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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

România, tovarășul MihâiI 
Sergheevici Gorbaciov, secretar 
general al Comitetuluiv Central al 
Partidului Comunist al Uniunii

Sovietice, va efectua, în ultima 
decadă a lunii mai a.c., o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România.

Intr-o vibrantă atmosferă de angajare revoluționară pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-șocială 

a patriei socialiste, de puternică unitate in jurul partidului, al secretarului său general, ieri s-a incheiat

VIZITA DE LUCRU A TUVARASULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TUVARASA ELENA CEAUSESCU, IN JUUETUL ARGEȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a continuat, 
vineri dimineața, vizita de lucru în județul Argeș.

Au participat tovarășii Emil Bobu și Silviu Curticeanu.
Intilnirea secretarului general al 

partidului, președintele Republicii, 
cu colectivele de muncă ale unor 
reprezentative întreprinderi indus
triale argeșene a prilejuit exami
narea unor aspecte esențiale pri
vind îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, în
deosebi a producției fizice, a celei 
destinate exportului, ridicarea per
manentă a nivelului tehnic și de 
competitivitate al produselor, per
fecționarea întregii activități.

Oamenii muncii din localitățile 
vizitate au ieșit în întimpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu adre- 
sindu-le cu deosebită dragoste și 
prețuire urări de bun venit. Prin 
ovații și urale. cei veniți in 
întimpinare au dat expresie sen
timentelor de profundă recunoștin
ță ale tuturor locuitorilor județu
lui Argeș față de secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, pentru prodigioasa activi
tate consacrată înfloririi României 
socialiste, creșterii prestigiului ei 
in lume.

Aceste sentimente s-au regăsit 
și in primirea deosebit de călduroa
să făcută la ÎNTREPRINDEREA 
DE AUTOTURISME DE TE
REN „ARO“ DIN CÎMPU- (Continuare în pag. a Il-a)

LUNG MUSCEL, prima unita- 
•te înscrisă in programul vizitei de 
vineri,

Constructorii de mașini, cărora 
li s-au alăturat alte mii de oameni 
ai muncii din localitate, ovaționau 
îndelung pentru, partid și secretarul 
său general, scandau cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul „Stima noastră și 
mindria. Ceaușescu — România !", 
„Ceaușescu — Pace !“, dînd expre- . 
sie bucuriei de a avea din nou in 
mijlocul lor pe . conducătorul iubit 
al națiunii noastre, de numele 
căruia sint indisolubil legate și 
schimbările radicale petrecute în 
viața și, activitatea oamenilor de pe 
aceste meleaguri. Atmosfera săr
bătorească a acestei zile a fost în
tregită de cintece și dansuri in
terpretate de tineri și tinere îm- 
brăcați in frumoase costume mus
cel ene.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa F.lena 
Ceaușescu au fost întâmpinați cu 
deosebit respect de primul secre
tar al Comitetului orășenesc Cîm- 
pulung Muscel al P.C.R.. Ion 
Ghizdavăț.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Tineri, pionieri și șoimi ai pa
triei au înconjurat cu multă dra
goste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le, cu 
emoție, buchete de flori.

în continuare a avut loc o ana
liză a rezultatelor obținute în rea
lizarea planului, a măsurilor sta
bilite pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin întreprinderii, la care a 
participat ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Șerban Teo
dor eseu, aiți specialiști din con
ducerea ministerului, a centralei 
de profil.

Prin intermediul unor machete 
și grafice, directorul unității. Ion 
Giuvelcă, a făcut o prezentare a 
produselor întreprinderii, începînd 
cu primul „IMS“ în 1957 pînă la 
modernele „ARO" de astăzi, care 
sint cunoscute în numeroase țări 
ale lumii. S-a subliniat că impe
tuoasa dezvoltare a întreprinderii 
a avut, loc în ; anii de. după Con
gresul . al IX-lea al partidului, 
cind, ■ la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au fost, efec
tuate restructurări și modernizări 
esențiale, care au permis realizarea 
unor. mașini de înalt nivel tehnic. 
S-a evidențiat : că, în acest timp, 
produsele întreprinderii au fost 
exportate în aproape 100 de țări 
ale lumii. In prezent, aici se pro
duc autoturismele de teren ..ARO- 
10." și „ARO-24" în mai multe va
riante, inclusiv camionete. în func
ție de cerințele economiei noastre 
naționale și ale beneficiarilor 'ex
terni. '

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Pitești
Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor partici- 
panților la această mare adunare 
populară, locuitorilor municipiului 
Pitești și județului Argeș, în nu
mele Comitetului Central al parti
dului, ăl Consiliului de Stat și gu
vernului, precum, și al meu perso
nal, un salut călduros, împreună 
cu cele mâi bune urări. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ne aflăm în județul Argeș în
tr-o vizită de lucru. Ăm fost la trei 
mari întreprinderi industriale, o 
întreprindere agricolă de stat, 
ne-am înțîlnit cu oameni ai mun
cii, cu cetățeni din localitățile pe 
care le-am vizitat. în general, 
avem impresii bune despre felul 
in care oamenii muncii din Argeș 
își desfășoară activitatea în vede
rea înfăptuirii hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al partidului.

în Pitești am vizitat două mari 
întreprinderi, care reprezintă — 
nu numai pentru Pitești, dar pen
tru întreaga țară — unități pu
ternice, cu o producție importantă 
pentru toată economia națională.

Sîntem în al doilea an al celui 
de-al optulea plan cincinal. După 
cum este bine cunoscut, am în
cheiat primul an cu rezultate 
bune în dezvoltarea economico- 
șocială, în înfăptuirea obiectivelor 
trasate de Congresul al XIII-lea 
privind dezvoltarea intensivă, rea
lizarea unei noi calități a muncii 
șj vieții, accentuarea laturilor ca
litative în toate domeniile de acti
vitate, aplicînd ferm noile cuceriri 
ale științei și tehnicii, acționînd 
pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare.

Cel de-al doilea an al actualului 
cincinal prevede dezvoltarea în 
ritm intens a tuturor sectoarelor 
de activitate, o creștere și mai pu
ternică a productivității muncii, a 
nivelului calitativ și tehnic al pro
duselor, sporirea venitului națio
nal și, pe această bază, crearea 
condițiilor necesare pentru înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
economico-șocială, de ridicare con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor — țelul 
suprem al politicii partidului, 
esența societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edificăm 
cu succes în România. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în

delung „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Pentru rezultatele bune obținu
te pînă acum în realizarea actua
lului cincinal, adresez tuturor oa
menilor muncii din municipiul 
Pitești și din județul Argeș cele 
mai calde felicitări și urarea de 
a face totul pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a planului 
pe acest an, a întregului cincinal ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min
dria !“).

De la această mare adunare a 
oamenilor muncii din Pitești do
resc să adresez, de asemenea, cele 
mai calde felicitări tuturor oame
nilor muncii din patria noastră și 
Urarea de a face totul, de a in
tensifica eforturile pentru înfăp
tuirea neabătută a planului pe 
acest an la toți indicatorii, pdntru 
realizarea întregului cincinal, asi- 
gurînd astfel trecerea României 
la un nou stadiu de dezvoltare, ri
dicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație I 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; sc scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

în întreprinderile vizitate am 
constatat, cu multă satisfacție, 
preocuparea pentru înfăptuirea 
programelor de modernizare și 
mai bună organizare a producției, 
de aplicare în viață a noilor cu
ceriri ale științei și tehnicii. Sint 
preocupări bune, s-au obținut și o 
serie de rezultate, dar trebuie să 
spunem deschis că în aceste între
prinderi și, în general — am pu
tea spune — în întreaga țară sîn
tem de abia la început în ce pri
vește aplicarea programelor pe care 
le-am adoptat acum un an. Dar, 
din ceea ce s-a realizat pînă acum, 
inclusiv în întreprinderile pe care 
le-am vizitat ieri și astăzi, reiese 
că avem toate condițiile să înfăp
tuim aceste programe, să perfec
ționăm activitatea, să modernizăm 
tehnologiile, să ridicăm nivelul 
tehnic și calitativ al întregii acti
vități și, pe această bază, să asi
gurăm o creștere mai puternică a 
eficienței economice, a rentabili
tății, sporirea mai puternică a pro
ductivității muncii. în unele do
menii, realizarea acestor programe 
presupune și serioase eforturi fi
nanciare. Spre exemplu, la „Da
cia" s-au cheltuit cîteva miliarde 
de lei cu modernizarea diferitelor 
fabrici și sectoare de activitate. 
Pe această bază urmează, de fapt, 
să dublăm producția fizică, să du

blăm, deci, și producția-marfă, și 
productivitatea muncii, și, desigur, 
să ridicăm nivelul calitativ al 
produselor, să facem în âșa fel 
îneît autoturismul „Dacia" să se 
poată compara cu cele mai bune 
mașini similare pe plan mondial 
și, în această confruntare, să ocu
pe primele locuri ! Și eu aș dori 
să ocupe primul loc ! (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).

Am discutat despre aceasta cu 
cadrele de conducere, cu oamenii 
muncii, în vizita pe care am fă
cut-o astăzi. Desigur, nu aș putea 
afirma că am spus tot ceea ce tre
buia spus ; dar am stabilit ca to
varășii să prezinte programul de 
măsuri și, cu prilejul acesta^ vom 
preciza mai bine ceea ce trebuie 
făcut ca, încă din acest an, in
vestițiile mari, eforturile pe care 
statul nostru le face să se mate
rializeze în creșterea corespunză
toare a producției și a activității 
la toți indicatorii.

Oamenii muncii de Ia „Dacia", 
de la „ARO", de la Combinatul 
petrochimic, ca de altfel din toate 
întreprinderile, în calitatea de pro
prietari ai unei părți a avuției na
ționale ce li s-a încredințat spre 
folosire și administrare, trebuie să 
acționeze în așa fel îneît să obțină 
rezultate cît mai bune, să facă să 
crească an de an, lună de lună, 
zi de zi, avuția națională. Numai 
așa se vor dovedi buni proprietari, 
buni gospodari, vor demonstra că 
știu să-și îndeplinească rolul de 
adevărați stăpîni a tot ceea ce se 
realizează în România, că atunci 
cind clasa muncitoare, cînd oa
menii muncii sînt stăpîni pe desti
nele lor, știu să-și făurească o 
viață demnă, liberă, dar știu să se 
gospodărească mai bine, cu rezul
tate mai bune, cu o eficiență mai 
ridicată. (Urale și aplauze prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

De asemenea, oamenii muncii de 
la „ARO" ne-au prezentat rezul
tatele și preocupările lor în înfăp
tuirea programelor de moderni
zare, de ridicare a nivelului teh
nic și calitativ al producției. Și 
aici sînt rezultate bune. Se mai fac 
eforturi serioase — și conducerea 
întreprinderii a vorbit despre 
necesitatea unor noi cheltuieli 
pentru a înfăptui în întregime pro
gramele de modernizare. Aceasta 
va trebui să aibă însă la*  bază o 
creștere corespunzătoare a pro
ducției, a eficienței tuturor fondu
rilor pe care le investim.

Același lucru se poate spune și 
despre Combinatul petrochimic, 
într-adevăr, este unul din cele mai 
mari combinate din. țară în dome
niul său, cu o diversitate de pro
duse, cu mari posibilități de a 
realiza noi produse necesare eco
nomiei naționale, de. a crește efi
ciența economică. Sînt și aici o 
serie de rezultate bune. Dar ceea 
ce s-a realizat în unele sectoare 
demonstrează ce mari posibilități 
sînt ca acest mare combinat petro
chimic să poată să-și realizeze în 
bune condiții planul, programele 
de modernizare, să crească con
tribuția sa în asigurarea țării cu 
o serie de materii prime și mate
riale de mare importanță pentru 
întreaga economie.

în Argeș sînt și alte întreprin
deri care au o mare însemnătate 
în economia noastră națională, nu 
numai în județ. Va trebui ca toți 
oamenii muncii, toate colectivele, 
consiliile oamenilor muncii, în ca
litatea de proprietari, de producă
tori, de stăpîni ai unei, părți a 
bogăției naționale, să acționeze cu 
toată răspunderea în vederea în
făptuirii neabătute a programelor 
de modernizare, de ridicare a nive
lului tehnic și calitativ, de creștere 
a eficienței economice.

Trebuie să facem astfel îneît 
anumite rămîneri in urmă din pri
mul trimestru să fie recuperate în 
întregime pînă la sfîrș.itul lunii iu
nie, în așa fel îneît în întregul ju
deț și în fiecare întreprindere în 
parte să se realizeze în întregime 
prevederile planului și să se obți
nă, în acest an, o producție supli
mentară de cel puțin 1 miliard de 
lei. (Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").

Problemele care se pun în jude
țul Argeș stau, de altfel, în 
fața tuturor județelor, a tu
turor oamenilor muncii din pa
tria noastră. Anul acesta s-ar pu
tea spune că are o importanță deo
sebită pentru realizarea întregului 
cincinal — și această importanță 
constă nu numai în îndeplinirea 
planului de producție, dar mai cu 
seamă în trecerea hotărîtă Ia apli
carea în practică a programelor de 
modernizare, de introducere a cu
ceririlor științei și tehnicii, de mal 
bună organizare a întregii activi
tăți în toate sectoarele. Trebuie să 
facem deci totul ca să realizăm 
în cele mai bune condiții toate 
prevederile planului și programe-
(Continuare in pag. a Xll-a)
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Conducerea Întreprinderii, în nu
mele muncitorilor și specialiștilor, a 
ținut să adreseze și cu acest prilej 
secretarului general al partidului 
oele mai vii mulțumiri pentru spri
jinul permanent acordat dezvoltării 
și modernizării unității.

Apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general al partidului a 
atras atenția specialiștilor prezenți, 
conducerii ministerului de resort că 
trebuie să se acționeze în continuare 
cu toată fermitatea pentru perfec
ționarea autoturismelor de teren, 
pentru îmbunătățirea parametrilor 
lor tehnico-funcționali, astfel încit 
acestea să fie comparabile cu cele 
mai bune produse similare existen
te pe piața mondială.

Gazdele au informat în legătură 
eu modul în care se înfăptuiește 
programul special de modernizare a 
fabricației prin introducerea și ge
neralizarea unor tehnologii înainta
te, eficiente, menite să asigure creș
terea fiabilității produselor, ridica
rea nivelului de calitate, îmbunătă
țirea confortului, a gradului de 
dotare, de încadrare în normele in
ternaționale de zgomot, poluare și 
securitate a circulației.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat 
secția de motoare, unde au fost 
prezentate modernizările aduse a- 
cestor produse, care au în vedere 
creșterea puterii, a fiabilității, redu
cerea în continuare a consumului de 
combustibil.

S-a cerut conducerii întreprinderii 
ca. în cadrul programului de îmbu
nătățire a organizării muncii, să se 
aibă în vedere mai buna folosire a 
suprafețelor de producție care, așa 

cum se prezintă în prezent, permit 
introduoerea unor noi linii speciale 
de fabricație, asigurîndu-se astfel 
creșterea producției.

în secția de montaj general, vi
zitată în continuare, au fost exami
nate mai multe variante de autotu
risme de teren destinate exportu
lui. Atrăgind atenția specialiștilor 
să aibă în vedere îmbunătățirea 
permanentă a calității autoturisme
lor. secretarul general al partidului 
a subliniat că este nevoie să se 
asigure și o permanentă ridicare a 
calificării oamenilor, pentru a fi 
la curent cu cele mai noi realizări 
în acest domeniu.

în acest sens, s-a cerut să fie 
accelerat procesul de modernizare a 
unității, astfel incit să se asigure 
toate condițiile necesare creșterii 
competitivității autoturismelor româ
nești de teren pe piața mondială.

Adresindu-se constructorilor. to
varășul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat pentru rezultatele bune de 
pină acum, apreciind, totodată, că 
sînt condiții pentru obținerea unor 
succese și mai mari, atit în ceea ce 
privește oreșterea și modernizarea 
producției, dar mai ales în direcția 
îmbunătățirii calității produselor. 
Secretarul general al partidului a 
arătat că oamenii muncii, in calita
tea lor de proprietari, producători si 
beneficiari, trebuie să se angajeze 
să realizeze numpi mașini de cea 
mai bună calitate din toate punctele 
de vedere.

Arătînd că dorește ca autoturis
mul românesc „ARO" să poată să 
ocupe primul loc în întrecerea cu 
cele mai apreciate produse de acest 
fel din lume, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat oame
nilor muncii din Cimpulung Muscel 

succese tot mai mari în îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul in curs si 
pe întregul cincinal, multă sănătate 
și fericire.

Cu aceleași sentimente de profun
dă dragoste și recunoștință a fost 
întîmpinat secretarul genera! al 
partidului la următorul obiectiv în
scris în programul vizitei — ÎNTRE
PRINDEREA DE AUTOTU
RISME DIN PITEȘTI, una dintre 
unitățile etalon ale industriei con
structoare de mașini din țara noastră.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebită stimă de reprezentanți ai 
conducerii ministerului, centralei in
dustriale de profil și ai intreprin
derii.

Dialogul conducătorului partidului 
și statului nostru cu constructorii 
piteșteni de autoturisme a debutat 
in cadrul unei cuprinzătoare expozi
ții în care sint ilustrate coordonatele 
dezvoltării unității, preocupările co
lectivului în direcția îndeplinirii in 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
importante ce le revin în actualul 
cincinal.

Au fost relevate, totodată, profun
dele implicații in plan social pe 
care le-a determinat dezvoltarea 
rapidă a întreprinderii de autotu
risme. Dintre acestea se remarcă în 
primul rînd procesul dinamic de 
transformare a localității Colibași, 
unde s-au construit pină in prezent 
8 000 de apartamente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea de a se acționa 
pentru ca specialiștilor, celorlalți oa
meni ai muncii de aici să le fie 

repartizate apartamente nou con
struite în imediata apropiere a in
treprinderii, folosindu-se astfel a- 
vantajele ce decurg din apropierea 
locuinței de locul de muncă.

în continuare, referindu-se la evo
luția principalilor indicatori econo
mici în perioada 1981—1986, directo
rul unității, Nicolae Matea. a înfă
țișat măsurile prin care s-a reușit 
sporirea productivității muncii, a 
producției fizice, mărirea volumului 
de mașini-unelte. executate.

Gazdele au subliniat că înfăptuirea 
indicațiilor date la precedenta vizită 
de lucru, sarcinile trasate colectivu
lui piteștean de secretarul general 
al partidului au avut ca rezultat fo
losirea superioară a capacităților de 
producție, mărirea considerabilă a 
producției, diversificarea și îmbună
tățirea calității gamei de autoturisme 
realizate aici.

Preocupările specialiștilor In ve
derea modernizării producției au 
fost puse în relief și de trecerea în 
revistă a tipurilor de autoturisme 
de oraș și de teren aflate în no
menclatorul de fabricație al unități
lor ce compun centrala industrială 
de specialitate, ce se disting prin 
linie modernă, aspect plăcut și 
numeroase noutăți in ceea ce 
privește construcția și finisajul, 
ilustrind progresele înregistrate de 
industria noastră de automobile. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au exami
nat cu atenție o serie de autotu
risme, caracteristicile acestora.

Secretarul general al partidului a 
apreciat nivelul tehnic și calitativ 
al autoturismelor prezentate și a 
indicat să se acționeze in continuare 
pentru modernizarea acestora, pen
tru mărirea gradului lor de confort.

S-au vizitat apoi noile secții de 

caroserii și vopsitorie, care ur
mează in scurt timp să se alinieze 
la startul producției la nivel in
dustrial. Rețin atenția nivelul înalt 
al dotării tehnice, tehnologiile de 
mare productivitate folosite. Prin
tre acestea se numără liniile auto
mate de sudură multipunct a suban- 
samblelor și întregii caroserii, cu 
ajutorul unor utilaje moderne reali
zate in tară, al căror efect economic 
este pus in evidență ‘de dublarea 
productivității muncii și Îmbunătă
țirea considerabilă a calității ope
rațiilor.

Au fost înfățișate in același timp 
măsurile tehnico-organizatorice adop
tate in scopul asigurării continuității 
fluxurilor de fabricație — cum sînt 
crearea de stocuri de subansamble de 
rezervă, mecanizarea tuturor lucră
rilor și transporturilor irtterfazice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se urgenteze intrarea efec
tivă în producție a noilor secții și 
utilizarea în paralel a celorlalte ca
pacități existente, care trebuie să fie 
adaptate la procesele de producție 
cele mai efjciente. S-a cerut, tot
odată, organizarea fluxurilor pro
ductive în așa fel încît noile modele 
de autoturisme să fie realizate con
comitent cu tipurile actuale moder
nizate.

în legătură cu condițiile de mun
că existente in secțiile vizitate, s-a 
cerut să se acționeze pentru folosirea 
pe scară cit mai largă a iluminatu
lui natural, de acest aspect trebuind 
să se tină seama și la proiectarea și 
realizarea noilor investiții.

Un loc central In cadrul acestei 
ample analize l-au ocupat probleme
le îndeplinirii măsurilor cuprinse In 
programele de modernizare a proce
selor de producție. .

Semnificative în acest sens sint 
realizările din secția de motoare, unde 

tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
înfățișate liniile automate de prelu
crare prin transfer a diferitelor re
pere, agregate al căror nivel tehnic 
ridicat este pus in lumină de randa
mentul net superior față de cele fo
losite pină acum. Prin adoptarea 
acestui procedeu modern, productivi
tatea muncii s-a dublat la prelucrarea 
chiulaselor, a crescut de 2,2 ori la 
blocul-motor și de aproape 4 ori la 
executarea cămășilor de cilindri.

în aceeași arie de preocupări se 
înscriu și realizările colectivului sec
ției de montaj general, unde mecani
zarea și automatizarea au reprezen
tat principalul suport al sporirii 
productivității muncii și a pro
ducției.

In cadrul fabricii de cutii de viteză 
au fost prezentate preocupările co
lectivului privind realizarea intregii 
game de asemenea produse destinate 
diferitelor tipuri de autoturisme, 
unificarea și tipizarea acestor com
ponente.

Examinind amplasamentul noii in
vestiții destinate dezvoltării fabrica
ției de cutii de viteză, secretarul ge
neral al partidului a apreciat solu
ția constructivă adoptată și a cerut 
să se folosească intensiv dotarea teh
nică și spațiile existente pentru spo
rirea capacității de producție, astfel 
incit să se asigure intreg necesarul 
pentru industria de autoturisme.

Adresindu-se celor prezenți. secre
tarul general al partidului a apre
ciat modul in care s-au realizat mă
surile de modernizare, de ridicare a 
nivelului tehnic al producției, crein- 
du-se capacități noi, dotări foarte 
moderne.

Relevînd că problema care se pune 
acum este aceea de a produce la ni
velul posibilităților tehnice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat asupra, 

necesității de a se folosi mai bine 
spațiile și capacitățile existente pen
tru a spori volumul fabricației, 
de a se intensifica eforturile pen
tru creșterea nivelului ei teh
nic și calitativ. In legătură cu a- 
ceasta, a fost subliniată necesitatea 
creșterii preocupărilor pentru ridi
carea continuă a nivelului de pregă
tire a tuturor oamenilor muncii. 
Trebuie să se acționeze in așa fel 
încit „Dacia" să fie .competitivă cu 
cele mai bune mașini similare, a ară
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu. A 
fost exprimată convingerea că oa
menii muncii. începind cu consiliul 
de conducere, in calitate de proprie
tari ai acestei mari întreprinderi 
care reprezintă avuția intregii na
țiuni, vor face totul pentru a admi
nistra și folosi cît mai bine ceea ce 
li s-a dat in îngrijire și administra
re. să indeplinească in cele mai 
bune condiții planul la toți indica
torii. programul de organizare și 
modernizare a intregii activități.

Secretarul general al partidului ■ 
exprimat, totodată, convingerea că 
acest mare colectiv, de peste 20 000 
de oameni, va acționa cu toată răs
punderea pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru realizarea exem
plară a planului, le-a adresat urări 
de succese tot mai mari și rezulta
te cit mai bune în întreaga activi
tate, multă sănătate și fericire.

Aprecierile și îndemnurile tovară
șului Nicolae Ceaușescu au fost pri
mite cu deosebită satisfacție de miile 
de constructori de autoturisme, care 
au aplaudat și ovaționat îndelung, 
dind expresie astfel angajamentului 
ferm de a transpune în practică in
dicațiile primite.

S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. 1", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Stima noastră și 
mindria. Ceaușescu — România !“.

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL PITEȘTI
La încheierea vizitei de lucru pe 

care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o în județul 
Argeș a avut loc o mare adunare 
populară, desfășurată pe platoul din 
piața centrală a municipiului. Pi
tești.

Zeci de mii de locuitori ai orașului 
și din localitățile invecinate — con
structori de autoturisme, petrochi- 
miști, petroliști, lucrători de pe o- 
goare, oameni ai muncii din alte do
menii de activitate — au ținut să fie 
prezenți la această nouă întîlnire cu 
cel mai iubit și stimat fiu al națiu
nii. Participanții au reafirmat vi
brant sentimentele de nețărmurită 
dragoste și aleasă stimă pe care 
argeșenii, asemenea întregului nos- 
tru popor, le nutresc față de 
secretarul general al partidului. Ei 
purtau portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, steaguri roșii și 
tricolore, pancarte pe care erau în
scrise calde urări la adresa partidu
lui. a secretarului său general. Mo
demele edificii ce străjuiesc piața 
erau împodobite sărbătorește. Sosi
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
tovarășei Elena Ceaușescu la tribuna 
adunării a fost întimpinatâ cu mul
tă însuflețire. S-a aclamat îndelung 
pentru gloriosul nostru partid comu
nist, pentru conducătorul său încer
cat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care si-a consacrat întreaga viată și 
activitate revoluționară înfloririi ne
contenite a patriei, bunăstării și fe
ricirii poporului, cauzei socialismu
lui și păcii.

Marea adunare populară a fost 
deschisă de tovarășul Constantin 
Zanfir, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., care a 
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Comuniștii, toți oamenii muncit 

din județul Argeș trăiesc din nou 
astăzi marea bucurie și deosebita 
satisfacție de a vă avea ca oaspete 
drag și a se întîlni cu dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit șl 
respectat fiu al partidului și poporului 
nostru, marele erou intre eroii nea
mului, conducătorul încercat al parti
dului și statului, strălucit revoluțio
nar și strateg al măreței opere de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de ridicare a pa
triei pe culmile înalte ale civilizației 
socialiste și comuniste, ilustră per
sonalitate a lumii politice interna
ționale contemporane.

în aceste momente de aleasă săr
bătoare, de vibrant patriotism și an
gajare revoluționară, vă rog să-mi 
permiteți, mult stimate șl iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, să 
dau expresie, în numele tuturor lo
cuitorilor județului Argeș, sentimen
telor noastre de aleasă dragoste și 
prețuire, să vă adresăm din adincul 
inimilor, cu cel mai profund respect, 
un călduros „Bun venit" împreună 
cu urarea de multă sănătate și feri
cire, de viață și activitate înde
lungată spre binele șl măreția pa
triei noastre socialiste.

Vă mulțumim cu adincă recunoș
tință, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru îndrumă
rile și indicațiile de inestimabilă 
valoare pe care ni le-ați dat in aceste 
zile, a căror înfăptuire constituie 
pentru comuniștii și toți oamenii 
muncii din județ cea mai importantă 
sarcină de partid, un amplu și în- 
suflețitor program de muncă în ve
derea realizării în cele mai bune 
condiții a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Cu nemărginit respect, știmă și 
prețuire aducem alesul nostru oma
giu mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, savant de înalt 
prestigiu și recunoaștere internațio
nală. pentru deosebita contribuție la 
elaborarea și înfăptuirea programe
lor și planurilor de dezvoltare mul
tilaterală a patriei, la afirmarea pu
ternică a științei, învățămîntului și 
culturii românești.

Cu nemărginită recunoștință subli
niem și cu acest prilej că tot ce 
s-a făurit mai măreț și mai durabil 
pe aceste străvechi plaiuri româ
nești ale Argeșului., In toate jude

țele țării este rodul politicii știin
țifice a partidului, al activității 
dumneavoastră revoluționare, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. al grijii pe care 
o purtați dezvoltării tuturor zonelor 
patriei.

Istoria Argeșului va consemna pen
tru totdeauna că in anii pe care ii 
numim cu profund respect si recu
noștință „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
cu aportul dumneavoastră direct si 
hotăritor. de inestimabilă valoare, a 
fost făurită din temelii o economie 
nouă, modernă, că prin grija politicii 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, județul a devenit dintr-o zonă 
din cele mai slab dezvoltate un ju
deț dintre cele mai puternice din 
punct de vedere economic si social, 
inscriindu-se definitiv în ritmurile 
civilizației socialiste și comuniste.

în anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea au fost construite 
aproape toate marile obiective eco
nomice din județul Argeș, care reali
zează astăzi o producție industrială 
de peste 66 miliarde lei, fată de nu
mai 4 miliarde lei in 1965 ; s-au 
creat pește 170 000 locuri noi de mun
că. au fost reconstruite orașele si 
numeroase sate, mai mult de 80 la 
sută din oamenii muncii mutindu-se 
în locuințe noi. au cunoscut o inflo- 
rire fără precedent invățămintul, 
cultura, știința, toate domeniile de 
activitate.

Pentru aceste remarcabile reali
zări, pentru tot ce faceți pentru 
tară, pentru bunăstarea și fericirea 
oamenilor muncii, pentru pacea po
porului român și a întregii planete, 
pentru tot ce s-a înfăptuit sub stră
lucita dumneavoastră conducere, lo
cuitorii Argeșului vă adresează, a- 
semenea întregului popor, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai profund 
omagiu și nemărginită recunoștință.

De la tribuna acestei impresio
nante adunări populare vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din județul nostru sînt puternic 
angajați pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotăririlor celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, a sarcinilor 
din actualul cincinal, acționind cu 
dăruire patriotică pentru a intimpi- 
na cu rezultate cit mai bune 
Conferința Națională a partidului. 
Sîntem ferm angajați în muncă, 
pentru ca, așa cum ați cerut dum
neavoastră. să ne înscriem în ritmul 
nou de dezvoltare a țării, să asigu
răm dezvoltarea intensivă . a econo
miei, perfecționarea și moderniza
rea producției și a muncii, accen
tuarea laturilor calitative ale crește
rii economice, realizarea unei noi 
calități in întreaga activitate.

Vă rog să-mi permiteți să rapor
tez, mult stimate tovarășe secretar 
general, că. in perioada care a tre
cut din acest cincinal, in economia 
județului au fost obținute o serie de 
rezultate bune, care constituie o bază 
și o garanție pentru Îndeplinirea in 
întregime a sarcinilor stabilite pină 
în 1990. Anul trecut s-a realizat su
plimentar o producție industrială in 
valoare de peste un miliard lei. iar 
in agricultură a fost depășit planul 
la porumb, floarea-soarelui, cartofi, 
fructe și alte produse, pe această 
bază crescind contribuția județului 
la realizarea fondului centralizat al 
statului.

La export, prin urmărirea perma
nentă a lansării cu prioritate a pro
ducției din comenzile externe, prin 
îmbunătățirea colaborării dintre pro
ducători și unitățile exportatoare, 
am reușit să obținem unele rezultate 
bune in derularea contractelor.

Unele rezultate bune au fost obți
nute și. în primele patru luni ale 
acestui an, majoritatea întreprinde
rilor reușind să-și indeplinească și 
să depășească sarcinile planificate, 
în luna aprilie s-a realizat peste 
plan o producție de 134 milioane lei, 
iar cumulat pe patru luni 57 unități 
au înregistrat o depășire de 307 mi
lioane lei. De asemenea, planul la in
vestiții a fost realizat in proporție de 
103 la sută.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că in
dustria județului Argeș va realiza 
anul acesta producția industrială pla
nificată în structura stabiljtă, că 
vom munci cu inaltă exigentă pentru 
a obține peste plan produse in va
loare de cel puțin un miliard lei. 
Vom acționa energic și sistematic 
pentru a determina în fiecare colec
tiv o atitudine sănătoasă și respon
sabilă față de muncă, față de Înde
plinirea planului, pentru ridicarea 

calității și realizarea exemplară a 
exportului, reducerea cheltuielilor, 
creșterea mai accentuată a eficienței 
economice.

în agricultură sintem puternic 
mobilizați și luptăm cu hotârire 
pentru a răspunde prin fapte che
mării adresate de dumneavoastră, cu 
prilejul Zilei recoltei, ca județul Ar
geș să obțină anul acesta producții 
care sâ-i dea dreptul să candideze 
la cucerirea titlului de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Sintem pe deplin conștient!, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
atit in industrie, cît și in agricultură 
rezultatele obținute pină acum nu 

■ sint Ia nivelul cerințelor, al posibili
tăților și exigențelor actualei etape. 
Așa cum, pe bună dreptate, ați apre
ciat dumneavoastră îrț.cursul intîl- 
nlritor cu oainenii mumii din unită
țile vizitate și cu biroul județean de 
partid, nu am acționat cu toată ho- 
tărirea și nu am reușit să soluționăm 
toate problemele.

La unele. întreprinderi și chiar la 
unele produse de bază avem serioa
se rămineri în urmă. Dar. așa cum 
ne-ați indicat dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, vom mo
biliza întregul potențial material și 
uman pentru ca pină la 30 iunie să 
recuperăm toate rămînerile in urmă 
și să asigurăm condițiile necesare 
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului, acordind prioritate producției 
pentru export.

Așa cum pe bună dreptate ați 
apreciat dumneavoastră pe parcursul 
vizitei, mult stimate tovarășe secre
tar general, neajunsurile care s-au 
manifestat în industrie, agricultură 
și în alte domenii sînt în primul rînd 
o urmare a lipsurilor comitetului 
județean de partid, a biroului jude
țean, a cadrelor de oonduoere care 
n-au reușit în toate cazurile să asi
gure organizarea corespunzătoare a 
producției și a muncii.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să exprim incă o 
dată recunoștința fierbinte a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Argeș pentru înalta 
cinste și onoare ce ni le-ați tăcut 
ca oaspete drag al județului nostru, 
să vă asigur că vă vom urma tot
deauna cu neclintit devotament, că 
vom fi mereu ostași credincioși ai 
partidului și că ne vom mobiliza în
treaga noastră putere de muncă pen
tru traducerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Cu nemărginită dragoste și profund 
respect rostim din adîncul inimilor 
noastre înflăcărate urarea i „Să tră
iască întru mulți ani cu sănătate 
mult iubitul și stimatul nos
tru conducător, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu !“.

în continuare a luat cuvîntul tova
rășul Andrei Grigorescu, directorul 
Combinatului petrochimic Pitești, 
care a spus :

Mult stimate șt iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Cu firească și adincă emoție dau 
glas de la tribuna acestei vibrante 
adunări populare celor mai alese 
sentimente de fierbinte dragoste, 
profundă admirație și nemărginită 
recunoștință pe care petrochimiștii 
piteșteni, asemenea tuturor locui
torilor județului, întregului popor 
vi le poartă dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii române, înțelept strateg și 
ctitor genial al măreței opere de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui In România, erou care întruchi
pează cele mai înălțătoare virtuți ale 
eroilor neamului, militant neobosit 
pentru pace, înțelegere și colaborare 
între toate popoarele lumii.

Este o mare cinste pentru 
mine, totodată, să adresez to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și de stat, savant de înaltă autorita
te științifică .și prestigiu internațio
nal, un cald și respectuos omagiu, 
împreună cu cele mai vii mulțumiri 
pentru contribuția de. o inestimabilă 
valoare pe care o aduce la înfăp
tuirea neabătută a Programului 
partidului, la dezvoltarea și înflori
rea continuă a științei, învățămintu- 
lui și culturii în patria noastră, pen
tru prețioasele îndrumări și sprijinul 
nemijlocit pe care ni l-a acordat în 

soluționarea problemelor majore ale 
intregii noastre activități.

în anii celor mai strălucite izbinzî. 
și împliniri din istoria multimilena
ră a patriei, pe care, cu aleasă 
recunoștință și neasemuită min- 
drie patriotică, o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". a fost creată la 
Pitești, din inițiativa și cu spri
jinul direct al dumneavoastră, to
varășe secretar general, puternica 
Si moderna citadelă a petrochimiei 
românești, un adevărat simbol al 
progresului și puterii economice pe 
noua emblemă socialistă a Argeșu
lui, Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că. 
beneficiind de orientările si indica
țiile deosebit de prețioase pe care ni 
le-ati dat. de îndrumările perma
nente. de înaltă competentă ale to
varășei academician doctor - inginer 
Elena Ceaușescu. ne-am străduit să 
fim Ia înălțimea încrederii pe care 
ne-ati acordat-o. sâ ne sporim me
reu contribuția la înfăptuirea poli
ticii partidului si statului nostru.

Valorificind superior hidrocarburi
le. adîncind permanent gradul de 
prelucrare a acestora in instalații și 
prin tehnologii moderne, de mare 
tehnicitate și complexitate, am reu
șit să ridicăm permanent valoarea 
producției combinatului, am asimilat 
și introdus in producție numeroase 
tehnologii noi. s-au pus fn funcțiu
ne noi instalații, de mare eficiență 
economică.

.în cele patru luni care au trecut 
din acest an am obținut o seamă de 
rezultate pozitive in creșterea pro
ducției. exportului și eficienței eco
nomice.

Pe bună dreptate insă, din apre
cierile făcute de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. in timpul vizitei de lucru In 
combinatul nostru a reieșit că mai 
avem multe de făcut pentru a ob
ține rezultate la nivelul condițiilor 
și posibilităților de care dispunem, 
al exigentelor tot mai înalte impu
se de noua revoluție științifică și 
tehnică, de cerințele mereu superi
oare ale competitivității pe plan 
mondial.

Va Încredințăm, mult Iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. 
asa cum ne-ati indicat, vom acționa 
cu toate forțele, cu răspjindere co
munistă. revoluționară pentru con
tinua perfecționare și modernizare a 
proceselor de producție, diversifi
carea si ridicarea nivelului tehnic 
si calitativ al produselor, valorifi
carea deplină a tuturor resurselor 
materiale si energetice refolosibile, 
pentru punerea neîntirziată in func
țiune a noilor capacități si atingerea 
parametrilor prevăzuți in toate in
stalațiile existente, pentru recupera
rea in cel mai scurt timp a rămi- 
nerilor in urmă, creșterea eficientei 
întregii noastre activități.

Din adincul inimilor noastre vă a- 
dresâm. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. urarea 
străbună de ani multi în sănătate și 
fericire, spre a ne conduce cu a- 
ceeasi înțelepciune. Înflăcărată dra
goste si luminoasă clarviziune țara 
si partidul pe eroicul drum de 
mărețe înfăptuiri socialiste.

în cuvîntul său, tovarășul Andrei 
Duică, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii de autotu
risme Pitești, președintele consiliu
lui oamenilor muncii, a spus :

Mult stimate si Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

în numele puternicului detașament 
muncitoresc de la întreprinderea de 
autoturisme din Pitești — mare și 
prestigioasă ctitorie a acestei epoci 
de glorioase înfăptuiri socialiste pe 
care cu îndreptățită mindrie patriotică 
o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
— dau glas sentimentelor de imensă 
bucurie de a vă avea ca oaspeți 
dragi, exprimîndu-vă. mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, profunda recunoștință 
pentru sprijinul constant pe care-1 
acordați dezvoltării și modernizării 
unității noastre, pentru dăruirea si 
abnegația revoluționară cu care ac
ționați in vederea ridicării României 
pe cele mai inalte culmi de progres 
și civilizație.

Cu nemărginit respect, stimă si 
prețuire aducem și cu acest prilej, 
din adincul inimilor, un vibrant oma
giu conducătorului Încercat si cute
zător al partidului și statului nostru 

pentru prodigioasa activitate de a- 
proape cinci decenii si jumătate, 
consacrată cu neasemuit eroism în
făptuirii celor mai inalte idealuri si 
aspirații ale poporului român, pentru 
contribuția de excepțională însem
nătate la dezvoltarea teoriei și prac
ticii revoluționare, la soluționarea 
marilor probleme cu care se con
fruntă lumea contemporană.

Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. 
acționind in spiritul indicațiilor si 
orientărilor dumneavoastră, am acor
dat o mare atenție înfăptuirii pro
gramului privind perfecționarea or
ganizării și modernizarea proceselor 
de fabricație, ceea ce a asigurat 
creșterea mai accentuată a produc
ției, productivității muncii, a efi
cienței economice,

Pe bti'nâ dreptate, asa cum a re
zultat din aprecierile făcute de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pe parcursul vi
zitei de lucru în întreprinderea 
noastră, mai avem multe de făcut 
și va trebui să acționăm cu mai mul
tă răspundere, în spirit revoluționar, 
pentru ridicarea calității produselor 
și valorificarea superioară a resur
selor materiale și energetice. înde
plinirea la timp șl în bune condiții 
a planului, și In mod deosebit a pla
nului de export, pentru a ne titua 
la nivelul posibilităților de care 
dispunem, al exigentelor actualei 
etape de dezvoltare intensivă a eco
nomiei naționale.

Trebuie să recunoaștem că și or
ganele și organizațiile de partid din 
întreprindere poartă o mare răspun
dere pentru neajunsurile care s-au 
manifestat în mobilizarea comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii in 
vederea Întăririi disciplinei muncito
rești, înfăptuirii programului de mo
dernizare a proceselor de fabricație, 
realizării planului la toți Indicatorii.

Vă asigurăm că, așa cum ne-ați 
indicat, vom acționa cu toată răs
punderea pentru diversificarea pro
ducției de autoturisme, promovarea 
largă a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, perfecționarea 
pregătirii politice și profesionale a 
personalului muncitor, creșterea răs
punderii individuale și colective. în
tărirea ordinii și disciplinei in toate 
sectoarele de fabricație, pentru In- 
depltnirea sarcinilor de plan pe acest 
an și întregul cincinal.

Vă adresăm, mult Iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, din 
adincul inimilor noastre, cele mai 
calde' sentimente de recunoștință 
pentru prețioasele Indicații date cu 
prilejul vizitei de lucru, urări de 
viață lungă in deplină sănătate, spre 
binele și fericirea poporului, spre 
gloria României socialiste.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Stroe, directorul I.A.S. 
Leordeni, care a spus :

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca. In nu

mele oamenilor muncii de la I.A.S. 
Leordeni. al tuturor lucrătorilor o- 
goarelor din județul Argeș, să dau 
expresie sentimentelor noastre de 
aleasă prețuire, stimă și recunoș
tință pentru activitatea dumneavoas
tră strălucită, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. marele 
erou intre eroii poporului, ctitorul 
de geniu al României socialiste, re
voluționarul patriot care din cei mai 
tineri ani v-ați consacrat întreaga 
viață înfloririi necontenite a pa
triei și afirmării ei libere și demne 
în rindurile națiunilor lumii.

Vizita dumneavoastră de lucru In 
județul Argeș, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, constituie o nouă 
și grăitoare dovadă a grijii neobo
site pe care o acordați dezvoltării 
multilaterale a tuturor județelor pa
triei, făuririi unei industrii moder
ne și unei agriculturi intensive, de 
mare randament, creșterii, pe aceas
tă bază, a nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii.

Vă raportăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
acționind cu inaltă exigență comu
nistă pentru transpunerea în viață 
a indicațiilor și orientărilor dum
neavoastră. am reușit să asigurăm 
organizarea mai bună a activității 
din agricultură, creșterea răspunde

rii cadrelor de conducere, a specia
liștilor, a tuturor celor ce făuresc 
piinea țării, pentru respectarea teh
nologiilor. executarea la timp și de 
calitate a lucrărilor, 'pentru folosi
rea rațională a pămîntului. Ca ur
mare. anul trecut am reușit să ob
ținem cele mai mari producții de 
porumb, floarea-soarelui, struguri și 
mere din istoria unității noastre, 
ceea ce ne-a permis să livrăm can
tități suplimentare de produse la 
fondul de stat. Rezultate bune am 
obținut și în sectorul zootehnic.

Sintem însă pe deplin conștienți 
că rezultatele obținute puteau fi, in 
special în zootehnie, și mai bune, 
daî.r în 'activitatea noastră nu s-ar 
fi manifestat urlete deficiențe. Sîn
tem. insă hotărîți să acționăm cu toa
te forțele pentru organizarea temei
nică a muncii în vederea realizării 
în acest an a unor producții mari, 
pentru a obține înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" instituit 
din inițiativa dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Avem create toa
te condițiile pentru aceasta. Am asi
gurat îngrășăminte și amendamente, 
sâmînța a fost pusă în pâmint in a- 
ceastă primăvară Intr-un teren bine 
pregătit, iar starea de vegetație a 
culturilor este bună.

Vom acorda toată atenția — așa 
cum ne-ati îndemnat și cu prilejul 
vizitei de lucru — folosirii judicioa
se a fondului funciar, aplicării cu 
strictețe a tehnologiilor de producție, 
îngrijirii cu maximă atenție a plan
telor si animalelor, perfecționării 
pregătirii profesionale a tuturor lu
crătorilor.

Vă încredințăm, mult stimate și 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovărășă Elena 
Ceaușescu. că oamenii muncii din în
treprinderea noastră, toți lucrătorii 
din agricultura județului Argeș vor 
acționa cu dăruire si răspundere 
pentru transpunerea neabătută în 
viață a Indicațiilor și orientărilor pe 
care ni le-ati dat. pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor pe acest 
an și pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, să vă adre
săm din adincul inimilor cele mai 
calde și respectuoase urări de sănă
tate și putere de muncă pentru 
prosperitatea patriei și fericirea po
porului român.

în continuare, primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
spus :

Stimați tovarăși.
în aceste momente sărbătorești. 

Înălțătoare, de puternică vibrație pa
triotică. dind glas sentimentelor de 
aleasă prețuire, stimă și recunoștință 
ale tuturor locuitorilor județului 
Argeș, adresez cu profund respect 
rugămintea de a lua cuvîntul la 
această mare adunare populară celui 
mai iubit tiu al poporului român, 
strălucit strateg, conducător al des
tinelor luminoase ale națiunii noas
tre, personalitate de excepțională 
însemnătate a lumii contemporane, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

întâmpinat eu urale șl ovații, 
a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ,ecretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Urmărită cu deosebit Interes, cu 
profundă satisfacție și unanimă a- 
probare, cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost subliniată, 
In repetate rînduri, cu vii și puter
nice aplauze. S-a scandat cu înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și min
dria", „Ceaușescu — Pace I". Prin 
aceste calde manifestări, toți cei ce 
trăiesc și muncesc in județul Argeș 
au dat glas hotăririi lor nestrămu
tate de a acționa strins uniți in ju
rul partidului, al secretarului său 
general, pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, tntîmpi- 
nînd Conferința Națională a partidu
lui cu noi și importante succese în 
toate domeniile de activitate.

Pionieri și șoimi ai patriei au ur
cat la tribună și au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

In încheierea adunării, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Exprimînd cele mai alese senti

mente de dragoste, stimă și profundă 
recunoștință ale participanților la 
marea noastră adunare populară, aie 
tuturor oamenilor muncii din Argeș, 
vă rog să-mi permiteți să vă mul
țumim incă o dată, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru înalta cinste și onoare 
ce ni le-ați făcut prin noua vi
zită de lucru efectuată în ju
dețul nostru, pentru indicațiile de 
inestimabilă valoare pe care ni le-ați 
dat, pentru magistrala cuvintare ros
tită la adunarea noastră populară. 
Vedem în toate acestea o nouă și 
elocventă expresie a grijii deosebi
te pe care o purtați județului nos
tru, ca de altfel întregii țări, a pre
ocupării dumneavoastră statornice 
pentru bunăstarea și fericirea între
gului nostru popor.

Vă asigurăm, mult stimate șî iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
organizația, județeană de partid, co
muniștii, toți oamenii muncii vor ac
ționa cu toată hotărirea, dăruirea și 
abnegația revoluționară pentru tra- 
duoerea în viață a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al partidului, a 
indicațiilor și sarcinilor pe care ni 
le-ați trasat, pentru a crește contri
buția județului Argeș la înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Din adîncul inimilor, cu toată dra
gostea și cu tot respectul, vă adre
săm incă o dată, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, urarea 
fierbinte : Să ne trâlți intru multi 
ani, cu sănătate, spre binele și feri
cirea poporului român, spre gloria 
și măreția României socialiste !

— Trăiască Partidul Comunist Ro
mân în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

— Trăiască scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România 1

Marea adunare populară din muni
cipiul Pitești s-a incheiat într-o at
mosferă de puternic entuziasm și 
profundă angajare patriotică, zecile 
de mii de participanți aclamînd, din 
nou, pentru partid și secretarul său 
general, pentru patria noastră liberă, 
demnă și înfloritoare, pentru eroicul 
popor român, constructor victorios al 
socialismului și comunismului.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor entuziaste 
ale celor prezenți.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to

varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați. la plecarea din municipiul 
Pitești, cu aceleași calde sentimente, 
de către cetățenii orașului, care 
i-au aclamat și ovaționat îndelung.

O gardă alcătuită din ostași ai 
forțelor armate, membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Grupuri de pionieri și șoimi ai 
patriei, de tineri și tinere au ofe
rit cu dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Primul secretar al comitetului 
județean de partid a exprimat. Incă 
o dată, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu cele mai 
vii mulțumiri pentru noua vizită de 
lucru efectuată.

Aprecierile și îndemnurile se
cretarului general al partidului au 
găsit un larg ecou în sufletul și 
conștiința celor ce muncesc și trăiesc 
in acest ținut înfloritor al tării, mo- 
bilizîndu-le energiile și forțele crea
toare. Insuflețindu-i în activitatea ce 
o desfășoară pentru dezvoltarea 
multilaterală a județului, pentru 
creșterea contribuției sale Ia pro
gresul general al patriei noastre 
socialiste.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Pitești

(Urmare din pag. I)
lor pe acest an, pentru a asigura 
înfăptuirea în întregime a planu
lui cincinal, a programelor de mo
dernizare și ridicare a nivelului 
general ai economiei și al societă
ții noastre pînă în anii 1990. Rea
lizarea obiectivelor puse de Con
gresul al XIII-lea, de Programul 
partidului presupune să facem to
tul pentru a dezvolta puternic ști
ința, tehnica și a aplica neabătut 
în viață, în toate sectoarele, cele 
mai noi cuceriri din toate dome
niile de activitate. Trebuie să fa
cem totul ca societatea noastră so
cialistă să poată intra cu rezultate 
bune, și triumfător, într-un nou 
stadiu de dezvoltare, să creăm 
condițiile pentru a păși cu mai 
multă hotărîre spre realizarea co
munismului în patria noastră ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.K.!“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și 
mindria !“).

Aceasta impune o activitate mai 
susținută în direcția ridicării nive
lului de cunoștințe profesionale și 
tehnice, a dezvoltării conștiinței 
socialiste a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului popor. Tot 
ceea ce realizăm, tot ceea ce ne 
propunem să înfăptuim în patria 
noastră, mijloacele automate, mo
derne, pe care le avem, vor putea 
să fie bine folosite, cu maximum 
de rezultate, numai cu oameni- de 
îrialtă calificare, cu înalte cunoș
tințe și, în același timp, prin creș
terea mai puternică a răspunderii 
fiecărui om al muncii, a fiecărui 
colectiv, a fiecărui consiliu de con
ducere, prin întărirea ordinii, a 
disciplinei în toate domeniile de 
activitate. A fi proprietarul unei 
mari întreprinderi, cum este „Da
cia", sau cum este Combinatul pe
trochimic, sau al oricărei alte în
treprinderi, presupune o răs
pundere deosebită din partea 
fiecărui om al muncii. Și tre
buie să se înțeleagă bine de 
către fiecare muncitor, fieca
re maistru, fiecare inginer, de 
către consiliile de conducere, că 
au obligația, în fața întregului 
popor, de a face totul încît între
prinderile pe care le gospodăresc, 
unde își desfășoară activitatea — 
și care le asigură, în același timp, 
și existența, și creșterea continuă 
a nivelului de trai, material și spi
ritual — să funcționeze în cele mai 
bune condiții. Nu trebuie să ad
mitem nici un fel de încălcare a 
normelor de disciplină, de ordine, 
a tehnicii, a tehnologiilor, pentru 
că aceasta înseamnă să slăbim for
ța economiei noastre, să aducem 
daune mersului nostru înainte. 
Iată de ce este necesar să intensi
ficăm pregătirea profesională și 
tehnică, dar și activitatea politico- 
educativă, de ridicare a conștiin
ței revoluționare. Fiecare trebuie 
să acționeze ca un adevărat revo
luționar ! Oamenii muncii din pa
tria noastră trebuie să acționeze, 
în toate împrejurările, ca stăpîni 
pe tot ceea ce se făurește, ca ade- 
vărați revoluționari, care sint ho- 
tărîți să ducă mai departe, să ri
dice pe trepte tot mai înalte patria 
noastră, să asigure poporului un 
nivel de trai tot mai ridicat, să 
întărească continuu independența 
și suveranitatea României ! (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“).

în ce privește agricultura, am 
vizitat numai o unitate, de fapt o 
fermă dintr-o unitate. Am văzut 
însă, în drum, o serie de culturi. 
Se poate spune că și aici se acțio
nează în spiritul hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al partidului, al 
cerințelor noii revoluții agrare — 
deși mai sînt încă multe de făcut 
pentru a putea spune că lucrurile 
merg așa cum ar trebui. Dar Ar
geșul, care a devenit un județ cu 
o puternică industrie, are mari 
posibilități să obțină și producții 
agricole bune — și trebuie să se 
depună eforturi mai susținute și in 
privința aceasta. Este necesar ca și 
in agricultură să facem totul incit 
întîrzierile la lucrările de primă
vară, cauzate în parte de condi
țiile climatice cunoscute, să fie re
cuperate, să realizăm la timp lu
crările de îngrijire și tot ceea ce 
este necesar pentru a asigura re
coltele corespunzătoare și în Ar-, 
geș, și în întreaga țară. Trebuie să 
facem astfel încît anul acesta să 
obținem în agricultură, în întreaga 
țară — deci și în județul Argeș — 
recolte mai bune decit acum un 
an. Și avem condițiile necesare 
pentru aceasta 1

în general avem o serie de pro
grame privind sistematizarea ora
șelor, a satelor, construcțiile de lo
cuințe și alte așezăminte social- 
culturale. Am realizat mult în a- 
ceastă privință. Dacă ne uităm nu
mai la Pitești, practic el a devenit 
un oraș nou, modern, deși trebuie 
să se acționeze pentru înfăptuirea 
pînă la capăt a sistematizării, cu 
atît mai mult cu cit, pînă în 1990, 
vom încheia în linii generale con
strucția de locuințe, și trebuie să 
încheiem și reorganizarea și mo
dernizarea orașelor, deci și a Pi- 
teștiului și celorlalte orașe din pa
tria noastră. De asemenea, trebuie 
să trecem mai hotărît la sistemati
zarea și organizarea pe baze noi, 
moderne, a satelor, a comune
lor patriei noastre. Trebuie deci 
ca în toate domeniile să acționăm 
în vederea înfăptuirii programe
lor complexe de dezvoltare gene
rală a patriei noastre. Cînd vor
bim de modernizare nu privim

numai un sector sau altul de ac
tivitate, ci privim ansamblul or
ganizării și modernizării econo- 
mico-sociale, al ridicării generale 
a gradului de organizare și de ci
vilizație al întregii țări, creînd 
condițiile ca, într-adevăr, patria 
noastră, care a străbătut, într-o 
perioadă scurtă, mai multe etape 
istorice, să poată să demonstreze, 
prin realizările sale, forța și su
perioritatea socialismului, forța 
unui popor liber, stăpîn pe pro
priile destine, care își făurește în 
mod liber viitorul socialist și 
comunist. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“). . ;

Dragi tovarăși,
Punînd pe primul plan proble

mele înfăptuirii programelor de 
dezvoltare a patriei, acordăm o 
mare atenție activității interna
ționale, dezvoltării relațiilor de 
colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

Ca țară socialistă, acordăm o 
atenție deosebită întăririi colabo
rării și relațiilor cu toate statele 
socialiste. Acționăm pentru întări
rea colaborării în cadrul C.A.E.R., 
bazată pe principiile egalității 
între toți membrii acestui or
ganism, astfel încît această co
laborare să contribuie la progresul 
mai rapid al fiecărei țări, la dez
voltarea mai puternică a socialis
mului în țările noastre — ceea ce 
va constitui o contribuție impor
tantă la creșterea forței și pres
tigiului socialismului în lume.

Dezvoltăm, de asemenea, colabo
rarea cu țările în curs de dez
voltare, cu țările capitaliste dez
voltate. La baza relațiilor noastre 
internaționale cu toate statele 
așezăm ferm principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectul in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

Ne pronunțăm ferm împotriva 
politicii de forță și considerăm că 
trebuie să se respecte neabătut 
dreptul .fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, de a-și alege calea 
dezvoltării pe care o dorește, fără 
nici un amestec din afară.

Avînd în vedere situația gravă 
internațională, ca urmare a cursei 
înarmărilor, a acumulării de noi 
și noi arme de distrugere în masă 
și, in primul rînd, a armelor nu
cleare, precum și agravarea situa
ției economice mondiale, îndeosebi 
a situației țărilor în curs de dez
voltare, considerăm că este ne
cesar să se acționeze de către 
toate statele și popoarele, cu cea 
mai înaltă răspundere, pentru a 
opri cursul periculos al eveni
mentelor internaționale, pentru a 
se trece la o politică nouă, de 
destindere și de colaborare între 
toate națiunile lumii.

Tn mod deosebit considerăm Că 
este necesar să se facă totul pen
tru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezarmare, și 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară.

Avînd în vedere că armele nu
cleare existente deținute de cele 
două mari puteri nucleare — Sta
tele Unite ale Americii și Uniunea 
Sovietică — pot distruge de mai 
multe ori întreaga omenire, con
siderăm că se impune, ca o nece
sitate vitală, trecerea la dezarma
rea nucleară, la eliminarea com
pletă a armelor nucleare de pe în
treaga planetă. Nu există problemă 
mai importantă decît dezarmarea, 
decit lichidarea armelor nucleare 1 

(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Dezarmare — pace !“, 
„Ceaușescu — pace !“).

România a salutat și sprijină 
propunerile Uniunii Sovietice pri
vind lichidarea în mai multe eta
pe, pînă în anul 2000, a tuturor 
armelor nucleare. Considerăm că 
sînt create condițiile pentpu a se 
trece, încă în acest an, la elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa și â altor arme 
nucleare, precum și la retragerea 
din' Cehoslovacia, Republica De
mocrată Germană a rachetelor 
tacti co-operative.

Avînd în vedere că toate aceste 
arme se găsesc pe teritoriul Eu
ropei; considerăm că statele Eu
ropei trebuie să-și intensifice efor
turile pornind de la răspunderea 
față de propriile popoare, față de 
întreaga Europă și de întreaga 
lume, pentru a contribui la reali
zarea acordurilor necesare și la 
înlăturarea armelor nucleare de pe 
continentul european și din în
treaga lume. Noi sîntem ferm ho- 
tărîți să facem totul pentru a co
labora cu toate statele din Eu- 
rppa și din întreaga lume pentru 
realizarea acestor obiective.

De asemenea, ne pronunțăm 
pentru înfăptuirea programului de 
reducere a armamentelor clasice 
propus de țările socialiste. în acest 
spirit, România, după cum cunoaș
teți, pe baza referendumului na
țional din noiembrie anul trecut, 
a și redus, cu 5 la sută, armamen
tele și cheltuielile militare. Am 
demonstrat că programul de redu
cere de 25 la sută pînă in 1990 
este posibil și trebuie realizat, că 
fiecare țară trebuie să treacă la 
măsuri proprii, chiar unilaterale, 
pentru a crea condițiile realizării 
dezarmării. Nu există — repet — 
problemă mai importantă decît de
zarmarea atomică, dar și dezar
marea clasică, pe baza unui con
trol corespunzător internațional ! 
înțelegem că trebuie păstrat un 
echilibru ăl forțelor, dar acest 
echilibru să se realizeze nu prin 
noi armamente, ci prin reducerea 
radicală a celor existente la un 
nivel cit mai scăzut !

Sînt multe probleme de soluțio
nat în toate statele — și mijloa
cele ce se vor economisi prin re
ducerea cheltuielilor militare vor 
putea fi folosite pentru mai buna 
dezvoltare economico-socială, pen
tru asigurarea creșterii nivelului 
de trai al popoarelor. De altfel, 
o serie de mijloace care vor fi 
scoase din dotare, prin această re
ducere, pot fi folosite foarte bine 
în scopuri pașnice, pentru dezvol
tarea economico-socială.

Noi, spre exemplu, am și tre
cut un număr important de 
tancuri și autotransportoare să lu
creze in irigații — și lucrează cu 
rezultate foarte bune. Deci trebuie 
să se înțeleagă că este necesar să 
facem totul pentru a putea trece 
la reducerea și a armamentelor 
clasice, convenționale. Europa tre
buie, și în acest domeniu, să se 
afle în primele rînduri, pentru că 
aici se găsesc marea majoritate a 
acestor armamente. (Aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

România se pronunță ferm pen
tru realizarea în Balcani a unei 
zone fără arme nucleare și chi
mice, fără baze militare, a unei 
zone a colaborării și prieteniei în
tre toate popoarele din această re
giune. Susținem crearea unor ase
menea zone și în centrul, și în 
nordul Europei, precum și pe alte 
continente^ Considerăm că reali
zarea unor astfel de zone trebuie 
să se înscrie în preocuparea ge

nerală pentru dezarmare, pentru 
înlăturarea totală a armelor nu
cleare, pentru o lume fără arme 
și fără războaie, o lume a colabo
rării egale între toate națiunile ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia !'*).

Ne pronunțăm pentru soluțio
narea tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai și numai prin tratative.

Considerăm că este necesar să 
se facă totul în vederea trecerii la 
soluționarea problemelor subdez
voltării și realizarea noii ordini e- 
conomice mondiale. România dez
voltă larg relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare, acționează îm
preună cu ele în vederea, rezolvă
rii acestor probleme, considerînd 
că numai pe baza unei reglemen
tări generale a gravelor probleme 
economice ale țărilor în curs de 
dezvoltare și ale economiei mon
diale în general se pot crea con
dițiile pentru progresul fiecărei na
țiuni, și în primul rînd al țări
lor în curs de dezvoltare, se 
pot asigura o dezvoltare mai ar
monioasă a economiei mondiale, 
condiții reale pentru o colaborare 
egală între toate națiunile lumii ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Sînt multe probleme în viața in
ternațională ; toate necesită o nouă 
înțelegere, o abordare nouă, care 
să țină seama de marile schimbări 
ce s-au produs în viața internațio
nală, în știință, în tehnică, de fap
tul că un război cu folosirea ar
melor nucleare înseamnă distruge
rea lumii. Ca atare, trebuie să se 
tragă concluzia corespunzătoare că 
nu mai este posibil un război în 
care s-ar folosi arma nucleară, că 
problemele mondiale trebuie solu
ționate pe o bază nouă, renunțin- 
du-se la poziția de dominație, de 
asuprire a unei națiuni de către 
alta, că este necesar să se reali
zeze o adevărată democratizare a 
relațiilor internaționale, pe baza 
deplinei egalități și respectului fie

cărei națiuni. Numai o asemenea 
abordare nouă a soluționării pro
blemelor mondiale va asigura pa
cea, progresul fiecărei națiuni, 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Preocupîndu-ne de toate aceste 
probleme, nu uităm — repet — că 
trebuie să facem totul pentru în
făptuirea programelor de dezvol
tare a patriei noastre. Numai așa, 
asigurînd progresul continuu al 
patriei, ridicarea gradului de ci
vilizație, de bunăstare materială și 
spirituală, vom face să crească con
tribuția României la politica de 
dezarmare, de pace, de relații de
mocratice între toate națiunile. 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia !“).

Dragi tovarăși,
în cursul vizitei am simțit, din 

manifestările oamenilor muncii, 
ale populației cu care ne-am în- 
tilnit, sentimentele de încredere în 
partid, în politica sa, care cores
pund pe deplin năzuințelor vi
tale ale întregii noastre națiuni. 
Am constatat, cu multă satisfac
ție, că oamenii muncii din Pitești 
și județul Argeș — ca, de altfel, 
întregul nostru popor — sînt ferm 
hotărîți să facă totul pentru în
făptuirea programelor de dezvol
tare economico-socială în toate do
meniile. Aș dori să exprim con
vingerea că organizațiile de partid 
din Pitești și din județul Argeș, 
că toți oamenii muncii, într-o de
plină upitate, vor acționa cu în
treaga hotărîre pentru a face să 
crească contribuția orașului, a ju
dețului la dezvoltarea generală a 
patriei. Sînteți al patrulea județ 
din țară din punct de vedere al 
dezvoltării industriale — și tre
buie nu numai să mențineți actest 
loc, dar să și aduceți o contribu
ție corespunzătoare la dezvoltarea 
generală a patriei noastre.

Ceea ce s-a realizat în Argeș, ca 
de altfel în toate județele, demon
strează justețea politicii partidului 
nostru de dezvoltare a tuturor zo
nelor țării. Cunosc Piteștiul de 
mult timp. Organizația de partid 
din Pitești o cunosc de 52 de ani, 
deci și Piteștiul îl cunosc de atunci. 
Știu că și în acea vreme am avut 
aici o organizație de partid bună ; 
acum avem o organizație de multe 
ori mai numeroasă și mai puterni
că decît acum 52 de ani. Dar și obli
gațiile și răspunderile ei sînt mult 
mai mari decît atunci. Este nece
sar ca organizația de partid, acțio- 
nînd în strînsă unitate cu toți oa
menii muncii, să-și îndeplinească 
rolul său de forță politică condu
cătoare, care presupune să facă to
tul pentru ca fiecare colectiv de oa
meni ai muncii, toți cetățenii Piteș- 
tiului și județului Argeș să partici
pe activ la înfăptuirea tuturor pro
gramelor de dezvoltare a patriei 
noastre. A fi membru al partidului 
comunist înseamnă să fii în prime
le rînduri în îndeplinirea planuri
lor și programelor de dezvoltare. 
Dar aceasta nu este încă suficient ; 
înseamnă să faci în așa fel ca și 
prietenii, și colaboratorii, și toți 
cei cu care muncești să lucreze in 
același spirit. Trebuie să facem 
astfel ca toți comuniștii și neco- 
muniștii să acționeze într-un singur 
sens — pentru socialism, pentru 
bunăstarea și fericirea poporului, 
pentru comunism, pentru pace ' 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.l", „Ceaușescu 
și poporul !“).

S-a vorbit aici, și s-a exprimat 
dorința ocupării unui loc fruntaș și 
in industrie, și în agricultură. S-a 
vorbit că Argeșul și-a depus și 
candidatura la titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", și. proba
bil, și pentru un loc fruntaș în în
trecerea din industrie între toata 
județele țării noastre. Desigur, este 
un lucru foarte bun, dar în aceas
tă întrecere sînt angajate toate ju
dețele, toate forțele patriei noastre

— și fiecare dorește să ocupe un 
loc cit mai fruntaș, și, dacă e po
sibil, primul loc !

Eu consider că Piteștiul dispune 
din toate punctele de vedere de 
forțele necesare să candideze la un 
loc fruntaș, și în industrie, și în 
agricultură — și aș dori să vă 
urez să obțineți rezultate cît mai 
bune. Eu aș saluta dacă ați obține 
primul loc, și într-un sector, și în 
altul, sau cel puțin într-un sector, 
dar un loc fruntaș în toate dome
niile ! (Urale și aplauze prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“).

în încheiere, îmi exprim încă o 
dată convingerea că organizățiâ'cîe 

.,partid din - Pitești și din județul 
Argeș, trăgînd învățămintele co
respunzătoare din activitatea de 
pînă acum, din ceea ce am discu
tat cu biroul comitetului jude
țean de partid și din ceea ce am 
menționat în cadrul acestei adu
nări populare, va acționa,cu toată 
hotărîrea pentru a se ridica la ni
velul cerințelor noii etape de dez
voltare a patriei noastre. Aș dori 
să exprim convingerea că toți oa
menii muncii vor face totul să 
obțină rezultate cît mai bune în 
toate domeniile de activitațe.

Cu această convingere, vă urez 
succese tot mai mari și realizări 
cît mai bune în toate domeniile, 
multă sănătate și fericire ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“, 
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de puternică însuflețire și 
de strinsă unitate in jurul parti
dului. toți cei prezenți Ia marea 
adunare populară aclamă și ova
ționează indelung pentru Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni — 
pentru secretarul generaVal parti
dului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

i
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ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR
- lucrare de bază pentru recolta acestui an

HARNICE MUNCITOARE
MAME DESTOINICE

PRIORITATE SFECLEI DE
în ultimii ani, la indicația condu

cerii partiaului au fost luate mă
suri pentru creșterea producției de 
sfeclă de zahăr si a capacităților 
de prelucrare a acesteia prin con
struirea de noi fabrici, astfel incit 
să se asigure cantitățile de zahăr 
necesare aprovizionării populației 
și satisfacerii altor cerințe ale 
economiei naționale. Esențială pen
tru sporirea producției de zahăr 
este realizarea de recolte mari de 
sfeclă. Pe baza măsurilor luate de 
organele de specialitate s-a asigu
rat o mai bună amplasare a acestei 
culturi, insămințările s-au efec
tuat in terenuri fertilizate și pre
gătite corespunzător, ceea ce a asi
gurat o răsărire bună a plantelor, 
iar ploile și temperatura ridicată 
din ultimele zile contribuie la dez
voltarea lor viguroasă. Acum, ni
velul recoltei depinde in măsură 
hotăritoare de executarea la timp 
și de cea mai bună calitate a lu
crărilor de întreținere. întrucit 
sfecla de zahăr are anumite pre
tenții care trebuie satisfăcute in 
cele mai bune condiții, ea trebuie 
să aibă prioritate la efectuarea 
acestor lucrări. Cercetările știin
țifice, confirmate de rezultatele

practice a numeroase unități agri
cole fruntașe, demonstrează că. la 
sfecla de zahăr, chiar după semă
nat trebuie efectuate lucrări care 
să ușureze răsărirea plantelor și să 
evite imburuienarea terenului. De 
asemenea, prașilele care se execută 
in continuare au ca efect distru
gerea buruienilor. conservarea 
apei și afinarea solului in care se 
dezvoltă rădăcina, deoarece toc
mai rădăcina constituie propriu-zis 
recolta.

Aceste cîteva precizări de ordin 
tehnic sint de natură să atragă 
atenția cadrelor de conducere și 
specialiștilor din unitățile agricole, 
organelor de specialitate asupra 
necesității de a se acționa energic 
in vederea efectuării fără intirziere 
și cu cea mai mare răspundere a 
lucrărilor de întreținere la această 
valoroasă plantă tehnică. Deși am 
intrat in a doua parte a lunii mai, 
așa cum rezultă din datele furni
zate de Ministerul Agriculturii, su
prafețele pe care au fost efectuate 
lucrări de întreținere sint incă 
mici. Pină in seara zilei de 14 mai 
au fost prășite mecanizat 47 754 
hectare, iar manual 155 800 hectare, 
reprezentind 18 și, respectiv, 59 la

sută din suprafața cultivată. Există 
diferențe apreciabile intre județele 
situate in aceeași zonă in ce pri
vește proporția efectuării acestor 
lucrări. în județul Mureș, de exem
plu. s-a încheiat prima prașilă 
manuală pe întreaga suprafață de 
11800 hectare cultivată cu sfeclă 
de zahăr, in timp ce in alte județe 
suprafețele prășite sint mici, cu 
mult sub posibilități. Iată ce arată 
datele referitoare la efectuarea 
primei prașile manuale, pină in 
seara zilei de 14 mai. pe județe, 
grupate in cele trei zone agricole :

Zona I. Peste media zonei — ju
dețele : Buzău. Brăila. Ialomița, 
Călărași. Dolj. Olt, Giurgiu și sec
torul agricol Ilfov. Sub media zonei
— județele : Tulcea. Constanța, 
Teleorman, Arad. Timiș.

Zona a H-a. Peste media zonei
— județele : Bacău, Vrancea, 
Neamț. Botoșani. Iași și Mehedinți. 
Sub media zonei — județele : Ga
lați. Dîmbovița. Bihor. Prahova, 
Vaslui, Satu Mare.

Zona a IH-a. Peste media zonei
— județele : Mureș și Alba (care a 
încheiat această lucrare), Cluj, 
Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Si-

ZAHĂR!
biu. Sub media zonei — județele : 
Harghita, Brașov. Suceava. Covas- 
na. Sălaj.

Datele de mai sus, mult diferite 
de la un județ la altul, reflectă 
măsura in care conducerile unită
ților agricole și organele județene 
de specialitate se ocupă de efec
tuarea lucrărilor de întreținere la 
sfecla de zahăr, gradul în care 
și-au însușit criticile formulate cu 
privire la neajunsurile manifestate 
anul trecut în ce privește respec
tarea tehnologiei acestei culturi.

Spre deosebire de alți ani solul 
are o rezervă mai mare de umidi
tate. plantele cresc frumos — ele
mente care trebuie folosite pentru 
a se obține recolte mari de sfeclă 
de zahăr. Important este ca în fie
care unitate agricolă lucrările de 
întreținere să fie făcute cu cea 
mai mare răspundere, acordindu-se 
atenția cuvenită respectării norme
lor tehnice, îndeosebi celor care se 
referă la asigurarea densității op
time a plantelor. Nu trebuie pre
cupețit nici un efort pentru execu
tarea neintirziată a acestor lucrări 
hotăritoare pentru recolta aces
tui an.

Poate colaborind atit de 
strins cu... albinele, de la 
care „primesc" materia 
primă, adică mierea, ceara, 
propolisul. și cărora Ie 
furnizează faguri, biostimu- 
latori. hrană, muncitoarele 
de la Combinatul apicol — 
care reprezintă circa ju
mătate din personalul 
muncitor — sint adevărate 
exemple de hărnicie. Ca 
intr-un stup ce zumzăie 
cit e ziua de mare, secți
ile de fabricație cunosc 
forfota unei activități ne
întrerupte, eficiente si in
teresante. ,

Tovarășul inginer Stefan 
Săvulescu. directorul uni
tății. ne introduce în uni
versul procesului, atit de 
complex, de valorificare

nimic extraordinar, ci se 
înscriu în obișnuit, in co
tidian. Dar pentru femeia 
care se „împarte" intre 
profesie și creșterea copi
ilor este important faptul 
că poate lucra o jumătate 
de normă, orele de sosire 
și de plecare fiind stabilite 
de ea insăși. îngrijirea să
nătății — atit de necesară 
viitoarelor și actualelor 
mame — este asigurată 
prin cabinetul medical 
aflat la dispoziție, chiar in 
unitate, unde, in anumite 
zile, acordă consultații si 
un medic specializat în 
obstetrică si ginecologie. 
Ca să nu mai vorbim de 
grija pentru familiile cu 
copii. concretizată în di
verse măsuri. începînd cu

Cu mult interes sint 
urmărite și proiecțiile de 
filme documentare despre 
fericirea de a fi mamă, 
despre întreținerea unor 
relații firești între soți, 
despre consecințele nefaste 
ale avortului și altele. 
Foarte utile sînt și intilni- 
rile dintre mame, din care 
cele tinere au de ciștigat 
din sfatul și îndrumarea 
colegelor lor cu mai mulți 
copii. La spectacolele ce au 
loc în sala de festivități a 
combinatului, mamele iși 
aduc totdeauna copiii. Iar 
acelea care sint înconjurate 
de mai multe odrasle stîr- 
nesc admirație și respect.

Acum pregătim o serbare 
pentru 1 iunie. Vom pre
zenta, desigur, un program.

CONSTANȚA

Cresc plantele, sâ crească 
și ritmul prășitului

Zilele călduroase care au urmat 
ploilor din ultima vreme au determi
nat, pe ogoarele județului Constanța, 
o adevărată explozie vegetală. Ca 
atare, in toate unitățile au fost de
clanșate lucrările de întreținere a 
culturilor. Urmărim cum se desfă
șoară această lucrare la cooperativa 
agricolă Sibioara. încă de dimineața, 
de la ora 7. peste 70 de cooperatori 
au venit direct in cimp, la cele două 
sole, insumind 150 ha cu sfeclă de 
zahăr, care sint amplasate in ime
diata apropiere a localității. Au fost 
intimpinati in capul 'locului de in- 
ginerul-șef Adrian Rogoveanu și de 
șeful de fermă, Ion Vișan. S-au ja
lonat solele si au fost plantate tă
blițe la capete in care sint înscrise 
numele șefilor de echipă, produc
țiile planificate și angajamentele pe 
care și le-au asumat cooperatorii și 
mecanizatorii pentru obținerea titlu
lui de „Erou al Noii Revoluții Agra
re". Apoi cei doi specialiști au dat 
indicațiile necesare privind tehnolo
gia de lucru. Se prășește manual 
pe toată suprafața și se completează 
golurile cu sămință încolțită. în acest 
scop, fiecare cooperator are cit el ' 
nu numai sapa, dar și un buzunar de 
semințe. Președintele unității. Stan- 
cu Istrate, ne spune că întrucit 
plantele sint prea mici pentru o ast
fel de lucrare, specialiștii au stabilit 
să înceapă prașila manuală. în trei 
zile s-au și prășit 40 ha. Din discu
țiile cu oamenii care lucrează la 
prășit reținem un fapt deosebit de 
important pe care îl consemnăm. O 
bună parte din ei sint membri ai 
cooperativei agricole, dar foarte 
mulți sint membri ai familiilor 
acestora sau rude care lucrează in 
alte unități economice din zonă.

Plecăm de la această unitate in 
jurul orei 14 și. după un sfert de oră, 
intilnim pe sola de lingă șoseaua na
țională a cooperativei agricole Pia

tra un grup de 10 femei cu sapele 
care treceau in fugă prin cultura de 
sfeclă de zahăr ce a crescut chiar 
mai bine decit la vecinii din Sibi
oara. La distanța de 15—20 metri, dte 
una dintre ele se oprea, dădea cu 
sapa, apoi iar o lua la picior. „Ce 
faceți aici ?“ „Nu vedeți ? — a răs
puns una dintre ele. prășim buruie
nile mai mari pentru că pălămida și 
ciulinii au crescut mai repede decit 
sfecia. Așa ne-a spus șeful de fer
mă Gheorghe Cărbunărea, așa fa
cem". în urma lor. multe buruieni 
rămîneau netăiate. „Dar unde e șeful 
de fermă, sau inginerul-șef, sau pre
ședintele" ? — am întrebat. „Au fost 
pe aici mai devreme, dar au plecat". 
Să mai reținem că peste două ore 
cind ne întorceam pe aceeași șosea, 
plecaseră din cimp și cele 10 coope
ratoare care nu fuseseră suprave
gheate de nimeni la cooperativa 
agricolă din Piatra.

în schimb, la I.A.S. Cogealac înre
gistrăm cea mai mare concentrare de 
forțe la intreținerea_culturilor__ La.
ferma nr. 3, condusă . de inginera 
Adriana Neacșu, 30 de oameni lucrau 
la prașila manuală a florii-soarelui, 
iar la ferma nr. 4 această lucrare a 
fost executată pe jumătate din su
prafața cultivată.

— Avem în acest an 450 ha cu floa- 
rea-soarelui. și cultura se prezintă 
foarte bine, ne spune directorul 
unității, inginer Ștefan Ursu. Pentru 
a obține însă producțiile cu care 
ne-am angajat, va trebui să efectuăm 
cel puțin două prașile manuale si 
4 mecanice. Deocamdată efectuăm o 
lucrare cu sapa rotativă pentru a 
sparge crusta și a disloca . buruie
nile și executăm prima prașilă ma
nuală cu un număr de peste 400 de 
oameni. După terminarea acestei lu
crări vom incepe prașila la sfecla 
furajeră și apoi la porumb, cultură

care ocupă 2 000 hectare și care a ră
sărit frumos, cu o densitate bună.

Să notăm insă că deși primăvara 
este intirziată și lucrările s-au 
aglomerat in cimp. mobilizarea uti
lajelor și in special a oamenilor la 
prașila manuală este incă nesatisfă
cătoare în unele localități ca To- 
praisar, Cobadin, Mihail Kogălni- 
ceanu ș.a. Ca atare, pină in diminea-

CĂLĂRAȘI

ța zilei de 15 mai, pe întregul ju
deț prima prașilă mecanică și ma
nuală fusese efectuată pe numai 
18 la sută mecanizat și 16 ța sută 
manual din suprafața cU sfeclă de 
zahăr și pe 5 Ia sută din suprafața 
cultivată cu floarea-soarelui.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

Forțele satelor — mai puternic 
mobilizate în cimp

în județul Călărași, Bărăganul are 
acum o notă aparte, ușor de recunos
cut prin febrilitatea activității din 
cimp, prin graba oamenilor de a veni 
în ajutorul plantelor cultivate, aju- 
tindu-le să crească și să producă 
roade bogate. Am înregistrat această 
imagine pe zeci de kilometri parcurși 
in cîteva consilii agroindustriale din 
vestul județului, acum cind întreți
nerea culturilor prăsitoare a intrat 
in prim-planul preocupărilor lucră
torilor ogoarelor.

în numai cîteva zile, cooperatorii 
din consiliul agroindustrial Lehliu 
au prășit manual sfecla de zahăr de 
pe 90 la sută din suprafața cultiva
tă, La cooperativele agricole Lehliu- 
Gară. Plevna. Lupșanu și Lehliu-Sat. 
alȘturi de cooperatori au ieșit în 
cimp și sute de locuitori ai satelor. 
De asemenea, și in unitățile agrico
le din consiliul agroindustrial Săru- 
lești se aflau pe cimp numeroși coo
peratori. „Unitățile agricole din zona 
noastră nu dispun de brațele de 
muncă necesare intretinerii culturi
lor. mai ales în condițiile acestei pri
măveri. cind lucrarea trebuie execu
tată intr-un timp mult mai scurt 
decit altădată și in raport cu supra
fețele mari pe care le avem — ne 
spune Mihai Săvulescu, inginer-șef 
al consiliului agroindustrial. Ca 
atare, prin angajarea culturilor in 
acord global și cu alți locuitori ai 
satelor, aproape s-a dublat numărul 
celor care participă la prășit. Am 
eșalonat lucrările pe culturi și am 
stabilit termene exacte, astfel incit 
să putem executa, in timpul optim, a

treia și a patra prașilă manuală dacă 
va fi nevoie". într-adevăr, in cimp 
am constatat că aceste măsuri dau 
roadele așteptate. La cooperativele 
agricole Nicolae Bălcescu, Ileana si 
Sărulești, alături de cooperatori, la 
prășit se aflau personalul de la con
siliile populare, de la unitățile co
merciale. precum și familiile celor 
plecați să lucreze în alte localități.

Nu peste tot există aceeași preocu
pare pentru mobilizarea tuturor for
țelor satelor la executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Dacă in 
consiliul agroindustrial Jegălia. din 
cele peste 900 hectare cu sfeclă de 
zahăr.' prașila I manuală se execu
tase pe mai bine de 800 hectare, in 
schimb in consiliile agroindustriale 
Budești. Chirnogi. Ciocănești. Fun- 
dulea și Fundeni lucrarea este întîr- 
ziată. De altfel, pe ansamblul județu
lui, prima prașilă Ia sfecla de zahăr 
a fost efectuată manual doar pe 65 
la sută din suprafață ; 15 floarea- 
soarelui, prașila mecanică s-a efec
tuat în proporție de numai 13 la 
sută, iar cea manuală — de 25 la 
sută. Avind în vedere această situa
ție. comandamentul județean al agri
culturii a stabilit măsuri ferme pen
tru ca organizațiile de partid, consi
liile populare comunale să treacă de 
urgență la mobilizarea tuturor for
țelor pentru începerea neintirziată a 
lucrărilor de întreținere a culturilor, 
urmind exemplul unităților fruntașe.

Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii"

superioară a tuturor pro
duselor stupului. proces 
în care femeilor le revine 
un rol important ca mun
citoare sau inginere, ca 
oameni ce gîndesc și con
tribuie la progresul teh
nic.

— Misiunea noastră, ne 
spunea interlocutorul, are 
un dublu sens : pe de o 
parte asigurarea bazei ma
teriale pentru apicultori, iar 
pe de alta preluarea, de la 
aceștia, a materiei prime 
provenite din stupini. pe 
care se bizuie producția 
noastră. Realizăm 110 sor
timente. incepînd cu mie
rea și terminind cu medi
camentele energovitalizante 
și articolele cosmetice 
avind la bază extracte na
turale cu verificate virtuti 
în păstrarea sănătății și a 
frumuseții. în crearea și 
in fabricarea acestora din 
urmă, îndeosebi, femeile au 
un rol deosebit : în atelie
rele de profil, ele repre
zintă majoritatea. Și cred 
că este un titlu de mindrie 
pentru muncitoarele noas-
tre. ca și pentru întregul 
colectiv, că circa o treime 
din volumul producției se 
exportă in multe țări, că 
produsele purtind emblema 
combinatului și-au găsit 
un bun renume pe piața 
mondială prin calitatea 
constantă. Și in tară ele 
se bucură de interesul și 
aprecierea publicului.

La cucerirea și menți
nerea prestigiului produse
lor. femeile au avut — și 
au în continuare — o con
tribuție însemnată. Cele 
mai multe și-au insusit 
cite două meserii. incit se 
pot adapta, cu ușurință, 
cerințelor. De pildă. în 
această primăvară mai 
rece, cînd albinele au ieșit 
tîrziu la cules nectar. a 
fost nevoie de cantități 
suplimentare de hrană pen
tru ele. Și atunci forța de 

- muncă a fost concentrată 
în această direcție. Aș 
spune. întrebuințînd un'
termen din apicultura, 
că muncitoarele noastre se 
aseamănă albinelor prin 
hărnicie si atașament fată 
de locul de muncă. De alt
fel. nu puține sint cazurile 
cînd mai multi membri ai 
familiei sint angajați in 
combinat. Este deci de da
toria consiliului oamenilor 
muncii, a cadrelor de con
ducere să răspundă acestui 
devotament prin crearea 
condițiilor necesare pentru 
ca ele să-și îndeplinească, 
deopotrivă, și nobila mi
siune de mame.

Am consemnat citeva din 
aceste măsuri. Ele nu au

însemnări de la Combinatul 
apicol din Capitală

prioritatea în acordarea 
locuințelor. Orice problemă 
legată de familie — înțe
legerea intre soți, sprijinul 
acordat în depășirea orică
rui impas ce ar șubrezi so
liditatea căminului, fără de 
care copiii nu se pot dez
volta armonios, fizic si 
psihic — este privită cu 
sensibilitate și responsabi
litate de către colectivul 
atelierului sau secției în 
care se ivesc asemenea 
cazuri.

— Grija deosebită față 
de muncitoarea-mamă este 
absolut firească într-o în
treprindere ca a noastră, 
unde peste 80 la sută din 
femei sînt mame, ne spune 
președinta comisiei de fe
mei, tovarășa Duța lones- 
cu. Avem pestp 500 de 
Copii', aproape jumătate sub 
6 ani. Le sprijinim să ob
țină locuri în creșe sau 
grădinițe, lingă unitate sau 
lingă casă; după preferin
țe. Deși avem mame care 
se mîndresc cu mai mult 
de trei copii și s-ar putea 
presupune că au experien
ță. totuși organizăm, cit se 
poate de des, acțiuni de 
popularizare a legilor țării 
care ocrotesc femeia-mamă 
și-i acordă drepturi de 
care ea trebuie să fie con
știentă. de educație sanita
ră. în acest sens sînt foar
te apreciate intîlnirile cu 
medici și juriști, in care se 
stă prietenește de vorbă, 
se pun întrebări și se pri
mesc răspunsuri.

Dar. ca de obicei, lăsăm loc 
și manifestărilor spontane. 
Copiii din sală se urcă pe 
scenă și cîntă sau spun 
poezii, sau dansează, spre 
marea emoție și bucurie a 
tuturor. îi ducem, apoi, să 
vadă unde muncesc mame
le lor și-i lăsăm să se 
amuze gustind mierea 
direct din borcanul aflat pe 
bandă, din turta dulce pre
gătită in secția patiserie. 
Cred că aceste întîlniri. la 
care sînt prezenți și copiii, 
pledează, mai convingător 
decit orice alt mijloc de 
propagandă, pentru familia 
cu urmași, cu mulți urmași.

Am stat de vorbă cu nu
meroase mame ce lucrează 
în acest „stup" al combina
tului apicol. Niculina Cos- 

.tache, preparator Ia secția 
miere, are zece copii, la cei 
42 de ani ai ei. Nu este 
satisfacție măi mare1 pentru 
ea decit aceea de a-i da 
prilejul să vorbească des
pre ei. „Cel mai mare, 
Vasilică, are 24 de ani și 
e căsătorit. A învățat ca și 
Alexandru, în vîrstă de 23 
de ani, meseria de strun
gar. Apoi vine Nina-Maria- 
na. de 20 de ani. Pe ea am 
adus-o aici, la secția pro
duse cosmetice. E căsători
tă, astfel că mă pot aștep
ta oricînd să devin bunică. 
Apoi, am patru școlărițe : 
Florica — în clasa a VIII-a, 
Sanda — într-a VI-a, Ione
la — a IlI-a și Tănțica — 
în clasa întii. Urmează 
Costel. de 6 ani, Dănuț, de

4 ani. și cea mai mică — 
Mihaela, de doi ani. Mulți 
mă întreabă cum mă 
descurc. Mai întii, să arăt 
că mă bucur de un ajutor 
substanțial de la stat : 
peste 2 000 de lei alocații 
pentru copii și 500 de lei, 
ajutorul lunar pecare-1 pri
mesc eu, ca mamă. Sigur, 
nu e ușor să așezi zece 
tacimuri la masă, să speli 
și să calci pentru zece per
soane. Pină nu de mult, 
eram 12 ! Mă ajută insă 
foarte mult soțul și copiii 
mai mari. De aceea, cu 
toate că sîntem mulți, în 
familia noastră totdeauna a 
fost bună înțelegere. Pot 
să spun că eu și soțul meu 
nu ne-am certat niciodată. 
Și cu toate că sîntem atiția 
in casă, tot mă bucur cind 
vin să mă vadă cei doi 
care au acum familia lor".

Măndița Costache e mun
citoare in secția miere, 
iar soțul ei este tehnician, 
ambii in combinat. Familia 
Costache are patru copii : 
trei fete — Liliana, Anișoa- 
ra si Daniela — și un băiat, 
pe Ionuț. „Sînt atit de fe
ricită cind ajung acasă șl 
mă întîmpină copiii, ne 
spune Măndița. Cele două 
fete mai mari, de 14 și 13 
ani, m-au întrecut în înăl
țime. Mă uit la ele cit sînt 
de mlădii și frumoase, cit 
de mari și înțelepte s-au 
făcut. Copiii sint tot ce 
avem mai de preț în casă. 
Fără ei, viața noastră ar fi 
pustie".

Nu a fost secție prin 
care să trecem și să nu in
tilnim muncitoare, mame a 
mai mulți copii. Ștefana 
Tudor, de la secția ceară și 
biostimulatori pentru albi
ne. ține să consemnăm că 
pe cel mai mare dintre'cei 
patru copii pe care-i are 
l-a adus aici, sub ochii ei. 
ca strungar. Marictca Mîcu, 
de la secția patiserie, mamă 
a două fetițe și doi băieți, 
sub 12 ani, lucrează îm
preună cu soțul, muncitor 
tot aici ; cu el împarte și 
răspunderea față de crește
rea și educarea copiilor. Și 
soțul Domnicăi Trașcă, 
operator chimist în secția 
produse cosmetice, lucrea
ză, ca tractorist, în combi
nat. Casa e la doi pași — 
un apartament cu trei ca
mere în cartierul Aviației, 
așa că cei trei elevi pot fi 
lesne controlați cum își .în
trebuințează timpul.

Spațiul ne constrînge și 
ne oprim aici, deși ar me
rita să fie menționate încă 
multe alte vrednice mun
citoare și mame, demne de 
tot respectul pentru felul 
în care iși cresc și educă 
copiii. Pentru voia bună și 
dăruirea cu care-și fac da
toria la locul de muncă, 
dar și pentru iubirea și de
votamentul cu care se con
sacră formării tinerelor 
vlăstare ale familiei. Am 
desprins din discuția cu 
ele concluzia că „secre
tul" îmbinării armonioase 
dintre aceste mari îndato
riri sociale — de muncitoa
re și mame — constă în 
riguroasa organizare a 
muncii, în spiritul de ome
nie și întrajutorare ce ca
racterizează acest colectiv, 
în răspunderea comună 
pentru creșterea și educa
rea tinerei generații.

Rodica ȘERBAN
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1 RECONDITION AREA 
Irefolosirea

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șt REFOLOSIT ÎN ECONOMIE J

Persistența neajunsurilor impune măsuri imediate și ferme
Cum se asigură, cum funcționează utilajele de pregătire a fierului vechi?

In mai multe articole publicate în ultimul timp în ziarul „Scinteio", 
pornindu-se de la cerințele subliniate de secretarul general al partidu
lui referitoare la extinderea utilizării și valorificarea superioară a ma
terialelor refolosibile ca materii prime de bază ale producției, au fost 
prezentate rezultatele unor investigații asupra modului în care se în
făptuiește Programul privind măsurile de îmbunătățire a gradului de 
prelucrare ți a calității fierului vechi pentru producția de oțel, adoptat 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Una din concluziile esen
țiale ale investigațiilor efectuate în întreprinderi, din activitatea cărora 
rezultă metale refolosibile, a fost aceea că pregătirea acestor mate
riale in vederea expedierii către unitățile specializate și oțelării este 
necorespunzătoare datorită in bună măsură atit lipsei din dotare a unor 
utilaje de mărunțire, brichetare, porționare, balotare adecvate, cit și 
funcționării defectuoase a unora din mașinile ți utilajele de acest fel 
existente.

Ne propunem ca in continuare să investigăm „pe filieră" cauzele 
acestor situații ți ță relevăm măsurile care se impun pentru îmbună
tățirea, in spiritul programului adoptat de conducerea partidului, a acti
vității in acest domeniu.

O consfătuire 
cu specialiști străini 

de obiectul dezbaterii
Consfătuirea privind măsurile ce se 

impun pentru îmbunătățirea calității, 
prelucrării și livrării fierului vechi 
către oțelării. organizată de Centrala 
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile. a debutat In
tr-un mod cu totul și cu totul sur
prinzător. nu numai pentru partici
pant!, ci și pentru... organizatori. Pe 
de o parte, organizatorii au fost sur
prinși cind, o dată instalați in sala 
in care urmau să aibă loc dezbaieri- 
le. au constatat că din partea 
ministerelor și unităților invita
te să participe la consfătuire — 
Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini. Ministerul Indus
triei de Utilaj Greu, Ministerul In
dustriei Metalurgice, Ministerul In
dustriei Electrotehnice, Centrala in
dustrială de utilaj minier și mașini 
de ridicat Timișoara. Institutul cen
tral pentru tehnologia construcțiilor 
de mașini București. Combinatul de 
utilaj greu Iași. întreprinderea „23 
August" din Capitală, întreprinderea 
mecanică din orașul Or. Petru Groza, 
întreprinderea de mașini, agregate și 
subansamble auto (I.M.A.S.A.) din 
Sfintu Gheorghe — au venit ingineri 
și tehnicieni care, in mare măsură, 
erau străini de obiectul dezbaterii. Pe 
de altă parte, dezbaterea a debutat 
neașteptat si pentru unii participants, 
deoarece la întrebarea, de altfel fi

rească, rostită incă din primele mi
nute ale dezbaterii de reprezentantul 
organizatorilor : „Cunoașteți motivul 
pentru care ați fost convocați la a- 
ceastă întilnire ? Puteți angaja insti
tuțiile pe care Ie reprezentați in re
zolvarea problemelor pe care le vom 
discuta majoritatea celor pre
zenți au ridicat din umeri, arătin- 
du-se vădit surprinși.

Nu insistăm deocamdată mai mult 
asupra acestor prime aspecte, din 
care totuși se desprinde limpede for
malismul, ușurința cu care este tra
tată de unele ministere și întreprin
deri o problemă majoră a economiei, 
și anume îmbunătățirea prelucrării 
și calității fierului vechi destinai o- 
ielăriilor. O situație cu totul necores
punzătoare, dacă avem in vedere fap
tul că organizatorii au convocat din 
timp și comunicat in detaliu scopul 
acestei consfătuiri. Cum a decurs 
dialogul dintre specialiștii prezenți ?

Prima urgență — 
punerea in funcțiune 
a tuturor instalațiilor

Problema numărul unu a constitui
t-o stabilirea măsurilor organizato
rice și tehnice pentru ca toate insta
lațiile de brichetat șpan, restante de 
anul trecut, să fie puse in funcțiune 
neintirziat. Din cuvintul participan- 
ților a reieșit că din 49 de instalații 
38 nu au fost puse in funcțiune. Cele 
mai multe dintre acestea urmează să 
intre in dotarea unităților din Minis
terul Industriei de Utilaj Greu — 14 

instalații. Ministerul Industriei Me
talurgice — 12 instalații. Ministerul 
Industriei Electrotehnice — 4 insta
lații. Firesc, în cadrul consfătuirii s-a 
ridicat problema termenelor de fina
lizare a intrării în funcțiune a aces
tor utilaje

în cuvintul său. inginerul Emil 
Păulescu, reprezentantul furnizoru
lui de utilaje, Întreprinderea meca
nică din orașul Dr. Petru Groza, ară
ta : „Doar 28 de instalații întrunesc 
toate condițiile tehnice pentru a fi 
puse in funcțiune, iar întreprinderea 
noastră poate monta in următoarele 
patru luni numai 13". Un punct de 
vedere care a nemulțumit pe majo
ritatea beneficiarilor prezenți la con
sfătuire. Așadar, toate instalațiile 
care au termene re-re-eșalonate în a- 
nut 1986, cu ultim termen stabilit ex
pres 31 ianuarie ax., ar urma să fie 
puse in funcțiune, după cum susți
nea reprezentantul întreprinderii 
producătoare, care are și sarcina de 
a monta instalațiile, abia după 4 luni 
și nici atunci toate. Ce denotă acest 
lucru ? Mai intii că ministerul care 
coordonează activitatea întreprinde
rii din orașul Dr. Petru Groza nu a 
luat măsurile ce se impuneau ca in
stalațiile să poată fi executate rit
mic, livrate și montate la termen. 
Nici măcar în unități ale Ministerului 
Industriei de Utilaj Greu — forul de 
resort al întreprinderii producătoare 

•— din diverse motive utilajele de 
acest fel nu au fost puse in func
țiune. Este cazul întreprinderii „Ni
cotină" din Iași, al celor de utilaj 
tehnologic din Buzău și Bistrița, de 
osii și boghiuri Balș. în aceeași si
tuație se află și instalațiile care se 
execută la întreprinderea „Progresul" 
Brăila și LM.A.S.A. Sf. Gheorghe, 
după proiecte proprii.

Noile tipuri de mașini 
de brichetat șpan 
să fie executate 

incă din acest an 1
Mai mulți specialiști au ridicat o 

serie de probleme deosebit de impor
tante și de a căror rezolvare depin
de in mare măsură îmbunătățirea ac
tivității in domeniul pregătirii fieru
lui vechi destinat oțelăriilor. Una 
dintre ele se referă la urgentarea 
execuției generației a doua a insta
lației de brichetat șpan, astfel incit. 

conform programului stabilit, in anul 
1988 industria să fie dotată cu 90 de 
instalații noi cu parametri tehnico- 
funcționali superiori.

Reprezentanții proiectantului — In
stitutul central pentru tehnologia 
construcțiilor de mașini București — 
inginerii Iorgu Nedelcovici și Gheor
ghe Teodorini — au garantat că pro
iectele vor fi intocmite și predate în
treprinderii producătoare intr-un 
timp foarte scurt, precizind că mo
dificările și îmbunătățirile construc
tive efectuate in urma constatărilor 
făcute direct in producție pe pri
mele instalații nu presupun modifi
cări de anvergură ale instalațiilor, 
deci pot fi asimilate rapid in fabri
cație. Paradoxal, reprezentantul Cen
tralei industriale de utilaj minier și 
mașini de ridicat Timișoara. care 
coordonează unitatea producătoare 
(întreprinderea mecanică din orașul 
Dr. Petru Groza), inginerul Gheorghe 
Belcin, a susținut că prototipul noii 
instalații va fi executat cel mai re
pede peste 6 luni, invocind unele 
probleme legate de aprovizionarea 
tehnico-materialâ și de colaborări. 
Dacă ținem seama că modificările 
din proiecte nu sint esențiale și vi
zează numai anumite subansamble, 
dacă avem in vedere și faptul că uni
tatea din orașul Dr. Petru Groza are 
in fabricația curentă asemenea insta- 
lății, deci și materiile prime si mate
rialele necesare, este nejustificat de 
mare perioada stabilită la consfătuire 
de reprezentantul centralei pentru <■- 
xecutarea prototipului îmbunătățit al 
instalației și pentru omologare în 
vederea trecerii la producția de serie.

Or, un lucru este limpede : între
prinderea in cauză trebuie să reali
zeze in anul 1988 un număr impor
tant de asemenea instalații. Proiec- 
tanții, așa cum s-a observat, au de
vansat execuția proiectelor. Este de 
datoria ministerului și a centraiei de 
resort, a întreprinderii producătoare 
să ia cele mai eficiente măsuri, astfel 
încit prototipul să fie executat și o- 
mologat tât mai repede, pentru ea 
incă'din acest an să se treacă la pro
ducția de serie.

Cum se poate moderniza 
o instalație 

care nu a funcționat niciodată ?
Desigur, mai devreme sau mai 

tirziu. si este de dorit ca acest lucru 

să se intimple cit mai repede, noile 
generații de instalații de brichetare 
a șpanului vor trebui să intre in fa
bricație curentă și să fie livrate be
neficiarilor. Ce se intimplă insă cu 
cele aflate în dotarea unităților sau 
în curs de montaj și care, așa 
cum a dovedit practica, pentru . a 
funcționa in mod corespunzător tre
buie să fie adaptate, îmbunătățite 
potrivit concluziilor desprinse din 
producție. Or, așa cum s-a relevat,, 
din diverse cauze, și anume lipsa 
pieselor de schimb, numărul redus al 
specialiștilor care asigură asistență 
tehnică și service, instalațiile de bri
chetat șpan nu au fost incă moder
nizate, cu toate că termenele planifi
cate sint de mult expirate.

întirzierea efectuării modernizări
lor a fost pusă de reprezentantul 
întreprinderii producătoare, care are 
sarcina să execute toate îmbunătăți- - 
rile, pe seama beneficiarilor, care nu 
au făcut comenzi în acest sens. Dar 
despre ce comenzi de modernizare 
poate fi vorba cind cele mai multe 
instalații nu au fost puse încă in 
funcțiune, deci nu se știe cum vor 
funcționa, ce anume trebuie îmbună
tățit, modernizat ? Ca urmare a nee- 
fectpării modernizărilor planificate, in 
primul trimestru din acest an, planul 
la brichetele de șpan pentru oțelării 
nu s-a realizat decit în proporție 
de 10 la sută. O situație cu 
totul și cu totul necorespunzătoare. 
O propunere importantă in acest sens 
a fost ca întreprinderea din orașul 
Dr. Petru Groza să pună la punct și 
să trimită tuturor beneficiarilor car
tea tehnică a mașinii, astfel incit 
unitățile care au în dotare asemenea 
instalații, în majoritatea lor între
prinderi constructoare de mașini, 
să-și poată efectua singure unele îm
bunătățiri și să execute anumite pie
se de schimb.

Și totuși, cind vor fi finalizate 
și omologate foarfecele 

de 800 t.f. ?
Unul dintre participanții la consfă

tuire, inginerul Ion Dobjanschi. re
prezentantul Ministerului Industriei 
Metalurgice, s-a referit la o altă pro
blemă deosebit de importantă, și anu
me omologarea și execuția foarfece
lor hidraulice de 800 t.f. — utilaj 

destinai porționării resturilor meta
lice de dimensiuni mai mari. Care 
este stadiul execuției acestor utilaje? 
Foarfecele executat de Combinatul de 
utilaj greu din Iași și livrat între
prinderii de osii și boghiuri din Balș 
nu a fost încă omologat, iar cel de 
la întreprinderea „23 August" din 
Capitală se află încă in execuție. 
Cert este un lucru : economia națio
nală are mare nevoie de aceste uti
laje. Iată insă că iii prezeht nici unul 
din aceste foarfece nu a fost finali
zat in totalitate și probat in pro
ducție. Reprezentanții celor două u- 
nități producătoare, întrebați fiind 
care este stadiul execuției acestor 
utilaje și cind consideră că vor 
fi finalizate și omologate, au 
spus că nu sînt pregătiți pentru un 
asemenea răspuns. în loc de prezen
tarea unor date concrete, a unor stu
dii comparative asupra foarfecelor de 
800 t.f., pentru a se putea trage con
cluzii asupra modelului care trebuie 
neintirziat generalizat in. economie, 
s-a răspuns prin tăcere.

Iată. în linii mari, citeva din pro
blemele ridicate în cadrul consfătui
rii. Am insistat mai mult asupra u- 
nora dintre ele. deoarece discuțiile

• Punerea în funcțiune cit mai grabnică a tuturor instalațiilor de 
brichetat șpan restante ;

• Omologarea grabnică a prototipului noii instalații îmbunătățite 
și trecerea, incă din acest an, la producția de serie ;

• Asigurarea ritmică cu piese de schimb și intărirea activității de 
service, astfel incit utilajele să funcționeze la parametrii proiectați ;

• Organizarea în cadrul întreprinderii mecanice din orașul Dr. 
Petru Groza a unor cursuri intensive de specializare cu lucrătorii care 
exploatează instalațiile de brichetat șpan ;

• Elaborarea și difuzarea neintirziată de către întreprinderea me
canică din orașul Dr. Petru Groza a cărții tehnice a mașinii de bri
chetat șpan, privind principalele caracteristici ale instalației ;

• Finalizarea și omologarea neintirziată a foarfecelor de 800 t.f., 
incit, după intrarea în producție, să se stabilească modelul care urmează 
să fie generalizat in economie.

Vom reveni asupra acestor pro
bleme in cadrul unor investigații la 
fața locului, in întreprinderi și la 
forurile de resort, urmărind modul 
in care cei care poartă răspunderea 

angajate cu acest prilej — și care 
au dezvăluit o serie de neajunsuri 
existente in domeniul pregătirii 
și îmbunătățirii calității fierului 

i vechi — au demonstrat că problemele 
nu au fost rezolvate in totalitate, in- 
tocmindu-se alte programe, stabilin- 
du-se noi termene și responsabilități, 
în pofida bunelor intenții ale orga
nizatorilor, s-a creat o asemenea si
tuație in principal datorită faptului 
că la consfătuire nu au participat 
tocmai cei care au fost invitați și 
care prin prezența lor ar fi contribuit 
la soluționarea problemelor, și anume 
specialiști și cadre de conducere din 
ministerele și întreprinderile care au 
sarcini și răspunderi concrete in 
acest domeniu.

Cerința îmbunătățirii gradului de 
prelucrare și a calității fierului vechi 
reprezintă o sarcină importantă, care 
se inscrie in contextul mai larg al 
acțiunilor indicate de conducerea 
partidului pentru folosirea tot mai 
eficientă a fierului vechi în oțelării. 
în acest sens, așa cum a reieșit din 
desfășurarea dezbaterilor, pentru so
luționarea operativă a problemei 
utilajelor de pregătire, ministerele 
de resort și întreprinderile producă
toare trebuie să asigure :

transpunerii în practică a măsurilor 
menite să asigure fabricarea unor 
utilaje de cit mai bună calitate, fia
bile, iși fac datoria.

Gheorghe IONIȚA
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PORȚILE ENERGIEI,
PORȚILE PRIETENIEI

TELEGRAMA

în urmă cu 15 ani. la 16 mai 1972, 
a avut loc un eveniment care a cap
tat atenția întregii țări și s-a impus 
atenției lumii prin semnificațiile lui: 
inaugurarea Sistemului hidroenerge
tic și de navigație de la Porțile de 
Fier — operă grandioasă realizată in 
comun de către România și Iugosla
via, simbol trainic al prieteniei și 
bunei-vecinătăți tradiționale dintre 
cele două țări, întemeiate pe legături 
istorice în lupta lor pentru indepen
dență națională, progres social și 
pentru construirea societății socia
liste. La acea dată, Porțile de Fier au 
încetat să mai fie o simplă figură de 
stil ; i se pecetluia definitiv trecutul. 
Cei care cu decenii în urmă vedeau 
Dunărea în acest punct al scurgerii 
ei intr-un posibil proces de deve
nire, nu erau simpli visători. Școala 
energeticienilor români întrezărise 
posibilitatea captării colosalei ener
gii irosite de Dunăre în năvalnica 
ei trecere prin Porțile de Fier. Au 
existat cutezători români și iugoslavi 
care, cu ani în urmă, au fost autorii 
unor proiecte de amenajare în aceas
tă zonă, plănuind viitorul Dunării. 
România, ca și Iugoslavia dinain
tea celui de-al doilea război 
mondial sau. mai precis, dina
intea eliberării de sub exploa
tare și a etapei de consolidare 
a socialismului, nu puteau 
realiza însă o astfel de con
strucție. Ea depășea nu nu
mai posibilitățile materiale, ci și pe 
cele morale. Căci ea implica o altă 
stare de spirit între popoarele des
părțite de Dunăre și o altă atmosferă 
in întreaga Europă. O stare de certi
tudine, de încredere în viitor, de 
stimă și cooperare frățească și, tot
odată. de mare potențial economic.

Cel mai ambițios plan hidroener
getic european a cărui transfor
mare în realitate s-a realizat in co
laborare de către Republica Socialistă 
România și R.S.F. Iugoslavia, exe
cuția sistemului hidroenergetic și 
de navigație prin defileul Ca- 
zanelor cu o putere instalată de 
2100 MW și o producție medie 
anuală de peste 10 miliarde kWh, 
care se împarte egal intre cele două 
țări, rămine fără îndoială un exem
plu de cooperare intre două țări 
vecine și prietene. Lucrarea reali
zată este de proporții cu adevărat 
gigantice. La ieșirea din defileul 
tăiat de Dunăre între Carpați si 
Balcani s-a înălțat un baraj de 58 
m. cu un front de 441 m, două mari 
hidrocentrale și două sisteme com
plexe de navigație, care au forțat 
fluviul să-și trimită o parte din uria
șa sa putere energetică pe firele de 
înaltă tensiune care pornesc din 
acest punct către interiorul celor 
două țări legate acum nu numai 
printr-o veche și tradițională prie
tenie, ci și prin pulsația de energie 
smulsă bătrînului Istros. Prin crearea 
marelui lac de acumulare. întins pe 
peste 17 000 hectare, navigația fluvia
lă a fost eliberată de vechiul coșmar 
al cataractelor și de pericolul perma
nent al colților de stîncă ascunși de 
șuvoaie.

Tot ce au avut cele două țări mal 
bun. mai nobil, mai îndrăzneț in do
meniul hidroenergeticii si-a concen
trat forțele asupra acestui punct de 
pe Dunăre în care, din 1964 pină în 
primăvara lui 1972, s-a consumat 
una dintre marile epopei construc
tive ale energeticii. Mii de construc
tori au desfășurat o neîntreruptă și 
incrincenată luptă timp de trei mii 
de zile și nopți, sub arșița verii și 
sub năprasnicele geruri și viscole 
ale iernii, mereu, ceas de ceas, cli
pă de clipă intr-o încleștare înver
șunată cu forța stihinică a fluviului 
sălbatic ce trebuia domesticit și su
pus voinței omului. Porțile de Fier 

sint făcute din cel mai rezistent 
material dintre toate cite pot exista 
pe Pămint : din voința oamenilor 
care trăiesc pe cele două maluri ale 
Dunării, din cutezanța și din abne
gația lor. Ceea ce s-a petrecut in 
destinul actual al Dunării nu este 
doar opera capacităților tehnice, ci, 
totodată, opera încrederii reciproce, a 
certitudinii asupra viitorului, a co
laborării dintre popoarele care, prin 
cutezătoarea lor construcție, au ri
dicat Porțile de Fier la rang de 
simbol.

Am fost prezent la momentul inau
gurării, încărcat de emoția marilor 
evenimente. îmi sint vii in amintire 
cuvintele rostite atunci, la ma
rele miting care a avut Ioc la 
Gura Văii. de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Sint în
credințat că marea construcție comu
nă pe care o inaugurăm astăzi va 
rămine peste veacuri o mărturie 
nepieritoare a prieteniei frățești care 
leagă poporul român și popoarele 
Iugoslaviei, a muncii lor eroice în
chinate alit bunăstării celor de azi, 
cit și fericirii generațiilor viitoare".

Pe bună dreptate, lucrările de la

Porțile de Fier sint considerate un 
model al unei conlucrări bazate pe ,. 
deplina egalitate și avantajul reci
proc, o trăsătură de unire, un simbol 
al prieteniei dintre două țări care își 
consacră energiile cauzei nobile a 
construirii socialismului, care sint 
stăpine pe propriile destine și ani
mate de dorința de a conluora pe 
planuri multiple. Constructorii ro
mâni și iugoslavi au înălțat in beton 
și oțel un gigant modern la Porțile 
de Fier, Barajul peste Dunăre va 
fi pentru totdeauna o punte a prie
teniei și păcii intre cele două țări 
și popoare.

Nimic, niciodată nu va putea reda 
în toată amploarea ei această epopee 
a muncii, căci cuvintele, oricit de 
măiestrite ar fi, rămîn prea sărace. 
Se poate calcula uriașa cantitate de 
rocă și numărul greilor stabilopozi 
răsturnați în Dunăre pentru între
girea trupului barajului ; se pot so
coti cursele făcute de uriașele auto
basculante ai căror șoferi se schim
bau din mersul mașinilor ; pot fi 
stabilite cu precizie zecile de tone 
de utilaje montate. Dar cine ar 
putea să calculeze exact intensita
tea bătăilor inimilor, cine ar 
putea măsura neodihna oameni
lor, recompensată doar prin bucu
ria izbînzii finale ? Lor nu le 
rămine decît recunoștința noastră 
și mindria izbinzii cîștigate. Au ve
nit de pe Bistrița și Argeș, așa cum 
au venit de pe Drina și Neretva, au 
prins puterea energetică a Dunării, 
au lăsat la Porțile de Fier ceva din 
inimile lor, din tinerețea lor, din 
elanul și din năzuințele lor și au 
plecat spre alte locuri cu nume de 
ape năvalnice să-și urmeze școala pe 
parcursul căreia primul complex 
energetic de pe Dunăre rămine cel 
mai dificil, dar și cel mai frumos 
examen.

La aceleași cote de înaltă prețuire 
sint faptele de muncă ale celor aflați 
să asigure funcționarea în condiții 
de deplină siguranță, la parametri 
superiori a acestei stele de primă 
mărime de pe harta energetică a țării. 
Zi și noapte, clipă de clipă, îi știm 
prezenți la datorie. Acționează cu 
competență șl dăruire pentru a smul
ge energia bogată a bătrînului Da- 
nubiu și a o pulsa sub forma miilor 
și milioanelor de kilowați-oră, în

suflețiți de îndemnurile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a munci mai 
bine, mai eficient, energeticienii de 
la Porțile de Fier și-au pus întreaga 
pricepere și acționează cu hotărîre 
în scopul îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor ce le revin. Pentru rezul
tatele meritorii obținute, colectivul 
întreprinderii clectrocentrale „Porțile 
de Fier" a fost distins în anii 1984 
și 1985 cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste".

Iată și citeva din preocupările 
„la zi“ ale energeticienilor de aici : 
mărirea disponibilității și a gradului 
de siguranță în funcționarea agrega
telor. prin creșterea puterii medii 
efectiv utilizabile ; reducerea tim
pului de imobilizare și repșrații 
planificate a agregatelor de bază ; 
folosirea rațională a debitelor afluen
te, în vederea exploatării lacurilor 
de acumulare la cote superioare, 
fără deversări ; reducerea consumu
lui tehnologic planificat de energie 
electrică : asigurarea unfei asistente 
tehnice de înaltă calificare la ma
nevre și la lucrările de revizii și 
reparații : perfecționarea pregătirii 

profesionale a întregului per
sonal muncitor ș.a.

Atent, cu privirea fixată pe 
tabloul de comandă, dispece
rul de serviciu urmărește 
„pulsul" celor șase turbine.
Sistemul energetic național 

primește, cu fiecare oră, cantități tot 
mai mari de energie electrică. In 
„jurnalul de bord" se consemnează 
concis : hidroagregatele funcționează 
conform programării, totul decurge 
normal. Dar cite eforturi, cîte stră
danii greu de cuantificat se ascund 
in această formulă dorită și atit de 
lapidară : „totul normal". Și nu am 
putea Încheia aceste citeva rinduri 
fără a consemna că la Porțile de 
Fier I s-au realizat 93 miliarde kWh 
de energie electrică de la intrarea în 
exploatare a primului hidroagregat.

Pină la acest moment am folosit 
denumirea de Porțile de Fier, dar 
precizarea că este prima hidrocen
trală se cuvine făcută acum întru- 
cît in aval se află in exploatare o 
nouă hidrocentrală, care a împrumu
tat numele primeia, în semn de 
omagiu, dar care are propria ei 
identitate : Porțile de Fier II.

Intiia primăvară la Porțile de Fier 
II era in 1977. Situată la 80 de kilo
metri în aval de cea dinții, aceasta 
avea să concentreze importante for
țe umane și tehnioe pentru a zăgă
zui din nou Dunărea. In timpul ce
lor aproape zece ani de construcție, 
Ostrovu Mare a fost locul muncii 
fără preget la noul edificiu energe
tic. Astăzi a devenit realitate ceea 
ce cu ani in urmă era doar pe plan
șeta proiectanților. Astăzi, cele două 
centrale — română și iugoslavă — 
cu o putere totală de 432 MW, fie
care cu cîte opt hidroagregate, sint 
capabile să producă anual două mi
liarde opt sute milioane kWh ener
gie electrică.

Punerea în valoare a „cărbunelui 
alb" este una dintre operele cele 
mai grandioase și eficiente ale con
strucției noastre socialiste, cu influ
ente economico-sociale deosebite -Și 
necesare. Zeci și zeci de hidrocen
trale, de puteri mai mici sau mal 
mari, își reazemă pilonii în albiile 
Dunării. Oltului. Argeșului, Some
șului, Bistriței, Șiretului și ale altor 
rîuri ale țării, oferind azi economiei 
naționale miliarde de kilowați-oră 
de energie electrică. Sint cetăți ale 
luminii care vor dăinui in timp, ilus- 
trind capacitatea' poporului nostru de 
a asigura progresul necontenit și 
multilateral al patriei.

Ion LAZĂR

Primul ministru, al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a pri
mit din partea primului ministru 
al Republicii Arabe Siriene. Abdel 
Rauf Al-Kassem. o telegramă prin 
care sint transmise sincere mul

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Nor

vegiei, vineri a avut loc in Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, in cadrul 
căreia au fost prezentate impresii 
de călătorie din această tară și s-au 
vizionat filme documentare nor
vegiene.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTE1I"

NEGREȘTI : Repere 
urbanistice

Puternic racordat la pulsul eco
nomic al țării, tinărul oraș Negrești 
din județul Vaslui cunoaște și in 
acest al doilea an al actualului 
cincinal noi ritmuri urbanistice. 
Cele aproape două decenii de exis
tență a orașului au marcat un salt 
calitativ și in domeniul’social-edili- 
tar.

— Chiar în aceste zile — ne spu
ne Constantin Oancea, primarul lo
calității — am dat in folosință un 
nou bloc cu 40 de apartamente. Cu 
acestea, numărul total al locuințe
lor nou construite și puse la dis
poziția oamenilor muncii a ajuns 
la 1 200. ceea ce face ca 82 la sută 
din populația orașului să locu
iască acum in casă nouă. In acest 
cincinal, urmează să mai înălțăm 
peste 820 apartamente. De aseme
nea, după ce s-a asigurat apa po
tabilă pentru zonele de locuințe, se 
extind lucrările de canalizare cu 
încă 1 600 metri, se definitivează 
asfaltarea întregii rețele stradale, 
mărim suprafețele de spații verzi, 
creind astfel oamenilor muncii con
diții tot mai bune de trai. Tot în 
sfera acestor preocupări înscriem 
și construirea unui mare pod de 
beton peste rîul Birlad și apropia
ta dare in exploatare a noii cen
trale telefonice automate interur
bane, Valoarea lucrărilor executate 
pină acum prin contribuția cetățe
nilor este cu 1,4 milioane lei mai 
mare față de prevederi. (Petru 
Necula).

SUCEAVA : Economii 
de metal prin 

recondiționarea pieselor
Colectivul Uzinei de reparații și 

piese de schimb din Iacobeni apar- 
ținind Combinatului minier Gura 
Humorului desfășoară o susținută 
activitate pentru asigurarea bunei 
funcționări a utilajelor și instala
țiilor folosite la extracția si prepa
rarea minereurilor. Oamenii muncii 
de aici, care și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile la producția fizică, 
acordă o atenție deosebită utiliză
rii în procesele de producție a pie
selor și reperelor recondiționate. 
Practic, de la începutul anului si 
pină acum valoarea producției 
obținute prin recondiționarea pie
selor de schimb și subansamblelor 

țumiri pentru felicitările și urările 
adresate cu prilejul Zilei naționale 
a Siriei. In telegramă se exprimă 
încrederea că relațiile de prietenie 
și cooperare dintre cele două țări 
vor continua să se dezvolte în 
viitor.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți Kjellaug Myhre, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Norvegiei la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

depășește 8 milioane lei. In acest 
sens, pentru desfășurarea optimă a 
procesului de producție a fost rea
lizat prin autodotare un stand pen
tru încercarea motoarelor pneuma
tice reparate și un dispozitiv pen
tru încărcarea, prin sudură, a axe
lor de vagonete uzate, economi- 
sindu-se importante economii de 
oțel laminat. (Sava Bejinariu).

DOLJ : Se extinde rețeaua 
prestărilor de servicii

Consiliul popular al județului 
Dolj acordă o atenție deosebită 
dezvoltării continue a rețelei uni
tăților prestatoare de servicii, în
deosebi în mediul rural. Au fost 
înființate, în perioada ce a trecut 
din acest an, noi unități presta
toare de servicii în cadrul consilii
lor populare orășenești și comu
nale.

— Programul privind dezvoltarea 
unităților de industrie mică și pre
statoare de servicii are in vedere 
valorificarea superioară a resurse
lor de materii prime locale, satis
facerea intr-un grad superior a ce
rințelor populației și dezvoltarea 
cooperării cu industria republicană 
— ne spune Florea Băluță, șef de 
secție la consiliul popular jude
țean. în acest an s-au dat în folo
sință în orașele Filiași și Calafat, 
precum și in comunele Moțăței, 
Drăgotești, Leu, Perpezița. Daneți, 
Rast și Coșoveni noi unități care 
cuprind o gamă largă de activități 
de producție și prestări servicii în 
domeniul construcțiilor, prelucrării 
lemnului și maselor plastice, repa
rațiilor de fond locativ și altele. 
(Nicolae Băbălău).

IAȘI : Instalație modernă
La întreprinderea „Tehnoton" 

din Iași s-a realizat o nouă insta
lație de spălare cu ultrasunete a 
plăcilor de circuit imprimat echi
pate. Concepută în baza unui pro
iect original și a unei tehnologii de 
mare eficiență, elaborate de spe
cialiștii ieșeni, noua instalație, cu 
un înalt grad de complexitate 
tehnică și funcțională, utilizează 
în procesul de spălare alte lichi
de în locul freonului. Prin noua 
instalație se realizează stabilirea 
unor contacte mecano-electrice 
ferme și fiabile în faza de interco
nectare a circuitelor imprimate în 
produsul final. Instalația este utilă 
și altor întreprinderi din țară. 
(Manole Corcaci).

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.P. POLONĂ

Investiții sporite în cercetare
Accelerarea ritmului de dezvol

tare economică a Poloniei necesită 
utilizarea mai largă decit pină in 
prezent a celor mai moderne mij
loace tehnice și tehnologii. Pe 
acest plan al preocupărilor cresc 
substanțial investițiile destipate 
cercetării-dezvoltării, ponderea a- 
cestora in venitul național urmînd 
să ajungă de la 1,7 la sută in 1985, 
la circa 3 la sută spre sfirșitul ac
tualului cincinal. Prioritatea revine 
electronicii, socotită drept cea mai 
eficientă ramură purtătoare a pro
gresului tehnico-științific.

In actualul cincinal este prevă
zută realizarea a 55 de programe 
centrale legate de electronică, be
neficiind de circa o cincime din

R.D. GERMANĂ
Electronica în

Aproape zilnic, presa din R.D. 
Germană relatează despre extin
derea folosirii microelectronicii în 
diferite ramuri ale economiei na
ționale, inclusiv în transporturi. 
De mai mulți ani sint utilizate mi
crocalculatoare la trenurile electri
ce care leagă Berlinul de suburbii. 
Se dotează cu asemenea instru
mente și alte mijloace de trans
port, electronica ajutînd la econo
misirea energiei electrice și a com
bustibilului.

Atrăgătoare pentru pasageri au 
devenit casele de bilete dotate cu 
mașini electronice de calcul. Circa 
600 de asemenea instalații, care 
reduc la minimum timpul pentru 
procurarea biletelor, funcționează 
in toate gările importante din țară.

R.P.D, COREEANĂ
Important centru

La împlinirea a 40 de ani de la 
întemeierea sa. Universitatea „Kim 
Ir Sen" din Phenian a devenit un 
viguros centru științific și cultural 
care, dezvoltîndu-se o dată cu 
tara, exercită, în același timp, o 
puternică influență asupra vieții 
sociale. Deși la creare avea doar 
șapte facultăți și 60 de profesori. 
Universitatea a fost primul 
centru de învățămînt superior din 
țară. Intr-o adevărată sărbătoare 
s-a transformat ceremonia înche
ierii studiilor de către prima pro
moție, cuprinzind doar citeva zeci 
de studenți. Pornindu-se de la 
principalele sale facultăți, In anii 
următori în țară s-au format in
stitutele de medicină, de tehno
logie, de științe agricole. Evacuată 
într-o comună în timpul războiului. 
Universitatea din Phenian a con
tinuat să formeze cadre pentru do
meniile principale ale construcției

R.D.P. LAOS
Noi capacități

Industria laoțiană s-a îmbogățit 
cu o nouă capacitate de producție. 
Astfel, in districtul Hatsayphong, 
provincia Vientiane, a luat nu de
mult ființă o fabrică de hirtie. 
prima de acest gen construită In 
țară.

Un obiectiv fundamental al stra
tegiei de dezvoltare economică a 
Laosului îl constituie dezvoltarea 
industriei și consolidarea, în aceas
tă ramură, a sectorului de stat, ca
re numără de acum circa 200 de 
întreprinderi. Principalele resurse 

totalul fondurilor prevăzute pentru 
finanțarea cercetării-dezvoltării. Și, 
deoarece progresul In domeniul 
electronizării economiei depinde 
de baza subansamblelor, se preve
de extinderea fabricilor de suban- 
samble, astfel ca la sfirșitul cin
cinalului acestea să producă peste 
60 milioane de sisteme modulare 
cu un înalt grad de integrare. Va 
începe, de asemenea, realizarea în 
serie a dispozitivelor pentru extin
derea producției de microcalcula
toare. începînd din acest cincinal, 
în Polonia se vor produce anual 
30 000—50 000 de computere profe
sionale. Lucrările de cercetare șl 
dezvoltare vor permite și reali
zarea anuală a circa 1 500 de ro
boți industriali, de diverse tipuri.

transporturi
Perfecționările în acest sens con
tinuă prin completarea caselor de 
bilete cu aparate electronice aflate 
direct la dispoziția pasagerilor. 
Colectivul Institutului central de 
cercetări pentru transporturi a 
materializat cu ajutorul acestor 
aparate o idee nouă. Folosindu-se 
de o claviatură asemănătoare cu 
aceea a mașinii de scris, pasagerul 
imprimă pe ecran denumirea lo
calității unde vrea să ajungă și ora 
la care ar dori să plece. Instanta
neu, mașina propune variante. Pa
sagerul optează pentru cea mai 
convenabilă și primește biletul... în 
150 de gări funcționează 400 de ase
menea aparate, fiecare dispunind 
de cite 5 000 de bilete pentru peste 
200 de rute feroviare.

științific și cultural
pașnice. Absolvenții ei au jucat și 
joacă un rol important în viața 
politică, științifică și culturală, con
tribuind la accelerarea progresului 
țării. Universitatea dispune in 
prezent de peste 2 000 de profe
sori și cercetători, care își desfă
șoară activitatea în cadrul a 14 fa
cultăți și 8 institute, cu 80 de ca
tedre. Anual, iși fac aici studiile 
peste 12 000 de tineri coreeni și 
numeroși studenți străini, înde
osebi din țările în curs de dezvol
tare. Fiind îmbogățită cu noi clă
diri spațioase. Universitatea se ex
tinde pe o suprafață de circa 
560 000 mp. Biblioteca ei științifi
că numără 2 milioane de volume. 
La dispoziția cadrelor didactice și a 
studenților se află o uzină de apa
rate optice, o uzină complexă pen
tru diferite lucrări practice, o gră
dină botanică și un centru zooteh
nic.

de producție
sînt îndreptate spre construirea de 
întreprinderi mici și mijlocii și 
ateliere meșteșugărești, O mare im
portanță se acordă în același timp 
producției de bunuri de larg con
sum, în scopul satisfacerii nevoilor 
populației.

Se fac, de asemenea, eforturi 
pentru perfecționarea mecanismu
lui de conducere economică, in di
recția creșterii spiritului organiza
toric și Îmbunătățirea sistemului 
de pregătire a cadrelor.

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de sâptămtnă (parțial 

color) • Floarea cintului, floarea 
dorului • Gala desenului animat
• Hărnicie șl pricepere. Reportaj
• ctntecul cuvintelor. Moment 
poetic • O clipă de înclntare. 
Muzică preclasică • O melodie in

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
Mare) : Harap Alb — 18; (sala Ate
lier) : D-ale Carnavalului — 15; (sala 
Amfiteatru) : Intre cinci șl șapte — 
18; (sala Studlo-99) : Medalion liric 
G. Topirceanu — 17
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : „Valori ca
merale românești". Georgiana Cioba- 
nu — vioară. Adrian Tomescu — pian
— 17,30; (Ateneul Român) : Recital 
de orgă Evghenia Ltșlțlna (U.R.S.S.)
— 19
• Opera Română (13 18 87) : Madame 
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouchc — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Intîlnire la metrou — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
nierdută — 18

Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
.sala Magheru) : Pădurea — 18; (sala 
Studio) : EX — 18.30
A Teatrul Gluleștl (sala Majestic.
14 72 34) : Amadeus — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 19
• Ansamblu! artistie „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : De tine dorul mi 
leagă — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) ; 
Urmărirea — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) : 
David Copperfield — 0; Ulte-1 nu e
- 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauțllor, 11 12 04) : Motanul Încălțat
- 15

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
După cum se știe, alături de 

sistemele Loto, Pronoexpres și 
Pronosport, de-a lungul anilor s-a 
impus tot mai mult LOZUL in 
PLIC, datorită simplității și ope
rativității formulei de joc. De re
ținut că, periodic, pe lingă seriile 
obișnuite, sint lansate și emisiuni 
speciale limitate, cum ar fi „LO
ZUL AUTOTURISMELOR", „LO
ZUL MARILOR CIȘTIGURI". pre
cum și alte serii de sezon. In fe
lul acesta se creează posibilitatea 

premieră • Telesport • Autograf 
muzical

14.45 Săptămina politică
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedla (color)
19,50 Primăvara șlagărelor (color). Con- 

cert-spectacol de muzică ușoară
30,40 Film artistic. „Vară și fum". 

Adaptare după piesa cu același 
titlu a iul Tennessee Williams. 
Cu : Laurence Harvey, Geraldine 
page, Rita Moreno, John McIntire. 
Regia : Peter Glenville

22.20 Telejurnal

• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87“ — 
15,30; 19

cinema

ACTUALITATEA SPQKTIVĂ
Sub egida „Daciadei”

SIBIU : întreceri finale ale celor mai mici sportivi ai țârii
Simbătă si duminică. Sibiul va fi 

gazda primitoare a unor importante 
finale pe plan național la înot, cros 
și orientare turistică, pentru cei mai 
mici sportivi ai tării.

După deschiderea concomitentă a 
celor trei concursuri, deschidere care 
se va produce azi dimineață, la 
ora 9,30, școlarii finaliști se vor 
senara spre locurile de întrecere.

înotătorii, în virstă de nouă ani. 
vor pleca la bazin spre a se întrece 
pentru trofeele și diplomele „Cupei 
pionierilor" la diferite stiluri și 
probe de spate, bras, liber, fluture, 
ștafete. Sînt înscriși micii înotători 
de la cluburi și cercuri de natație 
de pe lingă școli — cite opt finaliști 
la fiecare probă, din județele Argeș, 
Arad, Caraș-Severin. Sibiu, Maramu

CICLISM. Cea de-a 40-a ediție ju
biliară a competiției cicliste interna
ționale „Cursa Păcii" a continuat vi
neri cu etapa a 7-a, Praga — Par
dubice (148 km), cîștigată de rutie
rul sovietic Jamoldln Abdujaparov, 
cronometrat cu timpul de 3h44’09”. 
Cu primul pluton, la 10’’ față de 
învingător, au sosit și cicliștii ro
mâni Nicolae Aldulea și Constantin 
Căruțașu. Valentin Constantinescu și 
Cristian Neagoe au avut o intirziere 
de circa 2’. în clasamente nu au sur
venit modificări : la individual con
duce Olaf Ludwig (R.D.G.), iar pe 
echipe selecționata U.R.S.S. Astăzi 
se desfășoară etapa a 8-a : Pardu
bice — Harrachov (158 km).

FOTBAL. • La Ciudad de Mexi
co, in preliminariile turneului o- 
limpic de fotbal, echipa Mexicului a 
întrecut cu scorul de 6—0 selecțio
nata Insulelor Bermude. • „Cupa 
Bulgariei" la fotbal a fost cucerită 
de echipa Sredeț Sofia, învingătoa
re. cu scorul de 2—1 (2—0), in fi
nala disputată in compania formației 
Vitosa Sofia. Au asistat peste 40 000 
de spectatori. • în sferturile de fi
nală ale „Cupei U.R.S.S." la fotbal, 
echipa Dinamo Kiev a învins cu sco
rul de 4—0 (2—0) formația S.K.A.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 mal, ora 21 — 19 mai, ora 
21. In țară : Vremea va fi in general 
instabilă, în vestul șl sud-vestul țarii, 
unde nebulozitatea va fi mal accentua
tă, cu deosebire în prima parte a in
tervalului. Vor cădea ploi ce vor avea 
șl caracter de aversă, Însoțite de 
descărcări electrice și izolat de grin
dină. Cantitățile de apă pot depăși. 
Izolat, 15 litri pe metrul pătrat, în 24 

reș. Prahova. Bihor, Constanța, 
Brăila, precum și din București.

La parcul Sub Arini, alergători și 
alergătoare din categoriile 11—12 ani 
și 13—14 ani, reprezentind toate ju
dețele, vor parcurge distanțele de 
800 m, 1 000 m sau 1 200 m. in raport 
de virstă și sex. pentru trofeele 
„Crosului pionierilor".

A treia competiție națională pen
tru „Cupa pionierilor", ce se va des
fășura in pădurea Dumbrava, din 
imediata apropiere a Sibiului, este 
aceea de orientare turistică, pentru 
virstele 11—12 ani și 13—14 ani. La 
prima categorie de virstă, vor con
cura din partea județelor cîte o șta
fetă. formată dintr-un băiat și o 
fată, iar la categoria 13—14 ani, în
trecerile vor ti individuale, pentru 
fete și băieți.

Karpatî Lvov. Cel mal bun jucător 
de pe teren a fost cunoscutul inter
national Oleg Blohin, autorul a trei 
goluri.

în semifinale Dinamo Kiev va In- 
tîlni pe Dinamo Moscova, iar Tavrlâ 
Simferopol va juca in compania for
mației Dinamo Minsk.

POLO. în ziua a patra a „Cupei 
Mondiale" la polo pe apă, ce se des
fășoară la Salonic, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 12—7 
(2—1, 2—1, 6—1, 2—4) formația Ita
liei, iar selecționata R.F. Germania a 
dispus cu 14—9 (4—3, 2—1, 3—1, 5—4) 
de formația Cubei.

în clasament conduc echipele 
U.R.S.S, și R.F. Germania, cu cile 
7 puncte.

POPICE. Campionatele mondiale 
de popice pentru juniori vor fi găz
duite anul acesta de orașul vest- 
german Ingelheim. Intre 24 și 29 mal, 
la competiție tara noastră urmind să 
fie reprezentată, printre alții de Ion 
Ruge. Zoltan Fazekas, Nicolae Cris- 
tea. Istvan Zoverfi, Valentin Breban, 
Liviu Ghiță, precum si de Elena 
Bîrnaz. Liliana Băjenaru, Melinda 
Demeter. Simina Vodă, Adriana An- 
tonesei.

de ore. In celelalte regiuni, vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul variabil. Pe 
alocuri, in cursul după-amlezelor, se 
vor semnala averse de ploaie și des
cărcări electrice. Vintul va sufla slab 
pină la moderat cu intensificări de 
scurtă durată in sud-vestul tării. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse In
tre 6 si 16 grade, iar maximele intre 16 
șl 26 de grade, mal ridicate in sud- 
est. In București : Vremea va ti 
schimbătoare. Cerul variabil. Averse 
de ploaie si descărcări electrice, mai 
ales in prima parte a Intervalului. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila Intre 
io și 13 grade, iar maximele intre 23 
șl 26 de grade.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ „Science News1':

Un serios avertisment privind uriașele primejdii ale unei confruntări atomice

„Iarna nucleară" și consecințele sale 
asupra sistemelor agricole ale planetei

Ca urmare a unei confruntări nu
cleare masive ar pieri imediat un 
miliard de oameni din emisfera nor
dică, dar ar supraviețui, probabil, in 
celelalte zone ale planetei o popu
lație de patru ori mai mare — a 
apreciat Mark Harwell, director ad
junct al Centrului de cercetări eco- 
sistemice al Universității Corneli din 
Ithaca (New York). Ce-i așteaptă pe 
supraviețuitori nu se poate prevedea 
decît analizind modul in care eco
sistemele naturale și agricultura ar 
reacționa la „presiunile" create de 
războiul nuclear.

în iunie 1982, Comitetul Științific 
pentru Problemele Mediului Înconju
rător (S.C.O.P.E.) conchidea că pe
ricolul războiului nuclear depășește 
toate celelalte primejdii care ame
nință omenirea și habitatul ei. Trei 
luni mai tîrziu, o organizație înrudi
tă (cu sediul la Paris) — Consiliul 
Internațional al Uniunilor Științifice, 
din care face parte și Academia Na
țională de Științe a S.U.A. — solicita 
conducerii sale să dispună investiga
rea acestor efecte. S-a cerut, de ase
menea, redactarea unui „raport ne
subiectiv, documentat si ușor inteli
gibil cu privire la efectele unui răz
boi nuclear — fie ji limitat — asupra 
ființelor omenești si asupra altor 
părți ale biosferei".

La cea de-a șasea adunare gene
rală a S.C.O.P.E., convocată recent la 
Washington, raportul, cuprinzind do
uă volume, a fost dat publicității. Vo
lumul I se referă la efectele fizice șl 
atmosferice. Volumul II se ocupă de 
efectele biologice și a fost alcătuit de 
Harwell împreună cu Thomas Hut
chinson, de la Institutul de studii 
ecologice al Universității din To
ronto. Ceea ce se degajă, în special 
din volumul II, este o nouă perspec
tivă asupra fragilității sistemelor 
agricole care hrănesc planeta noastră.

„Am pus un accent deosebit asu
pra sistemelor agricole, deoarece a- 
cestea sint cele mai sensibile si. tot
odată. cele mai importante pentru 
oameni" — a explicat Harwell.

într-adevăr, perturbațiile climatice 
care ar fi declanșate de un schimb 
nuclear insumind, de pildă, 5 000 de 
megatone îndreptat asupra orașelor 
și țintelor militare importante (cum 
ar fi silozurile de rachete) indică 
posibilitatea ca productivitatea agri
colă să devină foarte mică sau nulă, 
pe o scară mergind pină la propor
țiile unei întregi emisfere (cea nor

dică), In prirpul an care ar urma 
războiului nuclear. Mai mult decit 
atit, puternica scădere a productivi
tății agricole s-ar putea extinde, in 
anii următori, și asupra celeilalte 
emisfere, chiar și în absenta unor 
efecte negative spectaculoase asupra 
climei. în consecință, foametea ar 
putea deveni cea mai importantă 
cauză a mortalității in urma unui 
război nuclear.

Analizele de pină acum cu privire 
la implicațiile unui război nuclear 
asupra agriculturii s-au concentrat 
cu precădere asupra răcirii accen
tuate — așa-numita „iarnă nucleară" 
— care s-ar produce în zona mediană 
a emisferei nordice, unde s-ar situa 
probabil principalul teatru de război. 
Un studiu estima că temperaturile ar 
scădea cu circa 35°C intr-un interval 
de numai citeva luni de la încheierea 
unei confruntări nucleare strategice.

O scădere medie de temperatură 
de numai 2°C pe durata sezonului de 
creștere ar fi de ajuns pentru a re
duce la jumătate producția de grîu, 
de pildă a Canadei, unul dintre prin
cipalii producători de griu pe plan 
mondial. O scădere medie de 2—5’C 
ar micșora producția de porumb pe 
tot cuprinsul emisferei nordice, mer- 
gtnd pină la eliminarea ei completă 
In zonele cele mai nordice. O zi sau 
două de frig deasupra limitei de în
gheț într-un moment extrem de deli
cat al perioadei de creștere ar fi do 
ajuns pentru nimicirea producției de 
orez.

Cerealele amintite sint importan
te. întrucît reprezintă Împreună 
aproximativ 70 la sută din energia 
nutritivă a lumii.

Dar nici nu este nevoie de Îngheț 
pentru a distruge producția agricolă. 
Răsadurile de porumb expuse timp 
de șase zile la o temperatură de 12’C 
nu mai pot sintetiza clorofila nici 
sub iluminare permanentă. Astfel, o 
temperatură nu mai mică de 12* *C  
provoacă tulburări metabolice grave. 
Dacă un frig de 6—8 zile poate afec
ta capacitatea de creștere a semințe
lor de porumb aflate In germinare, 
o lună de frig le poate distruge 
complet.

• Cucoana Chirița : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.13, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11.15; 13,30:
15,45; 18; 20. MELODIA (11 13 49) — 
9; 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 14; 18
• O Zi la București : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18; 
20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20.15
• Pacea — victorie a rațiunii : FES
TIVAL (15 63 84) — 9: 11.30; 14;
16.45: 19
• Haiducii lui Șaptecai : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11; 13: 15: 17: 19
• Răzbunarea haiducilor : LIRA
(317171) — 9: 11; 13; 15; 17: 19
• Recital in grădina cu pitici : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15: 17; 19
O Primăvara bobocilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Greșeală fatală : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Program special pentru copil și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11: 
13; 13; 17: 19
• După faptă șl răsnlată i TTM”UP’ 
NOI (15 6110) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Locuri in inimă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17; 19
• Medalion Visconti : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30: 12; 14.30: 17: 19.30
• Pădureanca : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17: 19
• Intîlnire pe Calea Lactee : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15: 17; 19
• Desculț in parc : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13: 15: 17; 19

de a se acorda și ciștiguri supli
mentare din fondul special al 
sistemului, cu efecte deosebit de 
avantajoase pentru șansele parti- 
clpanților. Atractivltatea sistemului 
este dată șl de gama largă și va
riată de ciștiguri, intre care se 
disting, alături de importantele 
sume de bani, autoturisme „Dacia 
1 300". Ca de obicei, cheia suc
cesului stă în perseverenta cu care 
participanții Își Încearcă șansele.

Luminozitatea scăzută poate, la 
rindul ei, cauza consecințe agricole 
grave. Previziunile climatqlogice a- 
rată că, în perioada postbelică de 
acute perturbații ecologice, lumina 
s-ar putea reduce cu 90 la sută sau 

mult mai mult In zona mediană a 
emisferei nordice. Dacă lumina sola
ră care parvine la culturi s-ar re
duce atit de mult, plantele riscă să 
primească insuficientă lumină ; epui- 
zindu-și rezervele de lumină ele vor 
muri.

O altă perturbație ar fi cantitatea 
redusă de precipitații. După unele 
prognoze, precipitațiile s-ar putea 
reduce in anumite regiuni cu 25—50 
la sută. Abateri mai mari, mergind 
pină la 30 la sută, se înregistrează 
astăzi doar in zonele aride din Afri
ca, Peninsula Arabică, Australia, 
Arctica, precum și In deșerturile din 
America de Nord și Asia Centrală.

Creșterea nivelului de lumină 
ultravioletă ca urmare a reducerii 
cantității stratosferice de ozon ar fi 
o altă sursă de efecte negative asu
pra plantelor de cultură. Plantele și 
animalele au mecanisme de protecție 
Împotriva unor anumite niveluri de 
radiații ultraviolete, însă aceste me
canisme ar fi ineficiente in condițiile 
unei creșteri considerabile a iradierii.

în sfîrșit, o Întreagă gamă de 
agent! poluanți generați de război ar 
putea afecta agricultura, în special 
in zona efectivă a confruntării. O 
ploaie acidă cu pH de 2,4 ar afecta 
săptămlni la rînd latitudinile media
ne ale emisferei nordice. Incendiile 
declanșate de bombe ar umple aerul 
cu imense cantități de compuși 
toxici pentru plante : oxizi! de azot, 
ozonul, monoxidul de carbon și di- 
oxidul de sulf.

în concluzie, după un război nu
clear, producția agricolă din cea mai 
mare parte a lumii ar fi probabil 
serios afectată pe o perioadă de cel 
puțin cițiva ani. Perturbarea comer
țului mondial cu mărfuri importante 
pentru agricultură — ingrășămintele, 
pesticldele și combustibilul pentru 
tractoare — ar putea reduce și mai 
mult producția alimentară. Reduce
rea acestor elemente Indispensabile 
agriculturii intensive ar putea, ea 
singură, să cauzeze o scădere cu 50 
la sută a productivității agricole.

Dar nici această previziune nu ne 
ajută să măsurăm amploarea reală a 
foametei care ar urma. Pentru a- 
ceasta. trebuie să luăm in considera
re nu numai capacitatea unei regiuni 
de a-și asigura hrana, ci și rezervele 
de hrană de care aceasta ar dispune 
la izbucnirea unui război, Qr, aceste 
rezerve sînt, cum se știe, foarte li
mitate.



Manifestări consacrate aniversării
independenței de stat a României

Continuă, in diferite țări ale lumii, seria manifestărilor care mar
chează Ziua independenței de stat a României, Ziua victoriei asupra fas
cismului si Ziua eroilor patriei.

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale de colaborare
economică și cooperare industrială și tehnologică dintre 

România si Narea Britanie»
TIRANA 15 (Agerpres), — In ca

drul reuniunii organizate la Tirana 
au fost evocate semnificația procla
mării Independenței de stat a Româ
niei, momente ale luptei poporului 
român pentru libertate și neatîrnare, 
aspecte ale realizărilor obținute de 
România in anii construcției socialis
mului, îndeosebi în ultimele două de
cenii.

Au fost evidențiate Inițiativele și 
contribuția României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu în direcția 
promovării aspirațiilor de pace, 
prietenie și colaborare internațională.

La manifestare au participat pre
ședintele Academiei de științe a 
R.P.S. Albania, adjuncți ai miniștri
lor afacerilor externe, comerțului 
exterior, transporturilor, alte oficia
lități albaneze.

Totodată, televiziunea albaneză a 
prezentat un film artistic românesc.

RABAT 15 (Agerpres). — Sub aus
piciile Asociației social-culturale 
„Marele Atlas", la Universitatea din 
Marrakesh au fost inaugurate o ex- 
pcpiție de carte românească în care, 
la loc de frunte, sînt prezentate lu- 
crăzi dedicate personalității și operei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu apă
rute în Maroc, Franța, Italia și în alte 
țări, precum și expoziția de foto
grafii „România de azi", înfățișînd 
aspecte semnificative ale dezvoltării 
multilaterale a țării noastre.

BONN 15 (Agerpres). — La Bonn 
a avut loc o seară culturală la care 
au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.F.G., istorici, ziariști, oameni de 
afaceri. Â fost organizată o expozi
ție de carte social-politică, ști
ințifică și istorică, la loc de 
cinste aflindu-se operele tovarășului 
Nicolae Ceatușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. De ase
menea, au fost prezentate filmele 
documentare „Independența — per
manență la români" și „România, 
țară în plină dezvoltare".

Cu aceeași ocazie, o donație de 
cărți a fost făcută Universității din 
Heidelberg. Rectorul universității a 
exprimat calde mulțumiri, apreciind 
în mod deosebit lucrările pri
mite. Au fost oferite lucrări din 
gindirea social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lucrări științifice 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. Donația a

Luări de poziție în favoarea încetării conflictului 
dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat o declarație in care con
damnă ferm continuarea folosirii ar
melor chimice in conflictul dintre 
Iran și Irak, transmit agențiile de 
presă. După consultările desfășurate 
pe baza unei comunicări a secretaru
lui general al O.N.U. și a raportului 
întocmit de misiunea de experți a 
Națiunilor Unite- în problema res
pectivă, membrii consiliului con
damnă, de asemenea, continuarea a- 
cestui conflict, care provoacă grele 
pierderi umane și materiale, peri
clitează pacea și securitatea în re

ULAN BATOR: încheierea lucrărilor 
Congresului sindicatelor mongole

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
La Ulan Bator s-au încheiat lucră
rile celui de-al XIII-lea Congres al 
sindicatelor mongole, care a dezbătut 
sarcinile organizațiilor sindicale în 
actuala etapă de edificare a societă
ții socialiste în R. P. Mongolă. In 
cadrul lucrărilor. Jambin Batmunh, 

cuprins, de asemenea, lucrări de is
torie, volume de referință despre 
România, cărți ale unor cunoscut! 
scriitori români traduse în limba 
germană.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
La New York a avut loc o manifes
tare culturală. în expunerea prezen
tată au fost evocate lupta eroică a 
poporului român pentru libertate și 
neatîrnare. pentru apărarea ființei 
naționale, pentru realizarea unității 
de stat, precum și semnificația zilei 
de 9 Mai pentru destinele țării noas
tre. pentru propășirea economico- 
socială, de sine stătătoare a națiunii 
române. Au fost evidențiate, de ase
menea. realizările remarcabile obți
nute de poporul nostru în anii socia
lismului, politica externă activă a 
României pusă în slujba progresului 
social, păcii și înțelegerii între po
poare.

A fost deschisă o expoziție de 
carte social-politică și istorică româ
nească. în cadrul căreia au fost 
prezentate lucrări din gindirea 
social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. De ase
menea. a fost organizată o expoziție 
documentară de fotografii dedicată 
evenimentului. Filmul documentar 
„România — o țară în plină dezvol
tare" a întregit programul manifes
tării.

Au participat oameni de cultură și 
artă, reprezentanți ai O.N.U., cadre 
universitare, un numeros public.

Tot cu același prilej, la Ambasada 
României din Washington a fost 
deschisă o expoziție documentară de 
fotografii și de carte, urmată de o 
întîlnire cu un grup de profesori și 
studenți din mai multe state de pe 
coasta de est a S.U.A.. în cadrul 
căreia a fost subliniată semnificația 
proclamării independenței de stat a 
României.

Au mai avut loc manifestări simi
lare în diferite centre universitare 
din S.U.A.

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — In 
colaborare cu Asociația de prietenie 
Suedia-România, la Stockholm a fost 
organizată o manifestare culturală. 
Au fost prezentate expoziția docu
mentară de fotografii „Imagini din 
România", precum și panouri înfăți
șînd diferite zone turistice ale țării 
noastre.

giune și amenință să afecteze și alte 
state.

BEIJING 15 (Agerpres). — Conti
nuarea războiului dintre Iran și Irak 
provoacă noi suferințe popoarelor 
celor două țări, a declarat premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Zhao Ziyang, cu prilejul pri
mirii delegației Comitetului Ligii A- 
rabe însărcinat cu găsirea de soluții 
pentru încetarea acestui război. Pre
mierul a exprimat îngrijorarea Chi
nei in legătură cu escaladarea osti
lităților dintre cele două țări și s-a 
pronunțat pentru necesitatea instau
rării păcii și securității in zonă.

secretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R. P. Mongole, a rostit 
o cuvîntare.

Președinte al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Mongolă a 
fost reales Batocirîn Luvsanțeren.

La congres a participat și o dele*  
gație a U.G.S.R.
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LONDRA 15 (Agerpres). — în pe
rioada 11—15 mai au avut loc, la 
Londra, lucrările celei de-a XlV-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică si 
cooperare industrială și tehnologică 
dintre România și Marea Brttanie.

Pornind de la înțelegerile existen
te, a fost analizat stadiul relațiilor 
bilaterale, convenindu-se, totodată, 
măsuri concrete pentru dezvoltarea 
și amplificarea lor în continuare în 
domeniile construcțiilor de mașini,

Ședinfa Prezidiului R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Lazar Moisov a fost ales președinte al Prezidiului R.S.F.I.

BELGRAD 15 (Agerpres) — Pre
zidiul R.S.F. Iugoslavia, întrunit vi
neri la Belgrad, a ales pe Lazar 
Moisov în funcția de președinte al 
acestui organism pe perioada urmă
toarelor 12 luni, iar pe Hamdia 
Pozderaț în funcția de vicepreședin
te al Prezidiului R.S.F.I. pentru ace
lași interval — transmite agenția

★
BELGRAD 15 (Agerpres); — Ra

portul anual al Prezidiului R.S.F.I. 
privind politica internă si externă 
prezentat Adunării R.S.F.I. acordă o 
atenție specială situației economice, 
modului in care se înfăptuiește Pro
gramul pe termen lung de stabilizare 
economică — transmite agenția Ta
niug. Se apreciază că în cei trei 
ani care au trecut de la adoptarea 
acestui program s-au înregistrat 
anumite rezultate pozitive, dar si
tuația in ansamblu este nesatisfăcă
toare, iar în unele sectoare ea chiar 
se înrăutățește. Problema principală 
o constituie, în continuare, rata înal
tă a inflației. In raport se sublinia
ză că. pentru ca rata acesteia să 
poată fi redusă, este necesar să spo
rească eficienta economică, să se 

.pună capăt subvențiilor, să fie eli
minat fără ezitare consumul fără 
acoperire, să fie respectată discipli
na financiară, să se renunțe la pro
ducția fără perspective.

CONSULTĂRI LA BERLIN. 
Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germa
ne, a conferit, vineri, la Berlin cu 
Hans Jochen Vogel. președintele 
P.S.D. din R.F. Germania. Potrivit 
agenției A.D.N., din 1983, aceasta

Ieste cea de-a cincea întilnire din 
cadrul consultărilor regulate dintre 
cele două partide.

ILA ROMA au avut loc convorbiri 
Intre Alessandro Natta, secretarul 
general al P.C. Italian, și Milanko 

IRenovița, președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I., care a efectuat o 
vizită în Italia. Au fost examinate 
cooperarea dintre cele două partide 

Iși unele aspecte ale situației inter
naționale. informează agenția 
Taniug.

j LA GENEVA au continuat tra
tativele sovieto-americane cu pri-

Ivire la armele nucleare și cosmice. 
Agenția T.A.S.S. relatează că săp- 
tămîna aceasta au avut loc intense 
dezbateri în toate cele trei grupe 

electronicii și electrotehnicii, indus
triei chimice și petrochimice.

A fost semnat protocolul sesiunii, 
care asigură un cadru favorabil dez
voltării raporturilor economice ro- 
mâno-britanice.

Delegația română a fost condusă 
de Vasile Mihail Micu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar delegația britanică de Alistair 
Hunter, subsecretar la Departamen
tul Comerțului și Industriei.

Taniug. Lazar Moisov și Hamdia 
Pozderaț își vor prelua funcția la 
16 mai.

Potrivit Constituției țării, președin
tele și vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F.I. sînt aleși anual, prin rotație, 
din partea diferitelor republici sau 
provincii, în conformitate cu o or
dine fixă.

★
în partea consacrată problemelor 

de politică .externă, referindu-se la 
relațiile cu țările vecine și balcani
ce, raportul arată că Iugoslavia do
rește să promoveze in continuare re
lații prietenești și de cooperare mul
tilaterală cu statele din zonă. în 
cadrul acestor relații. Iugoslavia a-, 
cordă o importantă esențială respec
tării principiilor independentei, su
veranității. integrității teritoriale, 
inviolabilității frontierelor, egalității 
și neamestecului în treburile interne.

în ceea ce privește relațiile cu 
România, documentul subliniază că 
aceste relații sint multilaterale și 
prietenești, ocupă un loc important 
în cadrul „politicii iugoslave de bună 
vecinătate", iar permanentele schim
buri de vederi referitoare la rela
țiile bilaterale și internaționale con
stituie un „element important și un 
impuls pentru colaborarea dintre 
cele două țări".

E DE PRESA
scurt

I
de lucru — rachetele cu rază me
die de acțiune, armele cosmice și 
armele strategice ofensive.

LA MOSCOVA s-au încheiat lu
crările celef de-a IV-a întîlnirâț. 
dialog a reprezentanților organiz.WlSW 
(iilor antirăzboinice. Au participai 
delegații ale organizațiilor naționale 
și internaționale din 40 de țări ale 
lumii. în cadrul dezbaterilor s-a 
subliniat necesitatea ca, în prezent, 
să se treacă de la declarații gene
rale la măsuri concrete care să 
ducă Ia asigurarea păcii și secu
rității tuturor popoarelor.

ACORD. Un acord de cooperare 
științifică și tehnologică pe termen 
lung a fost semnat la Beijing în
tre R.D. Germană și R.P. Chineză. 
Documentul, citat de agenția China 
Nouă, prevede extinderea cooperă
rii celor două țări în perioada 
1986—1990 în domeniile geologiei, 
industriei carbonifere, energiei nu
cleare, chimiei și metalurgiei.

MOSCOVA ; Convorbiri 
sovieto-franceze

MOSCOVA 15 (Agerpres), — La 
Moscova a avut loc, vineri, o întîl
nire între Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și pri
mul ministru al Franței, Jacques 
Chirac. După cum relevă agenția 
T.A.S.S., s-a efectuat, un amplu 
schimb de păreri asupra problemelor 
dezarmării, eliberării Europei de 
arma nucleară, precum și asupra po
ziției adoptate de țările membre ale 
N.A.T.O. și de opinia publică inter
națională față de propunerile sovie
tice cu privire la rachetele nucleare 
cu rază medie de acțiune și la cele 
operativ-tactice. Au fost abordate, 
de asemenea, aspecte legate de nece
sitatea depășirii sărăciei într-o mare 
parte a globului, a instaurării unor 
noi raporturi „Nord-Sud".

în favoarea eliminării 

rachetelor cu rază medie

de acțiune din Europa
BERLIN 15 (Agerpres). — în scri

sori adresate. de către Erich Honec
ker, secretar general al C.C.. al 
P.S.U.G.,. președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, primilor mi
niștri ai 
Belgiei, 
Thatcher 
Martens, 
pînă acum șansele pentru 
unui prim pas important pe calea 
limitării înarmărilor și dezarmării 
nu au fost mai mari, că toate sta
tele trebuie să fie de acord cu 

Olandei, Marii Britanii și 
Ruud Lubbers,

și, respectiv,
se subliniază că

Margaret 
Wilfried 

niciodată 
realizarea

„opțiunea zero" in ce privește rache
tele cu rază medie de acțiune și să 
contribuie, fiecare după posibilități, 
la semnarea unui acord în acest sens 
— transmite agenția A.D.N. E. Ho
necker a chemat guvernele celor trei 
țări occidentale să utilizeze influ
ența lor politică pentru a nu se 
tergiversa semnarea unui acord asu
pra rachetelor cu rază medie de 
acțiune de pe continentul european.

SITUAȚIA DIN SUDAN. Sub 
președinția lui Ahmed Mirghan. 
Consiliul Suprem de Stat din Su- | 
dan a examinat situația din țară ca 
urmare a demisiei prezentate de . 
guvernul condus de Sadek El Mah- I 
di. După cum informează agenția 1 
M.E.N., instanța supremă urmează 
să promulgheze în următoarele zile 
un decret privind formarea unui | 
nou cabinet.

GUVERNATORUL GENERAL AL I 
INSULELOR FIJI, Ratu Penaia 
Ganilau, a condamnat lovitura de > 
stat militară condusă de colonelul I 
Sitiveni Rabuka și a declarat starea • 
de urgentă pe întregul teritoriu 
național. El a declarat că își asu
mă' controlul asupra tării. îh'con- | 
formitate cu, Constituția în vigoare, i 
După cum s-a mai anunțat, lovi- . 
tura de stat militară a survenit la I 
citeya săptămini după alegerile ge- 
nerale, in urma cărora fusese for
mat un guvern condus de premie
rul Timoci Bavadra.

PREȘEDINTELE ISLANDEI, Vig- | 
dis Finnbogadotir, a încredințat 
misiunea formării noului guvern * 
președintelui Partidului Indepen
denței, Torstein Paulsson. Primind 
mandatul, Paulsson a declarat că I 
partidul său intenționează să for
meze un guvern în cadrul unei I 
coaliții alcătuite din cel mult trei 
partide.

Congresul al Xll-Iea ai Partidului Comunist din Grecia

Mesajul de salul 
transmis de reprezentantul P.C.R.

ATENA 15 (Agerpres). — La Atena 
au continuat lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist din Grecia. Delegațiile unor 
partide comuniste și muncitorești, 
ale unor mișcări de eliberare națio
nală, participante la lucrări, au a- 
dresat saluturi congresului.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. repre
zentantul partidului nostru, tovară
șul Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiului 
Central de Partid, a transmis parti- 
cipanților la congres un cald salut 
tovărășesc, împreună cu cele mai 
bune urări de succes în desfășurarea 
lucrărilor.

După ce a exprimat satisfacția 
pentru bunele raporturi de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre 
partidele noastre si convingerea că 
ele vor cunoaște o dezvoltare susți
nută și in viitor, vorbitorul a arătat ;

Partidul și statul nostru desfășoa
ră o largă activitate internațională 
în vederea dezvoltării relațiilor de 
colaborare și prietenie cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de Ofin- 
duire socială, de participare activă 
la lupta pentru dezarmare și pace, 
pentru o largă colaborare internațio
nală. Ne-am pronunțat, întotdeauna, 
pentru soluționarea în mod indepen
dent a problemei retragerii rachete
lor cu rază medie de acțiune din 
Europa, ca un prim pas spre elimi
narea armelor nucleare de pe con
tinentul european și din întreaga 
lume. Milităm, in același timp, pen
tru reducerea substanțială a arma
mentelor convenționale, a efective
lor și cheltuielilor militare. Conside
răm că propunerile formulate de ță
rile socialiste din Tratatul de la Var
șovia, ca și o serie de propuneri ale 
altor state formează o bază bună 
pentru organizarea tratativelor în 
acest domeniu.

România acționează perseverent 
pentru dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate între țările din Balcani, 
pentru transformarea acestei regiuni 
intr-o zonă liberă de arme nucleare 
și arme chimice, fără baze militare 
străine, și sprijină crearea unor ase
menea zone in nordul și centrul Eu

Deschiderea lucrărilor Congresului Partidului Socialist 
Unit din Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 15 (A- 
gerpres). — Vineri s-au deschis lu
crările celui de-al VIII-lea Congres 
al Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental. Pe agenda lu
crărilor figurează examinarea acti
vității partidului in -perioada care a

Sesiunea Grupului de planificare 
nucleară al N.A.T.O.

OSLO 15 (Agerpres). — în loca
litatea norvegiană Stavanger s-au 
încheiat, vineri. lucrările sesiunii de 
două zile a Grupului de planificare 
nucleară al N.A.T.O., Ia care au 
participat miniștrii apărării din 14 
țări membre — cu excepția Fran
ței si Islandei. care nu fac parte 
din structurile militare ale pactului 
nord-atlantic. Un loc central in ca
drul reuniunii l-au ocupat recente
le propuneri ale U.R.S.S. referitoa
re la lichidarea rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune si a ra
chetelor operativ-tactice din Europa 
— informează agențiile de presă.

Comunicatul sesiunii — citat de 
agenția T.A.S.S. — relevă că mi
niștrii apărării nu au reușit să elabo

ropei, în alte regiuni ale continen
tului nostru și ale lumii — a conti
nuat vorbitorul.

Totodată, țara noastră se pronunță 
ferm și acționează consecvent pen
tru eliminarea forței si amenințării 
cu forța din relațiile internaționale 
și soluționarea tuturor conflictelor 
numai prin tratative, pentru rezol
varea globală a problemelor subdez
voltării, inclusiv a celei privind da
toriile externe, care împovărează ță
rile în curs de dezvoltare, și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Partidul nostru apreciază că ac
tuala situație internațională, care se 
menține deosebit de gravă si com
plexă, impune, mai mult ca oricînd. 
să se intensifice lupta tuturor for
țelor progresiste si democratice pen
tru o politică nouă, de dezarmare, de 
independență, de asigurare a dreptu
lui fundamental al oamenilor, al 
națiunilor, la viață, la existentă li
beră și demnă, la pace. în acest 
spirit. Partidul Comunist Român 
menține și dezvoltă o largă colabo
rare cu partidele comuniste si mun
citorești, militează pentru realizarea 
unei noi unități între toate aceste 
partide, bazată pe deplina egalitate, 
pe respectarea independentei si a 
dreptului fiecărui partid de a-si sta
bili de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, co
respunzător condițiilor concrete in 
care își desfășoară activitatea, fără 
nici un amestec din afară. în același 
timp, partidul nostru conlucrează tot 
mai strîns cu partidele socialiste, 
social-democratc, cu toate forțele 
progresiste, democratice de pretutin
deni în lupta pentru dezarmare si 
pace, pentru soluționarea construc
tivă, în interesul tuturor popoarelor, 
a gravelor și complexelor probleme 
ce confruntă lumea contemporană.

Avem convingerea că aceste forțe, 
acționind intens și în deplină unita
te, pot să determine o schimbare a' 
cursului evenimentelor international 
le, să asigure triumful rațiunii, salv- 
gardind pacea.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
urări de succes în îndeplinirea hotă- 
ririlor congresului, spre binele și 
prosperitatea poporului elen prieten, 
al cauzei păcii si socialismului.

trecut de la precedentul congres, 
stabilirea sarcinilor viitoare ale 
partidului.

Raportul Ia congres a fost prezen
tat de Horst Schmitt, președintele 
P.S.U. din Berlinul occidental.

reze o poziție comună asupra pro
blemelor legate de rachetele operă- 
tiv-tactice. S-a precizat că dezba
terea problemei eurorachetelor ur
mează să fie continuată și Ia se
siunea Consiliului N.A.T.O.. la ni
velul miniștrilor afacerilor externe, 
care va avea loc în zilele de 11—12 
iunie în capitala Islandei — Reyk
javik.

LONDRA 15 (Agerpres) — într-o 
declarație citată de agenția Taniug, 
un purtător de cuvînt al Foreign 
Office-ului a relevat că Marea Bri- 
tanie acceptă în principiu propu
nerea U.R.S.S. privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie și scurtă de 
acțiune din Europa.

DREPTURILE OMULUI 1N CONFRUNTARE 
CU REALITĂȚILE DIN LUMEA CAPITALULUI

Agravarea șomajului, incertitudinile vieții so
ciale, lipsa unui ideal uman sint fenomene care 
cunosc o tot mai largă proliferare in rindul ti
neretului din numeroase state capitaliste. Ca re
zultat direct al acestor fenomene profund nocive, 
alienarea și marginalizarea, refugiul in droguri, 
criminalitatea și cultul violenței sint reflectări ale 
unei situații fără ieșire in care se zbat numeroși 
tineri din aceste țări. Asemenea manifestări con
stituie adevărate capete de acuzare la adresa 
unei societăți care, așezind pe prim plan dobin- 
direa profitului - sub paravanul așa-zisei „liber
tăți individuale" și al „democrației nelimitate" - 
lezează grav drepturile reale ale omului. Sint fe
nomene care, afectind grav condițiile de existență 
ale individului, se cer curmate in numele promo
vării adevăratului umanism, al unei inalte răs
punderi pentru destinele generației tinere.

Marginalizarea și violența - „refugiul" 
unei generații fără perspective

Pornind tocmai de la asemenea considerente 
principiale, România a propus in cadrul reuniunii 
general-europene de la Viena convocarea unei 
conferințe europene al cărui obiectiv să-l consti
tuie examinarea situației tineretului in statele 
participante și convenirea unor măsuri corespun
zătoare in vederea asigurării condițiilor necesare 
eradicării șomajului, analfabetismului, violenței, 
criminalității, a marginalizării sociale, care afec
tează viața și destinele a milioane și milioane de 
tineri. In deplină consonanță cu prevederile Ac
tului final de la Helsinki, cu recomandările 
adoptate de O.N.U. cu prilejul marcării Anului 
Internațional al Tineretului, propunerea României 
este menitâ să contribuie la cristalizarea unor so
luții constructive pentru toate aceste racile care 
afectează profund condiția tineretului în lumea 
occidentală.

Escalada delincvenței juvenile
Criminalitatea, violența, manifestările de delinc

ventă juvenilă de tot felul au încetat de mult să 
mai fie evenimente intimplătoare in majoritatea, 
țărilor capitaliste. Dimpotrivă, asemenea fenomene 
au căpătat un caracter endemic.

• Anul trecut, în R.F. Germania criminalitatea a 
cunoscut o creștere record, a declarat președintele 
Uniunii lucrătorilor din poliția judiciară vest-germană. 
Potrivit afirmației sale, au fost înregistrate peste 4,3 
milioane cazuri de încălcare a legii, dintre care două 
treimi le-au constituit furturile — in cea mai mare 
parte comise de tineri. Peste 1 000 de persoane din 
această țară și-au pierdut viața din cauza activității 
„crimei organizate", adică a bandelor constituite 
după principiul unei ierarhii precise.

• „Violența a devenit o gravă amenințare în An
glia — scrie ziarul «GUARDIAN». Crimele și violen
țele au atins un asemenea grad încît pun în pe
ricol însăși stabilitatea țării. Ceea ce îngrijorează în 
mod deschis este creșterea criminalității în rindul ti
neretului. Intr-un singur an, mai mult de jumătate din 
cei arestați-pentru comiterea de acte criminale au 
fost tineri sub 21 de ani. Aproape o treime din cei 
arestați pentru diferite delicte sînt copii și tineri. «Țara 
noastră a devenit o țară a violenței și acest lucru este 
tragic — spunea șeful secției de criminalistică a 
Scotland Yord-ului, John Wilson. Violența nu este o 
noțiune care să fie determinată de un anumit tip de 
oameni, ci de un anumit tip de societate. Numai li-

chidind tarele societății se poate lovi in rădăcinile 
criminalității»".

• Parisul și-a cîștigat nefericitul titlu de „cel mai 
nesigur oraș" din Europa occidentală - indică cifrele 
privind criminalitatea, date publicității de Centrul de 
informații al asociației franceze de asigurări. Astfel, 
potrivit unei statistici efectuate în 16 mari orașe din 
lumea occidentală, la Paris se înregistrează circa 185 
delicte — de la omucideri pînă la furturi de mașini - 
la 1 000 de locuitori, față de 168 la Frankfurt pe 
Main, 159 la Copenhaga, 156 la Amsterdam, 89 la 
Londra - majoritatea comise de tineri.

• „A crescut considerabil numărul spargerilor și al 
furturilor, al vandalismului și al escrocheriilor cu 
cecuri", se relatează în raportul șefului poliției daneze. 
Intr-o perioadă de 12 luni, poliția a înregistrat aproa
pe o jumătate de milion de încălcări ale codului pe
nal, cu o creștere de 8,4 la sută față de perioada 
anterioară. In legătură cu diferitele tipuri de delic
te se arată că s-au înregistrat 6 448 cazuri de vio
lență, din care 64,8 la sută au fost atacuri nepro
vocate. S-au mai înregistrat 513 violuri și 1 157 de 
atentate la pudoare. Spargerile totalizează 116 589 
cazuri. Vandalismul - unul din fenomenele ultimilor 
ani — a crescut în perioada de referință cu 20 la sută, 
atingînd cifra de 32 564. Șeful poliției relevă că nu
mărul acestora a crescut foarte mult, ritmul lor de
pășind alte tipuri de delicte. (După „BERLINGSKE 
TIDENDE" - Copenhaga).

Școala — arenă a violentei9 9
lată declarațiile lui Bob Terțe, funcționar la Inspectoratul școlar al 

orașului New York, care nu necesită nici un fel de comentariu :
„Statisticile relevă o tendință alarmantă de creștere a actelor de 

violență în șaolile din S.U.A. Anual, peste 75 000 cadre didactice sînt 
ținta unor atacuri din partea elevilor, unele soldate cu serioase răniri. 
Numărul violurilor și atacurilor tilhărești în perimetrul școlii a sporit con
tinuu. Peste 100 așezăminte de învățămint din New York, de pildă, sint 
calificate drept «deosebit de periculoase». La controalele efectuate, în 
numai șase luni, s-au găsit în școlile orașului 1 600 revolvere, pumnale și 
alte arme. Situația a ajuns atît de gravă incit a fost lansată ideea 
angajării unor polițiști care să se ocupe de asigurarea ordinii în școli.

Ceea ce se întîmplă în școli nu trebuie văzut separat de ceea ce se 
întîmplă în oraș. Copiii aduc arme la școală deoarece ei pot să le cum
pere la primul colț de stradă. Mulți le poartă asupra lor pentru a se 
autoapăra, deoarece se tem că vor fi terorizați de colegi. Alții sint 
obligați ca, în drum spre casă, să traverseze zone periculoase unde pot 
fi oricînd atacați și jefuiți".

Expresia curentă a 
disperării: sinuciderile
Numeroși tineri, care-și văd spulberate speranțele de afirmare, 

aspirațiile cutezătoare specifice vjrstei, se simt tot mai înstrăinați de 
viața socială, caută consolare pentru dezamăgiri în droguri și alcool. 
Dar mulți, tot mai mulți recurg la soluția disperată a sinuciderii.

In Franța, sinuciderea este a doua cauză de deces la categoria de 
vîrstă 15-24 ani - relatează cotidianul „Le Figaro". Această constatare, 
bazată pe cifrele publicate de către „Institutul național pentru sănă
tate și cercetare medicală", a servit drept bază de discuții celor 120 
de specialiști reuniți la Bordeaux în cadrul unui simpozion pe tema : 
„Sinuciderea și instituțiile". Datele examinate cu acest prilej au dus 
la o altă constatare îngrijorătoare : numărul de sinucideri la tineri s-a 
dublat în ultimii 20 de ani.

„Există nenumărate motive care pot determina pe cineva să-și pună 
capăt zilelor - scrie „Der Spiegel" - și acestea nu lipsesc nici în 
R.F.G. Dar faptul ca patru persoane foarte tinere să se sinucidă în co
lectiv este ceva excepțional, care merită să fie luat in considerație. In- 
tîmplarea s-a petrecut într-o pădure în apropiere de Aquisgrana - tineri 
între 15 și 19 ani s-au închis intr-un automobil cu motorul pornit, au cu
plat țeava de eșapament spre interiorul mașinii și s-au lăsat intoxicați 
cu gaze. într-o scrisoare adresată părinților, unul dintre ei dezvăluie mo
tivele acestui act tragic : a pune capăt unei vieți sterile. Hubert Kleinix, 
procuror, a spus în legătură cu gestul acestora : „cei patru tineri nu ve
deau nici o perspectivă și erau conștienți de neputința lor".

„CEREM DREPTUL LA ÎNVĂȚĂTURĂ!“

Demonstrație a copiilor de emigranți, cărora li se refuză accesul, in 
condiții egale, la instituțiile de școlarizare ■

„Cauza cauzelor": 
tarele sociale

„Numeroși specialiști de pres
tigiu, care se ocupă de proble
ma criminalității, relevă, prin
tre cauzele care generează 
acest fenomen, imposibilitatea 
gâșirii unui loc de muncă 
de către tineri, care cel mai 
adesea îngroașă rindurile lumii 
interlope, precum și creșterea

influenței și practicilor .«noilor 
religii» care proliferează ca ciu
percile. Aproape toți experții 
își exprimă nedumerirea și ne
putința de a avansa rețete 
pentru vindecarea acestei ma
ladii a societății occidentale". 
(Revista „U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT").

In pofida semnalelor de alarmă lansate de sociologi, pedagogi 
și .medici, escalada actelor de violență, intr-un larg evantai de 
manifestări - omucideri, jafuri, spargeri, răpiri, agresiuni - sti
mulate de așa-zisele „libertăți democratice", care permit și favo
rizează propagarea acestor fenomene, inclusiv prin mijloace de 
informare in masă și procurarea lesnicioasă a armelor de foc, 
continuă să facă ravagii în majoritatea statelor occidentale. Sub 
impactul lor destructiv are loc un proces care alterează, alienează 
și chiar anihilează personalitatea umană. Așa cum recunosc surse 
cu autoritate din înseși țările respective, cauzele care generează 
asemenea fenomene țin, in fapt, chiar de natura orinduirii capi
taliste. Ele sint consecința multiplelor discriminări, frustrări și în
grădiri in calea afirmării tinerilor intr-o societate bazată pe injus
tiție și exploatare.
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