dreptul de proprietate personală
este ocrotit de lege. Pot constitui
obiect al dreptului de proprietate
personală veniturile și economiile
provenite din muncă...". Pe această
bază, un avantaj acordat tuturor
depunătorilor este garanția statu
lui asupra sumelor depuse la
C.E.C., asupra dobînzilor și cîștigurilor obținute.
Garantarea de către stat a eco
nomiilor depuse la C.E.C. înseam
nă asigurarea restituirii oricind a
sumelor depuse pe libretele de
economii, în conturile curente per
sonale, pe obligațiuni C.E.C. cu
ciștiguri ca și pe alte instrumente
de economisire, la cererea persoa
nelor îndreptățite să încaseze su
mele respective.
Depunătorii la C.E.C. au dreptul
să dispună timp nelimitat nu nu
mai de sumele depuse, ci și de

dobînzile și
cîștigurile obținute,
acestea fiind imprescriptibile. Su
mele reprezentînd dobinzile spo
resc cu trecerea timpului, acestea
fiind adăugate anual Ia soldul de
punerilor. Astfel, dobinzile produc
la rîndul lor alte dobînzi.
Pentru a răspunde dorințelor
populației. Casa de Economii și
Consemnațiuni — singura institu
ție autorizată să păstreze econo
miile bănești personale — oferă per
manent o gamă variată de instru
mente de economisire, care sînt
destinate să satisfacă preferințele
tuturor cetățenilor adepți ai chibzuinței și spiritului gospodăresc.
Astfel. în afara libretelor de
economii de diferite feluri, popu
lația are la dispoziție obligațiunile
C.E.C. cu ciștiguri și conturile cu
rente personale, iar cei mai mici
depunători — elevii — instrumente
de economisire adecvate virstei și
preocupărilor lor. Printr-o vastă
rețea de unități care este răspîndită în întreaga
țară. Casa de
Economii și Consemnațiuni asigu
ră o bună servire tuturor depună
torilor, iar
prin
înființarea de
unități și puncte de servire C.E.C.
în numeroase unități economice și
instituții se asigură servirea oame
nilor muncii chiar la locul lor de
muncă.
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Reuniunea internațională de la Roma :
„Dialogul - bază universală a păcii"

păcii și colaborării internaționale
Poziția constructivă a României față de marile
probleme ale omenirii,
poziție
reafirmată
de
președintele Nicolae Ceaușescu și cu prilejul
recentelor convorbiri avute la București cu perso-

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, s-a intilnit cu
premierul chinez Zhao Ziyang,
aflat într-o vizită oficială de prie
tenie în România — relatează agenția CHINA NOUĂ, menționînd
că a avut loc un schimb de pă
reri asupra relațiilor bilaterale și
a problemelor internaționale. în
context, adaugă agenția citată,
premierul Consiliului de Stat al
R. P. Chineze a apreciat în mod
deosebit rolul Partidului Comunist
Român, al guvernului României in
salvgardarea păcii mondiale.
în continuare, agenția eviden
țiază : S-a constatat cu satisfacție
dezvoltarea constantă a cooperării
prietenești dintre cele două țări
de la vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu
în
China.
Partidul comunist și guvernul chi
nez au acordat întotdeauna o mare
importanță dezvoltării legăturilor
economice cu România și nutresc
același interes pentru înfăptuirea
înțelegerilor convenite de cele două
țări. Poporul chinez dă cea ma>
înaltă apreciere prieteniei profunde
ce l-a legat de poporul român de-a
lungul anilor și are convingerea
că eforturile cohiune ale celor
două țări vor întări aceste relații.
Premierul chinez a mulțumit
României pentru sprijinul acordat
Chinei de a adera la o serie de
organizații internaționale, exprimindu-și speranța că România va
juca in continuare un rol de frun
te in reglementarea problemelor cu
care
este
confruntată
lumea
contemporană, subliniază CHINA
NOUĂ.
Premierul Zhao Ziyang a relevat
că relațiile de prietenie dintre cele
două țări au devenit mai strînse in
special în ultimii ani, cind au avut
loc frecvente schimburi de vizite
intre conducători de partid si de
stat. Potrivit statisticilor, comerțul
între cele două țări a înregistrat
un spor însemnat în ultimul dece
niu. China devenind un parte
ner comercial important al Româ
niei. Colaborarea dintre ele se des
fășoară in aproape toate domeniile.
Se relevă, de asemenea, că Zhao
Ziyang a dat o înaltă apreciere
realizărilor importante ale poporu
lui român în dezvoltarea economică
și socială.
în legătură cu situația interna
țională — subliniază agenția —
cei doi conducători s-au pronunțat
pentru încetarea cursei înarmări
lor și pentru eforturi concertate
vizind salvgardarea păcii în lume.
Ziarul „PRAVDA" informează,
de asemenea, că Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R.. pre
ședintele României, s-a întîlnit cu
Zhao Ziyang, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P.
Chineze, aflat într-o vizită oficială
de prietenie în România. Se arată
că președintele României și pre
mierul chinez s-au pronunțat pen
tru dezvoltarea continuă a relați
ilor dintre cele două țări. Cotidia
nul sovietic relevă că in cadrul
convorbirilor părțile au examinat
aspecte ale colaborării economice
între România și China și au făcut
un schimb de păreri cu privire la
unele probleme ale situației inter
naționale actuale, de interes bila
teral.
Convorbirile
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Zhao Ziyang sînt reflectate și de
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND"
din R. D. Germană, care eviden
țiază că cei doi oameni de stat
au subliniat necesitatea de a se
face totul pentru încetarea cursei
înarmărilor și a se trece la dezar
mare.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
premierul Consiliului de Stat al
R. P. Chineze, Zhao Ziyang,
au
apreciat că în actuala situație in
ternațională, care se menține com
plexă și gravă, este necesar să se
acționeze cu hotărîre pentr.u pro
movarea unei politici de destindere,
înțelegere și colaborare între na
țiuni, evidențiază agenția iugoslavă
TANIUG. România și China, s-a
arătat în cadrul convorbirilor, au
poziții identice sau foarte apropiate
în problemele majore ale vieții in
ternaționale. Cele două țări și-au
exprimat hotărîrea de a conlucra
tot mai strîns pentru apărarea pă
cii, pentru dezarmare generală, evi
dențiază TANIUG.

r

nalități politicei care ne-au vizitat țara, opțiunile hotărîte ide pace ale țării noastre sînt
amplu reflectate de mijloacele de informare în
I
masă pe diferite meridiane ale globului.

Agenția FRANCE PRESSE rele
vă
că
președintele
Nicolae Ceaușescu și premierul
chinez au subliniat necesitatea
opririi cursei înarmărilor. în spe
cial a celei nucleare, pentru înlă
turarea pericolului de război și
salvgardarea păcii. Agenția notea
ză * că între România și China
există relații de strinsă prietenie și
cooperare în numeroase domenii.
Agenția REUTER, citind, într-o
relatare despre vizită, o declarație
a premierului chinez Zhao Ziyang,
evidenția că acesta și-a exprimat
speranța că vizita sa va reprezenta
un aport la strîngerea legăturilor
de prietenie și colaborare dintre
China și România, va putea con
tribui la salvgardarea păcii mon
diale.
Relațiile dintre România și R.D.
Germană
sînt,
de
asemenea,
reflectate
în
presa
străină.
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al P.C.R., președintele României,
și Egon Krenz, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al
P.S.U.G. — scrie intr-un amplu
comentariu ziarul „NEUES DEUT**
SCHLAND
— au evidențiat, în
cadrul unei primiri care a avut loc
la București, cursul ascendent al
legăturilor de prietenie și colabo
rare statornicite între Partidul

RELATĂRI Șl COMENTARII
IN PRESA DE PESTE HOTARE
Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, intre
România și R.D.G., precum și între
popoarele celor două țări.
Â fost exprimată convingerea —
se arată în continuare — că tre
buie făcut totul pentru a înlătura
pericolul unui război nuclear, pre
cum și pentru a se pune capăt
cursei înarmărilor pe Pămînt si
pentru împiedicarea acesteia în
Cosmos.
Agențiile de presă evidențiază,
de asemenea, conținutul convorbi
rilor desfășurate la București cu
prilejul primirii de către condu
cătorul statului român a primului
ministru al Republicii Turcia.
In cadrul convorbirilor purtate
cu acest prilej — relevă agenția
iugoslavă TANIUG — atenția cen
trală a fost acordată colaborării
bilaterale, relațiilor din Balcani,
luptei pentru pace și dezarmare în
lume.
Sub titlul „Pentru o pace trai-'
nică în lume", revista indiană
„FAIR IDEA" evidențiază, intr-un
articol, poziția
constructivă a
României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu în problemele
dezarmării, ale eliminării pericolu
lui de război nuclear. Avînd în ve
dere situația internațională deose
bit de gravă, «iracterizată prin
intensificarea cursei înarmărilor,
mai ales a celor nucleare, P.C.R.,
președintele
Nicolae
Ceaușescu
subliniază faptul că oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la măsuri
concrete de dezarmare, lichidarea
arsenalelor nucleare, salvgardarea
dreptului suprem al națiunilor și
popoarelor la Dace, la existentă, la
o viață liberă și demnă sînt, mai
mult ca oricînd, problemele prin
cipale ale epocii noastre. Secreta
rul
general
al
partidului.
Nicolae Ceausescu.
a subliniat
semnificația propunerilor sovie
tice referitoare la încetarea cursei
înarmărilor si experiențelor nu
cleare. la oprirea militarizării
spațiului cosmic, la evitarea peri
colului izbucnirii unui nou război,
precum și la întărirea încrederii și
securității internaționale, asătînd
că ele au o deosebită importanță
în viața internațională. în lupta
pentru dezarmare și pace.
O deosebită importanță se acordă
in
articol
ideii
tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a se lua,
concomitent cu măsurile radicale in
domeniul dezarmării, și măsuri mai
eficiente
pentru
reglementarea
rapidă, pe calea negocierilor, a con
flictelor din diferite regiuni ale
lumii, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, pentru renun
țarea la folosirea forței și amenin
țării cu forța în relațiile interna
ționale, la orice amestec în trebu
rile interne ale altor state.
„România propune reducerea

NȚI1LE DE PRESA

- pe scurt
IN CADRUL UNEI ȘEDINȚE A
BIROULUI POLITIC AL PARTI
DULUI DEMOCRATIC AL PO
PORULUI DIN AFGANISTAN au
fost examinate probleme Drivind
construcția de partid — transmite
agenția T.A.S.S. S-a relevat că in
tară s-a extins rețeaua organizații
lor de bază de partid, a crescut
influenta acestora asupra tuturor
laturilor vieții sociale. La ședință
au fost examinate, de asemenea,
probleme legate de începerea acti
vității Centrului de invătămint po
litic al C.C. al P.D.P.A.
DECLARAȚIE. Nealinierea con
stituie baza politicii externe a
Egiptului, iar principiile
funda
mentale ale mișcării de nealiniere
reprezintă factorul decisiv in sta
bilirea și dezvoltarea relațiilor cu
alte țări, a declarat Boutros Ghali,
ministru de stat pentru afacerile

externe al Egiptului, intr-un in
terviu acordat cotidianului „Al
Akhbar". Totodată, el a reafirmat
că țara sa sprijină drepturile le
gitime ale poporului palestinian și
se pronunță
pentru organizarea
unei conferințe internaționale pri
vind Orientul Mijlociu.
PREȘEDINTELE
REPUBLICII
POPULARE BANGLADESH, Hus
sain Muhammad Ershad, a efec
tuat o vizită în Nepal. In centrul
convorbirilor cu regele Birendra
s-au aflat probleme privind activi
tatea Asociației Asiei de sud pen
tru Cooperare Regională (SAARC),
Ershad fiind președinte în exerci
țiu al acestui organism.

ÎN CADRUL CONVORBIRILOR
dintre președintele S.U.A., Ronald
Reagan, si președintele Franței,
Francois Mitterrand,
desfășurate

cheltuielilor militare în vederea so
luționării problemelor economice
mondiale" este titlul unui articol
apărut în ziarul mexican „OVACIONES", care relevă, între altele :
Președintele Nicolae Ceaușescu a
explicat lumii : Pornim de la fap
tul că între dezarmare, economia
mondială, subdezvoltare și noua
ordine economică internațională
există o interdependență din ce in
ce mai strinsă și, din acest motiv,
dezarmarea, reducerea cheltuielilor
militare și instaurarea unei noi or
dini economice internaționale vor
conduce la o îmbunătățire generală
a relațiilor internaționale și vor
deschide calea reluării cursului
spre destindere, spre o politică de
colaborare între toate națiunile.
Publicații din diferițe țări au con
tinuat să reflecte semnificația pro
cesului de la Brașov, de la a cărui
desfășurare s-au împlinit 50 de ani,
omagiind rolul avut de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cursul pro
cesului, care a demascat pericolul
războiului, al fascismului.
„O jumătate de secol de la pro
cesul de la Brașov" este titlul
sub care „JORNAL DE ANGOLA"
a publicat un articol pe această
temă, relevînd :
„S-a împlinit o jumătate de secol
de la procesul de la Brașov, în ca
drul căruia un rol de seamă
l-a avut militantul revoluționar
Nicolae Ceaușescu și căre consti
tuie un prilej pentru evocarea și
omagierea bogatelor tradiții ale
clasei muncitoare, ale forțelor
democratice și progresiste, ale
Partidului Comunist Român. In,
procesul de la Brașov, intentat
luptătorilor comuniști și antifas
ciști, Nicolae Ceaușescu s-a impus
prin, curaj, clarviziune politică și
înalt patriotism. Personalitate ex
cepțională, exemplu suprem de
erou patriot, Nicolae Ceaușescu a
devenit din acuzat acuzator, demascînd pericolul fascismului și al. răz
boiului".
Mijloacele de informare în masă
din diferite țări au prezentat, evidențiind-o. poziția fermă, construc
tivă a României față de stările
conflictuale din diferite regiuni ale
lumii. Este citată in acest sens și
declarația Agenției române de pre
să — Agerpres în legătură cu spri
jinul acordat de S.U.A. contrarevo
luționarilor nicaraguani.
România a criticat S.U.A. pentru
ajutorul financiar destinat forțelor
antiguvernamentale
nicaraguanej
evidențiază CHINA NOUĂ. Aceas
ta arată că Statele Unite sînt con
damnate pentru încălcarea princi
piilor dreptului international si
Cartei O.N.U.. subliniindu-se că
măsura americană este un act de
natură să agraveze si mai mult si
tuația complexa si explozivă din
America Centrală.
România a primit cu profundă
îngrijorare si a condamnat cu fer
mitate
hotărîrea
administrației
S.U.A. de a acorda un important
sprijin financiar forțelor contrare
voluționare care luptă împotriva
regimului legal din Nicaragua,
arată, la rindul său. agenția
TANIUG.
O asemenea hotărîre. apreciază
România. încalcă în mod grav prin
cipiile dreptului international si
reprezintă un amestec direct în
treburile interne ale Nicaraguei
independente si suverane. îngreuia
ză situația din această tară si din
întreaga regiune a Americii Cen
trale. Această măsură — se arată
— este considerată de România că
sporește încordarea și ridică noi
obstacole în edificarea unui climat
de pace și colaborare.
Agenția A.D.N. din R.D. Germa
nă arată, la rindul său. că opinia
publică din România a primit cu
sentimente de profundă îngrijora
re hotărîrea administrației S.U.A.
— aprobată recent de Camera Re
prezentanților — de a acorda un
important sprijin financiar forțelor
contrarevoluționare care luptă îm
potriva regimului legal din Ni
caragua.
Se relevă, totodată, că tara noas
tră consideră că o asemenea hotă
rîre afectează climatul politic ge
neral. sporește încordarea si ridică
noi obstacole în calea bunei con
viețuiri in această regiune. în edi
ficarea unui climat de pace si co
laborare pentru care militează Re
publica Nicaragua. „Grupul de la
Contadora". „Grupul de sprijin" și
alte state latino-americane.
(Agerpres)

la New York, au fost examinate
aspecte ale relațiilor bilaterale,
precum și unele probleme interna
ționale.
îndeosebi
perspectivele
negocierilor privind reducerea ar
mamentelor
nucleare. Purtătorul
de cuvint al Casei Albe, Larry
Speakes, a precizat că, in cadrul
discuțiilor, au fost abordate rela
țiile dintre Uniunea Sovietică și
Statele Unite, precum și dintre
Franța și N.A.T.O.

EVOLUȚII ÎN CRIZA POLITICA
DIN ITALIA. Amintore Fanfani,
președintele
Senatului italian, a
avut simbătă o întrevedere cu
Bettino Craxi, premierul în funcți
une și secretarul general al Parti
dului Socialist Italian, marcînd ini
țierea încercărilor de formare a
unui guvern, in baza „mandatului
exploratorul" încredințat de șeful
statului — relatează agenția E.F.E.
Obiectivul său va consta în găsirea
punctelor de acord care să permită
recompunerea coaliției pentapartite și, în consecință, a guvernului.
După această întrevedere, A. Fan
fani va începe luni contactele cu
ceilalți membri ai coaliției pentapartite și cu restul formațiunilor
politice pe care președintele țării.

5 (Agerpres). — La Roma
ț auROMA
luat sfirșit. după trei zile de
dezbateri, lucrările reuniunii in
desfășurate sub deviza
* ternaționale
„Dialogul — bază universală a pă

*
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cii". la care au participat delegații
din numeroase țări. Manifestarea,
organizată în cadrul „Anului Inter
național al Păcii" de Consiliul mu
nicipal al Romei. în colaborare cu
Ministerul italian al Afacerilor Ex
terne. a prilejuit reafirmarea, de
către cunoscute personalități poli
tice a necesităților opririi cursei
înarmărilor, adoptării de măsuri
urgente în favoarea dezarmării, re
luării destinderii si dezvoltării coo
perării între state.

Luînd cuvîntul. în ultima zi a lu
crărilor. secretarul general al
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar,
și-a exprimat îngrijorarea in legă
tură cu agravarea situației interna
ționale. Omenirea este incă departe
de crearea unei lumi lipsite de con
flicte armate, a arătat el. adăugind
că principiile care stau la baza
Cartei O.N.U. au rămas într-o mare
măsură literă moartă. Pe planetă
continuă să se înregistreze noi con
flicte militare si persistă fenomenele foametei, sărăciei si subdez
voltării. O.N.U. va continua să ac
ționeze ferm în direcția promovării
dialogului, păcii, dezarmării si dez
voltării — a spus Perez de Cuellar.

Apel pentru a se pune capăt cursei înarmărilor

CIUDAD DE MEXICO S (Ager
pres). — Intr-un comunicat comun
semnat de președinții Mexicului,
Miguel de la Madrid, si Guatemalei, Vinicio, Cerezo. se adresează
un apel tuturor statelor de a pune
capăt cursei înarmărilor si de a ac
ționa pentru asigurarea unui viitor
pașnic popoarelor lumii. Dat pu
blicității la Ciudad de Mexico, in
încheierea vizitei președintelui gua
temalez în această tară, comuni
catul subliniază că problemele păcii
I-

*

GABORONE 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Botswanei, Quett Masire.
a acuzat Republica Sud-Africană că
a impus sancțiuni economice selec
tive împotriva țării sale.
Adresînd un apel opiniei publice
internaționale de a lupta unit pen
tru eliminarea regimului de apart
heid de la Pretoria, președintele
Quett Masire a- subliniat că, in con
trast cu țările vest-europene care
doar vorbesc despre sancțiuni îm
potriva R.S.A., autoritățile sud-africane aplică concret asemenea măsuri
împotriva unei țări vecine, din
„prima linie".

DAKAR 5 (Agerpres). — Organiza
ția Unității Africane se .va reuni în
cursul acestei luni pentru a lua în
dezbatere o poziție comună a țărilor
continentului față de întreaga pro
blematică pe care o ridică, în mo
mentul de față, situația din Republi
ca Sud-Africană — a declarat pre
ședintele Congresului Național Afri
can, Oliver Tambo, după convorbiri

I
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și războiului privesc toate popoare
le lumii și. de aceea. încheierea
unor acorduri în direcția dezarmă
rii este o problemă de importantă
mondială. Cei doi președinți, arată
documentul. îsi exprimă speranța
că dialogul dintre U.R.S.S. și S.U.A.
în domeniul dezarmării se va în
cheia cu semnarea unor acorduri
trainice in problemele controlului
armamentelor si interzicerii expe
riențelor cu arme nucleare.

le pe care le-a avut cu șeful statului
senegalez, Abdou Diouf, președintele
in exercițiu al O.U.A.
Totodată, Oliver Tambo a relevat
necesitatea creșterii sprijinului, pe
toate planurile, acordat de țările
africane Congresului Național Afri
can, organizație, după cum se știe,
scoasă în afara legii de guvernul ra
sist de la Pretoria.

SAN JOSE 5 (Agerpres) — Gu
vernul Republicii Costa Rica a hotărît să rupă relațiile diplomatice
cu Republica Sud-Africană, a anun
țat la San Jose președintele acestei
țări, Oscar Arias.
în cursul unei conferințe de pre
să, ministrul relațiilor externe, Ro
drigo Madrigal, a precizat că prin
această măsură Costa Rica dorește
să denunțe perpetuarea regimului
de apartheid în această țară, men
ținerea stării de urgență și refuzul
guvernului rasist sud-african de a
da curs cererilor de democratizare
prezentate de Națiunile Unite și opinia publică internațională.

PRETORIA 5 (Agerpres). — Biroul
de informații oficiale sud-african a
făcut cunoscut că, în ultimele 24 de
ore, trei persoane de culoare și-au
pierdut viața, ridicînd numărul morților de la instaurarea stării de ur
gență, la 12 iunie a.c., la .103 — in
formează agenția France Presse. In
comunicatul respectiv se relevă că
unul din negri a fost împușcat de po
litie, fără să se dea alte amănunte.
Potrivit unor surse independente,
numărul celor care au murit în ulti
mele trei săptămîni ar fi mai mare,
pe măsura sporirii, zi de zi, a inci
dentelor ce caracterizează climatul
de violență generat de prevederile
stării de urgentă.

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). —
Regimul rasist de la Pretoria va eșua
în intenția sa de destabilizare a Re
publicii Populare Angola, a declarat
președintele acestei țări. Eduardo
Dos Santos.
în cadrul unei conferințe de pre
să organizată în orașul Pointe Noire,
la încheierea vizitei sale in Congo,
președintele Dos Santos a declarat
că poporul angolez, în pofida perma
nentei agresiuni a Republicii SudAfricane. este hotărît să-și apere
integritatea teritorială și să sprijine
popoarele Namibiei și R.S.A. in
lupta lor împotriva ocupației și sis
temului de apartheid.

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 5 (Agerpres). — După
cum informează agenția iraniană de
știri I.R.N.A., trupele iraniene care
acționează în- sectorul Mehran au
continuat ofensiva în zonă, respingînd un contraatac și înaintînd 10 kip
în teritoriul irakian.
Agenția I.R.N.A., citind un comu
nicat al Marelui Stat Major al for
țelor iraniene, arată că în sectorul de
nord-vest al frontului un avion dc
luptă irakian a fost.doborit cu o ra
chetă. Radio Teheran, citat de France
Presse, a informat, de asemenea, că
aviația iraniană a bombardat pozițiile
irakiene din zona de frontieră
Mehran.

Francesco Cossiga, le-a consultat
zilele trecute, în vederea soluțio
nării crizei guvernamentale.

PARTICIPAREA IMPORTANTĂ
LA RECENTA GREVĂ NAȚIO
NALĂ DE 48 DE ORE DIN CHILE
constituie o ilustrare elocventă a
rezistenței populare față de refu
zul autorităților de a proceda la
transformări democratice, a relevat
coaliția forțelor de opoziție care
a organizat acțiunea. S-a apreciat
ca un succes faptul că numeroși
oameni ai muncii din mari între
prinderi nu s-au prezentat la lucru,
deși au riscat să-și piardă locul
de muncă.
BANDELE
CONTRAREVOLU
ȚIONARE ANTISANDINISTE au
comis, vineri, pe șoseaua El Cedro-Bocaicito, din nord-estul Ni
caraguei. un atentat cu exploziv
împotriva unui camion, soldat cu
moartea a 32 de persoane — rela

BAGDAD 5 (Agerpres). — Potrivit
unui comunicat al Marelui Stat Ma
jor al forțelor irakiene, in sectorul
Mehran, din zona centrală a frontu
lui, s-au desfășurat noi lupte,
cu
participarea aviației, artileriei
și
blindatelor. în cursul ciocnirilor din
ultimele 24 de ore, trupele irakiene
au respins o ofensivă iraniană în acest sector. Un purtător de cuvint
militar irakian, citat de agenția
INA, a declarat că avioanele de
luptă irakiene au distrus la sol, in
sectorul menționat, trei elicoptere
iraniene.
Totodată, se precizează că au avut
loc lupte in sectorul Faw și la est
de Basra.

tează agenția A.D.N., citind surse
oficiale nicaraguane. Intre victime
sînt 12 copii și 12 femei, preci
zează un comunicat al Ministeru
lui de Interne nicaraguan.

BUGETUL ȘI POLITICA AGRI
COLA VOR CONSTITUI PRO
BLEMELE CENTRALE ALE DEZ
BATERILOR REUNIUNII MINIS
TERIALE A PIEȚEI COMUNE
VEST-EUROPENE de săptămina
viitoare — relevă agenția E.F.E.
Miniștrii economiei si finanțelor ai
..celor 12“ urmează să se reunească
luni la Bruxelles în încercarea de a
găsi calea unui acord cu Parla
mentul vest-european asupra buge
tului pe 1986. Criza bugetară ce
confruntă cele două instituții co
munitare — Consiliul ministerial și
Parlamentul — va fi. de asemenea,
examinată în sesiunea plenară a
adunării parlamentare la Stras
bourg.

15 600 000 DE ȘOMERI ÎN ȚĂRILE C.E.E. Un număr de 15 600 000
de persoane aveau oficial statutul de șomeri la sfirșitul lunii mai in cele
12 țări membre ale C.E.E. Potrivit statisticilor vest-europene, 37 la
sută din cei lipsiți de un loc de muncă erau persoane sub 25 de ani.
Șomajul in rîndurile tineretului este deosebit de ridicat in Spania (52
la sută din forța activă de muncă) și Italia (51 la sută).

REPUBLICII MALAWI

Domnului Dr. HASTINGS KAMUZU BANDA
Președintele Republicii Malawi

LILONGWE
Cea de-a 22-a aniversare a proclamării independenței Republicii Malawi
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului
malawiaij.
îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre
țările și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai mult în interesul reci
proc, al cauzei înțelegerii și păcii în lume.
Președintele
Republicii Socialiste România

Noi provocări militare ale R.S.A. împotriva Angolei
LUANDA 5 (Agerpres). — Unități
armate regulate ale regimului ra
sist sud-african și-au intensificat în
ultima perioadă provocările militare
împotriva provinciei Namibe din su
dul Angolei. Potrivit unui raport al
Comitetului provincial al M.P.L.A.
— Partidul Muncii, numeroși mili
tari sud-africani au pătruns în Na
mibe în ultimele șase lupi, ucigînd
zeci de cetățeni angolezi, în cursul
mai multor raiduri. în același timp,
forțele aeriene sud-africane au efec
tuat zboruri de recunoaștere dea
supra regiunii.

NAȚIONALĂ A

NICOLAE CEAUȘESCU

Izolarea crescinda a regimului rasist de la Pretoria
PORT LOUIS 5 (Agerpres). —
Primul ministru al Indiei, Rajiv
Gandhi, președintele în exercițiu
al mișcării de nealiniere, a cerut
comunității internaționale să-și in
tensifice presiunile asupra regimu
lui minoritar rasist de la Pretoria
pentru a-1 obliga să abolească po
litica de apartheid. „Numai pe această cale poate fi prevenită o
mare vărsare de singe", a opinat
Rajiv Gandhi, care întreprinde, o vi
zită oficială în Mauritius. Sfîrșitul
apartheidului nu poate fi evitat.
Singura problemă este dacă aceasta
se va înfăptui printr-o escaladare a
violenței sau prin tranziție , pașnică.
Ultima soluție ar salva mii de vieți
omenești, a spus Rajiv Gandhi.

ZIUA

1

Poporul Republicii
Malawi
sărbătorește
astăzi împlinirea a 22
de ani de la procla
marea independenței
țării sale.
Așezată la vest de
lacul Malawi, republi
ca cu același nume
are o suprafață de
114 484 kmp și o popu
lație de 5,8 milioane
de locuitori, care se
ocupă mai
*
ales cu
agricultura. Se culti
vă ceai, cafea, tutun,
bumbac, cereale. Pă
durile, care cuprind
arbori cu esențe din
tre cele mai valoroa
se, ocupă o cincime
din teritoriul țării. In
anii ce au trecut de
la dobîndirea
inde
pendenței, poporul tînărului stat african

s-a angajat cu forțe
sporite pe calea lichi
dării înapoierii econo
mice moștenite din tre
cut și a făuririi unei
vieți noi, reușind să
obțină o serie de rea
lizări notabile. Au fost
puse bazele unei in
dustrii proprii, s-au
extins suprafețele agricole, s-au dezvoltat
învățămîntul, cultura
și asistența sanitară.
Un Ioc important în
acțiunea de valorifica
re a resurselor natu
rale îl ocupă orașul
Lilongwe, noua capi
tală a țării, fondată
în 1964. Aici au fost
înălțate
unități de
produse agroalimentare și bunuri de con
sum, fabrici de ci
ment, întreprinderi de

prelucrare a lemnu
lui ș.a.
în spiritul politicii
sale de solidaritate cu
tinerele state africa
ne, cu toate statele
care au pășit pe calea
dezvoltării
de sine
stătătoare,
România
socialistă urmărește cu
simpatie eforturile de
puse de poporul Re
publicii Malawi în ve
derea
făuririi unei
vieți noi, a conso
lidării independentei
naționale. Fără îndo
ială, dezvoltarea rela
țiilor de colaborare
între țările noastre
este în interesul po
poarelor român și malawian, al cauzei păcii
și înțelegerii interna
ționale.

Reuniune la nivel înalt a Pieței comune caraibiene
GEORGETOWN 5 (Agerpres). — La
Georgetown au luat sfirșit lucrările
reuniunii la nivel înalt a Pieței co
mune caraibiene (CARICOM). Participanții, reprezentind cele 13 state
membre, au adoptat o rezoluție în
care subliniază necesitatea intensifi
cării cooperării regionale și interna
ționale. în scopul sprijinirii efortu
rilor țărilor în curs de dezvoltare
îndreptate spre depășirea dificultă
ților social-economice cu care ele se
confruntă în prezent, mai ales din
cauza menținerii unor condiții ine
chitabile de rambursare a datoriei
lor externe și de efectuare a noi
împrumuturi.
Reprezentanții statelor membre ale
CARICOM s-au pronunțat, totodată,
pentru sprijinirea eforturilor de pace
în America Centrală care se între

prind in regiune și au luat în con
siderare un program de măsuri pen
tru preîntîmpinarea catastrofelor nu
cleare în Ămerica Latină și zona
caraibiană. S-a prevăzut, de aseme
nea. intensificarea cooperării în do
meniul luptei împotriva traficului de
droguri.
Participanții au hotărît crearea
unui fond regional de ajutor pentru
stimularea exporturilor netradiționale
caraibiene și au convenit să fie con
tinuate consultările în vederea ar
monizării politicii vamale în zonă.
A fost adoptată, pe de altă parte,
o rezoluție în care este condamnată
politica de apartheid promovată de
autoritățile de la Pretoria, reclamindu-se sancțiuni economice efective
împotriva regimului sud-african.

Protecționismul frînează eforturile
de reactivare economică ale țărilor
în curs de dezvoltare
BERLINUL
OCCIDENTAL
5
(Agerpres).
— Intr-o declarație
făcută în Berlinul occidental, secre
tarul executiv permanent al Comi
siei O.N.U. pentru America Latină
(CEPAL), Norberto Gonzalez, a de
nunțat măsurile protecționisțe prac
ticate de statele puternic industria
lizate, care frînează eforturile de
reactivare economică ale țărilor in
curs de dezvoltare. El a arătat că
statele Sudului nu vor putea înre

gistra o recuperare a economiilor
lor datorită acestor bariere protecționiste și nivelului ridicat al dato
riilor externe pentru rambursarea
cărora sint obligate să aloce fonduri
ce ar trebui orientate spre propria
dezvoltare.
Norberto Gonzalez participă în
Berlinul occidental lat o masă rotun
dă pe tema cooperării economice șl
tehnice Nord-Sud — relevă agenția
E.F.E.

NAȚIUNILE UNITE

PROGNOZE MODESTE PRIVIND
EVOLUȚIILE ECONOMICE IN 1986-1987
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Potrivit unui raport publicat la
New York de Organizația Națiunilor
Unite, economia mondială și comer
țul internațional vor înregistra o
creștere modestă în perioada 1986—
1987, dar statele cu mari datorii ex
terne și cele din Africa subsahariană vor fi ocolite de această revenire.
Astfel, experții O.N.U., citați de
agenția France Presse, anticipează că

economia țărilor în curs de dezvol
tare va realiza q creștere medie de
trei la sută anul acesta și de 3,5 la
sută in 1987.
Potrivit studiului O.N.U., trei factori-cheie vor influența evoluția eco
nomiei și comerțului : o anumită re
ducere a dobînzilor, scăderea prețu
lui petrolului și devalorizarea dola
rului, ale căror efecte vor fi însă di
ferite de la țară la țară.

Azi, alegeri parlamentare in Japonia
Cei peste 85 milioane de alegă
tori niponi sînt chemați astăzi in
fata urnelor pentru alegerea celor
512 deputați în Camera Reprezen
tanților și a jumătate din cei 252
membri ai Camerei Consilierilor.
în prezent, situația în Camera
Reprezentanților este următoarea :
partidul liberal-democrat (aflat la
putere din
1952) — 249 locuri,
partidul socialist
110, partidul
Komeito — 59, partidul social-de
mocrat — 37. partidul comunist
— 27. Noul club liberal — 8, parti
dul social-democrat unit — 3, in
dependenții — 7 locuri ; .11 man
date au fost vacante, iar un loc
a fost creat pentru a se echilibra
reprezentările urbană și rurală în
cadrul Camerei.
Dizolvînd, Ia 2 iunie, parlamen
tul, guvernul liberal-democrat al
premierului Yasuhiro Nakasone a
determinat devansarea cu 17 luni
a scrutinului, în speranța că va
putea obține o majoritate confor
tabilă, care să-i asigure guver
narea fără probleme. Observatorii
din Tokio consideră, pe baza ex
perienței trecutului, că un guvern
poate să-și desfășoare activitatea
în condiții propice și să aplice in
totalitate programul său dacă deți
ne cel puțin 271 mandate in Ca
mera Reprezentanților : altfel, tre
buie să ceară ajutorul la vot al
altor partide, ceea ce presupune
acceptarea
unor
compromisuri,
cedări și modificări în politica
anunțată.
Potrivit opiniei comentatorilor
japonezi și străini, devansarea
scrutinului a fost determinată de
două motive. Primul este de ordin
economic și social. Rapoartele de
prognoză apreciază că pentru vii
torul an și jumătate este de aștep
tat o înrăutățire a situației economico-sociale. în aceste condiții,
guvernul a considerat
totuși că
este de preferat să se tină alegeri
acum, putîndu-se aduce ca argu-'
mente în vederea acordării votu
rilor candidaților
liberal-democrați rezultatele
favorabile din
1984 și cele relativ bune din 1985.
In al doilea rind este vorba de
intenția premierului Nakasone de
a obține un al treilea mandat ca
președinte al partidului. Alegerile
din cadrul P.L.D. pentru acest
post, la care și-a prezentat candi
datura și actualul ministru de ex

terne, Shintar
o
*
Abe, se vor desfă
șura în toamnă.
Or, o victorie
semnificativă în scrutinul de as
tăzi i-ar putea determina chiar si
pe adversarii premierului Nakaso
ne să accepte modificarea statutjlui P.L.D.. care prevede pentru
liderul partidului maximum două
mandate.
Desigur, agenda electorală cu
prinde o paletă largă de proble
me. Printre acestea, după cum au
subliniat în timpul campaniei par
tidele de opoziție, un loc impor
tant îl ocupă cele de ordin econo
mic (reforma impozitelor), social
(șomajul, amputarea cheltuielilor
sociale), ca și probleme de etică
politică.
De asemenea, s-a evidențiat cu
deosebită forță — ținindu-se seama
de opțiunile ferm exprimate de
imensa majoritate a populației —
necesitatea promovării unei poli
tici de pace și de dezarmare. Ja
ponia fiind, după cum se știe,
prima victimă a bombardamente
lor atomice. Se cuvine a mențio
na, în acest sens, ecoul pe care l-a
avut în rindul opiniei publice ni
pone apelul P.C. din Japonia cu
privire la formarea unui „guvern
antinuclear", care să pună ferm la
baza liniei sale politice principiile
neacceptării, sub nici o formă, a
armei nucleare pe teritoriul țării,
în sprijinul acestui apel s-a pro
nunțat, între altele. „Asociația pen
tru lupta in favoarea creării unui
guvern antinuclear", recent înfiin
țată, care cuprinde reprezentanți
ai multor cercuri democratice, pro1
gresiste. întemeietorii acestei aso
ciații apreciază că principala sar
cină a momentului actual constă în
a asigura condițiile politice care să
preintimpine transformarea Japo
niei într-un cîmp de luptă, respec
tiv intr-un „submarin nuclear nescufundabil". După, cum arăta agenția France Presse. „partidele de
opoziție acuză guvernul că inten
ționează Să lanseze țara pe calea
militarismului, sporind cheltuielile
pentru
înarmare. în detrimentul
asigurării securității sociale".
Rezultatele definitive ale alege
rilor vor fi cunoscute luni seara,
după care, la cîteva zile, va fi
convocat parlamentul în vederea
desemnării primului ministru.

Nicolae PLOPEANU
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