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ai muncii 
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SESIUNE OMAGIALĂ CONSACRATĂ CELEI DE-A 35-Al 
ANIVERSĂRI A CREĂRII ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

Angajamentul tinerei generații ! 
de a învăța si munci cu dăruire 
pentru a răspunde grijii părintești 

a partidului, a întregii societăți

ferme de a îndeplini exemplar programul de dezvoltare și modernizare a economiei, de a cinsti cu realizări
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A CONTINUAT IERI
VIZITA DE LUCRU ÎN ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a continuat, vineri, dialogul de lucru început în ziua pre
cedentă cu colectivele unor mari unități economice și de cer
cetare bucureștene, direct și puternic implicate în realizarea 
sarcinilor de mare răspundere înscrise în documentele Con
gresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., în pro
gramele stabilite în domeniul economic, îndeosebi cu privire 
la dezvoltarea energeticii și construcțiilor de nave, la asigu
rarea utilajelor tehnologice necesare echipării noilor capaci
tăți prevăzute în sectoare de bază ale industriei, în extinderea 
mecanizării și modernizării agriculturii.

Vizita pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat-o, 
timp de două zile, în unități industriale și de cercetare din 
Capitală a prilejuit analiza și soluționarea unor probleme 
complexe privind dezvoltarea și modernizarea in continuare a 
unor sectoare economice prioritare.

In acest cadru, secretarul general al partidului a examinat, 
împreună cu miniștrii de resort, cu cadre de conducere ale 
centralelor industriale și unităților vizitate ieri — întreprinde
rea de mașini grele, Institutul național de motoare termice, 
„Semănătoarea", „Grivița Roșie" — probleme esențiale pri
vind progresul economic al țării în etapa actuală, stabilind 
căi și mijloace pentru perfecționarea organizării muncii și 
producției, creșterea productivității, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, în vederea înfăptuirii exemplare a 
obiectivelor pe acest an și pe întregul cincinal.

La analiza prilejuită de noua vizită de lucru in Capitală a 
secretarului general al partidului au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, Marin Enache, Ion Ursu, Silviu Curticeanu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost mai întîi oaspete al colectivu
lui de oameni ai muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA DE MA
ȘINI GRELE BUCUREȘTI 
— una dintre cele mai puternice 
unități ale industriei românești. 
Creată în perioada de după Con
gresul al IX-lea al partidului, în
treprinderea și-a sporit continuu 
potențialul productiv. Concomitent 
cu diversificarea și înnoirea pro
ducției, a avut loc o substanțială 
creștere a nivelului tehnic și com
plexității produselor. Muncitorii și 
specialiștii sînt pe deplin conștienți 
că î'ntreaga dezvoltare a întreprin
derii lor, dotată astăzi cu utilaje de 
Înaltă tehnicitate — aici funcțio
nează presa de 12 000 tone forță,

cuptoare electrice de 50 tone, 
strungul Carusel cu diametru de 
16 metri, un mare număr de ma
șini cu comandă-program, lansarea 
producției făcîndu-se prin calcula
tor — este rezultatul direct al 
preocupării permanente a tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru 
crearea unei asemenea moderne și 
puternice unități industriale în 
țara noastră, care să răspundă ce
rințelor tot mai mari și complexe 
ale economiei naționale. Prin ca
litatea și larga utilitate a produ
selor sale, întreprinderea bucureș- 
teană și-a cucerit de-a lungul ani
lor un binemeritat prestigiu între 
unitățile industriale de frunte ale 
țării. Față de sfîrșitul cincinalului 
trecut, ea își sporește în acest an 
producția cu 59 la sută, ponderea

La întreprinderea de mașini grele București

produselor noi reprezentînd 64,5 Ia 
sută din valoarea întregii pro
ducții.

Așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, într-una din 
numeroasele vizite făcute aici, în
treprinderea de mașini grele

București a devenit una dintre cele 
mai moderne unități ale industriei 
noastre, avind un rol tot mai im
portant în asigurarea utilajelor și 
agregatelor energetice, chimice, 
metalurgice, pentru fabricile de 
ciment, a altor instalații de înaltă 
tehnicitate.

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie*

în cadrul amplei analize desfă
șurate de această dată, la care au 
participat ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Petre Preo
teasa, ministrul industriei de ma- 
șini-unelte, electrotehnică și elec
tronică, Alexandru Necula, minis
trul industriei metalurgice, Neculai 
Agachi, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nuclea
ră, Cornel Mihulecea, directo
rul general al centralei de profil, 
Emanoil Babici, directorul în
treprinderii, Constantin Dumitru, 
precum și numeroși specialiști, au 
fost examinate pe larg, în detaliu, 
sarcinile ce revin acestei puternice 
unități industriale din programul 
nuclearo-energetic și s-au stabilit 
măsuri concrete menite să asigure 
îndeplinirea lor în cele mai bune 
condiții, la termenele stabilite prin 
plan.

Pornind de la rezultatele obținu
te pînă acum, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se accelereze 
ritmul de producție și livrare a 
echipamentelor nucleare, indicînd 
măsurile ce trebuie luate in acest 
sens. Secretarul general al parti
dului a apreciat că există toate 
condițiile pentru ca programul 
energetic național, obiectivele sta
bilite în domeniul nuclearo-ener
getic să fie realizate integral și Ia 
timp și a cerut tuturor factorilor 
de răspundere să urmărească cu 
cea mai mare atenție îndeplinirea 
integrală a sarcinilor stabilite, să 
acționeze cu hotărîre pentru tra
ducerea lor în viață.

Pe parcursul vizitării întreprin
derii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a criticat faptul că suprafețele din 
unele hale nu sînt utilizate în mod 
corespunzător și a cerut reorgani
zarea fluxurilor de fabricație, ast
fel incit pe aceste spații să se rea
lizeze produse de mare tonaj și de 
tehnicitate ridicată. De asemenea, 
secretarul general al partidului a

secretarul general al Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele milioanelor de pionieri și școlari, al tuturor copiilor Româ

niei socialiste, pârticipanții la sesiunea de comunicări consacrată 
omagierii inestimabilei dumneavoastră contribuții la fundamentarea și 
îndrumarea activității Organizației Pionierilor, la educarea comunistă, pa
triotică, in spirit revoluționar a tinerei generații, organizată cu prilejul 
aniversării a 35 de ani de la crearea primelor detașamente de pionieri, 
vă adresează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu toată 
căldura și ardoarea inimilor lor, cele mai profunde și vii mulțumiri pen
tru grija și dragostea părintească cu care înconjurați zi de zi copiii 
țării, cele mai alese sentimente de dragoste și recunoștință pentru minu
natele condiții de muncă și învățătură ce le sint asigurate în vederea 
creșterii, educării și formării lor multilaterale, ca viitori constructori ai 
socialismului și comunismului in patria noastră.

In ‘acest an. in care întregul nostru partid și popor întîmpină ani
versarea a 40 
antifascistă și 
noi succese în 
lor raportează . . .. ... ......
cării comuniste, patriotice, revoluționare a șoimilor patriei, pionierilor și 
școlarilor sint indisolubil legate de neobosita și strălucita dumneavoastră 
activitate, de îndrumarea nemijlocită și orientările permanente pe care 
le-ați dat organizației revoluționare a copiilor, pentru ca aceștia să se 
pregătească temeinic, să preia și să ducă cu succes înainte făclia progre
sului material și spiritual al României socialiste.

Staturile înțelepte de părinte, caldele îndemnuri pe care ni 
sați devin pentru fiecare dintre noi, pionieri și șoimi ai patriei, 
mobilizator de acțiune, program al devenirii noastre comuniste.

.Noi, copiii țării, nu vom uita niciodată momentul în care 
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați învestit 
cu o nouă și înaltă semnificație cravata pe care o purtăm pe piepturi, 
dăruinclu-ne marea bucurie 'de a avea în culorile sale, alături de drapelul 
roșu al partidului comunist, culorile de lumină ale tricolorului. .

Cele mai fragede mlădițe ale țării, șoimii patriei, vă mulțumesc și 
cu acest prilej că, prin grija și inițiativa dumneavoastră, a fost creată 
Organizația Șoimii Patriei, care, prin tot .ceea ce întreprinde, contribuie 
la educarea patriotică, revoluționară, pentru muncă a tuturor copiilor 
tării, încă de la cea mai fragedă vîrstă.

Copiii patriei își îndreaptă, totodată, gîndurile luminoase către mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, exprimind respectul lor nețărmurit 
și caldă recunoștință pentru grija cu care veghează ca tinerele vlăstare 
ale tării să se formeze ca cetățeni demni, urmași de nădejde ai comu
niștilor.

Forumurile pionierești, instituite din inițiativa dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, s-au constituit într-o înaltă școală de 
educație comunistă a pionierilor, reprezentînd o adevărată tribună a 
democrației pionierești, stimulind inițiativele copiilor, antrenîndu-i la 
conceperea, organizarea și desfășurarea întregii activități politico-edu
cative.

Sub conducerea partidului, îndrumată de Uniunea Tineretului Comu
nist, Organizația Pionierilor, acționînd împreună cu organele de înyăță- 
mint și familia, s-a afirmat tot rnai mult în acești ani ca o adevărată 
școală revoluționară de educare prin muncă și pentru muncă' a tinerei 
generații, de formare a conștiinței comuniste a copiilor, de cultivare a 
înaltelor trăsături morale, a dragostei față de patrie și partid, a patriotis
mului și internaționalismului socialist.

în tot ceea ce am realizat în perioada inaugurată de Congresul al 
. IX-lea al P.C.R., de cind în fruntea partidului și statului nostru vă 
aflăti dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
noi, pionierii tării, organizația noastră revoluționară, am avut viu in cu
get și inimi înălțătorul dumneavoastră exemplu de viață, luptă și muncă, 
de slujire neabătută a poporului și partidului, de identificare deplină cu 
interesele supreme ale națiunii noastre socialiste.

Tinerele generații ale țării se mindrese că s-au născut și cresc In 
acești ani de lumină, în care patria noastră vă are în frunte pe dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, ctitor de țară nouă, făuritor al României moderne, 
personalitate proeminentă a lumii contemporane, care înmănunchează 
calitățile bravului conducător de partid și de stat, ale revoluționarului 
consecvent și patriotului înflăcărat.

Noi, toți copiii țării, cunoaștem și admirăm activitatea vastă, neobosită, 
încărcată de o deosebită răspundere pentru soarta umanității, pe care o 
desfășurați pentru pace și dezarmare, pentru înlăturarea pericolului 
amenințător al războiului și sintem mîndri că numele dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se bucură de cel mai înalt 
prestigiu pe toate meridianele planetei, că luminoasa dumneavoastră per
sonalitate întruchipează cea mai strălucită solie a năzuințelor de pace și 
prietenie ale poporului nostru.

în aceste momente sărbătorești, noi, cea mai tinără generație a țării, 
născută și crescută în anii socialismului, a căror cunună o reprezintă 
epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
cea mai bogată din istoria românilor, denumită de popor, in semn de 
profundă recunoștință și aleasă prețuire față de înțeleptul său cîrmaci, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", ne angajăm solemn să învățăm și să muncim 
astfel incit să răspundem prin fapte grijii părintești cu care sintem în
conjurați zi de zi, să fim demni de încrederea cu care partidul, patria, 
dumneavoastră personal învestiți tinăra generație, să cinstim cu dăruire 
exemplul de abnegație revoluționară pe care ni-1 oferiți dumneavoastră, 
cel mai iubit și mai stimat fiu al poporului român.

în acest an cu puternice semnificații în istoria contemporană a pa
triei, în care, alături de întregul nostru popor, vom întimpina împlinirea 
a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Congresul al XIII-Iea al P.C.R., ne angajăm solemn 
să facem totul pentru a deveni fii de nădejde ai partidului și țării, pa
triot! revoluționari, devotați idealurilor celor mai înalte ale națiunii noas
tre, cetățeni demni ai scumpei noastre patrii, libere și independente, Re
publica Socialistă România.

Vă rugăm să ne permiteți, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușes.cu, ca, exprimind adînca și nețărmurita recunoștință a pionierilor 
și șoimilor patriei, a tuturor copiilor tării, pentru minunatele condiții de 
viață și învățătură ce ne sint asigurate, pentru copilăria noastră fericită, 
să vă aducem omagiul fierbinte al întregii generații tinere a României 
socialiște, să vă urăm din adincul inimilor noastre multă sănătate și pu
tere de muncă, ani multi și fericiți, spre binele și prosperitatea poporului 
nostru, pentru triumful cauzei socialismului, progresului și păcii in în
treaga lume.

de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, 
antiimperialistă și Congresul al XlII-lea al partidului cu 
întreaga activitate economico-socială, Organizația Pionieri- 
cu mindrie că toate realizările obținute in domeniul edu-

le adre- 
program
dumnea-

(Continuare in pag. a IlI-a)

PARTICIPANT!! LA SESIUNEA OMAGIALA 
ORGANIZATĂ CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

A 35 DE ANI DE LA CREAREA 
ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

în anul 40 

al libertății noastre, 

în întîmpinarea 

zilei de 1 Mai

Succese de prestigii în îndeplinirea 
pianului si a angajamentelor

IN PAGINA A IV-A
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Vibrant omagiu, vii sentimente de mulțumire și recunoștințe adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentru grija 

purtata tinerei generații, pionierilor și copiilor patriei

Sesiunea omagială cu tema „Contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, la fundamentarea și îndrumarea activității Organizației Pionierilor, la educarea comunistă, patriotică, in spirit revoluționar a tinerei generații"

împlinirea a 35 de ani de Ia crearea primelor detașamente de 
pionieri din tara noastră a fost marcată, vineri, 27 aprilie, prin- 
tr-o sesiune omagială de comunicări cu tema : „CONTRIBUȚIA 
HOTARÎTOARE a tovarășului nicolae ceaușescu, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, LA 
FUNDAMENTAREA ȘI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII ORGA
NIZAȚIEI PIONIERILOR, LA EDUCAREA COMUNISTĂ, PA
TRIOTICA, ÎN SPIRIT REVOLUȚIONAR A TINEREI GENE
RAȚII", organizată, in Capitală, de Consiliul National al Orga
nizației Pionierilor.

La sesiune au luat parte activiști de partid și de stat, vec’ni 
militanti ai mișcării muncitorești din țara noastră, activiști din 
sistemul organizațiilor de tineret, cadre didactice, pionieri.

în cuvîntul de deschidere, to
varășa POLIANA CRISTESCU, 
președintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
a spus :

Aniversarea a 35 de ani de la 
crearea Organizației Pionierilor, 
în ’ contextul acestui an cu pu
ternice semnificații social-poli- 
tice, în care întregul nostru po
por va sărbători 40 de ani de 
la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, an
tifascistă si antiimperialistă și 
va intîmpina cu rezultate deo
sebite cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului, ilustrează 
grija și atenția pe care parti
dul și statul nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, le acordă creșterii și 
educării tinerei generații din 
patria noastră.

în continuare, vorbitoarea a 
subliniat : Organizația Pionieri
lor, ca organizație revoluționa
ră de masă a copiilor, a luat 
ființă prin grija partidului, la 
30 aprilie 1949, continuind și ri- 
dicînd pe planuri noi. superi
oare. tradițiile luminoase ale 
mișcării revoluționare a copii
lor din România.

Preocuparea pentru asigu
rarea unor condiții tot mai bune 
de muncă, viață și învățătură, 
pentru formarea pionierilor și 
școlarilor in spirit revoluționar 
a dobîndit noi dimensiuni in 
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de 
cind în fruntea partidului și 
statului nostru se află tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu, . strălucit 
exemplu de revoluționar înflă
cărat. animat de'dragoste și de
votament nemărginit față de 
tară și viitorul ei.

La baza întregii activități e- 
ducative în cadrul Organizației 
Pionierilor a fost așezată con
cepția științifică, profund revo
luționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia tînăra 
generație reprezintă viitorul în
suși al națiunii -noastre socia
liste. o puternică forță socială, 
chemată să ducă mai departe 
făclia progresului material și 
spiritual al României, să desă- 
virșească înfăptuirea telurilor 
cărora își consacră astăzi for
țele și energia întregul nostru 
popor.

înconjurați de cea mai caldă 
dragoste și grijă părintească, 
copiii patriei noastre cresc și 
se formează într-un climat po
litic și social nou. bucurindu-se 
de condiții optime de viață, de 
posibilități nelimitate de a urca 
cele mai înalte trepte ale știin
ței și culturii, de a-și împlini 
cele mai arzătoare aspirații și 
dorințe.

Prezența secretarului general 
al partidului în mijlocul copii
lor și tinerilor reprezintă, de 
fiecare dată, momente emoțio
nante de manifestare a senti
mentelor de nemărginită dragos
te, recunoștință și devotament ale 
pionierilor și școlarilor față 
de Partidul Comunist Român, 
față de prietenul și îndrumăto
rul cel mai apropiat al tinerei 
generații.

O atenție deosebită este acor
dată asigurării unității și conti
nuității procesului de educație 
comunistă, patriotică, revoluțio
nară a copiilor, de la cea mai 
fragedă vîrstă. în acest sens. în 
1976, a luat ființă, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Organizația Șoimii Patriei, care 
exercită o influență pozitivă in 
pregătirea și adaptarea copiilor 
la viața școlară și pionierească, 
in formarea și integrarea lor 
rapidă la cerințele vieții sociale.

După ce s-a referit la activi
tatea pe care o desfășoară Or
ganizația Pionierilor și Comite
tul Național Român pentru 
UNICEF pentru promovarea 
principiilor politicii externe a 
partidului și statului nostru, a 
strălucitelor inițiative de pace 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitoarea a spus, 
în încheiere : în preajma marii 
sărbători a ponorului român — 
23 August, și’ in întîmpinarea 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, cu nețărmurită mîndrie 
de a fi contemporani cu cea mai 
glorioasă epocă a patriei noas
tre, cu încredere nestrămutată 
în perspectivele ei luminoase, ne 
angajăm cu hotărîre și entu
ziasm să facem totul pentru a 
răspunde încrederii pe care 
partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
acordă Organizației Pionierilor, 
să nu precupețim nimic pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne re
vin, de a participa cu tot ela
nul la înfăptuirea Programului 
partidului, la înflorirea Româ
niei socialiste.

în comunicarea „CONCEPȚIA 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, A SECRETARULUI SĂU 
GENERAL, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, CU 
PRTVTRE LA FORMAREA ȘI 
DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI 
SOCIALISTE A OAMENILOR 
MUNCII, A TINEREI GENE
RAȚII, ÎN VEDEREA PARTI
CIPĂRII SALE RESPONSABI
LE LA OPERA DE EDIFI
CARE A SOCIALISMULUI ÎN 

V___________________________ 

ROMANIA", prezentată de 
tovarășul PETRU ENACHE, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a fost eviden
țiat rolul ce a revenit și revine 
tineretului în viața social-poli- 
tică a patriei, importanta lui 
contribuție la marile transfor
mări revoluționare din societa
tea românească, marile răspun
deri și nobila misiune ce-i sînt 
conferite în edificarea socialis
mului și comunismului in 
România, au fost relevate preo
cupările majore ale partidului, 
ale întregii societăți — așa cum 
au fost ele definite în opera to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
în vederea educării patriotice și 
revoluționare a tinerei gene
rații.

îmi revine marea cinste — a 
spus vorbitorul — de a reliefa 
în cadrul acestei sesiuni viața 
exemplară de mare patriot re
voluționar a celui mai iubit fiu 
al partidului și poporului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, încă din anii 
tinereții, s-a identificat plenar 
cu idealurile partidului, ale 
poporului, ale națiunii noastre, 
îndeplinind sarcini de înaltă 
răspundere în conducerea miș
cării revoluționare și democra
tice de tineret, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a imprimat forță și 
dinamism, angajare fermă și . 
dăruire exemplară in procesul 
luptei duse împotriva fascis
mului și războiului, pentru 
apărarea independenței și inte
grității țării.' Dedicîndu-și via
ța acelorași mărețe idealuri, s-a 
aflat totdeauna angâjată în 
lupta revoluționâră, participînd 
activ la importante acțiuni ale 
partidului, tînăra comunistă 
Elena Ceaușescu, model de dă
ruire patriotică, revoluționară, 
de abnegație pentru partid și 
popor.

De peste o jumătate de veac 
tovarășul Nicolae Ceausescu s-a 
dovedit un strălucit militant 
revoluționar, punind în eviden
ță alese calități politice si or
ganizatorice. datorită cărora 
Partidul Comunist Român i-a 
încredințat misiuni de cea mai 
înaltă răspundere, iar de aproa
pe două decenii, prin voința 
comuniștilor, a întregului nos
tru popor, se află în fruntea 
partidului și statului, condu- 
c'ind cu înțelepciune și cute
zanță destinele poporului ro
mân.

Formîndu-se la școala luptei 
revoluționare a partidului, a 
Uniunii Tineretului Comunist, 
cunoscind minunatele trăsături 
ale tineretului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a militat. încă din 
primele momente ale noului ev 
al tării, pentru ca toți tinerii 
din patria noastră, fără deose
bire de naționalitate, să se afle 
în primele rînduri ale luptei 
pentru realizarea unor prefa
ceri profunde în societatea ro
mânească. Era in ianuarie 1945, 
la începutul unei etape istorice . 
de mari prefaceri, cind a adre
sat cu înflăcărare tineretului 
acest memorabil îndemn : „Prin 
munca noastră să refacem 
țara ! Prin munca noastră să 
contribuim la clădirea unei 
Românii îmbelșugate si fru
moase, cum n-a fost niciodată 
pînă acum !“.

Urmind acest însuflețitor în
demn, tinerii patriei s-au an
gajat cu întreaga lor ființă in 
edificarea socialismului și co
munismului în țara noastră.

Azi, în anii luminoși ai înain
tării ferme a patriei noastre 
spre comunism — a subliniat 
vorbitorul — în această gran
dioasă perioadă istorică pe care 
cu demnitate și mîndrie patrio
tică o denumim „Epoca 
Ceaușescu", tineretului ii sint 
asigurate — prin grija stator
nică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a întregului partid 
și popor — mai mult decît în 
oricare altă etapă, minunate 
condiții de muncă, de viață, de 
pregătire politică și profesiona
lă, de afirmare socială, de îm
plinire a visurilor și năzuințelor 
sale. Azi, mai mult ca oricînd, 
li se cere tinerilor patriei, de 
la școlarul care primește crava
ta de pionier pînă la utecistul 
aflat într-unul din locurile fier
binți ale muncii clocotitoare 
pentru țară, să fie mereu în 
primele rinduri ale edificării 
noii societăți.

Pentru tinăra generație, pen
tru organizațiile sale revoluțio
nare nu există o cauză mai no
bilă decît aceea de a putea 
spune că și-au îndeplinit, în 
cele mai bune condiții, sarci
nile încredințate de partid și 
popor, aceasta fiind dovada cea 
mai convingătoare a Recunoș
tinței pentru minunatele condi
ții de realizare și afirmare ce 
le sînt create.

Prin munca lor plină de dă
ruire, împreună cu întregul 
popor, prin convingerea fermă 
in triumful idealurilor socialis
te și comuniste, tinerii țării în
deplinesc în mod exemplar le- 
gămintul solemn de a urma în

totdeauna cuvîntul partidului, 
exemplul luminos oferit de 
viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a face din 
slujirea devotată a patriei și 
poporului supremul titlu de o- 
noare, de a face din muncă și 
creație scopul cel mai inalt, 
de a-și împlini, prin fapte, me
nirea de a fi viitorul însuși al 
națiunii noastre socialiste, de a 
se afirma ca Înflăcărați patrioți. 
ca adevărați revoluționari, ca 
militanti neobosiți pentru pro
gresul continuu al scumpei 
noastre patrii. România socia
listă.

în comunicarea „PARTIDUL 
COMUNIST ROMAN. FĂURI
TORUL MIȘCĂRII REVOLU
ȚIONARE DE TINERET ȘI CO
PII DIN PATRIA NOASTRĂ", 
tovarășul ION POPESCU PU
ȚURI, director al Institutului
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Pictură de Zamfir Dumitrescu

„Partidul și statul nostru înconjoară cu cea mai caldă dragoste 

și grijă părintească copiii patriei, tînăra generație, fâcînd totul pentru 

a le asigura condiții optime de viață, posibilități neîngrădite de a urca 

cele mai înalte trepte ale științei și culturii, de a-și împlini aspirațiile 

și dorințele cele mai cutezătoare, afirmîndu-se nestingherit în toate 

compartimentele societății, în întreaga viață social-politică a țării"

NICOLAE CEAUȘESCU

de studii istorice și soclal-poli- 
tiee de pe lingă C.C, al P.C.R., 
a prezentat momente impor
tante din activitatea si lupta 
tineretului român, ca factor ac
tiv, dinamic. în procesul în
noitor al societății.

Afirmată strălucit în momen
te decisive ale luptei revolu
ționare — a spus vorbitorul — 
activitatea rodnică a tinărului 
Nicolae Ceaușescu în conduce
rea Comitetului Național Anti
fascist, contribuția sa decisivă 
la reorganizarea și apoi in con
ducerea Uniunii Tineretului 
Comunist — sarcini de mare 
răspundere încredințate de 
partidul comunist — au impri
mat mișcării revoluționare de 
tineret forță și dinamism orga
nizatoric. angajare fermă și 
eroică in procesul viu al crea
ției istorice.

înțelegînd imperativele ma
jore ale epocii, sensul profund 
patriotic al apelurilor partidu
lui comunist, după 23 August 
1944. Uniunea Tineretului Co
munist — in fruntea căreia se 
afla tovarășul Nicolae Ceaușescu 
—• a desfășurat în acei ani o 
amplă activitate de organizare 
a tineretului și de constituire a 
primelor organizații de pionieri, 
de mobilizare si unire a tuturor 
energiilor tinerești in primele 
rînduri ale marilor bătălii pen
tru făurirea unui nou edificiu 
social-politic — acela al socie
tății socialiste. S-a gravat pu
ternic în conștiința contempo
ranilor epopeea brigăzilor de 
muncă patriotică, a primelor 
șantiere naționale, a eroismului 
a mii și mii de tineri care, la 

chemarea partidului, au dăruit 
tării cele dinții construcții de 
anvergură, simbol al marilor 
înnoiri ce aveau să urmeze.

în anii de cind se află la con
ducerea partidului și statului 
nostru — anii cei mai rodnici 
și de glorioase împliniri din is
toria noastră multimilenară —, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a preocupat cu neabătută con
secventă de punerea in valoare 
a uriașelor surse de energie ale 
tineretului, de crearea cadrului 
corespunzător pentru partici
parea activă, responsabilă a ti
neretului la conducerea întregii 
societăți, de asigurarea unor 
condiții optime si posibilități 
neîngrădite tinerilor spre a-și 
afirma personalitatea și a-și 
împlini aspirațiile și dorințele 
cele mai cutezătoare.

Tineretul epocii noastre so

cialiste, epoca cea mai profun
dă a revoluției tehnico-științi- 
fice din istoria omenirii — a 
spus in încheiere vorbitorul — 
are nobila perspectivă de a-și 
pune in aplicare cele mai în
drăzneț^ visuri. Nu există do
meniu de activitate in care noi
le descoperiri științifice să nu 
fi deschis și mai larg porțile 
gindirii umane. Spre aceste 
porți partidul nostru călăuzește 
tineretul, asigurîndu-i condițiile 
cele mai potrivite de muncă "și 
realizare.

în comunicarea „ROLUL E- 
SENȚIAL AL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SE
CRETARUL GENERAL AL 
P.C.R., ÎN ORIENTAREA ȘI A- 
FIRMAREA VALORILOR NOI, 
PROFUND UMANISTE ALE 
CULTURII NOASTRE SOCIA
LISTE, ÎN FĂURIREA UNUI 
LARG CADRU DE CULTIVA
RE ȘI DEZVOLTARE A TA
LENTULUI CREATOR AL TI
NEREI GENERAȚII", tovarăși 
SUZANA GADEA, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a subliniat 
că în intervalul scurt de la 
Congresul al IX-lea — care a 
deschis o nouă și strălucită 
epocă în istoria patriei — in 
cultura română, în creația li- 
terar-artistică au avut loc im
portante mutații calitative. Ele 
exprimă, pe plan suprastructu
ral, dinamica novatoare impri
mată în toate domeniile vieții 
sociale, care poartă amprenta 
decisivă a prezenței tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului și statului nostru, 

în climatul stimulativ al Fes
tivalului național „Cintarea 
României" — a arătat vorbitoa
rea — tinerii și-au demonstrat 
virtuțile creatoare, deopotrivă, 
în artă și literatură, ca și în 
creația tehnico-științifică, reali
zările lor remarcabile bucurin
du-se de recunoașteri presti
gioase la nivelul național. For
mele și mijloacele inițiate pen
tru antrenarea tineretului în 
activitatea de creație, diverse și 
numeroase, și-au dovedit viabi
litatea, contribuind la include
rea activă în circuitul culturii 
a tot mai mulți tineri, pretutin
deni în patria noastră.

Prin conținutul lor — s-a re
levat in comunicarea prezenta
tă — noile creații adresate copi
ilor, tineretului se caracterizea

ză printr-un puternic suflu pa
triotic, exprimă dragostea față 
de partid, de popor, evocă sen
timentul de împlinire spirituală 
profundă în mijlocul naturii pa
triei, al familiei, al școlii, al 
colectivului de muncă, al me
diului social.

în incheiere, vorbitoarea a 
spus : Cu încredere in viitorul 
măreț al patriei, la temelia 
căruia, alături de strădaniile în
tregului popor, stă munca tu
turor generațiilor de pionieri de 
pînă acum și a celor ce vor 
urma, oamenii de artă și cul
tură vor sprijini în continuare, 
cu aceeași dragoste și înțelege
re, eforturile tineretului, pline 
de nobilă și generoasă dăruire 
revoluționară, puse în slujba 
înfloririi scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Prezentînd comunicarea „RO
LUL U.T.C. ÎN CONDUCEREA 
ȘI ÎNDRUMAREA ORGANI
ZAȚIEI PIONIERILOR DIN 
ROMÂNIA, ÎN FORMAREA 
ȘI PREGĂTIREA TINEREI 
GENERAȚII PENTRU MUNCA 
ȘI VIAȚA", tovarășul VASILE 
BONTAȘ, secretar al C.C. al 
U.T.C., a relevat :

Rod al concepției profund 
originale a partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind unirea și mobilizarea 
tuturor factorilor, a energiilor 
lor creatoare în opera de fău
rire a noii societăți socialiste 
pe pămintul patriei, ocupînd 
un ioc de mare răspundere in 
strategia partidului, de organi
zare și coordonare unitară a 
activității maselor largi popu
lare, a întregului popor, crearea, 

în urmă cu '35 de ani, a prime
lor detașamente de pionieri a 
marcat o etapă nouă in viața și 
activitatea tinerei generații din 
patria noastră.

Tinerii și copiii patriei noas
tre — a subliniat vorbitorul — 
sînt beneficiarii direcți ai con
cepției profund originale cu pri
vire la rolul, răspunderile și 
atribuțiile tineretului în socie
tate, pe care partidul nostru a 
elaborat-o și dezvoltat-o de-a 
lungul întregii sale istorii, dar 
care s-a cristalizat teoretic și 
s-a materializat practic după 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român. Iată de 
ce, răspunzînd grijii nețărmurite 
manifestate de partid, de secre
tarul său general, pentru creș
terea și educarea tinerei gene
rații, întregul tineret al patriei, 
profund devotat cauzei partidu-
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lui și poporului, acționează nea
bătut, cu toată dăruirea, elanul 
și entuziasmul specifice virstei, 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului, a Hotărîrilor Congre
sului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., orientări
lor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se pe larg la direc
țiile fundamentale ale activită
ții desfășurate in domeniul edu
cării comuniste a tinerilor, vor
bitorul a arătat că realizările 
obținute în formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
noilor generații sînt expresia 
aplicării consecvente a concep
ției profund novatoare, clarvă
zătoare, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia edu
cația comunistă, patriotică și re
voluționară a tineretului în
seamnă în primul rind educarea 
sa prin muncă și pentru muncă.

în comunicare s-a relevat, tot
odată, că U.T.C. acordă o aten
ție sporită educării tinerei ge
nerații în spiritul solidarității 
internaționale promovate de 
Partidul Comunist Român, al 
acțiunilor și inițiativelor între
prinse de România socialistă, de 
președintele său, în direcția so
luționării, în interesul popoare
lor, a problemelor majore ale 
epocii contemporane.

Prezentînd comunicarea „AC
TIVITATEA EROICĂ A CLA
SEI MUNCITOARE, A 
GULUI NOSTRU 
SUB CONDUCEREA 
DULUI, PENTRU 
TUIREA MĂREȚULUI 

ÎNTRE- 
POPOR, 
PARTI- 
ÎNFÂP- 

PRO-
GRAM DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALĂ A PA

TRIEI — ȘCOALA A EDUCA
ȚIEI PATRIOTICE, REVOLU
ȚIONARE, PRIN MUNCA ȘI 
PENTRU MUNCĂ, A TINEREI 
GENERAȚII", tovarășul MA
RIAN AVRAM, muncitor la în
treprinderea „23 August", Erou 
al Muncii Socialiste, a spus :

Puteți fi mindri, dragi pio
nieri, că v-ați născut, creșteți 
și vă formați in această epocă 
de mari împliniri pe care cu 
adîncă satisfacție o numim 
„Epoca Ceaușescu", că benefi- 
ciați de cele mai bune condiții 
de viață, muncă și învățătură 
pentru a vă forma ca cetățeni 
de nădejde ai patriei noastre.

Aveți datoria să fiți la înălți
mea încrederii pe care partidul, 
întreaga societate o au în for
țele voastre, în entuziasmul si 
dăruirea de a continua opera 
înaintașilor, de a duce mai de
parte făclia progresului și civili
zației pe păhiintul scumpei noas
tre patrii.

Voi veți fi muncitorii, ingine
rii, tehnicienii de mîine, cărora 
le sint deschise porțile unui vii
tor luminos, la realizarea căruia 
sinteți chemați să vă aduceți în
treaga voastră contribuție !

Noi, cei de pe meterezele 
muncii din marea întreprindere 
„23 August" — a spus în înche
iere vorbitorul — ne vom face 
și in viitor datoria, vom contri
bui prin munca și abnegația 
noastră revoluționară la făuri
rea viitorului luminos al Româ
niei, prefigurat de Programul 
partidului, vom da din expe
riența noastră de muncă și de 
viață tot ce avem mai bun pen
tru creșterea și educarea prin 
muncă a viitoarelor cadre de 
muncitori, a celor care vor avea 
de dus mai departe tradițiile 
noastre muncitorești, ale unor 
oameni care au pus cărămizi 
peste cărămizi la edificiul țării 
noastre noi.

intitulata „PREOCUPAREA 
PARTIDULUI ȘI STATU
LUI NOSTRU, PERSONAL 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, PRIVIND CREȘ
TEREA ROLULUI FEMEII IN 
EDUCAREA COPIILOR' ȘL TI
NERETULUI — VIITORUL 
NAȚIUNII NOASTRE SO
CIALISTE", comunicarea pre
zentată de tovarășa ANA 
MUREȘAN, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național ai Femei
lor, a scos în evidență semnifi
cația deosebită a aniversării a 
35 de ani1 de la crearea Orga
nizației Pionierilor, subliniind 
că aceasta se inscrie printre ma
rile înfăptuiri ale anilor socia
lismului. încununind statornica 
preocupare a Partidului Comu
nist Român. încă de la ‘ fău
rirea sa, pentru creșterea și e- 
ducarea tinerei generații in spi
ritul dragostei față de patrie, 
popor și al înaltelor idealuri co
muniste.

Aniversarea la care partici
păm ne prilejuiește o nouă e- 
vocare a momentului istoric de
cisiv pe care îl reprezintă Con
gresul al IX-lea al partidului, 
de cind in fruntea partidului și 
statului a fost ales, prin voin
ța unanimă a comuniștilor, a 
întregului nostru popor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. fiul cei 
mai iubit al națiunii române, 
patriotul înflăcărat, militantul 
revoluționar, omul de mare 
omenie, devotat trup și sufiet 
cauzei partidului, idealurilor so
cialismului, cel care din frage
dă tinerețe și-a consacrat viața 
și munca libertății, independen
tei și propășirii patriei.

în Programul partidului, în 
concepția social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care s-a afirmat cu putere în 
ultimele două decenii în con
știința întregii societăți, un rol 
social primordial îl are femeia- 
mamă, cea care aduce pe lume 
viața și are datoria patriotică, 
de primă educatoare a copiilor, 
de a crește și forma la tinere
le vlăstare acele trăsături carac
teristice omului nou al societă
ții socialiste românești.

în acest moment sărbătoresc, 
a subliniat vorbitoarea, femeile 
din patria noastră își îndreaptă 
gindurile pline de recunoștință 
și prețuire către secretarul ge
neral al partidului, președinte
le Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care veghează per
manent pentru ca tinăra gene
rație să' beneficieze de roadele 
dezvoltării și înfloririi țării, să 
fie crescută și educată într-un 
climat politic, social și etic nou, 
revoluționar, propriu orinduirii 
noastre socialiste.

De asemenea, ne manifestăm 
profunda recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru minunatele condiții de 
care se bucură femeia-mamă, 
pentru sprijinul pe care parti
dul și statul nostru îl acordă 
familiei in îndeplinirea marilor 
sale îndatoriri educative. Fe
meile sint. totodată, profund re
cunoscătoare tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru grija perma
nentă pe care o poartă desti
nelor și viitorului națiunii, pen
tru dragostea caldă cu care în
conjoară familia, toți copiii ță
rii. pentru ca aceștia să aibă 
cele mai bune condiții materia
le de creștere și educare, pen
tru a-și însuși comorile științei 
și culturii, de a se forma ca 
patrioți înflăcărați, ca «etățeni 
de nădejde ai patriei de mîine.

„ROLUL ȘCOLII CA PRIN
CIPAL FACTOR DE CULTURA 
ȘI CIVILIZAȚIE ÎN PRE
GĂTIREA MULTILATERALA 
PENTRU MUNCA SI VIAȚA A 
COPIILOR ȘI TINERETULUI 
PATRIEI" s-a intitulat comu
nicarea susținută de tovarășul

ION TEOREANU, ministrul e- 
ducației și invățămintului.

Beneficiind de o concepție 
științifică unitară, originală, al 
cărei autor, unanim recunoscut, 
este secretarul general al parti
dului, de o îndrumare nemijlo
cită și un sprijin permanent din 
partea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
școala românească contempora
nă își îndeplinește cu cinste 
menirea ce-i revine în societate, 
a spus vorbitorul. începind cu 
grădinițele și terminînd cu in
stituțiile de învățămint superior, 
aceasta asigură tinerelor gene
rații pregătirea pentru muncă 
și viață, le dezvoltă respectul și 
pasiunea pentru activitatea pro
ducătoare de valori materiale și 
spirituale, dorința de participare 
activă la opera de înflorire mul
tilaterală a patriei.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la eforturile deosebite pe 
care le fac partidul și statul 
nostru :pentru crearea condiții
lor necesare accesului neîngră
dit la învățătură, la cuceririle 
științei și culturii, pentru desfă
șurarea la un nivel calitativ su
perior a procesului instructiv- 
educativ, pentru integrarea în- 
vățămîntului cu cercetarea știin
țifică, producția și practica so
cial-politică.

în continuare, vorbitorul a 
spus : în organizarea și desfă
șurarea complexei activități de 
instruire și educare a tinerelor 
generații se află încorporat, ală
turi de eforturile școlii, va
lorosul și permanentul ajutor 
al organizațiilor revoluționare 
de copii și tineret. Ani
versarea împlinirii a trei de
cenii și jumătate de multi
laterală și rodnică activitate 
a Organizației Pionierilor ne 
oferă plăcutul prilej de a-i adu
ce. in numele Ministerului Edu
cației și Invățămintului, al tu
turor slujitorilor școlii, un cald 
omagiu pentru tot ceea ce a în
treprins și întreorinde pe linia 
înfăptuirii politicii școlare a 
partidului și statului nostru.

In comunicarea „EDUCAȚIA 
PATRIOTICA. REVOLUȚIONA
RA, PRIN MUNCA ȘI PENTRU 
MUNCA. ÎN SPIRITUL IDEA
LURILOR COMUNISTE. PRE
OCUPAREA CENTRALA A AC
TIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR", tovarășa VIO
RICA GALANTON MOROȘAN, 
președintele Consiliului muni
cipal București al Organizației 
Pionierilor, a arătat : In com
plexul și dinamicul proces de 
construcție care înglobează, sub 
conducerea partidului, toate for
țele societății noastre socialis
te, organizațiile de pionieri, 
consiliile și comandamentele 
pionierești din capitala patriei, 
deplin conștiente de marile sar
cini încredințate de parti . per
sonal de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
acționat și acționează pentru 
creșterea contribuției lor active 
la înfăptuirea politicii partidu
lui, la mărețul efort al poporu
lui nostru pentru construirea 
societății socialiste și comuniste, 
pentru progresul general al 
țârii.

Folosim și acest prilej — a 
spus in continuare vorbitoarea 
— pentru ca, in numele celor 
aproape 300 000 șoimi ai patriei 
și pionieri care trăiesc și înva
ță în Capitală, precum și al 
tuturor cadrelor care le îndru
mă activitatea, să ne exprimăm 
adînca recunoștință și caldele 
noastre mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru condițiile mi
nunate de muncă, învățătură și 
viață create, pentru dragostea și 
grija părintească cu care îndru
mă tînăra generație, viitorul pa
triei socialiste.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Acum, cind întregul nos
tru popor se pregătește să întim- 
pine cu mărețe fapte de muncă 
cea de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim
perialistă, precum și cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, pionierii Ca
pitalei își reafirmă hotărirea de 
a urma neabătut exemplul lumi
nos de patriot înflăcărat și re
voluționar consecvent al secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a în
văța și a se pregăti cu elanul 
caracteristic vîrstei lor tinere, 
pentru a deveni, peste ani, 
demni urmași ai celor care, prin 
eroismul și spiritul de sacrificiu 
manifestat în măreața operă 
de construcție a socialismului și 
comunismului in patria noastră, 
dau o pildă de înălțător patrio
tism și devotament nemărginit 
față de cele mai înalte idealuri 
ale partidului, ale întregului 
popor.

, *
Intr-o atmosferă însuflețitoa- 

re, participanții la sesiunea o- 
magială au adresat, la înche
ierea lucrărilor, o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cei prezenți au scan
dat îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — Pace !“, 
„Ceaușescu — România, ocro
tesc copilăria !“, au aclamat 
cu multă căldură pentru partid 
și secretarul său general, re- 
afirmînd sentimentele de ne
țărmurită dragoste, stimă și re
cunoștință pe care tînăra gene
rație, întregul nostru popor le 
nutresc față de conducătorul iu
bit al partidului și statului 
nostru.
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Intimpinat pretutindeni de oamenii muncii cu sentimente de aleasă stimă și prețuire, expresie a hotărîrii ferme

de a îndeplini exemplar programul de dezvoltare și modernizare a economiei, de a cinsti cu realizări de prestigiu
I -  —      ............................ ...... . ....................................- — -................................ ■ ------ -- -    ,-......................... - ■ -............................................. ,......................................... ' 1............................-..................- -   ........................................................ ......... ....................... ........ .. ..........-.......................................-........ -.   ,,, ■ r,............................................. , ...  —

a 40-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al Xlll-lea al partidului

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A CONTINUAT IERI 
VIZITA DE LUCRU ÎN ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ

ii

In timpul vizitei la întreprinderea „Semănătoarea” ■ ■ > Ws’ifc

(Urmare din pag. I)

indicat ca la unele secții să fie re
văzută structura de fabricație pen
tru ca producția obținută să fie Ia 
nivelul dotării înalte pe care o 
posedă.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu a 
vizitat în continuare INSTITUTUL 
NATIONAL DE MOTOARE 
TERMICE, puternică unitate de 
cercetare științifică, cu importante 
sarcini în ansamblul procesului de 
dezvoltare a industriei noastre con
structoare de mașini. Intîlnirea 
secretarului general al partidului 
cu specialiștii institutului bucureș
tean continuă analiza precedentă, 
cînd s-au formulat orientări și in
dicații de maximă însemnătate 
pentru activitatea de cercetare în 
domeniul motoarelor termice. To
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat de directorul institutului. 
Ion Buzescu, în legătură cu stadiul 
înfăptuirii indicațiilor date cu pri
lejul precedentei vizite de lucru 
și care a expus modul în care se 
realizează sarcinile ce revin insti
tutului pe linia dezvoltării și mo
dernizării continue a producției de 
motoare.

în timpul vizitării standurilor de 
probe pentru motoarele cu pis
ton, secretarului general al parti
dului i-au fost înfățișate pe larg 
preocupările colectivului pe linia 
dezvoltării fabricației de motoare 
pentru transportul rutier, feroviar, 
naval și cu alte destinații, pentru 
lărgirea gamei de motoare din fa
bricația curentă la care carburan
tul clasic este înlocuit cu combus
tibili neconvenționali.

Apreciind rezultatele obținute, 
nivelul tehnic al prototipuri
lor executate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca prin valorifi
carea rezultatelor de pînă acum să 
se extindă tipurile de motoare ce 
funcționează cu gaze naturale și 
alți combustibili neconvenționali, 
să se găsească soluții tehnice ca
pabile de reducere în continuare a 
consumului de carburanți.

Secretarului general al partidu
lui i-a fost prezentat apoi sistemul 
de control al subansamblelor mo
toarelor cu ajutorul calculatorului 
electronic, procedeu complex, de 
înalt nivel tehnic, cu ajutorul că
ruia se obțin, încă din timpul exe
cuției prototipurilor, elemente ne
cesare pentru stabilirea tehnologiei 
de execuție și elaborarea proiecte
lor produselor din fabricația de 
serie în întreprinderile specializa
te. Informațiile obținute de calcu

lator se înregistrează și pot fi uti
lizate direct în producția de serie 
la mașinile-unelte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca această activitate să fie 
extinsă și în alte domenii.

în cadrul dialogului secretarului 
general al partidului cu oamenii 
muncii de la Institutul național de 
motoare termice au fost exami
nate, totodată, aspecte legate de 
dezvoltarea unității în perioada 
următoare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut factorilor de 
răspundere să ia măsuri pentru 
finalizarea într-un timp cît mai 
scurt a noilor capacități ce ur
mează să fie construite aici, pen
tru a se crea posibilitatea întăririi 
în continuare a bazei materiale a 
institutului, sporirii volumului pro
ducției sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat, în continuare, la ÎNTRE
PRINDEREA „SEMĂNĂTOA
REA", împreună cu membri ai 
conducerii ministerelor industriei 
construcțiilor de mașini, agricul
turii și industriei alimentare, cen
tralei industriale de profil, specia
liști din proiectare, cercetare și 
producție, cadre didactice din în- 
vățămîntul tehnic superior, acti
vitatea privind perfecționarea ma
șinilor agricole, îndeosebi a com
binelor, a stabilit măsuri de dez
voltare și modernizare a acestei 
unități căreia îi revine un rol deo
sebit în mecanizarea agriculturii.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate de Virgil Ac- 
tarian, director general al grupu
lui de întreprinderi pentru pro
ducția de mașini agricole, direc
torul unității, măsurile luate, în 
spiritul indicațiilor primite pentru 
concentrarea și specializarea fa
bricației de combine la „Semănă
toarea". Au fost înfățișate măsu
rile vizînd modernizarea actuale
lor capacități, perfecționarea teh
nologiilor existente și introducerea 
altora noi, de mare producti
vitate și randament, între care 
organizarea de secții și linii spe
ciale de fabricație — automatiza
rea unor operații și faze tehnolo
gice, extinderea robotizării. Pe a- 
ceastă cale, precum și prin reali
zarea unei, noi lucrări de investiții 
în următorii ani, gradul de inte
grare a fabricației combinelor va 
crește de la 26,4 la sută la 60,2 la 
sută. Concentrarea și integrarea 
fabricației acestui important agre
gat la întreprinderea bucureștea- 
nă va conduce în mod implicit la 
reducerea substanțială a manope

rei, a consumului de metal, a cos
turilor de producție, la creșterea 
fiabilității sale.

Secretarul general al partidului 
este informat, de asemenea, despre 
preocupările întreprinderii, ale in
stitutelor de cercetare și proiecta
re pentru modernizarea și diver
sificarea gamei de combine de re
coltat cereale, atît de pe terenu
rile de șes, 'cît și de pe cele din 
zonele de pantă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt, totodată, înfățișate rezul
tatele bune obținute pe baza co
operării întreprinderii cu catedre
le de specialitate de la institutele 
politehnice din Capitală și Timi
șoara.

Apreciind activitatea colectivu
lui, secretarul general al partidu
lui a stabilit noi sarcini destinate 
să asigure modernizarea și dezvol
tarea producției de mașini agrico
le. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea organizării 
unor secții moderne pentru pre
lucrarea și executarea subansam
blelor care în prezent se realizea
ză în unități din diverse județe 
care nu sînt specializate în acest 
domeniu, de linii pentru montajul 
pe flux a combinelor și a unor 
subansamble ale acestora. în ă- 
celași timp s-a cerut realizarea de 
noi standuri de rodaj și probe de 
ansamble și subansamble, asigu- 
rîndu-se astfel creșterea calității 
produselor.

S-a indicat proiectanților și spe
cialiștilor să elaboreze soluții care 
să ducă la simplificarea construc
tivă a combinelor, la mărirea fia
bilității lor.

în legătură cu problemele exa
minate, secretarul general al parti
dului a trasat factorilor de răspun
dere sarcina de a întocmi un 
program concret, detaliat, privind 
dezvoltarea și modernizarea între
prinderii „Semănătoarea", astfel 
încît această unitate să aducă o 
contribuție sporită, pe măsura ce
rințelor puse de noua revoluție în 
agricultură, la înzestrarea tehnică 
a acestui important sector al eco
nomiei noastre naționale.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a încheiat la cunoscuta 
ÎNTREPRINDERE de utilaj 
CHIMIC „GRIVIJA ROȘIE" 
— unitate reprezentativă a indus
triei construcțiilor de mașini, care 
realizează utilaje tehnologice de 
mare complexitate. întreprinderea 
s-a dezvoltat continuu în ultimii 
ani la indicația directă a secreta
rului general al partidului, care a 
manifestat o grijă permanentă 

pentru dotarea acesteia cu tehno
logii moderne.

Gazdele au subliniat cu satisfac
ție faptul că prin transpunerea în 
practică a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date cu prilejul 
vizitelor . precedente s-au obținut 
rezultate remarcabile în toate sec
toarele de activitate, pentru care 
întreprinderii „Grivița roșie" i s-a 
conferit „Ordinul Muncii" clasa I.

Secretarul general al partidului 
a examinat modul în care colecti
vul bucureștean își îndeplinește 
sarcinile de a produce echipamen
tele necesare realizării programe
lor prioritare de dezvoltare a ba
zei proprii de materii prime și 
energetice, inclusiv a celui nuclea- 
ro-energetic.

în cursul vizitei, directorul ge
neral al centralei de resort. Aurel 
Vartic, directorul întreprinderii, 
Stelian Necula, alte cadre de 
conducere au înfățișat realizările 
obținute în înfăptuirea sarcinii 
primite la precedenta vizită pri
vind asimilarea utilajelor pentru 
prelucrarea cauciucului, arătînd 
că unitatea va încheia acest pro
gram în anul 1984, realizînd, 
între altele, o largă gamă de prese 
— de la 30 pînă la 100 de țoii — ne
cesare fabricării anvelopelor. S-a 
subliniat faptul că uzina produce 
în prezent cinci tipodimensiuni de 
prese pentru cauciucurile de ca
mioane, camioane grele și tractoa
re. în același timp s-a arătat că 
se va încheia și asimilarea fami
liei de prese destinate procesului 
de reșapare a anvelopelor uzate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
remarcat realizările obținute în 
această direcție de colectivul 
bucureștean și a cerut să se ia mă
suri pentru ca această largă ac
țiune privind reșaparea și reintro
ducerea în circuitul economic a 
cauciucurilor uzate să se îndepli
nească în conformitate cu progra
mele stabilite.

Vizitînd unele din principalele 
sectoare de producție, secretarul 
general al partidului a urmărit, 
apoi, pe fluxul tehnologic procesul 
de fabricație a echipamentelor din 
programele prioritare, apreciind 
buna organizare a muncii, tehno
logiile utilizate, care permit obți
nerea unei productivități și cali
tăți ridicate.

Apreciind rezultatele bune obți
nute prin aplicarea unor metode 
moderne de sudură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca ele 
să fie extinse și în construcția de 
nave și de vagoane, în vederea 
sporirii și pe această cale a pro
ductivității muncii.

Gazdele au relevat că, prin asi
milările prevăzute, produsele noi

La Institutul național de motoare termice

sau reproiectate vor deține 60 la 
sută din fabricația acestui an. în 
acest sens, au reținut atenția co
loanele pentru Combinatul de la 
Drobeta-Turnu Severin, a căror 
prelucrare necesită operații deo
sebit de complexe, tehnologii 
moderne, precum și dotări de 
mare tehnicitate. Este vorba de 
sudarea automată în argon a țevi
lor din oțeluri speciale în placa 
turnată sau de instalația de su
dare cu fascicule electronice. Aici 
se remarcă și primul robot de su
dură automată realizat de colecti
vul grivițean în colaborare cu in
stitutele politehnice din București 
și Cluj-Napoca și Institutul de su
dură din Timișoara. O altă reali
zare importantă a colectivului 
bucureștean o reprezintă produc
ția filtrelor tambur — instalații de 
mari dimensiuni solicitate de com

binatele de celuloză și hîrtie, care 
contribuie la reducerea și elimi
narea importurilor.

Vizitele de lucru întreprinse în 
această săptămînă, dialogul dens 
și rodnic al conducătorului parti
dului și statului nostru cu făuri
tori de bunuri materiale au des
chis noi perspective în direcția 
perfecționării activității în toate 
domeniile. S-a evidențiat cu preg
nanță, și cu acest prilej, rolul de
cisiv al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statu
lui, în edificarea socialismului în 
patria noastră.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost intimpinat pre
tutindeni cu cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire, de 
profundă recunoștință, pentru neo
bosita activitate ce o desfășoară 

în folosul propășirii patriei socia
liste, ridicării permanente a nive
lului material și spiritual al între
gului popor.

Puternic mobilizate de aprecie
rile și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, colectivele de 
muncă în mijlocul cărora s-a aflat 
secretarul general al partidului au 
exprimat angajamentul de a de
pune în continuare eforturi sus
ținute pentru îndeplinirea integra
lă a sarcinilor ce le revin, pentru 
ridicarea întregii activități la un 
nivel superior de calitate și efi
ciență, de a întîmpina cu realizări 
de seamă cele două mari eveni
mente din viața țării — a 40-a 
aniversare a revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 Au
gust și al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.
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ÎN ANUL 40 AL LIBERTĂȚn NOASTRE?

IN 1NTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Succese de prestigiu
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înîndeplinirea planului
x

și a angajamentelor

AU REALIZAT PLANUL PE 4 LUNI

Maximă concentrare a forțelor din agricultură pentru

ÎNCHEIEREA GRABNICA 
A SEMĂNATULUI!

38 unități economice 
din județul Botoșani

Pină vineri, 27 aprilie. 38 de uni
tăți industriale botoșănene au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primele 4 luni ale anului. 
De remarcat că acest succes s-a 
realizat in condițiile unor substan
țiale reduceri la consumurile nor
mate, unitățile respective economi
sind peste 850 tone metal, aproape
3 000 MWh energie electrică, circa 
2 100 tone combustibil conventional 
și 40 tone fire din bumbac. în 
cinstea zilei de 1 Mai. cele 38 co
lective muncitorești s-au angajat 
să realizeze și să livreze peste 
prevederi un volum de produse in 
valoare de aproape 115 milioane 
lei. (Silvestri Ailcnei, coresponden
tul „Scînteii").

34 de unități economice 
din județul Dolj

în cinstea zilei de 1 Mai, colecti
vele muncitorești din 34 de unități 
din județul Dolj raportează înde
plinirea în devans a sarcinilor de 
plan la producția-marfă pe primele
4 luni ale anului. Avansul cîștigat 
va permite realizarea peste pre
vederi, pină la sfîrșitul lunii apri
lie, a unei producții în valoare de 
peste 125 milioane lei. Printre uni
tățile fruntașe se numără între
prinderea „Electrocentrale", între
prinderea mecanică Băilești, între
prinderea de tractoare și mașini 
agricole, întreprinderea de prefa
bricate, întreprinderea de transfor
matoare și motoare electrice din 
Filiași. (Nicolae Băbălău, cores
pondentul „Scînteii").

32 de unități economice 
din județul Vaslui

Hotărîți să întîmpine cu noi și 
prestigioase succese ziua de 1 Mai, 
oamenii .mu.npij. din 32 de. .unități 
economice din județul Vaslui au 
raportat îndeplinirea, înainte de 
termen a planului la producția- 
marfă industrială pe 4 luni ale 
anului. Printre fruntași se numără 
colectivele muncitorești de la în
treprinderea de rulmenți și între
prinderea de produse abrazive din 
Bîrlad. întreprinderea mecanică și 
întreprinderea de materiale izola
toare din Vaslui. întreprinderile de 
tricotaje „Moldotex" și de încălță
minte din Huși și altele. Ca ur
mare a avansului de timp cîștigat, 
pină la încheierea lunii aprilie se

vor realiza și livra suplimentar 
produse necesare economiei națio
nale și la export in valoare de 112 
milioane lei. (Petru Necula, cores
pondentul „Scînteii").

30 de unități economice 
din județul Bacău

Prin organizarea mai bună a 
producției, utilizarea eficientă a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
precum și a timpului de muncă, 30 
de întreprinderi industriale și uni
tăți economice din județul Bacău 
au îndeplinit înainte de termen 
planul la producția-marfă pe pri
mele 4 luni ale anului. Ca urmare, 
pină la marea sărbătoare a muncii 
— ziua de 1 Mai — planul la pro- 
ductia-marfă va fi depășit cu circa 
260 milioane lei, depășire concreti
zată în mari cantități de cărbune 
brun, energie electrică, utilaje pen
tru industria chimică, mașini-unel- 
te pentru prelucrarea metalelor, țe
sături. încălțăminte și alte produse 
solicitate de economia națională, 
între colectivele fruntașe in între
cerea socialistă se numără cele de 
la întreprinderea minieră din Co- 
mănești, întreprinderea „Electro
centrale" și întreprinderea de uti
laj chimic din Borzești, întreprin
derea mecanică din Bacău și între
prinderea „Salina" din Tîrgu Ocna. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scînteii").

20 de unități economice 
din județul Giurgiu

Angajați plenar în efortul pe care , 
Întreaga tară îl face pentru cin
stirea zilei de 1 Mai cu realizări 
cit mai importante în producție, 
oamenii muncii din 20 de unități 
economice din județul Giurgiu ra
portează îndeplinirea înainte de. 
termen a planului pe primele 4 
luni ale anului. Cele mai bune re
zultate în întrecerea socialistă 
le-au obținut .colectivele de muncă 
de Ia grupul „Energomontaj", în
treprinderea de sere „30 Decem
brie" și
gumicole din Vidra. întreprinderea 
pentru construcții de mașini și uti
laje grele din Giurgiu ș.a„ care au 
realizat peste prevederile de plan 
o producție de 40 milioane lei. 
(Petre Cristea, corespondentul 
„Scînțeii").

15 unități economice 
din județul Argeș

în cinstea marii sărbători a oa
menilor muncii, ziua de 1 Mai, 15

întreprinderi din județul Argeș 
raportează îndeplinirea planului ne 
patru luni la producția-marfă in
dustrială. intre care : întreprin
derea minieră din Cîmpulung, 
Schela de producție petrolieră Mo- 
șoaia, întreprinderea de supape și 
bolțuri Topoloveni. Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc Pi
tești. Pină la sfîrșitul lunii aprilie 
se va realiza suplimentar o pro
ducție in valoare de 150 milioane 
lei. Totodată, 10 întreprinderi arge- 
șene. între care Combinatul petro
chimic Pitești, au realizat înainte 
de termen planul la export. (Gh. 
Cirstea, corespondentul „Scînteii").

15 unități economice 
din județul Arad

In intimpinarea zilei de 1 Mai, 
a marii sărbători naționale de la 
23 August și Congresului al XIII-lea 
al partidului, colectivele muncito
rești din 15 unități economice din 
județul Arad raportează îndepli
nirea înainte de termen a planului 
la export pe primele 4 luni ale 
anului. Printre unitățile cu cele 
mai bune rezultate se numără 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice, întreprinderea de ceasuri 
„Victoria", întreprinderea de bu
nuri metalice, Trustul I.A.S. și 
altele. Pină la încheierea lunii a- 
prilie aceste unități economice vor 
livra suplimentar partenerilor ex
terni produse a căror valoare de
pășește 60 milioane lei. (Tristan 
Mihuța, corespondentul „Scînteii").

Unitățile economice 
din orașele Fieni și Găești

Județul Maramureș a încheiat 
însămînțarea culturilor de primăvară 

Telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Oamenii muncii din agricultura județului Maramureș au 
încheiat insămințarea culturilor de primăvară, inclusiv a 
porumbului boabe pentru consum in ogor propriu.

în telegrama adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul 
județean Maramureș al P.C.R., se spune :

Folosim ți acest prilej pentru a ne exprima încă o dată sen
timentele de aleasă prețuire, de dragoste ți recunoștință profundă 
pentru grija permanentă ce o manifestați față de dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste, față de înflorirea multilaterală a 
scumpei noastre patrii.

Vă asigurăm, mult iubite ți stimate tovarășe secretar general, 
că, îndrumați permanent de organele ți organizațiile de partid, 
lucrătorii ogoarelor maramureșene vor munci cu și mai multă 
dăruire pentru înfăptuirea noii revoluții agrare, pentru obținerea 
unor producții cit mai mari, sigure ți stabile, cinstind astfel, prin 
demne fapte de muncă, a 40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială ți națională, antifascistă și antiimperialistă ți cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
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STADIUL INSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI, în procente pe județe, in seara 
zilei de 26 aprilie. Județul Maramureș a încheiat ieri semănatul cul
turilor de primâvarâ. (După datele comunicate de Ministerul Agriculturii)
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Institutul de cercetări le-

Oamenii muncii din unitățile e- 
conomice ale orașelor dîmbovițene 
Fieni și Găești au Îndeplinit, sar
cinile ce le-au revenit pe primele 
patru luni din acest an la produc
ția-marfă. Pe baza măsurilor intre-
prinse pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii — 
intre care un loc important il ocu
pă generalizarea acordului global 
— colectivele de muncă din aceste 
localități vor produce peste preve
deri. pină la 1 Mai. lămpi electrice 
speciale, ciment, utilaj tehnologie 
și petrolier, piese de schimb și alte 
produse în valoare de pește 53 mi
lioane lei. (Gh. Manea, corespon
dentul „Scînteii").
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• Suprafața totală însămînțată pină în seara 
zilei de 26 aprilie a ajuns la 3 622 300 hectare, 
ceea ce reprezintă 75 la sută din cea prevăzută, 
din care cu porumb 1 671 800 hectare, adică 77 la 
sută din prevederi.

® Decisivă pentru încheierea în ce! mai scurt 
timp a însămînțărilor este utilizarea la întreaga 
capacitate a mijloacelor mecănice în fiecare zi și 
oră bună de lucru în cîmp.

® Cadrele de conducere și specialiștii trebuie 
să urmărească permanent starea terenului, spre a 
dirija operativ formațiile de mecanizatori pe solele 
zvintate.

• Pentru intensificarea lucrărilor, din unitățile
agricole care au încheiat semănatul mijloacele 
mecanice trebuie transferate în cele care mai au 
suprafețe mari de însămînțat. ’

Ne apropiem de sfîrșitul lu
nii aprilie;-dar "din‘ cauza evo
luției nefavorabile a vremii din 
această primăvară capricioasă a 
mai rămas de semănat o im-

portantă suprafață cu diferite 
culturi. Din datele centralizate" 
la Ministerul Agriculturii re
zultă că, in seara zilei de 26 
aprilie, mai erau de semănat, in

total, 1 178 100 hectare, din care 
511 800 hectare cu porumb, 
86 300 hectare cu soia, 101 550 
hectare cu fasole și 11 400 hec
tare de plantat cu cartofi. Din 
analiza stadiului actual al lu
crărilor se desprinde cu preg
nanță concluzia că, în această 
perioadă, pentru mecanizatorii, 
cooperatorii și specialiștii din 
județele și unitățile agricole 
care mai au de semănat nu 
există sarcină mai importantă 
decit aceea de a intensifica la 
maximum posibil ritmul însă- 
mințărilor, pentru încheierea 
lor în cel mai scurt timp.

Și pentru perioada următoare 
prognoza meteorologică indică 
menținerea timpului instabil, 
Însoțit de o anumită scădere a 
temperaturii aerului. în .aceste 
condiții, hotărîtoare pentru gră
birea semănatului este organi
zarea cit mai temeinică a acti
vității în cimp, spre ■ a se asi
gura pretutindeni folosirea din 
plin a mijloacelor mecanice, a 
fiecărei zile și ore bune de lu
cru. în acest s.cop, esențial este 

- ea formațiile de mecanizatori să 
se afle permanent pe poziții de 
lucru, iar specialiștii să urmă
rească de mai multe ori pe zl

starea terenului pentru a putea 
declanșa cit mai repede semă
natul pe solele sau porțiunile 
de parcele zvintate.

întrucit semănatul porumbu
lui s-a încheiat in multe uni
tăți agricole, iar în altele se 
află in stadiu final, pentru in
tensificarea ritmului insămință- 
rilor în unitățile agricole care 
mai au suprafețe mari de se
mănat este necesar să fie or
ganizate ample acțiuni de în
trajutorare, prin redistribuirea 
mijloacelor mecanice între uni
tățile agricole și consiliile agro
industriale învecinate.

Ne aflăm într-o perioadă de
cisivă pentru încheierea in cel 
mai scurt timp a însămînțări
lor de primăvară. Tocmai de a- 
ceea, datoria organelor județe
ne de partid și agricole, a or
ganizațiilor de partid de Ia sate, 
a consiliilor populare și a con
siliilor agroindustriale este de 
a lua măsuri energice pentru ca 
oriunde timpul permite să se 
lucreze din plin în cîmp, ast
fel incit în toate unitățile se
mănatul să se încheie grabnic 
pe întreaga suprafață planifica
tă, aceasta fiind o condiție ho- 
tăritoare pentru obținerea 
recolte record în acest an.
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La întreprinderea de strunguri Tîrgoviște

Oriunde starea terenului permite, 
munca in cimp se desfășoară susținut

PRODUSE NOI, CU PERFORMANTE TEHNICE SUPERIOARE

Un nou produs cu înalte performanțe tehnice : strungul pentru burlane 
de foraj realizat de întreprinderea de strunguri Tîrgoviște

în ultimul timp, la întreprinderea 
de strunguri din Tîrgoviște a de
venit un fapt obișnuit ca pe liniile 
de fabricație să se afle unul sau 
mai multe produse noi — strunguri 
de diverse tipuri și cu cele mai 
felurite destinații, avind caracteris
tici tehnice și calitative tot mai ri
dicate. Muncitorii și specialiștii în
treprinderii — hotăriți să transpu
nă riguros in practică orientările și 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, privind ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produc
ției — imprimă procesului de în
noire și modernizare a fabricației 
un ritm din ce in ce mai intens, 
pentru a fi in măsură să răspundă 
cu succes cerințelor beneficiarilor 
interni și exigentelor unor parttf-

neri din alte țări, cum sint.Franța, 
S.U.A.. Grecia. Irak. Egipt. U.R.S.S., 
Polonia.

Aceste preocupări au fost încu
nunate de două succese deosebite, 
pe care constructorii de strunguri 
tirgovișteni le dedică apropiatei 
sărbători a Zilei muncii de la 1 Mai.

— Este vorba, mai întii, de un 
nou tip de strung pentru prelu
crarea burlanelor de foraj, care s-a 
bucurat de bune aprecieri la Tîr- 
gul international de Ia Moscova, 
unde a fost distins cu Diploma de 
onoare — ne spune secretarul co
mitetului de partid al întreprinde
rii, Virgil Voicu. Trebuie să men
ționez, dealtfel, că mașinile-unelte 
cu marca SARO, in totalitatea lor, 
se remarcă prin caracteristici teh
nice deosebite : sint robuste, fără

a fi supradimensionate, realizează 
o precizie inaltă de prelucrare și 
au fiabilitate mare, datorită solu
țiilor constructive mult îmbunătă
țite care se aplică. A doua reali
zare este strungul cu comandă nu
merică SN-1250-NCC, care consti
tuie o premieră absolută pentru 
colectivul nostru și. totodată, un 
nou punct de plecare în înfăptui
rea amplului program de asimilări 
de produse noi pe care-1 avem de 
transpus in practică.

în timp ce aceste noi produse 
sint pregătite de livrare, alte nou
tăți intră in actualitate. Cei care au 
realizat strungurile amintite, prin
tre care formațiile conduse de 
maistrul Nicolae Mitroi și șeful de 
linie de fabricație Gheorghe Mi- 
halcea. lăcătușii Marian Becii, Dan 
Cornea. electricienii Gheorghe 
Radu. Gheorghe Ciobanu, Gheorghe 
Furnică și mulți alții ca ei, mun
citori cu. inaltă calificare profesio
nală, sint angajați acum la finali
zarea strungurilor automate multi- 
ax, a unui nou tip de strung pen
tru prelucrarea burlanelor de foraj.

— Toate aceste acțiuni de înnoire 
au drept scop situarea in perma
nentă a produselor noastre Ia ni
velul performanțelor existente pe 
plan mondial — a ținut să ne spu
nă directorul întreprinderii, ingi
nerul Lucian Mititelu. în curind 
vor ieși complet din fabricația 
noastră strungurile cu care ne-am 
început activitatea. orientindu-ne 
cu prioritate spre producția de 
strunguri cu comandă numerică și 
mașini specializate, apelind intr-o 
măsură sporită la tipizarea piese
lor și subansamblelor. Colectivul 
nostru este hotărit ca în acest an, 
anul celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și al Congresului al XIII-lea 
al partidului, să sporească ponderea 
produselor noi și modernizate la 68 
(a sută, urmînd ca pină la sfîrșitul 
actualului cincinal să înnoim în
treaga producție.

Gheorghe MANEA 
corespondentul „Scînteii"

Lucrătorii ogoarelor din Bără
ganul ialomițean depun eforturi 
susținute pentru încheierea grabni
că a campaniei de primăvară, fo
losind Cu pricepere fiecare oră 
bună de1 lucru în cimp. Vremea 
capricioasă și precipitațiile căzute 
impun să se acționeze in condiții 
cu totul deosebite pentru valorifi
carea la maximum a „ferestrelor" 
dintre ploi. Forțele mecanice și 
umane de care dispun unitățile 
sint in cimp și, imediat ce terenul 
se zvintă, se intră, cu toate mijloa
cele la pregătirea patului germina
tiv și la semănat. La executarea 
acestor lucrări se folosesc agre
gatele complexe ; ca atare, se re
duce numărul trecerilor mașinilor 
pe același teren, se evită tasarea 
solului și se economisesc impor
tante cantități de carburanți. Ori
unde starea terenului permite, se 
lucrează zi și noapte la pregăti
rea terenului și din zori și pină 
la lăsarea întunericului la se
mănat.

Pină în prezent, in unitățile. a- 
gricole ialomițene, din cele 
220 000 hectare prevăzute a fi 
cultivate in această primăvară, au 
fost semănate 175 000 hectare. Pină 
aseară, porumbul — care deține 
ponderea in agricultura județului 
— a fost semănat pe aproape 
80 000 hectare din cele 94 800 hec
tare planificate. în ce privește in- 
sămințarea soiei, lucrarea se efec
tuează acum pe ultimele sute de 
hectare.

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Țândărei ău mai ră
mas de semănat doar 1 300 hectare 
din cele 20 000 hectare prevăzu
te prin programul campaniei de 
primăvară. Din această suprafață, 
50 la sută se cultivă cu porumb, 
cultură ce a fost insămințată pe 
7 500 hectare. Tovarășul Vasile 
Barbu, președintele consiliului 
agroindustrial Țândărei, a ținut

să ne spună : ..Deși ne-ram 
confruntat cu condiții grele de 
muncă, mecanizatorii, cooperatorii 
și specialiștii, toți cei care partici
pă la realizarea lucrărilor din ca
drul actualei campanii au dovedit 
exigență față de calitatea lucrări
lor. punînd temelii solide recolte
lor mari din acest an. Astăzi, de 
exemplu, deși vremea arată mai 
mult de toamnă tirzie decit de pri
măvară, toți oamenii au fost la da
torie cum s*a luminat de ziuă, 
astfel ca imediat ce terenul se 
zvintă tractoarele să intre in braz
dă la pregătirea terenului și semă
nat. Cu forțele de care dispunem, 
in două zile am putea încheia in- 
sămințarea tuturor culturilor. De
altfel. in cooperativele agricole din 
Țândărei și Ograda semănatul se 
află in stadiu final, urmind ca de 
miine semănătorile de aici să fie 
trimise in ajutorul cooperatorilor 
din comuna Gheorghe Lazăr, care 
au insămințat doar 83 la sută din 
suprafețele prevăzute cu porumb".

în una din fermele cooperativei 
agricole din comuna Gheorghe La
zăr am urmărit' la fața locului cum 
acționează mecanizatorii și specia
liștii pentru recuperarea restanțe
lor la semănat, mai ales cu forțele 
proprii. în cîmpul deschis, două 
semănători înaintau anevoios in 
lungul unei sole, care este culti
vată cu porumb in regim intensiv, 
în urma fiecărei mașini se aflau 
cite doi cooperatori, care aveau 
mult de lucru cu desfundarea pa
tinelor de la semănători. Pentru a 
avea însă deplina siguranță că lu
crările se execută in condiții bune, 
inginerul-șef al cooperativei. Du
mitru Popescu, a dispils ca semă- 
nătorlle să fie controlate de mai 
multe ori pină ajung la capătul 
solei. „Noi ne-am propus să reali
zăm 20 000 kg porumb știuleți la 
hectar pe această parcelă — ne 
spune inginerul-șef. Deci nu pu-

tem admite nici o abatere de la 
normele de calitate, chiar dacă prin 
aceasta sintem obligați să semănăm 
sub viteza zilnică planificată".

Și in consiliul agroindustrial Mo
vila se lucrează mai mult in „fe
restrele" dintre ploi. Cu toate aces
tea. stadiul lucrărilor este destul 
de avansat, din cele 11 200 hectare 
fiind însămințate 9 790 hectare. în 
ce privește cultura porumbului, 
mai sint de semănat 800 hectare. 
La I.A.S. Bărăganu și C.A.P. Mo
vila. însămințările de primăvară au 
fost realizate pe 95 și, respectiv, 94 
la sută din suprafețe. Rămînerile 
in urmă înregistrate in cooperati
vele agricole Platonești și Săveni, 
cauzate de starea terenului aflat în 
lunca Ialomiței, urmează să fie re
cuperate prin concentrarea in

aceste unități a unor agregate com
plexe pentru pregătirea patului 
germinativ și semănat din unitățile 
avansate.

Oamenii muncii din agricultura 
județului Ialomița, deși se confrun
tă cu condițiile vitrege din aceste 
zile deosebit de reci și ploioase, 
depun eforturi susținute pentru in-- 
cheierea cit mai grabnică a insă- 
mînțării tuturor suprafețelor. Co- 
mandamentul județean pentru co
ordonarea lucrărilor agricole a și 
luat măsurile organizatorice necef- 
sare pentru ca. imediat ce intr-o 
unitate se încheie semănatul, ma
șinile agricole Să fie trimise in 
ajutorul celor rămași in urmă.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii'

BOTOȘANI

Prin întrajutorarea cu mijloace mecanice 
- ritmuri bune de lucru

GALAȚI : în premieră — o importantă instalație 
siderurgică

Pe platforma Combinatului side
rurgic Galați a fost pusă in func
țiune o modernă și importantă in
stalație pentru desulfurarea fontei. 
Expresie a tehnicii de virf cu 
care este înzestrată marea cetate 
a metalului de la Galați, punerea

in funcțiune a acestei instalații va 
asigura reducerea conținutului de 
sulf din fontă, ceea ce va permite 
oțelarilor să obțină oțeluri spe
ciale de înaltă calitate. Totodată, 
instalația- — o veritabilă premieră 
in siderurgia națională — va faci
lita și realizarea unei economii

de cocs la furnale. Proiectată de 
Institutul de cercetări și proiectări 
de fabricație pentru produse plate 
și acoperiri metalice — I.C.P.P.A.M. 
Galați — și montată de întreprin
derea de antrepriză pentru con
strucții, montaje și reparații side
rurgice Galați, noua instalație ăre 
capacitatea de 1,1 milioane tone 
fontă desulfurată pe an. (Dan 
Plăeșu, corespondentul „Scînteii").

La semănatul porumbului pe terenurile 
Lunca Banului, ju

cooperativei ogricole de producție 
dețul Vaslui

Foto : P. Lascăr

Pină vineri dimineața, in județul 
Botoșani au fost semănate cu di
ferite culturi de primăvară 117 010 
hectare din cele 149 140 hectare 
planificate, ceea ce înseamnă 79 la 
sută. Din cele 32 130 hectare incă 
neinsămințate, 27 310 hectare ur
mează a primi sămința de porumb, 
diferența fiind destinată soiei, fa
solei și legumelor de cimp. Con
siliile agroindustriale Ripiceni, Co- 
țușca și Dingeni, mari cultivatoare 
de porumb, au încheiat insămîn- 
țările pe toate suprafețele, forțele 
umane și mecanice fiind1 concen
trate acum la efectuarea celorlalte 
lucrări de sezon. De asemenea, 
au terminat lucrările la semănat 
și peste 20 de cooperative agricole 
— Răchiți, Blindești, Săveni, Rin- 
ghilești,. Roma. Dorohoi, Havirna, 
Saucenița ș.a. — din celelalte con
silii agroindustriale din județ.

Pentru ea ritmul de lucru să 
rămină la cote ridicate, agregatele 
complexe, tractoarele și semănâto- 
rile din unitățile care au încheiat 
semănatul au fost transferate ope
rativ pe tarlalele celor mai apro
piate cooperative agricole unde 
există restanțe. Bunăoară, cinci 
semănători de la cooperativa agri
colă din Blindești au fost trimise 
să lucreze, in- ultimele patru zile, 
pe terenurile cooperatorilor din 
Gorbănești, în același consiliu 
agroindustrial,” mecanizatorii din 
Zlătunoaia le-au venit in sprijin 
celor de la Lunca. „Am trecut la 
organizarea întrajutorării cu mij
loace mecanice incă înainte ca 
unitățile cele mai avansate la se
mănat să-și incheie lucrările — ne 
spunea Ion Apetrei, organizatorul 
de partid al consiliului agroindus
trial Sulița. Procedind astfel, am 
reușit să menținem un ritm bun 
de lucru in toate cooperativele a- 
gricole care mai au de semănat, 
ritm care este apropiat de viteza 
zilnică planificată". în același mod 
se procedează și în consiliile agro
industriale Albești și Trușești.

Lucrările Ia însămînțări ar fi 
putut fi încheiate pină acum în 
întreg județul, la toate culturile 
de primăvară. Dar marțea trecută, 
după ce in ziua anterioară a fost

semănată o suprafață de peste 
8 400 hectare, un nou val de ploi 
a cuprins întregul județ. Și a 
plouat cu intermitențe pină 
miercuri seara, timp in care acti
vitatea pe ogoare a fost între
ruptă. Formațiile de mecanizatori 
și cooperatori conduse de specia
liști au rămas totuși in cimp, pe 
poziții de lucru, gata oricind să-și 
reinceapă activitatea. Drept urma
re. joi după-amiază semănatul a 
fost reluat in marea majoritate a 
unităților agricole. Iată și citeva 
aspecte surprinse la fața locului.

E drept, pină la ora amiezii nu 
s-a putut lucra in nici una dintre 
unitățile consiliului agroindustrial 
Dragalina. Această primă parte a 
zilei a fost utilizată, în schimb, 
pentru depistarea terenurilor zvin
tate. Și astfel, către ora 12, cele 
șase semănători de la C.A.P. Lișna 
au intrat in brazdă pe tarlaua „Iz
voare". „Vom lucra inclusiv la lu
mina farurilor" — ne spunea Iri- 
mia Cojocariu, inginerul-șef al 
unității. Rezultatul ? Suprafața se
mănată cu porumb a avansat pină 
in seara zilei respective cu incă 
62 de hectare. La fel s-a procedat 
Si pe tarlalele cooperativelor agri
cole din George Enescu, Cris- 
tinești, Ibănești. ca și in con
siliile agroindustriale Havirna. Fru
mușica și Săveni. Aceasta a 
făcut ca joi, deși marea majori
tate a suprafețelor erau incă 
umede, să se însămințeze in județ 
aproape 3 000 hectare cu porumb.

Cele mai mari restanțe la semă
nat se înregistrează insă in con
siliile agroindustriale Cindești, 
Bucecea și Stăuceni, pe raza că
rora au căzut și cele mai mari 
cantități de precipitații. Pentru 
grăbirea lucrărilor, comandamentul 
județean pentru agricultură a ho
tărit transferarea in aceste consilii 
a peste 200 semănători din unită
țile ce au încheiat însămințările. 
Se apreciază că prin această mă
sură însămințările de primăvară 
se vor încheia in județul Botoșani 
in citeva zile bune de lucru.

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scînteii tiJ
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ÎNCEPÎND DE LA 1 MAI

Peste 750000 
vor beneficia de

de oameni 
majorarea

ai muncii
retribuțiilor

Excelenței Sale Dr. KENNETH D. KAUNDA
Președintele Partidului Vnit al Independenței Naționale, 

Președintele Republicii Zambia
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde 

felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi suc
cese in activitatea pe care o desfășurați pentru binele poporului zambian 
prieten, pentru dezvoltarea economică și socială independentă a Republicii 
Zambia.

Reafirm convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite 
împreună, raporturile de prietenie, solidaritate și conlucrare dintre partidele 
și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor român 
și zambian, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă primului ministru al 
Republicii Peru, Sandro Mariategui 
Chiappe, cu prilejul numirii sale în 
această funcție. în telegramă sint a- 
dresate cordiale felicitări, precum și 
cele mai bune urări de sănătate și 
deplin succes în activitate. Este ex
primată convingerea că guvernele 
celor două țări vor acționa pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
prietenești româno-peruane.

Apropiata sărbătoare de la 1 Mai — Ziua internațională a muncii — 
va marca trecerea la majorarea retribuțiilor in noi ramuri economice și 
domenii de activitate, continuindu-se astfel acțiunea de majorare a veni
turilor începută la 1 septembrie 1983, de care au beneficiat pină in pre
zent peste 5 milioane de oameni ai muncii.

In legătură cu aplicarea noilor majorări de retribuții — de care vor 
beneficia peste 750 000 de oameni ai muncii din silvicultură, economia ape
lor, din unitățile industriale subordonate Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, consiliilor populare, UCECOM, CENTROCOOP și altor organi
zații cooperatiste, din gospodăria comunală, de locuințe și alte prestări 
de servicii neproductive — am solicitat amănunte și precizări specialiș
tilor din forurile de resort care coordonează ramurile și activitățile res
pective și de la Ministerul Muncii. Din informațiile primite am reținut :

O retribuțiile muncitorilor din 
sectoarele la care se aplică ma
jorarea incepind de la 1 mai 
vor spori, in medie, cu 5,5 la 
sută — diferențiat pe categorii 
și trepte de încadrare ;

O retribuțiile personalului o- 
perativ, tehnic productiv și de 
administrație vor spori, în me
die, cu 5 la sută — diferențiat 
pe clase de retribuire.

Odată cu majorarea de la 1 mal 
a retribuțiilor tarifare, personalul 
muncitor din sectoarele respective 
va beneficia și de majorarea cote

lor sporului de vechime pentru ac
tivitate neintreruptă în aceeași uni
tate. De la vechile plafoane cur 
prinse între 3—10 la sută, sporul 
de vechime se majorează ia noile 
cote cuprinse între 3—15 la sută, 
sporul începînd să se acorde de 
la 1 mai încă de la vechimea mi
nimă de 3 ani, față de 5 ani cum 
se proceda pină acum. Concret, iată 
care vor fi noile tranșe de vechime 
și cotele sporului de vechime pen
tru activitate neintreruptă în a- 
ceeași unitate, care se vor aplica 
la toate categoriile de personal pre
văzute să beneficieze de majorarea 
retribuției tarifare de la 1 mai :

intreprinderilor județene de pro
ducție industrială și de prestări de 
servicii) vor beneficia de majorări 
de retribuții diferențiate după re
țeaua tarifară de retribuire a fie
cărei meserii. Pentru muncitorii 
retribuiți pe rețeaua tarifară „in
dustria locală" (activități specifice), 
sporul lunar al retribuției tarifare 
va fi de la 1 mai de 89—147 lei, in 
funcție de categoria și treapta de 
încadrare.

Retribuțiile tarifare lunare ale 
oamenilor muncii și ale membrilor 
cooperatori din unitățile cooperației 
meșteșugărești, care lucrează în 
activitățile de confecții-tricotaje- 
textile, încălțăminte, marochinărie- 
blănărie și lemn, vor crește, de la
1 mai, de la vechile plafoane cu
prinse între 1 703—2 825 lei la noi
le plafoane cuprinse între 1 799—
2 981 lei, iar ale celor care lucrează 
in alte activități vor crește în func
ție de rețeaua tarifară de retribui

re specifică domeniului respectiv. 
Bunăoară, retribuțiile tarifare ale 
depanatorilor de radio și televi- 
voare vor. spori cu 92—183 lei/lună, 
iar ale meseriașilor din unitățile 
autoservice cu 94—171 lei/lună. Re
tribuțiile tarifare lunare ale lucră
torilor din unitățile de producție 
și prestări de servicii din cadrul 
Centralei de producție-prestări-con- 
strucții și al Centralei de contrac
tări, achiziții și producție alimen
tară din subordinea CENTROCOOP 
se majorează conform rețelelor de 
retribuire specifice fiecărei activi
tăți. De reținut că retribuțiile per
sonalului muncitor din unitățile de 
producție și de prestări de servicii 
de la cooperativele comunale ale 
CENTROCOOP se vor majora la 
data prevăzută pentru domeniul 
„circulația mărfurilor", avindu-se 
in vedere caracterul preponderent 
comercial al activității respective
lor cooperative.

Cronica zi hi

în gospodăria comunală, de locuințe 
și alte prestări de servicii neproductive

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GUADELUPA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un 
cald salut tovărășesc participanților la cel de-al VIII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Guadelupa.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite, totodată, felicitările noastre 
sincere la aniversarea a 40 de ani de la crearea mișcării comuniste din Gua
delupa, moment de seamă în lupta poporului dumneavoastră pentru progres 
social, prosperitate și pace.

Ne exprimăm și de această dată satisfacția față de cursul pozitiv pe care 
11 cunosc relațiile de prietenie și solidaritate existente intre P.C.R. și P.C.G., 
la a căror extindere și dezvoltare, o contribuție esențială au avut-o întilnirile 
și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și Guy Daninthe, secretar general al Partidului Co
munist din Guadelupa.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie frățească intre cele 
două partide se vor dezvolta și în viitor, vă urăm, dragi tovarăși, succes de
plin în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră, în activitatea con
sacrată apărării intereselor vitale ale clasei muncitoare, înaintării pe calea 
bunăstării și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tranșele de vechime
Cotele sporului de vechime

Pină la 1 mai De la 1 mai
3— 5 ani _ 3%
5—10 ani 3% 6%

10—15 ani 5% 9%
15—20 ani 7% 12%
Peste 20 de ani 10% 15%

Veniturile oamenilor muncii din 
aceste sectoare vor spori și ca ur
mare a faptului că adaosul de 
acord ce se atribuie pentru depăși
rea sarcinilor de plan se va deter
mina, incepind de la 1 mai, pe baza 
noilor retribuții tarifare majorate, 
în mod corespunzător vor creste și 
celelalte componente ale părții va
riabile din retribuția nominală : 
veniturile ce se obțin din fondurile 
de participare Ia realizarea pro
ducției, a beneficiilor și la împăr
țirea beneficiilor (a căror cotă de 
constituire s-a dublat încă de la 1 
septembrie 1983) ; veniturile obți
nute sub formă de premii pentru 
realizări deosebite în muncă (a că
ror cotă de constituire aplicată la 
fondul de retribuire planificat s-a 
dublat tot de la 1 septembrie 1983).

Personalul muncitor din sectoa
rele economice în care se aplică 
majorarea retribuțiilor începînd de 
la 1 mai va continua să beneficie

ze și după această dată — chiar 
dacă se depășesc plafoanele exis
tente — de compensațiile pentru 
majorări de prețuri la produsele 
agroalimentare, la energia, electri
că. termică, gaze naturale și alți 
combustibili (prevăzute în decre
tele Consiliului de Stat nr. 46 și 
240 din 1982), de alocațiile de stat 
pentru copii. De menționat este și 
faptul că retribuțiile tarifare ma
jorate nu afectează chiriile pentru 
locuințe, stabilite în condițiile le
gii pină la data majorării retribu
ției, contribuțiile lunare pentru 
copiii din creșe și grădinițe (pină 
la 31 august a c.) și nici bursele 
elevilor și studenților pentru anul 
școlar în curs (care se stabilesc 
luîndu-se in considerare, în conti
nuare. retribuțiile tarifare ori pen
siile nemajorate ale părinților sau 
susținătorilor legali).

Cit privește retribuțiile tarifare, 
ele vor spori de Ia 1 mai in sectoa
rele respective, după cum urmează:

Personalul muncitor din unitățile 
de salubritate și canalizare, de ali
mentare și distribuire a apei pota
bile, de la stațiile de epurare, din 
activitățile de întreținere a străzi
lor și pavajelor, de la spatii verzi 
va beneficia, de la 1 mai, de majo
rarea veniturilor conform rețelei 
tarifare specifice fiecărui domeniu 
in parte. Astfel, muncitorilor retri
buiți pe rețeaua tarifară gospodărie 
comunală B li se majorează retri
buțiile de la Vechile plafoane cu
prinse între 1 622—-2 703 lei la noile 
plafoane cuprinse intre 1 711—2 845 
lei, în funcție de categoria și treap
ta de încadrare. Retribuțiile masi- 
niștilor de la instalațiile de ali
mentare cu apă și de canalizare vor 
spori de la vechile plafoane cuprin
se intre 1 683—3 080 lei la noile 
plafoane cuprinse între 1 769—3 245

lei. în funcție de categoria de in
stalație la care lucrează, nivelul de 
calificare și treapta de încadrare. 
Instalatorilor de la rețelele de apă, 
de Ia cele de canalizare și din ac
tivitatea de termoficare Ii se ma
jorează retribuțiile conform rețelei 
de retribuire construcții-montaj B 
regie. Lucrătorii din activitățile de 
prestări de servicii neindustriale — 
frizerie, manichiură, pedichiură, 
munci casnice ș.a. — vor beneficia, 
de la 1 mai, de majorarea retribu
ției tarifare de la vechile plafoane 
cuprinse între 1 622—2 795 lei la 
noile plafoane cuprinse între 1 711— 
2 942 lei, in funcție de categoria 
și treapta de încadrare.

în continuare prezentăm citeva 
exemple privind creșterea venitu
rilor oamenilor muncii din cele 
patru grupe de activități.

tv
Programul 1
13,30 Telex
13,35 La sfîrșit de săptămînă (partial 

color)
16,40 Aprilie, cronica evenimentelor po

litice z
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,25 Să cîntăm azi omenirii !
19,45 Teleenciclopedia
20,15 Film serial : „Un August în flă

cări". O producție a Televiziunii 
române realizată în Centrul de 
producție cinematografică ,,Bucu
rești". Scenariul : Eugen Barbu, 
Nicolae Mihail. Regia : Dan Pita, 
Alexandru Tatos. Episodul 5.

21,05 Pagini din literatura umoristică 
românească

22,00 Telejurnal (parțial color) © Sport
22.15 Cu Ioana Radu pe drumul ro

manțelor...
22.45 Melodii îndrăgite
Programul 2
19,00 Telejurnal
19,25 Buletinul rutier al Capitalei
19,40 Moștenire pentru viitor
20,10 Tinere talente
20,30 De pretutindeni. Din sălile mu

zeelor lumii : Galeria Tretiakov.
20.45 Portret muzical
21.15 Film : „Tovarășii" (părtea a 

II-a)
22.00 Telejurnal 0 Sport
22.15 Bună seara, fete, bună «eara, 

băieți !

La 27 aprilie 1984, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe Luis Quartin, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Portugheze in Republica 
Socialistă România, in legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Ja

poniei, ambasadorul acestei țări la 
București, Takaaki Hasegawa, a o- 
ferit, vineri, o recepție.

Au participat Petre Gigea șl 
Gheorghe Chivulescu, miniștri, A- 
lexandru Roșu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor instituții 
centrale, personalități ale vieții ști
ințifice și cultural-artistice, generali 
și ofițeri, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
In perioada 24—27 aprilie, o dele

gație a orașului japonez Yokohama, 
infrățit cu Constanța, a vizitat lito
ralul românesc al Mării Negre. Dele
gația japoneză, condusă de M. Ari- 
yama, președintele Comitetului de 
prietenie Yokohama — Constanța, a 
avut întrevederi cu primarul mu
nicipiului, Gheorghe Popa, și a vizitat 
obiective social-culturale și de in
teres istoric. Totodată, membri ai 
delegației au făcut o demonstrație 
publică de aranjamente florale 
„Ikebana" și au prezentat un spec
tacol de dansuri tradiționale japo
neze.

PĂDURAR

— în lei —

gradația 7, clasa 13 de retribuire, cu o vechime neintreruptă in aceeași 
unitate de peste 20 de ani

Categoria de venituri Pină la
1 mai

De la
1 mai

Sporul 
de venituri

Retribuția tarifară 2 000 2100 100
Sporul de vechime 200 (10%) 315 (15%) 115
TOTAL 2 200 2 415 215

vremea

în silvicultură
Majorarea de retribuție se acordă ocoale silvice, centre de prelucrare 

întregului personal muncitor din a fructelor de pădure, păstrăvării. 
Unitățile silvice : inspectorate și pepiniere silvice etc.

Timpul probabil pentru intervalul 28 
aprilie, ora 21 — 1 mai, ora 21. în țară : 
Vremea va fi în general Instabilă 
în prima parte a intervalului, cu 
cerul variabil, mai mult noros, în re
giunile din sudul și estul țării, unde 
vor cădea precipitații locale sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. In ce
lelalte regiuni, precipitații izolate. La 
munte va ninge viscolit. Vîntul va mai 
prezenta intensificări locale, predomi- 
nînd din sectorul nord-estic in Mol
dova, Bărăgan și Dobrogea. în a doua 
parte a intervalului, vremea va deveni 
în general frumoasă, cu cerul variabil, 
favorabil pe alocuri averselor de pioaie 
după-amiaza. Temperaturile minime

vor fi cuprinse între minus 4 și plus 6 
grade, izolat mai coborîte, iar cele ma
xime vor oscila între 7 și 17 grade, 
local mai ridicate în ultima zl. în Ba
nat. Crișana, Maramureș, Transilvania 
și jumătatea de nord a Moldovei, local 
se vor produce brumă și îngheț la sol. 
în celelalte regiuni, aceste fenomene 
vor avea un caracter izolat. în Bucu
rești : Vreme în general închisă în 
prima parte a intervalului, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea precipitații, 
îndeosebi sub formă de ploaie. Vîntul 
va prezenta intensificări trecătoare din 
sectorul nord-estic. în a doua parte a 
intervalului, vremea va deveni în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
zero și 4 grade, iar cele maxime între 
10 și 14 grade, în creștere spre sfîrși- 
tul intervalului. (Liana Cazacioc, me
teorolog de serviciu).

— in lei —

Categoria de personal
Plafoanele retribuțiilor tarifare lunare *)
Pină la 1 mai De la 1 mai

Silvicultori 1 622—2 377 1 711—2 512
Motoriști la diverse ma

șini cu specific silvic 2 254—2 377 2 375—2 502
Pădurari 1 620—2 240 1 700—2 355
Tehnicieni silvici 1 880—2 910 1 980—3 060
Brigadieri silvici 1 825—2 240 1 920—2 355
Ingineri silvici 2 470—3 840 2 590—4 030

METEOROLOG PRINCIPAL
gradația 6, clasa 29 de retribuire, cu o vechime neîntreruptă in aceeași 

unitate de peste 20 de ani
—în Iei —

Categoria de venituri Pină la
1 mai

De la
1 mai

Sporul 
de venituri

Retribuția tarifară 3 670 3 850 180
Sporul de vechime 367 (10%) 578 (15%) 211
TOTAL 4 037 4 428 391

•) Plafoanele cuprind retribuțiile minime și maxime ale fiecărei ca
tegorii de personal, diferențiate pe categorii și trepte de incadrare ori pe 
clase de retribuire.

în domeniul economiei apelor
în funcție de nivelurile minime 

și maxime de încadrare, diferen
țiate pe categorii și trepte de in
cadrare ori pe clase de retribuire, 
oamenii muncii din oficiile județe
ne de gospodărire a apelor și din 
cadrul direcțiilor apelor (organiza
te pe bazine hidrografice) vor be
neficia, începînd de la 1 mai, de 
următoarele sporuri lunare de re

tribuții tarifare : agenții hidroteh
nici și muncitorii hidrometri : 
96—112 Iei ; mașiniștii de utilaje 
terasiere și de construcții: 94—171 
lei; hidrologii, meteorologii, hidro- 
geologii : 120—190 lei; observatorii 
meteorologi, hidrologi, hidrogeologi: 
85—110 lei ; tehnicienii hidroteh
nici : 100—150 lei ; inginerii hidro
tehnici : 130—210 lei.

DEPANATOR DE TELEVIZOARE

în lei —

care lucrează la cooperativa „Radio-Progres" din Capitală, categoria 5, 
treapta II, cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani

Categoria de venituri Pină la
1 mai

De la 
1 mai

Sporul 
de venituri

Retribuția tarifară 2 489 2 629 140
Sporul de vechime 249 (10%) 394 (15%) 145
TOTAL 2 738 3 023 285

INSTALATOR 
care lucrează la rețeaua de alimentare cu apă, categoria 5, treapta II, 

cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani

Programul unor unități de prestări servicii din Capitală 
în zilele de 1 și 2 mai 1984

în unitățile industriale subordonate 
Consiliului Culturii și Educației Socialiste, 

consiliilor populare, UCECOM, 
CENTROCOOP și altor organizații 

cooperatiste

— in lei —

Categoria de venituri Pînâ la
1 mai

De la
1 mai

Sporul 
de venituri

Retribuția tarifară 2 683 2 825 142
Sporul de vechime 268 (10%) 424 (15%) 156
TOTAL 2 951 3 249 298

Retribuțiile tarifare lunare ale 
muncitorilor din tipografii vor spori 
de la vechile plafoane cuprinse in
tre 1 703—3 713 lei la noile plafoane 
cuprinse între 1 799—3 910 lei. în

funcție de rețeaua tarifară, catego
ria și treapta de încadrare.

Lucrătorii din unitățile industria
le subordonate consiliilor populare 
(organizate, de regulă, în cadrul

în exemplele date, la sporul de 
venituri calculat pentru pădurar, 
depanator TV și instalator se adau
gă sumele ce pot fi încasate sub 
formă de adaos de acord — în ca
zul depășirii sarcinilor de plan.

Evident, în cazul nerealizării aces
tor sarcini, veniturile se diminuea
ză cu procentul de nerealizare, 
procent ce se aplică la retribuția 
tarifară.

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

Unitățile de servire a populației 
din cadrul Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești București — ramura 
metal-chimie-lemn-eonstrucții — vor 
avea, în zilele de 1 și 2 mai a.c., 
următorul program de funcționare.

Reparații televizoare
In ziua de 1 mai vor funcționa, 

între orele 10 și 18, unitățile din 
Bd. 1 Mai 170 (tel. 65 37 85) ; Bd. 
I. Gh. Duca 15 (tel. 18 28 89 și 
18 09 85) ; Șos. Ștefan cel Mare 15 
(tel 10 45 50) ; str. Avrig 63 (tel. 
35 30 10) ; str. 30 Decembrie 15 (tel. 
15 75 23 și 14 24 95) ; complex I.O.R. 
(tel. 47 61 40) ; Șos. Olteniței 51 
(tel. 83 69 75 și 83 60 75) ; Bd. Brîn- 
coveanu 116 (tel. 82 53 65) ; Calea 
Plevnei 11 (tel. 15 04 47 și 14 24 90) ; 
Șos. Alexandriei, bl. L-25 (tel. 
89 40 44); Bd. Moghioroș 33 (tel. 
46 52 25) ; str. Emil Bodnaraș 21 
(tel. 45 14 90).

în ziua de 2 mai vor funcționa, 
Intre 10 și 18, unitățile din Bd. 1 
Mai 170 (tel. 65 37 85) ; Bd. I. Gh. 
Duca 15 (tel. 18 28 89 și 18 09 85) ; 
Șos. Ștefan cel Mare 15 (tel.
10 45 50); str. Avrig 63 (tel. 35 30 10);
str. 30 Decembrie 15 (tel. 15 75 23 și 
14 24 95); Bd. I. Șulea 75 (tel.
30 39 17); Șos. Olteniței 51 (tel.
83 69 75 și 83 60 75) ; Șos. Giurgiului 
129 (tel. 29 36 89) ; Calea Plevnei 11 
(tel. 15 04 47 și 14 24 90) ; Șos. Ale
xandriei, bl. L-25 (tel. 89 40 44) ; 
Bd. Moghioroș 33 (tel. 46 52 25) ; Bd. 
Păcii 9-A (tel. 69 40 30).

Reparații radio, casetofoane, 
picupuri, magnetofoane

în zilele de 1 și 2 mai vor funcțio
na, între orele 10 și 18, unitățile din 
Bd. N. Titulescu 98 (tel. 18 51 22) ; 
Șos. Colentina bl. ABC (tel. 
88 56 15) ; str. Avrig 63 (tel. 35 15 68); 
str. Smirdan 30 (tel. 15 93 41) ; Ca
lea Plevnei 13 (tel. 15 30 37).

Verificări instalații și reparații 
de antene individuale și colective 

de radio și televizoare
în ziua de 2 mai, intre orele 10 și 

18. va asigura asemenea servicii uni
tatea din Calea Văcărești 38 (tel. 
20 75 05).

Intervenții Ia instalații sanitare, 
electrice și de încălzire centrală 
în ziua de 1 mai vor funcționa 

centrele din str. Cuza Vodă 11 (tel. 
50 34 46) între orele 7 și 14,30 și din 
str. Traian 156 (tel. 21 65 13) intre 
orele 14,30 și 22.

în ziua de 2 mai vor fi deschise 
centrele din Șos. Iancului 106 (tel. 
53 38 11) între orele 7 și 14,30 și din 
Calea Dudești 80 (tel. 20 77 71) între 
orele 14,30 și 22.

Pentru astfel de intervenții, ce
tățenii vor putea apela, în zilele de 
1 și 2 mai, între orele 7 și 22, la Dis
peceratul central al cooperativei 
„Instalatorul" (tel. 16 73 29 și 
16 74 02).

★
Centrul de informare al Coopera

ției meșteșugărești București va 
funcționa în perioada 1 și 2 mai, 
între orele 7 și 13, și va răspunde la 
tel. 13 58 84 și 13 58 65.

Știri sportive
Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României 

După prima zi conduce 
Lavinia Agache

în Sala sporturilor din Ploiești au 
început vineri întrecerile celei de-a 
27-a ediții a Campionatelor interna
ționale de gimnastică ale României, 
„Memorialul Gheorghe Moceanu", la 
care participă sportivi și sportive din 
18 țări.

în prima zi s-a desfășurat con
cursul cu exercițiile impuse, compe
tiția feminină fiind dominată de 
sportivele românce, care ocupă pri
mele trei locuri in clasamentul in
termediar. S-a evidențiat în mod 
deosebit Lavinia Agache, ocupanta 
primului loc, care a realizat un total 
excelent, de 39,60 puncte (note de 
9,90 la toate cele patru aparate). 
Lavinia Agache este urmată de Eca- 
terina Szabo (România) — 39,30 
puncte. Mihaela Stănuleț (România) 
— 38,70 puncte. Romi Kessler (Elve
ția) — 38,10 puncte. Tatiana Kuzmi
na (U.R.S.S.) — 38,05 puncte și Jana 
Furmann (R. D. Germană) — 37,85 
puncte.

Astăzi sînt programate exercițiile 
liber alese, de la ora 16,00 la fete 
și de la 18,30 la băieți, urmînd să 
fie cunoscuți campionii la individual 
compus, iar duminică dimineața, de 
la ora 10. se va desfășura concursul 
special pe aparate.

★
_ FOTBAL. Meciurile interbucureș- 
tene din etapa a XXXI-a se vor juca 
in cuplaj, duminică, pe stadionul 
„23, August", în următoarea ordine : 
Steaua — Rapid, de la ora 15, Di
namo — Sportul studențesc, de la 
ora 17.

★
La 8 mai, selecționata României a 

fost invitată să participe la inaugu
rarea stadionului din orașul fran
cez Nantes, stadion total restaurat 
în vederea turneului final al cam
pionatului european de fotbal. Se
lecționata va juca un meci amical 
în compania formației locale F.C. 
Nantes din prima divizie franceză.

Amintim că la stadionul din ora
șul Nantes este programat meciul 
România — Portugalia din turneul 
final, al campionatului european.

★
în legătură cu desfășurarea ulti

melor întreceri oficiale ale sezonu
lui competițional intern s-au stabi
lit următoarele date : etapa a 
XXXII-a va avea loc la 2 mai. cea 
de-a XXXIII-a Ia 5 mai. iar ultima, 
a XXXIV-a la 13 mai. Meciul restan
tă Dinamo — F.C. Olt se va juca la 
8 mai. Semifinalele „Cupei Româ
niei" sînt programate la 11 mai. In 
raport de echipele ce se vor cali
fica în finala „Cupei României", va 
fi stabilită atît data acestei finale, 
cit și datele celorlalte meciuri res
tante Steaua — Dinamo, Dinamo — 
F,C. Argeș și A.S.A. — Dinamo.

cinema
© Acțiunea Zuzuc : VICTORIA
(16 28 79) — 9.30: 11.30: 13,30: 15.45: 18: 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
© Talisman („Săptâmlna filmului ti
nerilor regizori sovietici") : STUDIO 
(59 53 15) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20. 
© Ringul: DACIA (50 35 941 — 9; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30: 19.30. 
© Vreau să știu de ce am aripi : 
LIRA (317171) — 15.30; 17,30; 19.30,
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.
© Secretul lui Bachus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30: 17.30: 19.30, PACEA 
(60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
© Galax: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45: 18: 20. MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Ilustrate cu flori de cîmp : POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Imposibila iubire: MUNCA (21 50 97) 
— 15; 18,30.
© $apte băieți și o ștrengărită : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20. MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Călăuza Pană albă : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11.15;
13,30: 15.45; 18: 20. FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
@ Abba : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15: 20.
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20. 
© Fantezii desenate — 9; 10.45: 12.30; 
14,15: Balada cavalerului Ivanhoe — 
16; 18; 20 : DOINA (16 35 38).
© îndrăgostit la propria dorință î

UNION (13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
15,45: 18: 20
® Prințesa Păun: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Mexicul în flăcări : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19, TOMIS
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
© Avertismentul : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20. FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19.15, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,30: 14,15; 17; 
19.30, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
© Avarul: SCALA (11 03 72) — 9;
11,30; 14: 16.30: 19,15.
© Am fost șaisprezece : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11,15: 13,30: 15,45; 18: 20. 
© Drumul spre victorie : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
© Pescărușul speranței : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20.
© Războiul stelelor î GRTVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
© Salamandra : BUZEȘTI (50 43 58) — 
9; 11,15; 13 30; 15,45; 18; 20.
0 Campionul : MELODIA (12 06 88) — 
9; 12; 16; 19
© Febra aurului î COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 6; 11; 13,15; 
15,30: 17,45: 20.
© Competiția : ARTA (21 31 85) — 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15.
© Domnișoara Noorie : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,15.
© Afacerea Pigot : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 15 ; Iubirile de-o

viață — 20 : (sala Atelier) : între 
patru ochi (B) — 19 ; (sala Batiștei) : 
Gimnastica sentimentală — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Travla- 
ta — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 15 ; Labyrintul — 
19 : (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) ; 
O lume pe scenă — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Mî- 
rîiala — 19,30.
0 Teatrul „C.T. Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Fire de poet — 18,30 ;
(sala Studio) : Calandria — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 15 ; 
Amadeus — 19,30 ; (sala Giulești,
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 15; 
Omul care a văzut moartea — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30 ; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19.30.
© Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert în haz major — 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30.
0 Teatrul ,,lon Creangă" (50 26 55) ; 
Recreația mare — 9,30 ; Nota zero la 
purtare — 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Anotimpurile mînzului — 17 : (la clu
bul UREMOAS) : O fetiță caută un 
cîntec — 14 ; 16.
® Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" — 
16 ; 19,30.
® Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Arca bunei speranțe (spec
tacolul I.A.T. din Tg. Mureș) — 19.

0 formă de economisire comodă și avantajoasă
Asigurarea servirii în cele mai 

bune condiții a populației consti
tuie unul din obiectivele principale 
ale activității întregului personal al 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni. Printre măsurile luate pentru 
realizarea acestui obiectiv se nu
mără și înființarea de unități și 
puncte de servire C.E.C. in multe 
unități economice și instituții, pen
tru asigurarea servirii oamenilor 
muncii chiar la locul unde își des
fășoară activitatea.

în afara efectuării operațiilor de 
depuneri și restituiri curente, lu
crătorii acestor unități și puncte de 
servire C.E.C. realizează în prin
cipal cerințele sutelor de mii de 
depunători care doresc să econo
misească permanent, lună de lună, 
pe bază de consimțămint scris prin 
virament. Această formă modernă 
de economisire prezintă numeroase 
avantaje pentru depunători, prin
tre care menționăm: scutirea de a 
se mai deplasa de fiecare dată la 
unitățile C.E.C. pentru efectuarea 
de depuneri, acestea efectuîndu-se 
Ia locul de muncă al depunătoru
lui : se asigură o continuitate și 
regularitate în acțiunea individuală 
de economisire; depunătorul bene
ficiază de toate drepturile și avan
tajele generale ale economisirii la 
C.E.C., cit și de cele specifice in
strumentului de economisire folo
sit. Cei aproape 400 000 de oameni 
ai muncii care economisesc lunar 
pe bază de consimtămînt scris prin 
virament, si numărul acestora este 
în continuă creștere, s-au convins

din plin de avantajele acestei for
me moderne de economisire la 
C.E.C.

Depunătorilor care nu folosesc 
încă această formă de economisire, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
le recomandă să se adreseze ghișee- 
lor sau punctelor de servire C.E.C. 
din unitatea in care lucrează ori, 
în lipsa acestora, direct serviciilor 
financiare prin care să solicite de
punerea lunară sau chenzinală a 
sumei pe care o doresc din retri
buția personală, precum și instru
mentul de economisire pe care să 
fie depuse sumele respective.

Spre exemplu, dacă consimțămîn- 
tul dv. este de 1 000 lei lunar, pe un 
libret de economii cu dobîndă pe 
termen, economisiți următoarele 
sume : după 1 an — 12 388,20 lei, 
după 2 ani — 25 519.70 lei, după 
3 ani — 39 439.10 lei, după 4 ani — 
54 193,70 lei, după 5 ani — 69 833,55 
lei, după 10 ani — 163 286,60 lei.

Avantajul economisirii prin a- 
ceastă formă este evident: după 10 
ani realizați un sold al economiilor 
de 163 286,60 lei, din care 43 286,60 
lei reprezintă dobînda de 6 la sută 
acordată anual de Casa de Econo
mii și Consemnațiuni la depune
rile efectuate pe libretele de eco
nomii cu dobîndă pe termen.

Dacă v-ați convins de utilitatea 
acestei forme de economisire, prin 
exemplul de mai sus, atunci nu ră- 
mîne decit să solicitați acest lucru 
ghișeului C.E.C. sau serviciului fi
nanciar. care vor da curs imediat 
solicitării dv.

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Statisticile din ultimii ani atestă 

faptul că, in primele două zile ale 
lunii mai, traficul rutier înregistrea
ză valori ridicate, cu precădere în 
după-amiaza zilei de 30 aprilie și în 
a doua jumătate a zilei de 2 mai, 
cind au loc plecări și, respectiv, în
toarceri din deplasările făcute în 
afara localităților. Aceleași statistici 
arată că tocmai în aceste după-a- 
mieze s-au produs, în anii trecuti, 
accidente de circulație nedorite. In 
1983, de exemplu, numărul eveni
mentelor rutiere grave produse in 
ziua de 30 aprilie, mai ales după- 
amiaza și seara, au depășit pe cele 
produse în zilele de 1 și 2 mai la un 
loc. Cu toate că in ziua de 30 aprilie, 
anul trecut, zi lucrătoare, autovehi
culele proprietate socialistă au cir
culat în mod obișnuit, automobiliștii 
amatori au deținut ponderea în rîn- 
dul conducătorilor auto implicați in 
accidente. Cauzele cele mai frecvente 
ale acestora : viteză excesivă, nea
tenția în conducere și, intr-o mă
sură mai mică, pilotarea autovehicu
lelor sub influenta alcoolului.

Ținind seamă de situația din anii 
trecuti, este necesar ca deplasările 
rutiere din primele două zile ale 
lunii mai din acest an să fie ferite 
de pericole, printr-o conduită pre
ventivă sporită din partea tuturor 
participanților la trafic. Este bine ca 
pietonii, cea mai numeroasă catego
rie de participant la trafic, să aibă 
in vedere faptul că traversarea 
imprudentă a drumul comportă un

risc mai mare de accidentare în con
dițiile unei circulații intense de au
tovehicule. Asigurarea înainte de 
trecerea șoselelor se impune și in 
zona locurilor de agrement, unde, 
datorită autovehiculelor oprite de o 
parte și de alta a drumului, cei de 
la volan au posibilități limitate de 
a sesiza oportun traversarea unor 
pietoni. în acest context, o atenție 
deosebită trebuie acordată suprave
gherii copiilor.

înainte de a pleca la drum, se re
comandă automobiliștilor să-și pre
gătească bine mașina, pentru a fi in 
perfectă stare de funcționare. Este 
indicat să se evite supraîncărcarea 
autoturismului și transportul unor 
obiecte voluminoase, care diminuea
ză stabilitatea în mers, creind peri
col de răsturnare. De asemenea, tre
buie evitate călătoriile lungi, fără 
opriri. Plecarea la drum este bine să 
se facă la o oră care să permită 
ajungerea la destinație înainte de 
lăsarea întunericului, în condițiile 
folosirii unor viteze moderate. For
marea pe unele porțiuni de drum a 
unor coloane de autovehicule nu tre
buie să constituie un motiv pentru 
depășiri „in lanț". Adaptarea vitezei 
la mersul în coloană și efectuarea 
depășirilor numai cind sînt absolut 
necesare sint măsuri de prudență 
binevenite pentru ajungerea la des
tinație. în caz de ploaie și, în gene
ral, pe drum alunecos se va rula cu 
viteze sub limita maximă legală.
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NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— în Comitetul special pentru Carta 
O.N.U. și creșterea rolului organiza
ției continuă dezbaterile asupra re
glementării pașnice a' diferendelor 
între state, in care un loc central 
a revenit propunerii României pri
vind crearea unei comisii a O.N.U. 
de bune oficii, mediere și conciliere. 
Conform mandatului stabilit de 
Adunarea Generală, dezbaterile s-au 
concentrat în acest an asupra pro
blemelor prevenirii conflictelor și 
eliminării amenințărilor la adresa 
păcii și securității.

Subliniind legătura Indisolubilă 
dintre prevenirea conflictelor și re
glementarea pașnică a diferendelor, 
inclusiv crearea și folosirea unor 
mecanisme mai adecvate pentru 
sprijinirea găsirii unor soluții paș
nice ' prin mediere, bune oficii șl 
conciliere, delegația română a rea
firmat, totodată, propunerea prezen
tată anterior de țara noastră privind 
elaborarea și adoptarea de către 
O.N.U. a mnui cod universal de con
duită care să cuprindă drepturile șl 
îndatoririle fundamentale ale state
lor decurgind din principiile și nor
mele general acceptate ale dreptului 
internațional contemporan.

Izvorîtă din concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind așe
zarea trainică a relațiilor dintre 
state pe respectarea neabătută a 
principiilor și normelor fundamenta
le ale dreptului internațional și re- 
flectind acțiunea hotărîtă a pre
ședintelui României pentru aplicarea

acestor principii în relațiile dintre 
toate statele lumii, elaborarea și 
adoptarea unui asemenea cod ar fi 
de natură 
a statelor, 
universală, 
de bună 
pace.

Un asemenea cod ar urma să 
enunțe dreptul fiecărui stat la exis
tență liberă, la independență și su
veranitate națională, la pace și secu
ritate, ca și îndatorirea tuturor sta
telor de a respecta aceste drepturi, 
obligația de a nu recurge la forță sau 
la amenințarea cu forța, direct sau 
indirect, 
gația de 
interne 
o formă 
obligația 
rendele și problemele internaționale 
exclusiv prin mijloace pașnice, 
dreptul popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, respectarea dreptului 
fiecărui stat de a alege și dezvolta 
liber sistemul său politic, economic, 
social și cultural, conform voinței si 
intereselor propriului popor, fără 
nici un amestec din afară, ca și alte 
drepturi și îndatoriri 
aîe statelor.

Delegația română a 
portanta primordială 
adoptării și respectării stricte a unui 
asemenea cod de conduită pentru 
menținerea păcii și securității .inter
naționale. pentru prevenirea litigii
lor. a conflictelor, a amenințărilor 
la adresa păcii.

să definească o conduită 
cu valoare de aplicare 
care să asigure raporturi 
înțelegere, cooperare și

împotriva altor state, obli- 
a nu interveni in treburile 
ale altor state sub nici 
și sub nici un pretext, 
de a soluționa toate dife-

fundamentale
evidențiat im- 
a elaborării.

încheierea primei părți a sesiunii Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 27 (Agerpres). — întru
nită la Geneva de la începutul lunii 
februarie, cu participarea delegații
lor din cele 40 de state membre, 
Conferința pentru dezarmare și-a în
cheiat prima parte a sesiunii sale pe 
acest an. Răspunzînd unei rezoluții 

-adoptate' de Adunarea Generală a 
O.N.U. la ultima sa sesiune, in de
cembrie 1983, precum și documente
lor finale ale celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale con
sacrată dezarmării, conferința a în
scris pe ordinea sa de zi probleme
le esențiale legate de încetarea cursei 
înarmărilor și dezarmare.

în intervențiile delegației române, 
ca și în cele ale altor delegații, s-a 
subliniat responsabilitatea uriică ce 
revine organismului de la Geneva în 
relansarea și dinamizarea dialogului 
dezarmării, pentru convenirea unor 
măsuri concrete de oprire a cursei 
înarmărilor, măsuri atît de necesa
re restabilirii încrederii, destinderii 
și asigurării securității popoarelor.

Conferința a creat patru comitete 
speciale, ce oferă cadrul de negociere 
necesar in problemele interzicerii ar
melor chimice, armelor radiologice, 
acordării de garanții de securitate 
statelor neposesoare de arme nuclea
re, precum și pentru elaborarea pro
gramului global de dezarmare. Prima

Un deziderat major al vieții internaționale

contemporană
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încetarea cursei înarmărilor,
ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

„Oprirea instalării noilor rachete — 
prioritate absolută a momentului actual"

„Săptămîna păcii" 
în Islanda

WASHINGTON 27 '(Agerpres). — 
într-o conferință de presă desfășu
rată la Washington, Ethel Taylor, 
coordonatoarea organizației „Fe
meile pentru pace" din Statele 
Unite, a anunțat că delegații de 
femei din țări membre ale N.A.T.O. 
se vor reuni la Haga la 7 mai, 
pentru a elabora in comun un do
cument prin care se cere oprirea 
acțiunilor de amplasare a rachete
lor „Cruise" și „Pershing-2“. Docu
mentul va fi inminat guvernelor 
Olandei și Belgiei pentru ca acestea

să ia decizii care să împiedice am
plasarea de rachete americane pe 
teritoriile țărilor lor.

în cadrul aceleiași conferințe de 
presă, Patricia Schroeder, membră 
a conducerii organizației america
ne „Femeile pentru pace", și mem
bră a Camerei Reprezentanților a 
Congresului S.U.A., din partea 
Partidului democrat, a subliniat ne
cesitatea opririi cursei înarmărilor 
nucleare, ca o prioritate absolută a 
momentului politic actual.

ț ■

L

REYKJAVIK 27 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Reykja
vik, primul ministru al Islandei, 
Steingrimur Hermannsson, a subli
niat că cererile exprimate in Ma
nifestul pentru pace pe care l-a 
semnat și care i-a fost prezentat de 
mișcarea antirăzboinică islandeză 
corespund poziției guvernului, care 
se pronunță in favoarea dezarmării.

Manifestul a fost semnat pină in 
prezent de mii de islandezi care au 
luat parte la Săptămina păcii, 
desfășurată in insulă. în cadrul 
acestei campanii, la Reykjavik și 
in alte orașe au fost organizate 
mitinguri, adunări ale reprezentan
ților opiniei publice, in cursul căro
ra vorbitorii și-au declarat hotări- 
rea fermă de a apăra pacea. Tot
odată, ei s-au pronunțat in favoa
rea creării unei zone denucleari
zate in nordul Europei.
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parte a sesiunii nu a reușit însă 
demararea de negocieri efective in
tr-un domeniu esențial — cel al 
dezarmării nucleare sub multiplele 
sale aspecte. în vederea scoaterii din 
imobilism a negocierilor in proble
mele dezarmării nucleare. România 
a propus crearea unui organism sub
sidiar special in cadrul conferinței, 
însărcinat cu studierea ansamblului 
propunerilor formulate pină in pre
zent, inclusiv cu elaborarea unui 
plan pe etape de realizare a dezar
mării nucleare și adoptării de decizii 
care să permită trecerea imediată la 
negocieri concrete în domeniile spe
cifice ce vor fi convenite.

Prima parte a sesiunii din acest an 
a fost marcată pentru delegația țării 
noastre de responsabilitatea ce i-a 
revenit prin asigurarea președinției 
lucrărilor conferinței în luna martie, 
în exercitarea acestei funcții, dele
gația română a urmărit cu perseve
rență și fermitate promovarea unui 
dialog activ, constructiv, de natură 
să ducă la apropierea pozițiilor, la 
dinamizarea dezbaterilor, la începe
rea de negocieri autentice de dezar
mare, pe probleme de substanță.

Prima parte a sesiunii pe anul 
1984 a relevat nu numai necesitățile, 
dar și posibilitățile de care dispune 
Conferința de la Geneva pentru de
clanșarea procesului de oprire a 
cursei înarmărilor și de trecere la 
dezarmare, în primul rînd nucleară. 
Rămine de demonstrat existența unei 
voințe politice reale pentru ca or
ganismul 
sarcinilor 
mentului 
poarelor.

de la Geneva să răspundă 
ce ii revin, cerințelor mo- 
actual și așteptărilor po

COPENHAGA 27 (Agerpres). — La 
Copenhaga au luat sfirșit lucrările 
Biroului Internaționalei Socialiste, 
la care au participat 150 de repre
zentanți din 44 de țări, transmit 
agențiile France Presse și A. P. Par- 
ticipanții au adoptat o serie de docu
mente in care iși exprimă profunda 
îngrijorare în legătură cu agravarea 
situației din zonele 
mii și escaladarea 
litare.

într-o 
Americii 
minarea 
lificată ca un act de agresiune și, in 
consecință, o încălcare gravă a nor
melor dreptului internațional și a 
Cartei O.N.U.

Participanții au luat, totodată, po
ziție împotriva politicii regimului 
rasist sud-african. 
nizarea la Arusha 
conferințe la care 
ai Internaționalei 
rile din prima linie", precum și re
prezentanți ai Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest (SWAPO) 
și ai Congresului Național African 
(A.N.C.) din R.S.A., consacrată con
damnării politicii de apartheid și 
discriminare rasială a regimului mi
noritar de la Pretoria, sprijinirii 
accesului la independentă al Nami
biei, precum și a statelor africane 
confruntate cu acțiunile agresive 
sud-africane.

în ceea ce privește situația econo
mică internațională, a fost eviden
țiată, intre altele, necesitatea inten
sificării eforturilor pentru soluțio
narea problemei datoriilor externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

fierbinți ale lu- 
conflictelor mi-

in problemele 
este dezaprobată

rezoluție
Latine, 

porturilor nicaraguane, ca-

S-a hotărit orga- 
(Tanzania) a unei 
să participe lideri 
Socialiste, și „ță-

BEIJING: Convorbiri
BEIJING 27 (Agerpres). — La Bei

jing a avut loc vineri o intîlnire în
tre Hu Yaobang, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, și președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, aflat intr-o 
vizită în R.P. Chineză. După cum 
relatează agenția China Nouă, in ca
drul întrevederii au fost abordate 
probleme ale relațiilor chino-ame- 
ricane, precum: și o serie de aspecte 
ale situației mondiale actuale, îndeo
sebi cu privire la căile de reducere 
a încordării- internaționale. Hu Yao
bang ' a acceptat invitația de a face 
o vizită in S.U.A.

în aceeași zi s-au desfășurat con
vorbiri intre Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și președintele S.U.A. Premierul chi
nez a subliniat că relațiile dintre 
cele două țări s-au îmbunătățit, dar 
că problema Taiwanului rămine prin-

chîno-americane
cipalul obstacol in calea dezvoltării 
unor raporturi de durată chino-ame- 
ricane. El a arătat, potrivit agenției 
citate, că menținerea păcii mondiale 
rămine obiectivul prioritar al politi
cii externe a țării sale. R.P. Chine
ză, a precizat Zhao Ziyang, speră că 
S.U.A. vor sista amplasarea de ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune in Europa și vor relua negocie
rile cu U.R.S.S. în vederea realizării 
unui acord privind reducerea numă
rului rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune. După cum arată 
China Nouă, președintele Reagan a 
declarat că S.U.A. și China împărtă
șesc puncte de vedere comune in
tr-un număr important de probleme,

o
fie

menționind că Taiwanul rămine 
problemă, internă ce urmează să 
rezolvată de poporul chinez.

liban : Consultări pentru formarea unui guvern

„Nu, noilor rachete în Europa ; pentru negocieri serioase la Geneva". 
Sub această lozincă a avut loc recent la Lisabona o amplă 

demonstrație a mișcării pentru pace din Portugalia

Pentru crearea 
unei zone denuclearizate 

în nordul Europei
COPENHAGA 27 (Agerpres). — 

Mișcarea partizanilor păcii „Sor- 
sunata" („NU, războiului!") din 
Groenlanda, a inițiat o campanie 
de .stringere de semnături pe un 
apel ■ in care se cere crearea unei 
zone denuclearizate in nordul Eu
ropei. Documentul va fi inminat 
apoi ministrului de externe, Uffe A 
Ell'emann Jensen.

de uniune
BEIRUT 27 (Agerpres). — Primul 

ministru desemnat al Libanului, 
Rashi’d Karame, și-a început vineri 
consultările oficiale in vederea for
mării. unui guvern de uniune națio
nală. El s-a întîlnit cu președintele 
Camerei 
Assad, și 
men tare.

Potrivit
Beirut, reluate de agențiile A.P. și 
France Presse, Rashid Karame ar 
putea anunța constituirea noului 
guvern libanez la începutul săptă- 
minii viitoare.

Pe 'de altă parte, o oficialitate a 
grupului însărcinat cu supraveghe
rea încetării focului a relevat că

națională
vineri la Beirut au fost înregistrate 
unele tiruri sporadice, dar că, in ge
neral, în capitală și împrejurimi 
continuă să se înregistreze un calm 
relativ. ,

Deputaților, Karnel Al- 
cu diferite grupuri parla-
unor surse informate din

BEIRUT 27 (Agerpres). -- Forțele 
israeliene de ocupație din sudul 
Libanului au întreprins noi acțiuni 
represive împotriva populației civile 
libaneze. După cum relatează agen
ția Reuter, blindate israeliene au 
înconjurat joi seara satul Bissariyeh, 
la 14 kilometri sud de Saida. Ulte
rior, 10 vehicule blindate au pătruns 
în această localitate, unde militarii 
israelieni au efectuat percheziții și 
arestări.
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ELABORAREA UNEI STRATEGII COMUNE A TARILOR IN CURS DE DEZVOLTARE
cerință de mare însemnătate pentru depășirea

Importante reuniuni internațio
nale, desfășurate în ultima vreme, 
fie sub egida Națiunilor Unite, fie 
la inițiativa altor foruri, relevînd 
deteriorarea continuă a situației ță
rilor in curs de dezvoltare, ca ur
mare a crizei economice mondiale, 
au pus in evidență, o dată mai mult, 
necesitatea elaborării unei strategii 
comune a acestui grup de state, ca 
o cerință de mare însemnătate pen
tru depășirea consecințelor acestei 
crize, precum și intensificarea efor
turilor pe plan internațipnal pentru 
realizarea unor înțelegeri reale cu 
statele avansate economic, chemate 
să acorde un sprijin mai puternic 
țărilor în curs de dezvoltare.

O situație economică în 
continuă înrăutățire. Realită* 
țile actuale arată că, datorită crizei 
economice mondiale, poziția țărilor 
în curs de dezvoltare continuă să se 
înrăutățească. Studii ale O.N.U.D.I. 
sau ale altor instituții speciali-, 
zate atestă că partea țărilor în 
curs de dezvoltare în producția in
dustrială mondială care era in 1981 
de 10,3 la sută, a ajuns, anul trecut, 
la numai 8 la sută. In același timp, 
documente ale Băncii Mondiale re
levă că, în 1983, creșterea economică 
a țărilor în curs de dezvoltare a atins 
cel mai scăzut nivel din perioada 
postbelică — doar 1 la sută — preli- 
minindu-se că pentru întreaga peri
oadă 1980—1984 media anuală nu va 
depăși 2 la sută. Mai mult, diferite 
statistici pun in evidență faptul că 
producția pe cap de locuitor, in acest 
grup de țări, a scăzut, în fiecare din 
primii trei ani ai actualului deceniu, 

• cu 2 la sută, .anticipîndu-se că, Ia 
sfirșitul lui 1984, venitul pe cap de 
locuitor va fi cu cinci la sută mai 
redus decit în 1980.

O povară din ce în ce mai apăsă
toare și cu adinei implicații in cele 
mai diferite sectoare ale economiilor 
țărilor in curs de dezvoltare o con
stituie datoria externă, rare a atins 
nivelul record de peste Ș20 miliarde 
dolari ; in același timp, serviciul 
acestei datorii a depășit, anul trecut, 
nivelul npilor împrumuturi contrac
tate. în multe cazuri, povara datoriei 

agravată continuu de poli-

tica dobinzilor înalte a dus Ia para
lizarea programelor de dezvoltare, in 
care se- aflau angajate țările respec
tive, contribuind astfel direct la di
minuarea ritmurilor de creștere eco- 

’nomică, la reducerea participării 
acestor state, la' schimburile comer
ciale internaționale și, implicit, a 
mijloacelor lor de plată. Treizeci de 
țări au cerut, anul trecut, reeșalona- 
-rea cotelor și dobinzilor din datoria 
externă și se prevede că, in 1984, 
Încă 18—20 de țări în curs de dezvol
tare vor solicita reeșalonarea datoriei 

1 externe.

tate. în 
externe

Teorii necorespunzătoare 
realității. Toate aceste cifre și 
date, ca și altele, reliefind gravitatea 
deosebită a situației economice a ță
rilor in curs de dezvoltare, demon
strează o dată mai mult fap
tul că, în condițiile interdepen
denței tot mai strinse dintre ță
rile bogate și cele sărace, ie
șirea din criza economică reclamă 
reluarea activității economice nu 
numai în statele dezvoltate, ci și 
revitalizarea procesului de dezvol
tare economică din țările lumii a 
treia, asigurarea condițiilor ca aces
tea să-și recapete rolul dinamic în 
economia mondială, in creșterea co
merțului internațional. Evidențierea 
acestei cerințe fundamentale se im
pune ' cu atît mai mult,. cu cît, cum 
se știe, Occidentul dezvoltat încearcă 
să' acrediteze teoria potrivit căreia 
situația economică a țărilor în curs 
de dezvoltare din Sud ar depinde 
aproape exclusiv de redresarea eco
nomică a statelor industrializate din 
Nord. Mal concret spus, reînviorarea 
din economiile principalelor state in
dustrializate ar fi singura în măsură 
să' creeze condiții mai bune de ex
port pentru țările în curs de dezvol
tare și să favorizeze, astfel, ‘ "
toșirea lor economică.

Departe de a îmbrăca forma unor 
speculații pur academice, această 
teorie este de natură a avea conse
cințe economice directe pentru țările 
in curs de dezvoltare, pentru econo
mia mondială, în ansamblu. în- 
tr-adevăr, conform teoriei amintite, 
resursele financiare mondiale trebuie

7
concentrate cît mai mult posibil in 
statele industrializate, in special sub 
formă de investiții. Ceea ce, implicit, 
înseamnă opoziție față de dirijarea 
prin intermediul Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.) și aî Băncii 
Mondiale (B.I.R.D.) de lichidități su
plimentare spre țările in curs de 
dezvoltare in proporțiile pe care 
acestea le consideră necesare (90 de 
miliarde de dolari) pentru reluarea 
procesului de dezvoltare. Efecte con
crete ale aplicării acestei teorii le 
constituie respingerea, în cadrul ne
gocierilor economice multilaterale, a 
cererilor care vizează o nouă redis
tribuire a drepturilor speciale de tra
gere (D.T.S.) la F.M.I., sporirea sub
stanțială a resurselor " 
diale și a Asociației 
de Dezvoltare (A.I.D.) 
unui mecanism de stabilizare a ciști- 
gurilor din exportul de materii pri
me. în ultimă instanță, se poate 
spune că, datorită acestor poziții, 
indiferent de forurile în care au avut 
loc negocieri între țările în curs de 
dezvoltare și statele industrializate, 
rezultatele au fost nesemnificative 
sau chiar nule.

Băncii Mon- 
Internaționale 

sau crearea

însănă-

Imperativul unirii efortu
rilor țărilor în curs de dez
voltare. P°rnind tocmai de la 
această situațiă, de la experiența 
internațională, România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
subliniat și subliniază necesita
tea unor eforturi unite ale ță
rilor in curs de dezvoltare pentru 
stabilirea unei strategii comune, atît 
in ce privește conlucrarea mai 
strînsă între ele în direcția dezvoltă
rii economico-sociale, cit și coordo
narea pozițiilor lor privind abordarea 
diferitelor probleme ale vieții inter
naționale, evitindu-se astfel orice 
dispersare a acțiunilor și a obiecti
velor pe care și le propun spre ne
gociere cu statele industrializate.

în acest scop, se impune — așa 
cum a propus președintele Nicolae 
Ceaușescu — convocarea unei confe
rințe la nivel inalt a țărilor în curs 
de dezvoltare, organizată în strînsă 
conlucrare cu mișcarea statelor 
nealiniate. Conferința ar aduce o

consecințelor crizei economiceJ
contribuție importantă la realizarea 
unității de acțiune a acestui grup de 
state in dezbaterea .și., soluționarea 
problemelor ce le confruntă, in întă
rirea solidarității și cooperării dintre 
ele, in stabilirea strategiei lor la ne
gocierile cu țările industrializate. 
Aceasta cu atît mai nlult, cu cit, cum 
se știe, principalele state industria
lizate își concertează pozițiile in . ca
drul a diferite grupuri și sub diferite 
forme, elaborindu-și o strategie co
mună în problemele economice și 
politice, acționînd pentru perpe
tuarea practicilor ce promovează 
doar interesele lor — în detrimentul 
marii, majorități..a omenirii.

Absența unor eforturi și acțiuni 
comune din partea țărilor în curs 
de dezvoltare ar face, în ultimă 
instanță, jocul statelor bogate, al 
marilor companii și marii finan
țe internaționale, care vor să le 
țină dezbinate pentru a le putea im
pune fiecăreia, izolat, condițiile lor. 
Dimpotrivă, este necesar ca țările în 
curs de dezvoltare să acționeze unit 
și să determine statele bogate, in
clusiv companiile și băncile interna
ționale, să adopte o atitudine nouă, 
realistă, față de ele. Numai o soluție 
radicală, ce va așeza pe o bază 
lidă, nouă, relațiile economice și 
nanciare va putea să oprească 
răutățirea tot mai accentuată a 
tuației țărilor sărace, să creeze
drul propice pentru rezolvarea pro
blemelor lor specifice și. totodată, a 
celor ce confruntă economia mon
dială în ansamblu.

so- 
fi- 
in- 
si- 
ca-

Pentru un dialog autentic, 
în condițiile deplinei egali
tăți, cu țările dezvoltate. 
Desigur, stabilirea unei strategii co
mune a țărilor în curs de dezvoltare 
ar crea in același timp condițiile an
gajării unui autentic dialog economic 
internațional. în acest scop, s-ar 
putea avea în vedere, așa cum a 
propus țara noastră, stabilirea in ca
drul O.N.U. a unui mecanism des
chis tuturor țărilor membre, care să 
examineze problemele economice 
majore cu care este înfruntată co
munitatea internațională in dome-

niile materiilor prime, energiei, co
merțului, datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare, adoptarea unor 
soluții corespunzătoare intereselor 
tuturor statelor.

în acest cadru ar putea fi dezbă
tute un ansamblu de măsuri practice, 
concrete, incluzind soluționarea pro
blemei datoriilor externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare și sporirea sub
stanțială a fondurilor alocate pentru 
sprijinirea acestor state. în acest 
sens, ar fi necesară anularea dato
riilor țărilor celor mai sărace, redu
cerea in mod proporțional cu venitul 
național pe cap de 
lonarea datoriilor 
curs de dezvoltare, 
cu dobindă mică, 
lungă. Ca măsură intermediară s-ar 
putea avea in vedere aminarea ram
bursării 
în curs 
de 2—3 
dobindă micei, uiiujum I-a m luiu,' 

nuare să se ducă tratative în cadrul 
unei conferințe a țărilor debitoare și 
creditoare pină la găsirea soluțiilor 
adecvate.

Evoluțiile din economia mondială 
și cu deosebire gravitatea situației 
economice a țărilor în curs de dez
voltare necesită imperios instituirea 
unei conlucrări reale între statele 
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare, pe principii de egalitate și echi
tate, acordarea unui sprijin mai pu
ternic țărilor rămase in urmă, astfel 
incit să se asigure condițiile necesa
re relansării procesului de dezvolta
re și, prin aceasta, generalizarea re
dresării economice. însănătoșirea du
rabilă a economiei mondiale. Or, 
pentru instituirea acestei conlucrări 
este nevoie — așa cum o demon
strează experiența negocierilor des
fășurate pină acum — ca țările în 
curs de dezvoltare să acționeze în 
baza unei strategii comune, care să 
le consolideze poziția la masa tra
tativelor. in dialogul cu statele avan
sate economic, astfel incit soluțiile 
preconizate pentru depășirea crizei 
să aibă in vedere interesele tuturor 
popoarelor, redresarea și stabilita
tea economiei mondiale in ansamblu.

locuitor și reeșa- 
celorlalte țări în 
fără dobindă sau 
pe o perioadă

datoriilor externe ale țărilor 
de dezvoltare pe o perioadă 
ani, fără dobindă sau cu o 
mică, urmind ca in conti-

Valentin PAUNESCU

Adunarea festivă de la Moscova
Cu prilejul aniversării a 45 de ani de la marile demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării a 45 de ani de 
la marile demonstrații antifasciste și 
antirăzboinice ce au avut loc in 
România in mai 1939, la Mos
cova a avut loc o adunare festivă 
organizată de Asociația de prietenie . 
sovieto-română și Comitetul sovietic 
al veteranilor de război.

Au participat A. F. Rumianțev, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S., A. G. Țukanova, 
vicepreședinte al Conducerii Centrale 
a Asociației de Prietenie Sovieto- 
Română, general-colonel N. P. Do- 
gaev, vicepreședinte al Comitetului 
sovietic al veteranilor de război, alți 
membri ai conducerilor centrale ale 
celor două organizații.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit A. V. Antosiak, doctor în 
științe istorice. A prezentat o expu
nere Traian Dudaș, ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică.

Vorbitorii au evocat condițiile in
terne și externe in care au avut loc

(

din mai 1939, din România
marile manifestații antifasciste șl 
antirăzboinice de la 1 Mai 1939, locul 
și semnificația acestora in contextul 
general european, al luptei împotriva 
fascismului și războiului, rolul 
Partidului Comunist Român, contri
buția deosebită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la organizarea, mobiliza
rea și unirea clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor democratice pentru 
acțiuni împotriva planurilor fascis
te, pentru apărarea integrității teri
toriale, a suveranității naționale. 
S-a relevat că, în prezent, poporul 
român — sub conducerea P.C.R., a 
secretarului său general, președintele 
Republicii Socialiste România — este 
angajat într-o activitate intensă pen
tru transpunerea in viață a hotări- 
rilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., pentru a întimpina cu noi 
succese cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, Congresul al XIII-lea al 
partidului.

MOSCOVA:întrevedere soviefo-finlandeza
MOSCOVA 27 (Agărpres). — 

Konstantin Cernenko, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului 
U.R.S.S., 
președintele Finlandei, Mauno Ko- 
ivisto, care întreprinde o vizită in 
U.R.S.Ș., la invitația Prezidiului So
vietului Suprem — informează agen
ția T.A.S.S.

Sovietului Suprem al 
a avut o întrevedere cu

varșovia: Ședința
VARȘOVIA 27 (Agerpres). La 

Varșovia a avut loc ședința Seimu
lui R.P. Polone, la care au partici
pat Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polo
ne. alți conducători de partid și de

Au fost abordate probleme ale re
lațiilor bilaterale și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale. In 
context a fost afirmată dorința păr
ților de a contribui activ la înlătu
rarea pericolului de război, la în
cetarea cursei înarmărilor, îndeosebi 
a celor nucleare.

R. P.
stat. în cadrul lucrărilor a fost pre
zentată o informare a Consiliului de 
Stat cu privire la noul mandat al 
consiliilor populare și au fost adop
tate o serie de proiecte de lege, 
între care proiectul guvernamental 
privind răsp'indirea culturii, infor
mează agenția P.A.P.

■ I
AGENȚIILE DE PRESA , 

je scurt
PARTICIPANȚII LA CONVEN

ȚIA NAȚIONALA A PARTIDULUI 
KOMEI din Japonia, 
încheiat - - -
subliniat importanța intensificării 
in această perioadă a acțiunilor in 
vederea încetării cursei Înarmări
lor. in primul rînd a celor nuclea
re. Pentru menținerea păcii în lume 
este necesar ca toate țările să de
pună eforturi pentru reducerea 
stării de tensiune, pentru extin
derea raporturilor politice, econo
mice, precum și pe plan cultural, 
s-a relevat în cadrul dezbaterilor 
și în documentele adoptate la în
cheierea lucrărilor.

care și-a 
lucrările la Tokio, au

DECLARAȚIE. Președintele Tan
zaniei, Julius Nyerere, a subliniat, 
^ntr-o declarație făcută la Dar es 

. Salaam, necesitatea consolidării u- 
nității statelor Africii care repre
zintă elementul esențial al luptei 
popoarelor de pe continent pentru 
soluționarea problemelor de na
tură economică și politică cu care 
sint confruntate. Numai unite ță
rile africane pot contribui in mod 
hotăritor la obținerea independen
tei Namibiei și la înlăturarea re
gimului bazat pe apartheid din 
Africa de Sud, a arătat șeful sta
tului tanzanian.

ȘAPTE ȚARI SUD-ASIATICE — 
Bangladesh. Bhutan, 
ve. Nepal, Pakistan 
— au creat Consiliul 
pentru cooperare in 
merțului și industriei — informea
ză agenția China Nouă. Prin con
stituirea acestui organism se ur
mărește realizarea unui cadru in
stituțional pentru intensificarea re
lațiilor. de colaborare economică 
între statele respective, precum 
și sporirea conlucrării lor cu cele
lalte țări în curs de dezvoltare, cu 
organizațiile internaționale, re
gionale și subregionale avind o- 
biective similare.

India, Maldi- 
și Sri Lanka 
Asiei de Sud 
domeniul co-

- j .. . ro.l
4
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CONGRES. Vineri s-au deschis 
îa Milano lucrările celui de-al 
35-lea Congres Național al Parti
dului Republican Italian (P.R.I.), 
formațiune politică participantă

Ia coaliția guvernamentală. La 
dezbateri, informează agenția 
A.N.S.A., — participă 2 500, de de
legați, reprezentînd pe cei 108 000 
membri ai partidului. în raportul 
prezentat congresului, secretarul 
general al P.R.I., Gîovanni Spado- 
lini, s-a referit la rolul și activita
tea partidului în perioada care a 
trecut de la precedentul congres, 
la obiectivele de viitor pentru 
transformări înnoitoare, democra
tice ale societății italiene.

REUNIUNE, La Maputo au în
ceput vineri lucrările unei reuniuni 
la nivel inalt a statelor de limbă 
portugheză de pe continentul afri
can, la care participă șefii de stat 
sau de guvern din Angola. Repu
blica Capului Verde, Sao Tome și 
Principe, Guineea Bissau și Mo- 
zambic. Pe ordinea de zi a dezba
terilor figurează situația din Afri
ca australă și modalitățile de spri
jinire a inițiativelor de pace in 
această parte a continentului.

SESIUNE. La Tokio s-au încheiat 
lucrările celei de-a 40-a sesiuni a 
Comisiei economice și sociale a 
O.N.U. pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.),. Deviza dezbaterilor — 
„Tehnologia in slujba dezvoltării" — 
a prilejuit scoaterea in evidență a 
necesității elaborării unor progra
me specifice vizînd, îndeosebi, mo
dernizarea sistemeloi- de 
și comunicații, utilizarea 
giilor noi în producerea 
buirea energiei electrice.

transport 
tehnolo

gi distri-

SITUAȚIA DIN SANTO DO
MINGO. După incidentele din ul
timele zile din Santo Domingo, si
tuația a devenit din nou calmă. Pa
trule militare continuă însă să su
pravegheze principalele artere I de 
circulație din capitala Republicii 
Dominicane, relatează agenția Uni
ted Press International. Agenția 
relevă, citind date oficiale, că cioc
nirile dintre unitățile de poliție și 
militare și manifestanți s-au soldat 
cu moartea a 54 de persoane și ră
nirea a peste 200 de manifestanți. 
Autoritățile au operat 4 350 de 
arestări.

DIN PRESA STRĂINA:

„TIME": Șomajul în rîndul femeilor

din țările Pieței comune
într-un articol publicat de revista 

americană „Time", este prezentată 
situația de profundă inechitate a 
femeilor din țările vest-europene, 
cel mai greu afectate de șomaj.

Dominique Sire este „creatoare de 
mode" la Paris. Are 32 de ani, este 
bine pregătită, dar, din păcate, este 
șomeră. La fel ca alte mii de femei 
din Europa occidentală, ea caută, 
de mai bine de un an, un loc 
muncă permanent. Declară că 
simte alungată de societate.

Potrivit unui studiu alcătuit 
Parlamentul vest-european (orga
nul consultativ al C.E.E.), șomajul 
a lovit mult mai dur femeile din 
cele 10 țări membre decit bărbații, 
între 1970 și 1982, numărul bărba
ților șomeri s-a dublat, în timp ce 
șomajul în rîndul femeilor a cres
cut de opt ori. Anul trecut, rata șo
majului in rîndul femeilor din țări
le C.E.E. a fost de 11,3 la sută, 
comparativ cu 9,3 la sută in rindul 
bărbaților. în același timp, dispa- 
ritățile de salariu dintre cele două 
grupuri de persoane au rămas 
esențial neschimbate in ultimul de
ceniu. în Marea Britanie, Republica 
Irlanda, Grecia și Luxemburg o fe
meie ciștigă abia două treimi din 
salariul bărbatului pentru prestarea 
aceleiași munci. Munca feminină

rte 
se

de

I
I

este plătită in Franța cu circa o 
pătrime mai puțin decit cea reali
zată de bărbați. Iar diferențele so
ciale sint și de alt ordin.

Femeile ajung cu greu in func
ții administrative. în Franța, cu 
toate că mai mult de jumătate din 
corpul electoral il reprezintă femei
le, ele dețin doar 4,7 la sută din 
locurile in Parlament, iar in Gre
cia — doar 4,3 la sută din numărul 
total al locurilor.

Situația grea din punct de vedere 
social a femeii se înrăutățește în ' 
Europa occidentală in condițiile re
cesiunii. „Femeile au fost întot
deauna supapa de salvare a socie
tății (capitaliste — n.r.) din situa
țiile de criză economică" — a de
clarat Cliodhna Dempsey, care a lu
crat in Parlamentul vest-european 
la elaborarea documentului amin
tit. Ea a arătat că se întreprinde 
prea puțin și pe plan legislativ in 
ajutorul femeii.

Sint cuvinte aspre, dar ele oferă 
prea puțină mingiiere unor femei 
precum Dominique Sire, care con
tinuă să-și caute un loc de muncă. 
Femeile — afirmă ea — sint obli
gate să ajungă din nou in postura 
de a ajuta familia doar in bu
cătărie.

(Agerpres)
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