Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va efectua o vizită de prietenie
în Republica Arabă Siriană
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Anul LIII Nr. 12 969

Sîmbătă 5 mai 1984

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socia
liste România, va efectua, împreună

cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită
de prietenie în Republica Arabă Si
riană, la invitația secretarului general
al Partidului Baas Arab Socialist, pre

ședintele Republicii Arabe Siriene,
Hafez Al-Assad, și a doamnei Anisse
Al-Assad, în prima jumătate a lunii
mai 1984,
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ieri și-a început lucrările

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL OAMENILOR MUNCII

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Janusz Obodowski,
vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri al R. P. Polone
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, l-a primit; vi
neri, pe Janusz Obodowski, vice
președinte al Consiliului de Miniștri
al R.P. Polone, care efectuează o vi
zită în tara noastră.
Oaspetele a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, conducerii parti
dului nostru un salut prietenesc și
cele mai bune urări din partea tova
rășului Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, președintele
Consiliului de Miniștri al Republicii
Populare
Polone.
a
conducerii
P.M.U.P.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis, la rîndul său,
tovarășului Wojciech Jaruzelski, con
ducerii P.M.U.P. un salut călduros și
cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii, desfășurată
Intr-o atmosferă tovărășească, au
fost evidențiate, cu satisfacție, bur
nele relații de prietehie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre, relații care se ex
tind și se adîncesc continuu în spi
ritul înțelegerilor convenite la nivel
înalt. în acest cadru, a fost aprecia
tă evoluția raporturilor economice
bilaterale, subliniindu-se că poten
țialul. în continuă creștere, al Româ
niei și Poloniei creează premise fa
vorabile pentru dezvoltarea colabo
rării dintre cele două țări pe o bază
mai largă. A fost exprimată dorința
de a se valorifica cit mai eficient a_ceste posibilități, în vederea realiză
rii unei cooperări diversificate și pe
termen lung, în interesul ambelor
țări și popoare, al construcției socia
liste in România și Polonia.

în același timp, s-a subliniat că
in condițiile actualei crize economi
ce mondiale — care afectează, prac
tic. toate statele. îndeosebi țările in
curs de dezvoltare — este necesar
să. fie intensificată colaborarea eco
nomică dintre țările socialiste. în in
teresul asigurării progresului lor economic și social, al cauzei generale
a socialismului și păcii in lume.
La întrevedere au luat parte
Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului. Gheorghe David,
ministrul agriculturii și industriei alimentare. Ion Cosma. ambasadorul
României la Varșovia.
Au participat Stanislaw Ziemba,
ministrul agriculturii al R. P. Po
lone, Boguslaw Stahura, ambasado
rul Poloniei la București.

Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam
Vineri, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit pe Tan Phong,
ambasadorul Republicii Socialiste

Vietnam la București, în vizită de
rămas bun. în legătură cu înche
ierea misiunii acestuia în țâra noas
tră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o
atmosferă tovărășească.

Președintele Organizației Internaționale Evreiești „B’nai B'rith"
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, vineri după-

amiază, pe Jack Spitzer, președintele
Organizației Internaționale Evreiești
„B’nai B’rith", care ne vizitează țara.

Convorbirea care a avut Ioc cu
acest prilej s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

ÎNSĂMI NȚĂRILE

-încheiate urgent în toate județele!
Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, vineri dimineața s-au deschis, în
sala Palatului Sporturilor și Culturii, lucrările Plenarei Consi
liului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții,
transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost întîmpinat la sosire cu deose
bită căldură, cu sentimente de
aleasă stimă și prețuire, cu vii și
puternice aplauze. Cei prezenți au
ovaționat îndelung pentru partid și
secretarul său general, au scan
dat: „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul !“.
împreună cu conducătorul parti
dului și statului nostru, în prezidiu
au . luat loc membrii Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.
în sală se aflau membri și mem
bri. supleanți ai Comitetului Poli
tic Executiv, secretari ai Comite
tului Central al partidului, membri
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.
Au luat, parte, ca invitați, cadre

zei energetice și de materii prime,
precum și măsurile ce se impun
pentru îndeplinirea planului la toți
indicatorii pe acest an.

La propunerea Biroului Executiv
al Consiliului Național ăl Oameni
lor Muncii, a fost adoptată, în una
nimitate, următoarea ordine de zi :

2. Raport privind modul cum au
acționat organele de conducere co
lectivă din ministere, centrale și
întreprinderi pentru realizarea
prevederilor Hotărîrii Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din iunie 1983 cu
privire Ia extinderea și generali
zarea acordului global și a Hotărî
rii Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. din ianuarie 1984
cu privire la îmbunătățirea orga
nizării unităților de construcțiimontaj și preluarea lucrărilor în
antrepriză, extinderea și generali
zarea acordului global în toate ra
murile economiei.

1. Analiza raportului Consiliu
lui de Miniștri cu privire la ac
tivitatea de îndeplinire a Planu
lui național unic de dezvoltare
economico-socială pe primele- 4
luni ale anului 1984, de realizare
a programului de dezvoltare a ba

în timpul lucrărilor în plen, to
varășul Nicolae Ceaușescu a in
tervenit, în repetate rînduri, în
cadrul dezbaterilor, punînd în fața
conducerii, unor ministere, a unor
importante sectoare ale economiei
naționale sarcini de deosebită în

din conducerea ministerelor și in
stituțiilor centrale, activiști de
partid și de stat, ai organizațiilor
de masă și obștești.
Lucrările plenarei au fost des
chise de tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

semnătate, indicînd căi și modali
tăți concrete de acțiune, pentru ri
dicarea întregii activități la un ni
vel superior de calitate și eficien
tă pentru îndeplinirea tuturor pre
vederilor planului pe acest an și
ale actualului cincinal.
Asupra problemelor înscrise pe
ordinea de zi au luat cuvîntul to
varășii Leonard Constantin, pre
ședintele Consiliului județean Iași
al oamenilor muncii, Ilie Bologa,
președintele Consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" Bucu
rești, Ion Stanciu, maistru, mem
bru al Consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de utilaj
greu Brăila, Mihai Crăciun, pre
ședintele Consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea mi
nieră Motru, Elena Pugna, vice
președinte al Consiliului județean
Timiș aL oamenilor muncii. Petre
Preoteasa, președintele Consiliului
de conducere al Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini,
Gheorghe Georgescu, președintele
(Continuare în pag. a II-a)
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI S-A ÎNCHEIAT TNSĂMÎNTAREA
CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ

Telegrama adresată C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu
In pagina a IV-a

COMBINATUL DE LA TURNU MĂGURELE

Puternica cetate
a chimiei din cîmpia
Teleormanului
Construcție
gigantică,
uriaș păienjeniș de insta
lații, retorte argintii dominind orașul, întreaga
cîmpie a Burnasului. Oda
tă cu intrarea în funcțiu
ne a primelor capacități,
în anul 1965, Combinatul
de
îngrășăminte chimice
din Turnu Măgurele se în
scria pe harta economică
a țării nu printre cele mai
mari de acest gen — era
cel mai mare. De-a lun
gul celor două decenii
care au trecut de atunci,
s-a
dezvoltat
continuu.
Furnizează în prezent cir
ca 20 la sută din îngrășămintele chimice necesare
agriculturii noastre. Pro
dusele sale se exportă in
peste 100 de țări.
Date semnificative, grăi
toare,
despre rodnicia
muncii celor peste șase
mii de muncitori, tehni
cieni, ingineri care lu
crează- aici. însă, dincolo
de aceste date capabile să
contureze sintetic propor
ții și forță industrială de
primă mărime, deslușim,
mai ales, înțelesuri adinei
privind destinul orașului
așezat pe prima terasă a
Dunării și destinul oame
nilor lui.
— Turnu Măgurele —
spune ginditor profesorul
Pascu Bolborici, directorul
liceului din localitate —
nu poate fi socotit în rîn
dul orașelor în care, așa
cum se spunea într-o li
teratură a trecutului, nu
se întîmpla nimic, tristele
orașe de cîmpie sau de
deal, cu viața lor monoto
nă, lipsită de orice fel de
orizonturi.
Nu, Turnu
Măgurele a avut o viață a
lui, aparte, trăind intens,
odată cu cîmpia Burna
sului, evenimentele produ
se, an de an, de rotația
celor patru anotimpuri —
recolte bogate
scurgîndu-se la schela de la Du
năre, unde se negociau
prețurile, unde se îmbar
cau cantități uriașe de po-

rumb și grlu, și vite, și
pește, luînd calea exportului. Secetele din cîmpie, pe de altă parte —
destul de dese: — erau resimțite aici ca
i
o dramă,
loveau dur în muncitorii
portului, măturau nemilos
acea lume care trăia din
expediente, din muncile
ocazionale ale portului.
ale orașului, împrăștiind-o
spre alte locuri din țară
pentru a-și cîștiga exis
tența.
Da, Turnu Măgurele a

fost, in primul rînd, un
port fluvial și un nod de
trecere, pentru că era, de
fapt, un nod de drumuri
care veneau și duceau
spre Transilvania și spre
Moldova. Istoria consem
nează vestitul drum al oi
lor — drumul transhu
mantelor din mărginimea
Sibiului și din mocănimea Brașovului — drumul
sării, pornind de la ocnele
Vîlcei și ale Mureșului,
drumul cerii — produs
vestit al locurilor noastre,
amintit mereu, de la He
rodot încoace... Cetate ro
mană — vestigiile castrului vechiului „Turris" po
vestesc despre învolbură
rile de acum două milenii
Ia vadul Dunării unde ne
încetat au presat, fără odihnă, năvălitorii — ceta
te a lui Mircea cel Bătrîn, înscriind in cronica
țării prima mare înfrîngere, prin sabie româneas-

că, a lui Baiazid Ilderim ; tat. Și acest „putui
,puțin" nu
loc în care, pe cîmpia Isla- ( poate da seama în nici un
fel
despre
c
hip
U
l lui, așa
zului, s-au rostit cuvintele
înflăcărate de libertate și cum se înfățișa el pînă în
viață mai bună ale revo anul 1965, cînd Combina
luționarilor de Ia 1848 ; o- tul de îngrășăminte chi
raș martor al trecerii do mice și-a pus în funcțiu
robanților spre cîmpiile ne primele sale
’ două" fa*
luptei pentru independen brici.
ță națională, independen
— Turnu
nu
ță smulsă cu jertfă de mi-a plăcut Măgurele
am păsinge și
sacrificii dure șit aici pentrucînd
prima oară,
roase la Plevna, la Grivi în anul 1967 —• mărtu
ța, la Smîrdan. Rosturile risește
Radu
Valentin,
orașului s-au țesut — am maistru chimist.
Vă spun
spune implacabil — din sincer,
de la gară pînă în
centru m-am strecurat pe
străduțe mici, sucite-răsucite. M-a izbit înfățișarea
umilă a caselor — trei
sferturi erau cocioabe, im
provizații din paiantă și
chirpic. Un tîrg de cîmpie
— mi-am spus — și o
undă de regret m-a cu
prins pentru o clipă, so
cotind că
greșisem plecînd din Ploiești, unde lu
crasem la o rafinărie.
— Cum de ați optat, to
tuși, pînă la urmă, pentru
rămînerea la Turnu Mă
rostul
vastelor
cîmpii gurele ?
teleormănene,
depinzind
— Nu se putea să nu
soarta Iui de acestea, ne
reușind, nicicum, să-și a- rămîn. M-am rușinat de
dauge alte rosturi, mai de slăbiciunea mea de Ia în
substanță, care să-i dea ceput. Doar știam că ora
putința
să trăiască prin șul acesta lîncezise pînă
propriile forțe. începutu atunci, nu avusese indus
rile sale de industrie sînt, trie, fusese un port de ce
privite de la înălțimea acestui timp, caricaturale reale și atît. Mi se oferea
— o fabrică de luminări și șansa să particip de la în
plute de candelă, o fabri ceput la împlinirea con
că de cherestea și una de strucției unei noi cetăți a
tîmplărie. Despre propor chimiei românești în acei
țiile acestei „industrii" ne ani de mari avînturi crea
dăm seama imediat, aflind toare de după Congresul
că ea dădea de lucru
numai la 150 de muncitori. al IX-lea al partidului. în
Cu această zestre a pă- plus, era cel mai mare
truns în noul nostru ev combinat chimic de acest
istoric Turnu Măgurele.
gen din România. Și, apoi,
Orașul se
desfășoară, orașul însuși nu aștepta
reconstruit din temelii, pe
ultima terasă a Dunării,
Dionisie ȘINCAN
dominîndu-i lunca. PăsStan ȘTEFAN
trează foarte puțin, ca
corespondentul „Scînteii
moștenire edilitară, din
trecutul nu prea indepăr- (Continuare în pagi a V-a)
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Consiliului oamenilor muncii de la
Schela de foraj Zemeș — Bacău,
Lazăr Sandra, președintele Consi
liului oamenilor muncii de la Cen
trala industrială pentru electroni
că și tehnică de calcul București,
Josif Fodor, prlm-vicepreședinte al
Consiliului oamenilor muncii de la
Institutul de cercetări și proiec
tări miniere pentru substanțe ne
metalifere Cluj-Napoca, Aurica
Vizitiu, președintele Consiliului oa
menilor muncii de Ia Combinatul
de fire și fibre sintetice Săvinești,
Filip Dragnea, președintele Consi
liului oamenilor mujicii de la în
treprinderea antrepriză de eonstrucții-montaj Brașov, Giinther
May, membru al Consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea
mecanică Mîrșa, Vasile Popescu,
vicepreședinte al Consiliului jude
țean Dolj al oamenilor muncii, Ion
Lăzărescu, președintele Consiliului
de conducere al Ministerului Mi
nelor, Gheorghe Pană, președinte
le Consiliului municipal Bucu
rești al oamenilor muncii, Viorel
Cerchezan, prlm-vicepreședinte al
Consiliului oamenilor muncii de la
întreprinderea electrocentrale —
Mureș, Elena Fierariu, președinte
le adunării generale a oamenilor
muncii de la întreprinderea „Zim
brul* Suceava, Ion Pățan, pre
ședintele Consiliului de conducere
al Ministerului Industriei Ușoare,
Fejer Andras, maistru, membru al
Consiliului oamenilor muncii de la
întreprinderea de mașini, agrega
te și subansamble auto Sfîntu
Gheorghe, Eugenia Dobrin, la
borant, membru al Consiliului oa
menilor muncii de la Combinatul
petrochimic Pitești, Ion Vlăsceanu,
președintele Consiliului oamenilor
muncii de la Schela petrolieră
Găești, Gheorghe Vlad, președin
tele Consiliului de conducere al
Ministerului Petrolului, Valentin
Iordache, căpitan de cursă lungă,
membru al Consiliului oamenilor

muncii de la întreprinderea de
exploatare a flotei maritime Con
stanța, Radu Bălan, președintele
Consiliului județean Hunedoara al
oamenilor muncii, loan Ungur, vi
cepreședinte al Consiliului jude
țean Brașov al oamenilor muncii,
Nicolae Spînu, vicepreședinte al
Consiliului județean Olt al oame
nilor muncii. Alexandru Necula,
președintele Consiliului de condu
cere al Ministerului Industriei de
Mașini-Unelte, Electrotehnică și
Electronică, Gheorghe Turbur.eanu,
maistru oțelar, membru al Consi
liului oamenilor muncii de la Com
binatul siderurgic Reșița, Virgil
Marcoșan, președintele Consiliului
județean Mehedinți al oamenilor
muncii, Maria Vădean, prim-vicepreședinte al Consilitilui oameni
lor muncii de Ia întreprinderea
„Ardeleana* — Alba Iulia, Con
stantin Ciocan, vicepreședinte âl
Consiliului județean Arad al oa
menilor muncii.
,
în cursul după-amlezii lucrările
plenarei s-au desfășurat in cadrul
a 11 secțiuni, pe ministere și ra
muri economice.
Plenara a dat o înaltă apreciere
rolului esențial al secretarului ge
neral al partidului," președintele
Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în elaborarea și funda
mentarea programelor de dezvol
tare multilaterală a României so
cialiste, în perfecționarea întregii
activități economico-sociale, în adînclrea democrației muncitorești,
în asigurarea bunăstării întregului
nostru popor.
Participant» la dezbateri, în plen
șl pe secțiuni, au pus în evidență
rezultatele obținute de. oamenii
muncii din țara noastră în îndepli
nirea planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, în înfăptuirea orien
tărilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a hotărârilor
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului.
A fost reliefată activitatea consi

liilor de conducere ale ministerelor,
centralelor și întreprinderilor, șub
directa îndrumare a organelor și
organizațiilor de partid, pentru în
făptuirea măsurilor privind accele
rarea modernizării structurilor de
producție, lărgirea bazei de materii
prime, valorificarea la un grad mai
înalț a resurselor și folosirea Între
gului potențial productiv, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, sporirea productivității
muncii, creșterea eficienței econo
mice.
în. același timp, analizînd cu exi
gență, și răspundere modul de în
deplinire a, sarcinilor prevăzute,
vorbitorii au relevat neajunsurile
manifestate în activitatea economi
că, ceea ce a condus la nerealizarea
unor indicatori de plan, șl au pre
zentat acțiunile inițiate de organele
de conducere colectivă pentru li
chidarea lipsurilor existente, pen
tru recuperarea rămînerilor în
urmă, pentru îndeplinirea integrală
a planului la toți indicatorii.
Dezbaterile au evidențiat pre
ocuparea susținută a colectivelor
de oameni ai muncii de a asigura
înfăptuirea programelor prioritare
privind dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime a țării,
pentru ridicarea nivelului tehnic și
calitatjv al produselor, pentru creș
terea competitivității mărfurilor ro
mânești pe piața externă.
O atenție deosebită a fost acorda
tă măsurilor întreprinse în vederea
creșterii mai puternice a producti
vității muncii în toate sectoarele,
reducerii sistematice a consumuri
lor, a costurilor de producție și,
îndeosebi, a cheltuielilor materiale
— mijloc principal de sporire a ve
nitului național, sursă de asigurare
a fondurilor necesare dezvoltării
economico-sociale a patriei și ri
dicării bunăstării întregului popor.
în cadrul plenarei a fost exami
nat stadiul îndeplinirii lucrărilor
de Investiții, subliniindu-se necesi
tatea creșterii eficienței întregii ac

tivități pe șantiere, concentrării
eforturilor în direcția dării în fo
losință, la termen, a noilor capaci
tăți de producție, a obiectivelor social-culturale.
Plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, a relevat pre
ocupările și măsurile luate pentru
realizarea în cele mai bune condiții
a producției destinate exportului,
pentru onorarea la termen a con
tractelor încheiate cu partenerii de
peste hotare.
Plenara a dezbătut, totodată, problemele legate de generalizarea
acordului global în toate ramurile
economiei naționale și a subliniat
că aplicarea acestei forme de retri
buire asigură legarea mai strînsă
a veniturilor Individuale de rezul
tatele obținute In producție, condu
ce la mobilizarea mai puternică a
oamenilor muncii pentru realizarea
și depășirea sarcinilor de plan.
Au fost făcute numeroase propu
neri privind perfecționarea stilului
și metodelor de muncă ale organe
lor de conducere colectivă, astfel
îneît ele să-și îndeplinească cit mai
bine atribuțiile ce le revin în so
luționarea operativă și eficientă a
tuturor problemelor privind reali
zarea sarcinilor de plan, îmbunătă
țirea organizării producției și a
muncii, întărirea ordinii și disci
plinei, ridicarea întregii activități
economice Ia nivelul cerințelor noii
etape de dezvoltare a societății ro
mânești.
în numele milioanelor de oameni
ai muncii din industrie, transpor
turi, circulația mărfurilor și finan
țe, participanții la plenară s-au an
gajat să acționeze cu hotărîre pen
tru înfăptuirea prevederilor de plan
pe 1984, a tuturor obiectivelor ac
tualului cincinal, pentru a întîmpina cu noi și importante realizări
marile evenimente ale acestui an :
a 40-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XIII-lea Congres
al Partidului Comunist Român.
Lucrările plenarei continuă.

căror manifestări de indisciplină,
lipsei de operativitate in executarea,
sarcinilor de producție, astfel incit
să prevenim orice cauză posibilă Ce
ar putea . conduce la nerealizarea
planului de foraj.

<

Din cuvîntul participanților la dezbateri
Documentele supuse dezbaterilor
plenarei poartă amprenta cutezan
ței, patriotismului, gîndirii și prac
ticii revoluționare a secretarului generăi al, partlduliii; toVarăȘUl Nicolăe
GeMfȘbscu, a' arătat* In Cdyî.nttiE" său
tovarășul Leonard Constantin.
Vorbitorul a arătat că în județul Iași,
printr-o intensă muncă politică și or
ganizatorică desfășurată pentru mo
bilizarea întregului personal munci
tor la înfăptuirea sarcinilor de plan,
reducerea consumurilor specifice de
materii prime, materiale, combusti
bili și energie, ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor, în
primele 4 luni ale acestui an s-a în
registrat o însemnată depășire a pro
ducției marfă industriale și a pro
gramului de investiții, precum și în
onorarea la export a contractelor în
cheiate.
După ce s-a referit la unele
neajunsuri privind realizarea inte
grală a producției fizice, aprovizio
narea ritmică cu materii prime și
materiale, el a relevat că extinderea
și generalizarea retribuirii în acord
global s-au dovedit forma capabilă să
determine creșterea cointeresării și a
răspunderii personalului
muncitor,
asigurarea veniturilor în funcție de
cantitatea și calitatea muncii pres
tate. EI a menționat cu deosebire re
zultatele din activitatea de construcții-montaj, dom-- iu în care au fost
constituite doua -trusturi antrepriză
generală, 11 antreprize și 45 de bri
găzi complexe și de specialitate. Toa
te acestea au determinat depășirea
sarcinilor de plan pe primele patru
luni ale anului cu 1 la sută a pro
ducției, cu 2 la sută a productivității
muncii, Îndeplinirea integrală a nor
melor de muncă și a retribuției pla
nificate.
Referindu-se la investițiile destina
te obiectivelor energetice, vorbitorul
a precizat că sarcinile de plan ale
județului Iași pe primele 4 luni au
fost îndeplinite în proporție de 102,4
la sută. Printre obiectivele mai im
portante el a menționat Centrala
electrică de termoficare pe bază de
lignit de la Holbocă. la care se adau
gă alte capacități care valorifică sur
sele locale de energie.
în încheiere, vorbitorul a spus:
Asigurăm conducerea partidului, pe
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din județul Iași, sub
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, a organismelor co
lective de conducere, sînt hotăriți să
nu precupețească nici un efort spre
a întîmpina victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul
al XIII-lea al partidului cu fapte
înălțătoare de muncă, pe măsura
epocii pe care o trăim și pe care o
numim cu îndreptățită mîndrie pa
triotică „Epoca Ceaușescu*.

Angajarea fermă a colectivului în
treprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie* București în marea com
petiție a muncii din acest ăn și din
întregul cincinal este puternic stimu
lată de recenta vizită de lucru efec
tuată de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în unitatea noastră — a spus, în
cuvîntul său, tovarășul ||jg Bolo*
subliniind că discuțiile purtate

cu cadrele de conducere și cu mun
citorii din principalele secții de pro
ducție, examinarea concretă, la
obiect, a modului în care se acțio
nează în vederea îndeplinirii sarci
nilor de mare răspundere privind
producția de echipamente pentru
programele prioritare de dezvoltare a
bazei de materii prime și energetice,
indicațiile primite cu acest prilej
constituie principalele direcții de ac
țiune în vederea îndeplinirii în mod
exemplar a prevederilor de plan și
sporirii eficienței întregii activități
economice.

Raportăm plenarei că, pe primele
patru luni din acest an, colectiyul
întreprinderii a depășit sarcinile de
plan la principalii indicatori — a
continuat vorbitorul, înfățișînd apoi
preocupările și măsurile intteprinse
pentru folosirea integrală a capaci
tăților de producție, a mașinilor și
utilajelor din dotare, promovarea
progresului tehnic, valorificarea su
perioară a metalului și reducerea
greutății specifice a utilajelor teh
nologice, concomitent cu ridicarea
fiabilității acestora.
In încheiere, vorbitorul a spus :
Asigurăm conducerea superioară de
partid, pe dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral, că vom înțimpina marile eve
nimente din acest an cu rezultate
deosebite în îndeplinirea și depășirea
planului și angajamentelor anuale
asumate. în centrul activității noas
tre se va situa aplicarea în viață ?a
indicațiilor dumneavoastră, tovarășe
secretar general, privind reducerea
duratei de execuție a utilajelor-teh
nologice pentru obiectivele prioritare
— a sarcinilor prevăzute In progra
mul național energetic.

Dezbaterea in cadrul acestui înalt
forum muncitoresc a modului în care
s-a îndeplinit planul național unic
de dezvoltare economico-sbcială a
României pe primele 4 luni ale anu
lui curent, precum și a celorlalte do
cumente menite să determine perfec
ționarea întregii activități economi
ce reprezintă o expresie elocventă a
democratismului orînduirii noastre
socialiste, a arătat, in-cuvîntul. său,
tovarășul ]on StanCÎU. îndernnti.l
patriotic formulat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu de a se acționa cu
Înaltă exigență revoluționară pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
de plan pe anul în curs — a spus
el — a avut o amplă rezonanță în
conștiința comuniștilor, a. tuturor oa
menilor muncii din întreprinderea de
utilaj greu „Progresul*.
Referindu-se la rezultatele dobîndite de colectivul întreprinderii
brăilene pe primele 4 luni ale anu
lui, vorbitorul a evidențiat îndeosebi
acțiunile întreprinse în vederea
eliminării importurilor și asimilării
în fabricație a produselor, datorită
cărora gradul de integrare al produc
ției a ajuns la peste 95 Ia sută.
în continuare, vorbitorul a spus :
Pornind de la neajunsurile pe care
le mai avem în utilizarea capacități
lor de producție, în îmbunătățirea
parametrilor unor produse, în respec-'
tarea contractelor economice înche
iate, organul colectiv de conducere a
adoptat o serie de măsuri politicoorganizatorice care să conducă la
eliminarea acestora.
Avînd în vedere indicațiile pe care
ni le-ați dat dumneavoastră, tovarășe
secretar general, cu ocazia vizitelor
de lucru efectuate în întreprinderea
noastră, sarcinile ce se desprind din
hotăririle de partid și de stat, oame
nii muncii de la „Progresul* Brăila
se angajează să acționeze permanent,
sub îndrumarea, organizației de
partid, la un nivel de înaltă exigență
pentru îndeplinirea exemplară a
obligațiilor ce \i revin în acest an. Intimpinînd cum se cuvine cele două
mari evenimente- politice din viața
partidului și poporului nostru.
Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele oamenilor muncii din întreprin
derea minieră Motru. să exprim ade
ziunea față de documentele ce se
dezbat în actuala plenară și să vă
adresez dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, cele mai
calde mulțumiri pentru grija părin
tească ce o purtați minerilor gorjenî,
ca dealtfel întregului nostru popor,
pentru a cărui bunăstare v-ați con
sacrat întreaga viață, a spus în cu
vîntul său tovarășul Mihai Cră

ciun.
Arătînd că In acest an colectivele
de oameni ai muncii din cadrul Com

binatului minier Motru au acordat o
atenție deosebită creșterii rezervei
active de cărbune, înregistrind depă
șirea prevederilor stabilite la lucră
rile de deschideri și pregătiri mi
niere, vorbitorul a înfățișat eforturile
pentru generalizarea lucrului conti
nuu în subteran și a acordului glo
bal, folosirea mai bună a tehnicii din
dotare, perfecționarea pregătirii per
sonalului muncitor și întărirea ordi
nii și disciplinei, a răspunderii pen
tru realizarea sarcinilor de producție.
El, ’.’a menționat că organul de con
ducere colectivă al întreprinderii a
stabilit măsuri pentru recuperarea
restanțelor de pînă acum la produc
ția' fizică în cît mai scurt timp cu
putință și a analizat posibilitatea in
trării cît mai grabnice în graficul de
extracție a tuturor minelor și microcarierelor, astfel îneît să se asigure
economiei naționale cele 7,8 milioane
tone lignit prevăzute în planul anual,
cu 2,8 milioane tone mai mult declt
în anul 1983.
Vorbitorul. s-a oprit apoi asupra
aspectelor legate de ridicarea gradu
lui- de calificare a minerilor la nive
lul1 cerut de complexitatea utilajelor,
precizind că au fost stabilite în acest
sens măsuri concrete bazate pe expe
riența înaintată a unor brigăzi și for
mații fruntașe, acționîndu-se, tot
odată, pentru îmbunătățirea niveltilui
tehnic și calitativ al producției, re
ducerea cheltuielilor materiale.
în încheiere, vorbitorul a subliniat
căâ întregul colectiv de oameni ai
muncii de la întreprinderea minieră
Motru, conștient de sarcinile ce le
are de realizat, de neajunsurile și
lipsurile care s-au manifesțat în pe
rioada scursă din acest an. este hotărit să facă totul pentru a da patriei
mai mult cărbune, pentru a contribui
astfel la dobîndirea independenței
energetice a țării.

Exprimîndu-și deplinul acord față
de’documentele aflate in dezbaterea
plenarei, .care, și de această dată,
poartă pregnant pecetea gîndirii în
țelepte, clarvăzătoare a secretarului
general al partidului nostru, dove
dind grija sa statornică față de dez
voltarea continuă a economiei, față
de creșterea bunăstării materiale a
oamenilor muncii, tovarășa Elena

Pugna a raPortat plenarei că oa
menii muncii din județul Timiș —
români, maghiari, germani — sub
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, și-au concentrat ac
țiunile și inițiativele in scopul înde
plinirii planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.
Ca urmare, în cele patru luni care
au trecut din acest an, județul Timiș
a realizat, suplimentar, o producțiemarfă industrială de 224 milioane,
obținîndu-se importante economii de
metal, energie electrică, combustibil
convențional. Vorbitoarea a mențio
nat in același timp și neajunsurile
care, mai există in unele domenii.
Relevlnd marile rezerve de care
dispune economia timișeană în spo
rirea potențialului său productiv. în
condiții de maximă eficientă, vor
bitoarea a asigurat plenara, pe se
cretarul general al partidului că
oamenii muncii din județul Timiș,
fără deosebire de naționalitate, vor
acționa cu dăruire și abnegație pen
tru înfăptuirea exemplară a planului
pe întregul cincinal.
In cuvîntul. său, tovarășul petre

Preoteasa a ar^tat
problemele
supuse dezbaterii actualei plenare a
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii demonstrează încă o dată
preocuparea statornică pe care
conducerea partidului nostru, perso
nal secretarul
general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o acordă înde
plinirii in cele mai bune condiții a
planului de producție In toate sec
toarele economiei naționale, aplică
rii tuturor măsurilor de natură să
asigure sporirea eficienței și calității

în toate compartimentele de activi
tate.
Evidențiind,. preocupările
pentru
modernizarea și înnoirea producției,
vorbitorul a subliniat că de la în
ceputul cincinalului și pînă în pre
zent, în unitățile aparținînd Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini au fost puse în fabricație .2 700
produse noi, ceea ce a condus la rea
lizarea unui grad de înnoire a fa
bricației, cumulat, de circa 62 la sută
și a creat condiții favorabile pentru
realizarea unor importante obiective
din programele prioritare.
Referindu-se la unele neajunsuri
în activitatea productivă, vorbitorul
a înfățișat, totodată, măsurile preco
nizate pentru creșterea și mai accen
tuată a productivității muncii, menționînd în acest sens atenția sporită
acordată introducerii unor linii teh
nologice flexibile In sectoarele de
prelucrare, îmbunătățirii unor acti
vități de proiectare, programare,
pregătire și dirijare operativă a pro
ceselor de producție pe baza tehni
cii de calcul, concomitent cu conti
nuarea pregătirii și specializării per
sonalului muncitor.
în legătură cu sarcina de mare
răspundere a construcțiilor de ma
șini de realizare a obiectivelor din
programul prioritar privind dezvol
tarea bazei energetice și de materii
prime, vorbitorul a informat plenara
că, pe lingă măsurile organizatorice
de concentrare a producției pe ca
pacități specializate, este asigurată
asimilarea unui mare număr de pro
duse, ponderea acestora urmînd să
reprezinte 25 la sută din toțalul ce
lor asimilate în ultimii doi ani.
Industria constructoare de mașini
— a spus în încheiere vorbitorul —
s-a bucurat de un sprijin direct și
permanent din partea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu și dispune astăzi
de o dotare modernă, de specialiști
și muncitori cu înaltă calificare, fiind
capabilă să rezolve cele mai com
plexe probleme ale cerințelor econo
miei naționale și exportului.
Există toate condițiile ca să vă
putem raporta, tovarășe secretar ge
neral, în cinstea celei de-a 40-a ani
versări a eliberării patriei și a Con
gresului al XIII-lea al partidului,
rezultate de prestigiu demne de în
crederea pe care o acordați acestei
importante ramuri a economiei na
ționale, fiind hotăriți să facem totul
pentru a Îndeplini misiunea încredin
țată.
Sarcina de a fora în 1984 cu 10 000
metri mai mult decît in anul trecut
ne obligă să mobilizăm toate forțe
le, întreaga noastră capacitate de
muncă pentru ca îa sfîrșitiil anului
să raportăm realizarea întocmai a
planului de producție, a arătat to
varășul Gheorghe Georgescu.
Succesele din acest an ale petroliș
tilor Schelei de foraj Zemeș a Trus
tului de foraj-extracție Moinești se
datoresc, in primul rînd. îmbunătă
țirii organizării efectuate în martie
1983 în industria de petrol și gaze,
prin înființarea brigăzilor de foraj
și de producție. în întreaga acțiune
de reorganizare a industriei extrac
tive de petrol și gaze se regăsesc
orientările profund novatoare și re
voluționare proprii secretarului ge
neral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — a spus
vorbitorul. El s-a referit, totoda
tă, la preocupările din cadrul schelei
pentru aplicarea principiilor noului
mecanism economlco-financiar, pre
cum și pentru ridicarea calificării șt
perfecționării personalului muncitor.
întregul colectiv de petroliști din
schela noastră este hotărît ca în pe
rioada următoare să-și intensifice
activitatea, depunînd eforturi înze
cite pentru realizarea lună de lună
a planului, recUperînd, pînă la fine
le lunii august ă.c., restanta Înre
gistrată — a continuat vorbitorul;
Sintem, de asemenea, hotărîti să ac
ționăm cu fermitate împotriva ori-

programării lucrărilor pe fiecare bri
gadă complexă de antrepriză, pentru
scurtarea termenelor și realizarea
calitativ superioară a investițiilor.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
că toți oamenii muncii din cadrul
Trustului de antrepriză generală de
construcții Industriale Brașov, în
frunte cu comuniștii, nu vor precu
peți nici un efort pentru a întîmpina
cele două mari evenimente politice
din acest ân cu realizarea exemplară
a; tuturor, indicatorilor planului pe
anul 1984.

Prin rezultatele obținute In pri
mele 4 luni ale anului 1984. oamenii
muncii din unitățile de cercetare și
producție ale- centralei noastre au
participat mai activ la îndeplinirea
programelor prioritare ale . econo
miei, realizînd echipamente electro
nice de mare complexitate, a SPUS
tovarășul Lazăr Sandra. Vorbl*
în primele patru luni ale acestui
torul a amintit, totodată, că efortu
an, colectivul de oameni ai muncii
rile de proiectare, reproiectare și
de la întreprinderea mecanică Mîrșa
modernizare a produselor au condus
și-a îndeplinit sarcinile de plan ia
la reducerea consumurilor specifice
principalii indicatori, majorînd la
de' materii prime și materiale, al con
peste 80 la sută ponderea în producsumurilor energetice și de; combusti
ția-marfă a produselor noi și rebili, la elaborarea și aplicarea unor
proiectate — a spus tovarășul fvlay
tehnologii modernizate, cu o pro
ductivitate sporită;
S, fj
Giinther.
a Pr®cizat că, 'n con_
Relevînd că rezultatele: obținute in
dițiile generalizării aplicării acordu
unitățile centralei nu șint încă ,la
lui, global, s-au luat măsuri pentru
nivelul posibilităților, iar sarcinile
stimularea răspunderii și spiritului
ce revin pe anul 1984 sînt deosebit
gospodăresc ale întregului personal
de mari, vorbitorul a precizat că
muncitor, pentru utilizarea cu efi
pentru- îndeplinirea, .acestor’ sarcini
ciență superioară a mijloacelor teh
au fost luate măsuri de asimilare .în ■ nice;" și a resurselor materiale, creș
continuare a peste 200 produse, re
terea productivității muncii și înde
pere și subansamble, care se procu
plinirea în cele mai bune condiții a
rau din import. El a exprimat hotă- ‘ sarcinilor de plan. Referindu-se la
rirea colectivelor de oameni ăi mun
programele de măsuri tehnice, ecocii din . unitățile centralei de a înde
mice și organizatorice concrete ela
plini și depăși sarcinile. anuale, pri
borate în acest scop, vorbitorul a avind livrările de televizoare și de
preciat că in întreprindere există
alte produse la export, precum și, încă importante resurse pentru creș
cele privind reducerea normelor de
terea eficienței activității, în special
consum.
, ...
prin întărirea disciplinei muncito
în încheiere, vorbitorul a spus :
rești, respectarea tehnologiilor de fa
exprimindu-mi deplina adeziune față
bricație și încadrarea în consumurile
specifice stabilite pe bază de norme
de documentele puse în discuție, vă
și normative cu motivare tehnică.
asigurăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că nu vom precupeți
Colectivul întreprinderii mecanice
nici un efort pentru îndeplinirea sar
Mîrșa — a Încheiat vorbitorul — se
cinilor ce ne revin pentru ca elec
angajează să nu precupețească nici
tronica să contribuie la dezvoltarea
un efort pentru a raporta și la sfîrîntregii noastre economii.
șitul acestui an îndeplinirea, in con
diții de calitate și eficiență supe
în cadrul Plenarei Consiliului "Na
rioară, a tuturor sarcinilor de plan, a
țional al Oamenilor Muncii este
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă.
analizată și problematica' importan
tă a dezvoltării mai rapide a bazei
Folosesc acest ales prilej pentru a
energetice și de materii prime a ță
adresa din adîncul inimii recunoștinr
rii, dovadă a grijii și atenției pe care
ța noastră fierbinte, a comuniștilor,
partidul nostru, secretarul. său ge
a tuturor oamenilor muncii din jude
neral o acordă in permanentă asi
țul Dolj față de dumneavoastră, mult
gurării economiei naționale cu ma
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
terii prime minerale : din resurse
porului, pentru grija deosebită ce o
proprii — a spus. in cuvîntul său,
acordați prosperității neîntrerupte a
tovarășul |osjf Fodor. E1 a ară_
patriei, creșterii prestigiului Româ
niei în lume, a spus in cuvîntul său
tat că Institutul de cercetări și
tovarășul Vasile PopeSCU.
proiectări miniere din Cluj-Napoca
și-a orientat- activitatea în direcția
în, continuare, au fost prezentate
asigurării din resurse interne a sub
O serie de succese obținute în ulti
stanțelor minerale nemetalifere. în
mul timp de oamenii muncii din ju
deț, subliniindu-se că organizîndu-și
acest scop, au fost elaborate promai bine activitatea, consiliile oame
grame-cadru de natură să permită
nilor muncii au determinat o Îmbu
valorificarea superioară și complexă
nătățire a desfășurării proceselor de
a zonelor de exploatare, diversifica
producție, astfel că, pe primele 4
rea produselor, scurtarea duratei de
luni ale acestui an, rezultatele obți
cercetare
geologică,
tehnologică,
nute sînt superioare perioadei coresproiectare și producție, precum și
, punzătoare a anului trecut.
realizarea de utijaje noi șl Îmbună
După ce a ârătat că în activitatea
tățite in vederea creșterii, calității
unor unități economice mai există o
produselor și a -randamentelor de
serie de neajunsuri, vorbitorul a
extracție.
subliniat că au fost luate măsuri de
Cu sprijinul Consiliului Național
sprijinire a acestora, in special pe
pentru $tiință și Tehnologie, potrivit
linia organizării mai judicioase a
indicațiilor tovarășei academician
producției și muncii, pentru ridicarea
doctor inginer Elena Ceaușescu, am
calificării profesionale a personalului
inițiat realizarea unor instalații
muncitor, pentru Întărirea disciplinei
semiindustriale care permit ca la
la toate nivelurile, pentru creșterea
unele produse, chiar în perioada
gradului de valorificare a materiilor
cercetărilor tehnologice, să se aco
prime și materialelor și reducerea
pere parțial necesarul solicitat de
consumurilor energetice.
beneficiari — a subliniat vorbitorul.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
Arătînd că tn institut există încă, tovarășe secretar general Nicolae
rezerve insuficient valorificate, vor
Ceaușescu, că oamenii muncii din
bitorul a exprimat hotărârea fermă
județul Dolj vor face totul pentru ca
a întregului colectiv ca. In cinstea
mobilizatoarele sarcini ce ne stau în
marilor evenimente din acest an din
față să,le realizăm in mod exemplar,
viața poporului nostru, să-și' spo
a spus în încheiere vorbitorul.
rească participarea la asigurare^ din
resurse proprii a bazei de materii
Convocarea acestei plenare expri
prime a țării.
mă ., grija, preocuparea constantă a
conducerii partidului, a secretarului
Raportlnd -plenarei că pe primele 4
nostru general, tovarășul Nicolae
luni ale. anului 1984. colectivul de
Ceaușescu. de a analiza rezultatele
oameni ai muncii de la Combinatul
obținute în dezvoltarea economicode fibre sintetice Săvinești a ob
socială a tării și a stabili măsuri
ținut rezultate bune în îndeplinirea
pentru mobilizarea tuturor oameni
sarcinilor de plan, tovarășa /Aurica
lor muncii la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor pe acest an — a spus,
Vizitiu a subliniat că aceste rezul
în cuvîntul său, tovarășul |Qn |_ătate sînt urmarea traducerii în viață
a orientărilor și indicațiilor date cu
zărescu.
diferite prilejuri de către secretarul
înfățișînd realizările obținute de
general al partidului. Am reușit să
centralele, combinatele și întreprin
reducem
substanțial
importurile
derile miniere pe primele patru luni
unor materiale chimice auxiliare, să
ale acestui an. vorbitorul a arătat
creștem ponderea valorică a produ
că
un număr important de unități
selor de calitate superioară și să
miniere și-au onorat și depășit sar
asimilăm o serie de utilaje și piese
cinile de plan, livrînd, peste preve
de schimb, a spus în continuare
deri. importante cantități de mine
vorbitoarea, reliefind, totodată, că,
reuri de fier, plumb și zinc în con
prin aplicarea sistemului de retribui
centrate. Planul, la total Investiții, a
re în acord global, a sporit exigența
fost realizat în proporție de 100.6 la
In respectarea disciplinei tehnologice
sută, și de 108,7 la sută Ia construcși in muncă, a crescut gradul de uții-montaj. După ce a analizat
tilizare a capacităților de producție.
neajunsurile manifestate în unele
Asemenea întregului nostru popor,
bazjne miniere ale țării, vorbitorul a
cei peste 13 000 de oameni câre-sl
prezentat măsurile luate pentru a se
desfășoară activitatea în Combinatulrealiza producții zilnice mai mari de
de fibre sintetice Săvinești. mobili
cărbune și pentru recuperarea res
zați de obiectivele șl sarcinile' stabi
tanțelor
înregistrate în primele pa
lite de Congresul al XH-lea și Con
tru luni ale anului. în perioada'ime
ferința Națională ale partidului, se
diat următoare, consiliile oamenilor
angajează să muncească cu dăruire,
muncii din centrale, combinate și
și abnegație pentru realizarea tu
Întreprinderi miniere și
consi
turor sarcinilor pe anul 1984 și pe
liul de conducere al ministerului
întregul cincinal 1981—1985.
lși vor concentra eforturile în direc
ția intensificării lucrărilor de con
Vă rog să-mi permiteți, ca de la
strucții și montaj la obiectivele de
această înaltă tribună să exprim sen
investiții pentru crearea de capaci
timentele
de
profundă dragoste,
tăți noi de producție, creșterii gra
aleasă prețuire și adincă recunoștin
dului de folosire a utilajelor și in
ță ale tuturor oamenilor muncii, ro
stalațiilor din dotare, asigurării. încă
mâni, maghiari și germani din cadrul.
de pe acum, a unor stocuri sporite
Trustului de antrepriză generală de
de
energetic la termocentraconstrucții industriale Brașov, fată
, cărbune
- ,
V.
de dumneavoastră, mult stimate toPerfectionării aplicării acordului
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru
global generalizat In toate unitățile,
îmbunătățirii organizării producției și
vasta și strălucita activitate ce di
a muncii. Întăririi ordinii și disci
desfășurați cu neasemuită energie și
plinei la toate locurile de muncă.
Înflăcărat patriotism In fruntea
în încheiere — a spus vorbitorul —
partidului și statului, consacrată în
doresc să asigur Plenara Consiliului
floririi multilaterale a patriei și ri
Național al Oamenilor Muncii, pe
dicării continue a bunăstării între
dumneavoastră personal, mult sti
gului nostru popor, a spus tovarășul
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că
Dragnea Filip.
organele de conducere colectivă, InCei peste 7 500 oameni al muncii
cepînd cu consiliul de conducere al
din unitatea noastră, cuprinși în 20
ministerului și pînă la consiliile oa
brigăzi complexe de antrepriză, ra
menilor muncii de la exploatările
portează însemnate depășiri de plan
miniere, vor face totul pentru a înla principalii indicatori economici.
timpina cu rezultate superioare cele
Vă raportăm,.de asemenea, că am fi
două mari evenimente istorice din
nalizat acțiunea de contractare a
viața partidului și poporului nostru
tuturor lucrărilor în antrepriză și ne
— cea de-a 40-a aniversare a revo
angajăm ca împreună cu prolectanluției de eliberare socială și națio
ții, cu furnizorii de materiale și uti
nală. antifascistă și antiimperialistă
laje și cu beneficiarii să milităm
și cel de-al XIII-lea Congres al
consecvent
pentru
Îmbunătățirea
Partidului Comunist Român.

în

cuvîntul

său,

tovarășul

Gheorghe Pană 8 subliniat că
documentele supuse dezbaterii Ple
narei Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, elaborate sub directa
îndrumare și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al parti
dului, reflectă preocuparea statorni
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale, pentru realizarea
unei calități noi în toate domeniile,
pentru valorificarea superioară a :
materiilor prime și creșterea tot mai
accentuată a eficienței economice.
în continuare, vorbitorul a arătat
că pe ansamblul Capitalei s-au ob
ținut pînă în prezent, suplimentar,
pe seama creșterii productivității
muncii, o producție-marfă în valoa
re de 1,1 miliarde lei și o producție
netă de 600 milioane lei; sporurile
de producție concretizîndu-se în im
portante cantități de produse fizice
necesare economiei naționale, precum .
și pentru export. Beneficiile au fost
depășite cu 200 milioane lei, in con
dițiile reducerii cheltuielilor mate
riale. în investiții s-au realizat 11
capacități de producție, din care șap
te în devans, precum și 4 000 .de apar
tamente. Prin acțiunile întreprinse
de colectivele mixte de cercetători,
specialiști din învățămînt. cercetare
și producție ■ s-au găsit soluții pen
tru reducerea importului cu 630 mi
lioane lei, urmind ca pînă la sfîrșitul anului să se asigure o reducere
de 1,2 miliarde lei. Au fost reproiectate, de asemenea, 420 produse și
tehnologii.
Analizînd în spirit critic și auto
critic activitatea desfășurată în acest
an, neajunsurile manifestate în unele
unități economice, vorbitorul a evi
dențiat, totodată, direcțiile de ac
țiune ale consiliilor oamenilor mun
cii pentru creșterea mai accentuată a
productivității muncii și valorificarea
superioară a resurselor materiale. O
problemă centrală a întregii noastre
activități — a spus în continuare —
este modernizarea și reproiectarea
unui număr mai mare de produse,
astfel incit să poată fi devansat cu
cel puțin un an nivelul de înnoire a
producției prevăzute pentru întregul
cincinal. Au fost înfățișate, totodată,
preocupările din industria Capitalei
pentru mecanizarea muncii în pro
cesele tehnologice de bază, reducerea
substanțială a consumurilor materia
le, diminuarea greutății produselor și
îmbunătățirea calității acestora.
în încheiere, vorbitorul a spus :
Exprimînd, în numele oamenilor
muncii din Capitală, adeziunea de
plină la întreaga politică internă și
externă a partidului și statului nos
tru, asigurăm Consiliul Național al
Oamenilor Muncii, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că în acest an vom reali
za suplimentar. în cinstea celei de-a
40-a aniversări a eliberării patriei, ,o
producție marfă în valoare de 2 mi
liarde Iei și o producție netă de 1 mi
liard lei, sporindu-ne contribuția la
dezvoltarea economico-socială a pa
triei șf, pe acest temei, la creșterea
nivelului de trai al Întregului nostru
popor.

Problematica deosebit de impor
tantă pe care o abordează Plenara
Consiliului nostru Național — a spus
tovarășul Viore| Cerchezan -se
Înscrie în preocupările permanente
ale conducerii partidului și statului
pentru realizarea sarcinilor economi
co-sociale pe acest an și pe întregul
cincinal, în condițiile aplicării ferme
a noului mecanism economico-financiar, a principiilor autoconducerii
muncitorești și autogestiunii.
Evidențiind direcțiile principale în
care și-a concentrat activitatea Con
siliul oamenilor muncii de la între
prinderea Electrocentrale Mureș, vor
bitorul a menționat că ansamblul de
măsuri aplicate a făcut ca puterea
medie efectiv utilizabilă pusă la dis
poziția sistemului energetic național
să fie, pe primele trei luni din acest
an. superioară cu 87 MW față de
plan. El a înfățișat, totodată, acțhe
nile întreprinse pentru ridicarea pa
rametrilor de funcționare a instala
țiilor și reducerea consumurilor de
combustibil.
Asigur conducerea partidului șl sta
tului nostru, personal pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu — a spus în în-,
cheiere vorbitorul — că, sub îndru
marea permanentă a organizației de
partid. Consiliul oamenilor muncii,
întregul colectiv al întreprinderii
Electrocentrale Mureș va milita ne
abătut pentru transpunerea în fapt
a tuturor hotăririlor de partid șl da
stat, va face totul pentru ridicarea
și înflorirea scumpei noastre patrii,
România socialistă.

întreprinderea „Zimbrul* Suceava
raportează plenarei că pe patru luni
din acest an a realizat o depășire de
5 milioane lei la valoarea producției
marfă, obținînd suplimentar 40 mii
bucăți tricotaje din materii prime economisite, ca urmare a reducerii
consumurilor specifice, iar exportul
a fost realizat în proporție de 100,2 la
sută, a spus tovarășa g|ena pjera.

TIU, Producția realizată în primele
patru luni se Încadrează în proporție
de 97 la sută în clase superioare de
calitate. Toate acestea au fost posi
bile datorită preocupării constante a
Consiliului oamenilor muncii, care a
Întreprins acțiuni pentru organizarea
mai bună a producției și a muncii,
perfecționarea profesională a perso
nalului muncitor, pentru valorifica
rea superioară a zestrei tehnice și
materiilor prime. Evidențiind preo
cupările pentru mărirea producției
de export, vorbitoarea a relevat ac
țiunile pentru îmbunătățirea in con
tinuare a calității produselor și di
versificarea lor, gospodărirea judi
cioasă a materiilor prime și mate
rialelor, Introducerea unor tehnologii
noi, moderne care să asigure crește
rea productivității muncii, utilizarea
judicioasă a bazei de materii prime,
a energiei și combustibilului. Asigur
plenara, pe dumneavoastră personal,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că nu vom
precupeți nici un efort pentru a da
viață mărețelor sarcini trasate de
partid, cinstind prin fapte deosebite
de muncă istoricele evenimente pe
care le sărbătorim în acest an, a spus
în încheiere vorbitoarea.

(Continuare în pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a H-a)
Dezbaterea in cadrul Consiliului
Național al Oamenilor Muncii a mo
dului in care s-a îndeplinit planul
pe. primele.. patru luni, ale, anului in
curs, a dezvoltării bazei energetice și
de materii prime, precum si genera
lizarea acordului global în economie
constituie un prilej de temeinică analiză și de., stabilire a. unor, npi și
importante măsuri care să asigure
înfăptuirea exemplară a sarpiniloț- ce
ne revin in 1984 pentru întimpinarea
celor două mari evenimente din
viata partidului și statului nostru,
cea de-a 40-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperiălistă și cel
de-al XIH-lea Congres al partidului,
— a spus, in cuvintul său, tovarășul

Ion Pățan.
Prezentind principalele rezultate
obținute de la începutul anului de
oamenii muncii din industria ușoară,
el a precizat că producția fizică, pe
ansamblul ramurii,. a. fost realizată
la toate sortimentele de bază, unită
țile aparținind ministerului încadrindu-se in normele și normativele de
consum planificate. Cu toate acestea,
a adăugat vorbitorul, în perioada analizatâ s-au înregistrat unele rămineri în urmă la producția-marfă și
netă, la productivitatea muncii, la
export, și investiții.
Au fost prezentate, în continuare,
măsurile stabilite în urma unei 're
cente analize pentru îmbunătățirea
stilulu: și metodelor de muncă ale
organelor de conducere colectivă,
pentru realizarea fondului de marfă
destinat exportului, adaptarea mai
rapidă a producției la cerințele pieței
externe, pentru folosirea integrală a
capacităților de producție, a mași
nilor șl instalațiilor din dotare,-pen
tru ridicarea productivității fizice la
nivelul întreprinderilor fruntașe si
imbunitățirea . calității produselor;
în iicheiere, vorbitorul a asigurat
plenari,
pe
secretarul
general
al pirtidului, tovarășul Nicolae
Ceaușțscu, că organele de conducere
colectivă din întreprinderi, vor fi
6prijirite și mai eficient pentru eliminarfa deficiențelor și rezolvarea
operațvă a tuturor problemelor, ast
fel ind.t sarcinile anuale ce revin in
dustrii ușoare să fie îndeplinite in
mod șcemplar,
Pletara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii pune în dezbate
re pnbleme de importantă majoră
care tizează realizarea obiectivelor
stabilie în Planul național unic de
dezvolare economico-socială a tă
rii. nfăptuirea hotărîrilor. Copgresulii al XII-lea și Conferinței
Națiolale ale partidului.
Oanenii muncii de la întreprinde
rea 6 mașini agregate și subansămbt auto Sf. Gheorghe și-au
conciptrat eforturile pentru pregă
tirea temeinică a planului pe acest
an, nobilizarea tuturor resurselor de
care Jîșpungm, folosirea mal bună a
capaijtățil.dr de producție, â forței
de niincă, a, priceperii colectivului
de omeni ai muncii. De asemenea,
am- rțlo'nat ferm pentru traducerea
în viiță a hotărîrilor adoptate pri
vind aplicarea principiilor autoconceri^nuncitoreștî.: legarea și- mai
striisă a veniturilor ' individuale de
real zare a' producției ■ fizice, a prddmtivității muncii, de reducere a
cheltuielilor. de valorificare supe•îoară a materiei prime — a arătat
n cuvintul său tovarășul f*ejer

Andras.
Vă raportez, mult stimate tovarășe
secretar general, că ani acționat
intr-un ritm susținut, așa cum ne-ați
cerut, cu prilejul vizitelor de lucru
pe care le-ați efectuat in Întreprin
derea noastră, pentru asigurarea în
tregii game sortimentale de cutii de
viteze pentru mașini grele, astăzi
avînd in fabricație peste 160 de
tipuri și variante ale acestui produs.
Indicația dumneavoastră privind rea
lizarea mașinii ■ de brichetat șpan a
fost realizată în buhe condiții.• pînă
în prezent- fiind realizate deja mai
multe mașini de acest fel; <
Vorbitorul s-a referit la măsurile
luate pentru îmbunătățirea' calității
produselor, introducerea unor me
tode moderne de control, de reproiectare a unor' noi, tehnologii, de
perfecționare profesională a perso
nalului muncitor, de generalizare a
acordului global.
Asigur plenara, pe dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că oamenii muniții ,din, între
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prinderea noastră vor face totul
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an.
în cuvintul său, tovarășa £(jge*

nia Dobrin a raP°rtat 03 de la
începutul anului și pînă acum co
lectivul Combinatului petrochimic
Pitești a realizat peste prevederile
planului importante cantități de pro
duse— 2 833 tone polietilenă de joasă
presiune, 4 927 tone polietilenă de
înaltă presiune, 110 tone acrilonitril
și altele.
Subliniind că problema consumu
rilor de energie și combustibil, gos
podăririi judicioase, valorificării ori
căror resurse de energie constituie
o preocupare deosebită în cadrul
combinatului, vorbitoarea a arătat că
se acționează pentru punerea în
funcțiune a sistemelor de folosire a
căldurii din gazele arse de la cup
toarele industriale, ceea ce va per
mite ca anul viitor să fie atins un
nivel de recuperare a resurselor
energetice de 91 la sută, echivalînd
cu 950 000 tone combustibil conven
țional. Pentru reducerea, în conti
nuare, intr-un rițm mai accentuat a
consumurilor specifice de energie și
combustibil sîntem 'în curs de a
elabora un program complex de mo
dernizare a echipamentelor mari
consumatoare de energie, de rațio
nalizare a fluxurilor tehnologice. Co
laborăm cu institutele de cercetare
și proiectare pentru a găsi noi so
luții și procedee mai puțin energointensive.
Asigur plenara, a șpus vorbitoa
rea în încheiere, că întregul nostru
colectiv de muncă este ferm hotărit
să transpună exemplar în practică
hotăririle care vor fi adoptate, in
dicațiile și orientările date de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru a întîm
pina marile evenimente politice din
acest an cu cele mai bune rezultate
din întreaga noastră activitate.
în cuvintul său,

tovarășul

|ofț

Vlâsceanu 3 arătat ca Plenara
pune cu putere în evidență consec
vența și clarviziunea secretarului
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care, prin
inițiativele sale, prin gindirea sa re
voluționară, impulsionează procesul
de perfecționare a activității în toa
te domeniile, dinamizează energiile
creatoare ale națiunii noastre in am
pla operă de construcție socialistă a
patriei.
înfățișînd preocupările colectivului
de oameni ai muncii de la Schela de
producție petrolieră Valea Mare—
Găești pentru creșterea continuă a
producției de țiței, vorbitorul a
subliniat că noua formă de organi
zare a brigăzilor de producție petro
lieră a asigurat acestora toate pirghiile și mijloacele necesare înde
plinirii sarcinilor de plan și legarea
nemijlocită a retribuției de nivelul
de realizare a producției de țiței șl
gaze. Vorbind despre unele neajun
suri manifestate in activitatea aces
tei unități, el a arătat că petroliștii
sint angajați in aplicarea unui an
samblu de măsuri, organizatorice și
geologo-tehnologice ■ menite să- con
ducă la recuperarea restanțelor--în
registrate pe primul trimestru și la
încheierea primei jumătăți a anului
cu o importantă depășire față de
prevederi.
în încheiere, vorbitorul a exprimat
hotărîrea petroliștilor din Valea
Mare — Găești de a nu precupeți
nici un efort pentru a-și spori con
tribuția la asigurarea independenței
energetice a patriei.
Subliniind aportul colectivelor de
oameni ai muncii din industria pe
trolieră în înfăptuirea obiectivelor
și măsurilor stabilite prin programe
speciale pentru creșterea producției
de țiței și gaze, tovarășul GheOf

ghe Viad a evi(iențiat

succesele
înregistrate în primele patru luni
din acest an pe ansamblul ramurii.
El a apreciat că s-a acordat cea
mai mare atenție forajului sonde
lor de exploatare, de la începutul
anului fiind date în funcțiune 321
sonde noi.
In continuare, vorbitorul s-a re
ferit și la neajunsurile și dificultă
țile care au confruntat activitatea
unităților de foraj și extracție și care
au dus la unele rămineri în urmă.
în vederea îmbunătățirii activității
In acest sector, vorbitorul a mențio
nat principalele preocupări care au

în vedere introducerea și extinderea
noilor procese de creștere a facto
rului de recuperare, constituind una
dintre cele mai importante căi de
intensificare a extracției țițeiului și
de valorificare, deplină a rezervelor
de hidrocarburi ale țării.
Obiectivele stabilite pentru acest
an și pentru perioada pină în 1990
în ceea ce privește extinderea pro
ceselor industriale de recuperareinjecție de apă și gaze, combustie
subterană, injecția de abur, injecția
unor substanțe chimice, ca și expe
rimentarea unor procese noi de re
cuperare sînt mobilizatoare, a subli
niat el, menționînd că se vor fina
liza cercetări privind tehnologii noi
pentru intensificarea extracției de
petrol din zăcămintele vechi și mai
ales din zăcămintele aflate la mare
adîncime. De asemenea, cercetările
științifice vor asigura o mai mare
eficiență în producție șl în reduce
rea consumului de energie și mate
riale prin introducerea noului sistem
de extracție simultană și separată
a mai multor straturi productive prin
aceeași sondă. îmbunătățirea calita
tivă a echipamentelor de extracție
etc.
Pe linia activității în sectorul ga
zelor naturale s-au luat măsuri ca
începînd cu primele luni ale noului
an să se realizeze nivelurile de pro
ducție care să poată asigura nevoile
economiei naționale.

vele de muncă hunedorene cu rezul
tate pozitive, vorbitorul a arătat că
au. fost livrate suplimentar economiei
naționale importante cantități de
huilă netă, metale neferoase, mine
reu de fier, energie electrică, oțel,
laminate finite, ciment și alte pro
duse. A fost depășit, de asemenea,
planul la producția pentru export.
Evidențiind preocupările pentru asi
gurarea punerii în funcțiune la ter
menele stabilite a noilor obiective de
investiții, vorbitorul a arătat că în
cepînd cu luna aprilie au intrat în
producție cele două importante ca
pacități miniere de la Coranda-Hondol și Valea Morii-Brad, valorlficînd
zăcămintele cuprifere și complexe
din aceste perimetre ; în Valea Jiu
lui au fost puse în funcțiune impor
tante capacități care vor sta la baza
creșterilor de producție de cărbune
cocsificabil și energetic, iar la între
prinderea electrocentrale Deva a in
trat in probe tehnologice primul grup
de termoficare. Ritmuri bune de lu
cru — a. adăugat el — se înregis
trează și la amenajarea hidroenerge
tică Riu Mare-Retezat, la instalația
de elaborare a oțelului sub vid din
cadrul -Combinatului siderurgic Hu
nedoara, pe șantierele, construcțiilor
de locuințe.
Vorbitorul a subliniat că, înlăturînd neajunsurile, colectivele de oa
meni ai muncii din județul Hunedoa
ra iși vor spori contribuția la în

Eforturi deosebite depunem în
prezent în vederea valorificării tu
turor posibilităților pentru creșterea
productivității muncii, îmbunătățirea
calității produselor, recuperarea, recondiționarea și refolosirea materia
lelor și pieselor de schimb, recruta
rea și pregătirea personalului mun
citor, mai ales a sondorilor.
In
toate aceste direcții avem programe
de acțiune bine fundamentate pe
care le urmărim cu toată atenția, a
spus vorbitorul.
Cei peste 125 000 de petroliști aî
țării — a spus el în încheiere — sînt
hotărîți să întîmpine cele două mari
evenimente din acest an cu rezul
tate tot mai bune in activitatea lor,
să contribuie astfel la progresul eco
nomic și social al României.

în cuvintul său, tovarășul taleri-

tin lordache ® aratat că* ln Prl*
mele patru luni din acest an,
printr-o mai bună mobilizare a co
lectivelor de navigatori, volumul de
transport stabilit pentru flota mari
timă a fost depășit, iar imobilizările
sub operațiuni de încărcare-descărcare în porturile românești au fost
reduse. Totodată, au fost evidențiate
acțiunile întreprinse pentru reduce
rea staționărilor neoperative ale na
velor, atît in porturi, cît și în re
parații, pentru o mai bună dirijare
a lor, domeniu în care mai există
unele neajunsuri. Aplicarea prograrniilui de măsuri'' cu privire la re
tribuirea’ in acord global a persona
lului’muncitor din traiiSpotitil mari
tim, va reflecta mult mai bine apor
tul fiecărui om al muncii în înde
plinirea sarcinilor de plan și a pro
ductivității muncii, precum si în îm
bunătățirea calității prestațiilor efec
tuate, a relevat vorbitorul, care a
spus în încheiere : Asigur plenara
că marinarii flotei noastre comer
ciale sînt hotărîți să poarte cu dem
nitate draDelul cu tricolor pe mările
și' oceanele lumii, mîndri de a fi
ambasadorii dorințelor de pace. în
țelegere si colaborare ale noporului
român, ale celui mai Iubit fiu al po
porului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Problemele, deosebit de importante
puse in dezbaterea Plenarei Consi
liului National al Oamenilor Mun
cii, ca și măsurile ce se vor stabili
se înscriu în preocuparea constantă
a- conducerii partidului și statului
nostru, personal a dumneavoastră,
mult stimate
tovarășe Nicolae
Ceaușescu, pentru .îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest
an și întregul cincinal, pentru con
tinua perfecționare a activității economico-sociale și ridicarea acesteia
la un nivel superior, a spus in cu
vintul său tovarășul RacJu Bălan.

Relevînd că primele patru luni ale
anului au fost încheiate de colecti

făptuirea programului de dezvoltare
a bazei energetice și de materii pri
me, la creșterea și diversificarea
producției metalurgice. El a scos, de
asemenea, în evidență avantajele
sistemului de lucru in acord global,
care se regăsește cu efecte favorabile
în realizarea planului și in județul
Hunedoara.
Vă asigurăm, tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, că orga
nizațiile de partid, toți oamenii
muncii hunedoreni privesc cu cea
mai înaltă răspundere realizarea sar
cinilor ce ne revin din planul na
țional unic pe acest an și pe întregul
cincinal și că sînt ferm hotărîți să
întîmpine cea de-a 40-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, precum și lucrările Congresu
lui al XIH-lea al partidului cu, rea
lizări deosebite ln toate domeniile
de activitate, răspunzînd cu înflăcă
rare tuturor chemărilor partidului •—
a spus, în încheiere, vorbitorul.

Referlndu-se la problematica pusă
în discuția Plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, tovarăsul loan Ungur a subliniat că
aceasta reflectă înalta grijă a con
ducerii partidului, a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de a asigura înfăptuirea neabătută
a obiectivelor stabilite pentru anul
1984 și pentru întregul cincinal, a
importantelor hotărîri adoptate de
‘ Congresul al XII-lea și Conferința
Națională ale partidului;'
Vorbitorul a arătat că oamenii
muncii din județul Brașov au obținut
pe primele 4 luni din acest, an, in
condițiile realizării productivității
muncii, o producție-marfă industrială
de circa 200 milioane lei, reprezentind produse fizice de bază și in pri
mul rînd tractoare, rulmenți, îngră
șăminte cu azot, coloranți și pigmenți
organici, țesături, tricotaje și altele.
După ce a evidențiat și alte re
zultate obținute de oamenii muncii
din economia brașoveană, vorbitorul
a menționat o seamă de lipsuri ma
nifestate în activitatea productivă
și a înfățișat in acest context mă
surile luate pentru înlăturarea lor.
El s-a referit, de asemenea, la
activitatea de export, arătind că
preocuparea actuală în acest sector
este legată de finalizarea acțiunii de
acoperire cu contracte a producției
destinate pieței externe.
Vorbitorul a informat plenara asu
pra rezultatelor ^obținute in aplica
rea sistemului de retribuire în acord
global, precizînd că acesta a fost
extins la peste 94 la sută din tota
lul personalului muncitor din in
dustrie;
Reafirmăm în fața dumneavoastră,
mult stimate șl iubite tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,
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SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEIF

Se poate spune că — exceptind
castelul Corvineștilor, mărturie a
unor vremuri îndepărtate — în
treaga Hunedoara, unul dintre pu
ternicele centre siderurgice ale tă
rii, este o creație a anilor construc
ției socialiste in ■ tara noastțră.
Municipiul Hunedoara de azi nu
mai amintește prin nimic de tirgușorul mohorit șt insalubru de altă
dată, in care vechea uzină siderur
gică producea cantități modeste de
tontă si oțel. După Eliberare au
venit pe malurile Cernei brigadieri
din toată țara, care, la îndemnul
partidului, au început construcția
primelor obiective si uzine ale nou
lui combinat siderurgic, tn prezent
funcționează aici trei furnale de
cite 1 000 metri cubi fiecare, 4 oțelării (două cu cuptoare Siemens
Martin și două cu cuptoare electri
ce), 12 laminoare de diferite pro
file și un laminor de bile.
Odată cu noul combinat s-au ri

dicat și primele blocuri de locuin
țe. După primul cartier s-au înăl
țat altele si altele, un spațiu în
semnat ocupîndu-l zeci de maga
zine, edificii sociale și culturale.
Intr-un timp relativ scurt, progra
mul de industrializare socialistă a
făcut din combinatul siderurgic un
puternic pivot al industriei siderur
gice românești. Instalațiile și agre
gatele noi, moderne, priceperea și
dăruirea siderurgiștilor au făcut să
se înalțe tot mai sus prestigiul
mărcilor de oțel românesc. Dar
vorbind despre Hunedoara, ca și
despre oricare altă localitate a țării,
nu poți să nu sublinieri importan
ța pe care au avut-o în dezvoltarea
sa social-ecqnomică Congresul al
lX-lea al partidului.
Aplicind indicațiile date la fata
locului de t o v ar ă ș ul Nicolae
Ceaușescu, folosind tehnicile și teh
nologiile noi, siderurglștii hunedo
reni au devenit în ultimii ani prin

Permiteți-mi să folosesc acest pri
lej ca, în numele tuturor oamenilor
muncii din județul Olt, să mulțumesc,
încă o dată, conducerii superioare de
partid, dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, pentru distincțiile
acordate județului și unor între
prinderi fruntașe în urma rezultate
lor obținute în întrecerea socialistă
pe anul 1983, a spus tovarășul
Nicolae Spînu. In întreaga ac
tivitate am pus un accent deosebit
pe transpunerea în viață cu fermi
tate a indicațiilor pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, ni le-ați dat
cu prilejul vizitelor efectuate în județ,
a arătat, în continuare, vorbitorul,
relevînd rezultatele bune obținute in
prima parte a acestui .an de nu
meroase colective muncitorești. Vor
bitorul a arătat că în activitatea
unor întreprinderi au fost înregis
trate și deficiențe pe care Consiliul
județean al oamenilor muncii le-a
analizat cu simț de răspundere, asigurîndu-se măsurile necesare ca în
acest an sarcinile de plan să fie

Din cuvintul participanților la dezbateri
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Cetatea de foc de lingă
cetatea Corvineștilor

angajamentul muncitoresc al tutu
ror brașovenilor de a întîmpina ma
rile evenimente politice din acest an
cu realizări exemplare în toate do
meniile de activitate — a încheiat
Vorbitorul.

cipalii furnizori ai oțelurilor de
înaltă calitate pentru diferite in
dustrii de virf ale economiei noas
tre naționale. Prin punerea în func
țiune a instalațiilor de tratare a oțe
lurilor în afara cuptoarelor, perfec
ționarea tehnologiilor de elaborare
a oțelului și laminare, la Hunedoa
ra se asimilează anual noi și noi
mărci de oțeluri și tipodimensiuni
de laminate ce satisfac într-o mă
sură tot mai mare cerințele econo
miei românești aflată in plină dez
voltare.
Noi, hunedorenii, sîntem hotărîți
să întîmpinăm cele două eveni
mente majore ale acestui an —
gloriosul jubileu al eliberării țării

șl Congresul al XlII-lea al parti
dului — cu noi succese in produc
ție, atît in îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, cit și în
asigurarea unei calități superioare
la toate produsele, să facem tot mai
mult din Hunedoara o citadelă a
metalului a cărei faimă să se ri
dice întotdeauna la nivelul cerințe
lor, al minunatelor condiții de
muncă și viață ce ne-au fost create
in anii socialismului.

Victor PETROIESC

maistru principal
Oțelăria Siemens Martin II
Combinatul siderurgic Hunedoara

„Ferite de Urziceni"
Vrzicenii de altădată erau o așe
zare prăfuită la margine de Bără
gan, ce se mai înviora doar in zi
lele de tirg de cereale și de vite.
Singurele sale unități economice
erau o fabrică de cărămidă și o în
treprindere
pentru fermentarea
tutunului, la care am muncit șl eu.
In prezent, orașul are peste 17 000

de locuitori, iar viața lui a suferit
transformări radicale. Numai .în
ultimii zece ani, valoarea producției
sale industriale a crescut de aproa
pe trei ori — de la 700 de milioane
lei la două miliarde și jumătate !
Cit privește numărul apartamente
lor noi, acesta a ajuns în acest an
la 3 000, față de numai 800 in 1974.

Îndeplinite ln mod exemplar. De alt
fel, a spus vorbitorul, pe cele patru
luni din acest an județul nostru a
realizat ritmuri superioare mediei
pe țară, producția marfă fiind cu 12
la sută mai mare decit cea din pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut, exportul cu 40 la sută, iar vo
lumul de investiții realizat cu 30 la
sută mai mare.
Nu există pentru noi o datorie de
mai mare onoare decît aceea de a
răspunde prin fapte grijii care ne-o
purtați, nouă, întregii națiuni, de a
îndreptăți încrederea și mandatul
cu care am fost învestiți de către
partid. Vă rog să-mi permiteți, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu. să vă
asigur că, întorși acasă, vom acționa
cu toate forțele pentru a înfăptui
hotăririle ce vor fi adoptate la
această plenară, că nu vom precu
peți nici un efort și vom munci cu
toată răspunderea pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe anul
1984.
în contextul dezvoltării economiei
naționale, industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică îi
revin sarcini complexe și de mare
răspundere in accentuarea procesu
lui de modernizare a tuturor ramu
rilor economiei, în participarea mai
activă și mai eficientă a României
la diviziunea internațională a mun
cii, la afirmarea creației științifice
șt tiShflică''românești pe plan mon-

tovară?ul Alexandru

NeClila. Avînd în vedere că, în
prezent, dispunem de potențialul
tehnic și științific necesar. în anul
1984 s-a prevăzut ca peste 60 la
sută din totalul producției s-o repre
zinte produsele noi și modernizate,
în acest scop, in concordanță cu pro
gramele și prognozele pe termen
lung elaborate sub conducerea
directă a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, prim
Viceprim-ministru al guvernului, au
fost întocmite programe detaliate
pentru asimilarea si punerea în fa
bricație a peste 2 300 de produse noi,
de mare importanță.
în continuare, vorbitorul a eviden
țiat realizările obținute de oamenii
muncii din această ramură. Astfel,
pe ansamblul ministerului, față de
prevederile de plan, pe primele
patru luni ale anului 1984 producțiamarfă s-a realizat in proporție de
100,5 la sută, producția netă — 103,5
la sută, productivitatea muncii —
100 la sută, realizîndu-se economii
la cheltuieli totale de 2,3 lei Ia 1 000
lâi producție-marfă. iar la cele ma
teriale — de 2,2 lei față de preve
derile planului. Totodată, au fost
realizate importante economii de
metal, energie electrică și combus
tibil convențional.

Spațiile comerciale au fost extinse
cu încă 10 000 de mp, desfacerea
de mărfuri a ajuns la 500 milioa
ne lei, in comparație cu 200 de
milioane în 1974.
Orașul are două platforme in
dustriale. Pe prima dintre ele se
află unitatea cea mai importantă —
întreprinderea de ferite. Poate că
unii cititori vor fi surprinși : o în
treprindere a electronicii moderne
la Urziceni? Da, așa, și chiar mai
mult, căci este singura de acest gen
din întreaga țară, cu peste o mie
de muncitori, șl ea produce toate
tipurile de ferite pentru toate ne
cesitățile industriei electronice și
pentru cele ale construcțiilor de
mașini. întreprinderea a inceput să
se ridice în anul 1968 ; prima ei
linie a pornit in 1970, cu numai trei
tipuri de produse. Acum dă peste
300. Colectivul de aici și-a creat și
un sector pentru realizarea utilaje
lor necesare producției de ferite.
In vecinătate se află întreprinde
rea pentru articole de sport, con
struită ln 1978 și care produce un
larg sortiment de articole moder
ne, de la corturi la rucsacuri și ha
norace, circa 65 la sută din pro
ducție exportîndu-se,
constituind
o sursă de devize convertibile. Să
menționăm că pe această platformă
se află și noua fabrică de zahăr, cu
o capacitate de a prelucra în 24 de
ore 4 000 de tone de sfeclă de zahăr.
Pe cea de-a doua platformă, o
altă întreprindere nouă este cea de
ulei din soia. Cele două fabrici
vechi, pe care le-am amintit la în
ceput, se află tot aici, numai că nu
li se mai potrivește calificativul de
,.vechi“, întrucit au suferit trans
formări profunde.
Vrzicenii de azi au trei licee,
școli generale, grădinițe de copii, o
casă de cultură a sindicatelor ; in
oraș se desfășoară o intensă viață
culturală, fiind bine apreciată de
cetățeni activitatea Teatrului popu
lar. Nu mai stăruim asupra amena
jărilor edilitare — astăzi, orașul are

Vorbitorul a prezentat acțiunile
Întreprinse pentru adaptarea mai ra
pidă la cerințele beneficiarilor ex
terni, pentru dezvoltarea acțiunilor
de cooperare economică și tehnică
cu parteneri de peste hotate.
în încheiere, vorbitorul a spus :
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu
vom precupeți nici un efort, vom ac
ționa cu spirit de răspundere șl
înaltă exigență patriotică și revo
luționară pentru întărirea, ordinii șl
disciplinei și vom mobiliza întreg
potențialul de care dispunem pentru
realizarea exemplară a sarcinilor ce
ne revin în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în
patria noastră.

Răspunzînd sarcinii pe care ne-ațl

încredințat-o dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de
lucru in. combinatul nostru, de a
transforma Reșița într-o citadelă a
calității și eficienței, vă raportăm că
în primele 4 luni ale acestui an, hotărîtor pentru realizarea întregului
cincinal 1981—1985, oțelarii reșițeni
au produs aproape 80 000 tone de
oțel aliat cu o economie la consumu
rile materiale, feroaliaje și energie
de 18 milioane lei, iar în sectorul
de laminare, realizările se situează
la producția de profile aliate la
60 000 tone, asigurindu-se îndeplini
rea planului producției-marfă pe această perioadă, a spus tovarășul

Gheorghe

Turbureanu.

De

asemenea, colectivul a asimilat de
la începutul anului și pină in prezent
noi mărci de oțeluri și sortotipodimensiuni de laminate pentru nece
sitățile economiei naționale și pen
tru export. Succesele obținute se
datoresc în mod deosebit generaliză
rii acordului global, prin care se
leagă mai bine retribuția de reali
zările fiecărui sector, fiecărei for
mații de lucru și om al muncii, de
realizarea sarcinilor de plan în con
diții de înaltă calitate și eficiență
economică. Analizînd cu principiali
tate comunistă realizările pe primele
4 luni, precum și sarcinile pe care
, le avem de îndeplinit pe întregul
an 1984, considerăm că printr-o mai
bună organizare a activității, prin mo
bilizarea exemplară a comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii, prin
punerea în funcțiune a furnalului nr.
1 modernizat, vom reuși să sporim
în mod substanțial producția de oțel
și laminate de calitate, pentru a con
tribui la reducerea efortului valutar
al țării. în numele colectivului de
siderurgiști reșițeni pe care-i repre
zint, a arătat în Încheiere vorbito
rul, mă angajez In fața dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu
vom precupeți nici un efort pentru
a da patriei cît mai mult oțel, In
condiții de tnaltă eficientă econo
mică, îndeplinind în mod exemplar
sarcinile de mare răspundere pe care
ni le-ați încredințat.
Dlnd glas sentimentelor de dragos
te fierbinte, stimă și recunoștință
ale tuturor oamenilor muncii de pe
meleagurile mehedințene față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul

Virgil Mărcoșan 3 ar3ta?p«
bâza indicațiilor date de conducăto
rul partidului și statului nostru,
Consiliul județean Mehedinți al oa
menilor muncii a acționat pentru
îmbunătățirea stilului și metodelor
de muncă ale organelor de conduce
re colectivă din unități, pentru în
tărirea autoconduceril muncitorești
și aplicarea fermă a principiilor nou
lui mecanism economico-financiar,
in vederea sporirii eficienței întregii
activități economice.
După ce a înfățișat pe larg rezul
tatele obținute în industria județului
Mehedinți în primele patru luni ale
anului — livrarea suplimentară că
tre economia națională a 122 milioane
kWh energie electrică, 10 vagoane
călători, 2,9 milioane lei pompe cen
trifuge, produse de mecanică fină,
cherestea, confecții textile, produse
ale industriei- alimentare, și altele —
vorbitorul a relevat măsurile între
prinse de consiliul județean al oa
menilor muncii pe linia organizării
în toate unitățile economice a unor
acțiuni concrete pentru ridicarea ni
velului calitativ al produselor, pro
iectarea și executarea de produse
noi, cu parametri tehnlco-funcționali îmbunătățiți, pentru in
troducerea și extinderea tehno
logiilor moderne de fabricație,
îndeosebi a celor care necesită

nu mai puțin de 15 km de canali
zare, străzile și trotuarele lui au
fost asfaltate.
Toate aceste prefaceri profunde
care au intervenit în orașul nostru,
ca și în întreaga țară, se leagă
direct de perioada numită, pe drept
cuvint, „epoca Ceaușescu". Noi,
locuitorii Urzicenilor, alături de în
tregul popor, ținem să-i aducem
secretarului general al partidului
prinosul nostru de recunoștință și

consumuri reduse de materiale, com
bustibil și energie, pentru recupe
rarea și introducerea în circuitul
productiv a materialelor refolosibile,
dezvoltarea bazei energetice și de
materii prime.
Referindu-se la lipsurile manifes
tate în activitatea de conducere și
organizare a producției și a muncii,
vorbitorul a menționat că se acțio
nează energic pentru recuperarea
restanțelor, acordîndu-se sprijinul
necesar întreprinderilor industriale și
antreprizelor de construcții-montaj
în vederea soluționării operative a
problemelor ce se ridică ln realizarea
sarcinilor de plan.
Vă rog să-ml permiteți, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general — a spus în încheiere vorbi
torul — să vă încredințez că oamenii
muncii din județul Mehedinți, în
frunte cu comuniștii, sînt puternic
mobilizați pentru a întîmpina cu noi
ți importante succese marile eveni
mente ale acestui an.

Declarîndu-și Întreaga adeziune la
documentele supuse spre dezbaterea
Plenarei Consiliului National al Oa
menilor Muncii, tovarășa ^aria

Vădeau ® prezentat, în cuvintul
său. preocupările colectivului între
prinderii de încălțăminte „Ardelea
na" — Alba Iulia pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor de plan pe
anul 1984. subliniind că întreprin
derea își realizează ritmic principa
lii indicatori de plan, onorîndu-și în
întregime comenzile la export. Re
ferindu-se în continuare la acțiunile
politico-organizatorice inițiate de
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii pe linia utilizării
superioare a materiilor prime și ma
terialelor. recuperării și introducerii
în circuitul economic a materialelor
refolosibile. vorbitoarea a arătat că
au fost astfel obținute Importante
economii de materii prime și mate
riale. Un obiectiv prioritar al activi
tății noastre 11 constituie realizarea
exportului. Pentru a crea condiții de
acoperire cu contracte la nivelul
planului, vom crea noi modele ur
mărind executarea în termen și de
calitate a tuturor comenzilor de
mostre, vom diversifica produselr
ridicînd la un nivel superior activi
tatea de concepție și creație. în așa
fel îneît să realizăm produse com
petitive pe piața externă. Fiind pe
deplin conștient! că în activitatea
noastră mai sînt încă multe rezerve
nevalorificate, ne' angajăm In fata
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceausescu, că vom
acționa cu toată hotărîrea pentru a
realiza în mod exemplar sarcinile
pe acest an.
Oamenii munclî dîn județul Arad
— români, maghiari, germani — des
fășoară o intensă activitate pentru
înfăptuirea programelor stabilite pe
baza indicațiilor date de secretarul
general al partidului cu ocazia vi
zitelor de lucru efectuate în această
parte a țării, a relevat tovarășul

Constantin Ciocan, ar3tînd 04
în activitatea unităților economice
arădene s-a produs o importantă co
titură, ilustrată in principal. ÂfCreKțruqturațieigj ..producției dg-;',ptășihiunelte, trecerea Ja fabricarea strun
gurilor de precizie pentru industria
optică șl de mecanică fină, a unor
utilaje complexe destinate industriei
de automobile. Chiar în perioada
care a trecut din acest an au fost
omologate noi mașini cu performan
țe ridicate, iar în domeniul produc
ției de material rulant eforturile
s-au concentrat în direcția reducerii
perioadei de asimilare a noilor pro
duse șl realizării de vagoane cu ca
racteristici deosebite în funcție de
comenzile făcute de beneficiarii ex
terni. Vorbitorul a menționat că s-au
obținut rezultate bune și în privința
ridicării nivelului tehnic șl calitativ
al producției. El s-a referit, de ase
menea. la măsurile luate pentru li
chidarea unor restante la producția
fizică și la alți indicatori de plan,
remareînd că trecerea la sistemul
perfecționat de retribuire în acord
global în industrie și construcții sti
mulează pe toți cei ce muncesc pen
tru obținerea de rezultate cit mal
bune.
în încheiere, vorbitorul a expri
mat angajafhentul consiliului jude
țean al oamenilor muncii de a nu
precupeți nici un efort pentru rea
lizarea ritmică a unei producții de
înalt nivel tehnic, in toate sectoa
rele de activitate.

să-l asigurăm, totodată, ci vom întimpina cele două mari evenimente
ale acestui an — a 40-a aniversare
a Eliberării și Congresul al XIHlea al partidului — cu noi și im
portante succese in toate domeniile
de activitate.

Iullanâ TĂNASE

primarul orașului Urziceni,
județul Ialomița

Comuna e de nerecunoscut
Comuna Tunari, dini apropierea
Capitalei, era locuită prin anii ’50
de circa 500 de familii de zarzava
gii și crescători de animale. Dato
rită terenurilor inundate și a bălți
lor, abia o treime din suprafața ei
agricolă putea fi cultivată. Produc
țiile atingeau maximum 800—900 kg
griu sau porumb la hectar. Casele
erau mici și sărăcăcioase, luminate
cu gaz. In comună existau la acea
vreme o moară, o făbricuță de ulei,
cîteva circiumi, o școală cu 2 săli
de clasă și doi învățători, un punct
sanitar cu o moașă și un oficiant
sanitar. Asta era tot.
După înființarea celor două coo
perative agricole de producție, din
anul 1960 și pînă. prin ’65, comuna
s-a mai înfiripat puțin, pentru ca
după anul 1965 să cunoască cea
mai înfloritoare perioadă din exis
tența sa. Prin contribuția cetățeni
lor șl cu participarea lor, ne-am
construit un dispensar, 4 școli noi
cu 19 săli de clasă, 2 grădinițe, un
cămin cultural cu 200 de locuri,
sediul politico-administrativ. două
blocuri cu 10 apartamente, un
complex comercial cu 16 raioane, o
rețea de aducțiune a apei potabile
lungă de peste 1,5 km și una stra
dală de peste 10 km, 5,5 km de tro
tuare etc.
Paralel cu dezvoltarea sectorului
agricol, pe harta comunei au apă

rut și unități neagricole și de
prestări de servicii, printre care o
fabrică de nutrețuri combinate, o
unitate de mase plastice, unități
comerciale și de alimentație publi
că, sectoare anexe ale cooperativei
agricole de producție, care asigură
locuri de muncă pentru un număr
de peste 800 de oameni. Toate aces
te unități au realizat, numai in anul
1983, o producție globală in valoa
re de 111 milioane lei față de nu
mai 5 milioane in 1965,
Iată acum citeva. cifre care ilus
trează elocvent cum a evoluat ni
velul de trai al locuitorilor din
așezarea noastră : din cele 500 de
familii, în perioada 1950—1965 doar
3 — trei ! — și-au construit case
noi. După această dată, 208 cetă
țeni și-au extins sau modernizat
locuințele, iar 272 cetățeni și-au
construit case noi, din care . 21 cu
etaj. Astăzi, peste 2 000 de cetățeni
au aparate de radio (in 1960 numai
3 și doar 84 ln 1965) ; peste 1 200
au televizoare (3 ln 1965) ; 98 au
autoturisme (nici unul tn 1965 !).
Intr-adevăr comuna noastră e de
nerecunoscut.

Ștefan

EOGOFATU

secretar adjunct
al comitetului de partid
al comunei Tunari
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Ideile socialismului științific - la temelia procesului
de transformare revoluționară a societății
i

împlinirea, astăzi, a 166 de ani de
Ia nașterea lui Karl Marx este un
prilej pentru comuniști, pentru în
treaga omenire progresistă de a evoca și omagia personalitatea mare
lui gînditor și revoluționar a cărui
operă teoretică și activitate practică
reprezintă un moment de răscruce în
istoria gîndirii filozofice și socialpolitice, ca și în lupta pentru înlă
turarea exploatării și asupririi, pen
tru făurirea unei societăți a liber
tății și dreptății sociale.
In conștiința umanității, numele
lui K. Marx este legat indisolubil de
elaborarea concepției științifice des
pre lume și societate — materialis
mul dialectic și istoric, de trans
formarea socialismului dintr-o utopie
în știință, de întemeierea partidului
politic al clasei muncitoare — parti
dul comunist. Genialei gîndiri mar
xiste omenirea îi datorează ase
menea descoperiri epocale cum sînt
descifrarea legilor obiective ale dez
voltării societății, ceea ce a permis
să se explice în mod științific nece
sitatea istorică a înlocuirii orinduirii
capitaliste; rolul istoric al proletaria
tului. clasă avînd capacitatea de a se
elibera pe sine și, odată cu ea, în
treaga .societate din exploatarea și
asuprirea capitalistă ;
necesitatea
organizării
muncitorimii
într-un
partid propriu, care să o călăuzească
la victorie în revoluția și construc
ția socialistă ; necesitatea organiză
rii puterii de stat a clasei munci
toare și a desființării proprietății ca
pitaliste ca premise esențiale ale fău
ririi noii orînduiri.
Pentru mișcarea
muncitorească
din țara noastră constituie un mo
tiv de profundă satisfacție faptul că
a cunoscut și a început procesul de
asimilare a ideilor marxiste încă de
la începuturile ei. Numeroase lucrări
de bază ale lui Marx și Engels au
fost traduse și difuzate în țara noas
tră la scurt timp după tipărirea lor.
Circulația ideilor socialiste în Româ
nia a avut asupra mișcării noastre
muncitorești o puternică influentă,
grăbind maturizarea ei politică și
ideologică, contribuind la dezvolta
rea legăturilor sale cu mișcarea
muncitorească internațională. Aceas
ta a determinat înființarea cu peste
90 de ani în urmă a partidului po
litic al proletariatului român, unul
din cele mai vechi din lume, că
lăuzit de principiile socialismului
științific — fapt consemnat aprecia
tiv, la timpul său, de întemeietorii
socialismului științific. Toate aces
tea au avut o puternică înrîurire
asupra evoluției ulterioare a mișcă
rii muncitorești revoluționare, care
avea să fie ridicată pe o treaptă
superioară prin crearea Partidului
Comunist Român, eveniment istoric
de la care, peste cîteva zile, se vor
împlini 63 de ani.
Mișcarea muncitorească din Româ
nia, Partidul Comunist Român și-au
bazat întotdeauna activitatea pe con
cepția științifică despre lume și so
cietate, aplicînd-o creator, potrivit
condițiilor specifice României. Toc
mai datorită acestui fapt au izbutit
să conducă cu succes lupta revolu
ționară de eliberare socială și na
țională a clasei noastre muncitoare,
a- -iâtregBlul popor, șa asigure victo
ria marii revoluții le eliberare rțațională din august'1944 — ele la des
fășurarea căreia se vor împlini anul
acesta 40 de ani — succesul în lup
ta pentru instaurarea puterii celor
fee muncesc și victoria deplină și de
finitivă a orinduirii noi în patria
noastră, pentru edificarea socialis
mului în România.
O dovadă concludentă a forței șî
valorii gîndirii lui Karl Marx in zi
lele noastre rezidă în faptul că ea a
ajuns să se impună și să fie recu
noscută ca un moment de referință,
în științele sociale, de către teore
ticieni de cele mai diferite orientări,
unele chiar opuse marxismului,
ceea ce întărește
adevărul- că
gîndirea lui Marx s-a impus ca o
teorie de primă importanță chiar

și celor situați pe poziții ideologice
diferite. în unele cazuri adverse.
Una dintre dovezile cele mai grăi
toare ale pătrunderii și prezenței lui
Marx în conștjința epocii contempo
rane este și faptul că opera sa a de
venit obiectul unor cercetări larg des
fășurate. Este cit se poate de
limpede, pentru
orice abordare
lipsită de prejudecăți, că Marx și
Engels au respins explicit, în mai
multe rânduri, convertirea teoriei lor
într-o dogmă și au subliniat mereu,
ca un adevărat garant al forței teo
riei pe care au întemeiat-o, deschi
derea ei spre fapte și nevoia asimi
lării experienței sociale și științifice
noi. într-o bine cunoscută și caracte
ristică formulare, Karl Marx arăta că
„o teorie justă trebuie explicată și
dezvoltată prin aplicări la condiții
concrete și pe baza unei stări de lu-

cu o pondere în orice caz mai mică
decît o au astăzi în fapt, condițiile
interne, specifice dezvoltării națio
nale.
Marxiștii dezbat astăzi întrebarea
cu privire la locul și rolul filozofiei
revoluționare în conștiința epocii.
Unii consideră învățătura lui Marx
drept „adevărul epocii noastre", alții
vorbesc de „restaurarea" lui Marx.
Ambele formule ignoră dezvoltarea
socială petrecută în ultimul secol,
orientarea antidogmatică a lui Marx
și atașamentul său față de ideea
adecvării continue a teoriei la con
dițiile concrete. în această lumină,
ceea ce se imoune a fi întreprins
astăzi este dezvoltarea creatoare a
teoriei marxiste, înnoirea ei în con
cordanță cu experiențele epocii noas
tre. Căci fidelitatea față de marxism
nu are nimic comun cu fetișizarea

166 de ani

de la
nașterea

lui
Karl Marx
crurl existente". Este, de asemenea,
limpede că deși se extinde în atît de
diferite domenii de probleme — tehnico-economice, social-politice, general-filozofice — marxismul nu se
identifică cu o sumă de discipline
specializate, care abordează în ma
nieră pur descriptivă realitatea. El
este o concepție axată pe problema
afirmării. plenare a omului, a reali
zării sociale a omului, o concepție
umanistă ce continuă pe o treaptă
superioară umanismul modern.
Desigur, sublinierea faptului că
opera lui Karl Marx continuă să mar
cheze fecund conștiința epocii noas
tre și să constituie un domeniu de
mare interes pentru gindirea contem
porană nu înseamnă nicidecum că
în ea s-ar afla răspunsuri la toate
problemele de astăzi. Marx nu a în
cercat să ofere, și nici nu ar fi
putut să o facă, rețete pentru. toate
timpurile. în opera șa sînt. sușjlnfeyj.,.
. în mod firesc condiționate xfe timpul
său, in probleme pecare/astăzi, la
nivelul unor noi experiențe, sîntem
nevoiți să le căutăm dezlegări noi.
în consonanță cu imperativul răspi
cat afirmat de Marx, al concordanței
dintre teorie și condițiile concrete,
sînt necesare preocupări pentru a in
corpora în teoria revoluționară des
pre lume și societate fenomene care
au . în viața socială o greutate mai
mare decit le-a recunoscut-o. la vre
mea sa, Marx. El a pus, de exemplu,
accentul pe dezvoltarea forțelor de
producție, resursele răminînd pe un
plan secund, cu o greutate mai mică
decît ele o au, în fapt, astăzi. Marx
a formulat o serie de judecăți atri
buind o importanță decisivă interna
ționalizării raporturilor sociale, lăsînd, de asemenea, pe plan secund,

unor teze ; ea presupune, dimpotrivă,
dezvoltarea teoriei în conformitate cu
condițiile social-istorice concrete, re
zolvarea practică în spirit revoluțio
nar a problemelor puse de dezvolta
rea social-istorică din fiecare țară.
Este un mare merit al partidului
nostru de a fi pus cu putere în luhiină, îndeosebi după Congresul al
IX-lea, esența creatoare a marxismu
lui, faptul că el este o concepție des
chisă, o călăuză în acțiune, un instru
ment de transformare a societății, și
nu o dogmă. „Marii teoreticieni ai
proletariatului, Marx. Engels, Lenin
— arăta secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu —
au manifestat o atitudine deosebit de
fermă și combativă împotriva orică
ror încercări de prezentare a teoriei
revoluționare ca o dogmă dată o dată
pentru totdeauna, ridiculizind pe cei
ce făceau asemenea încercări. Ei au
icfenSiderat1'întotdeauna teoria revolu
ționară ca o călăuză în acțiune, ca
fun instrument de luptă, cerind îmbo
gățirea și dezvoltarea ei în raport cu
schimbările neîntrerupte ale vieții,
ale practicii, luptei sociale. Cu atât
mai mult astăzi — în epoca celei
mai profunde revoluții tehnico-științifice, cind cunoașterea umană a că
pătat dimensiuni fără precedent, cind
științele aduc noi și noi date cu pri
vire la materialitatea lumii, la dez
voltarea dialectică a societății — se
impune un efort constant pentru în
noirea continuă a concepției revolu
ționare a proletariatului .
Acest spirit creator s-a afirmat cu
putere în mod deosebit în toată pe
rioada ultimilor 20 de ani cind
partidul nostru, secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, au
înfăptuit o operă teoretică vastă, în

cadrul căreia au fost supuse unei in*
vestigații aprofundate principalele
probleme ale activității interne și in
ternaționale, înlăturîndu-se unele
teze și aprecieri, perimate, elaborîndu-se soluții noi, adecvate cerințelor
actuale ale dezvoltării sociale, care
au generat îmbunătățiri substanțiale
în toate domeniile construcției so
cialiste.
Cristalizînd, în lumina concepției
materialismului dialectic și istoric
obiectivele făuririi societății ' socia
liste multilateral dezvoltate, partidul
nostru a acordat și acordă o atenție
prioritară dezvoltării în ritm susținut
a forțelor de producție, pe baza asi
milării celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, făuririi unei mo
derne bâze tehnico-materiale, care să
constituie cadrul optim pentru afir
marea superiorității civilizației so
cialiste, a valorilor sale.
Concomitent, partidul se preocupă
stăruitor de dezvoltarea permanentă
a relațiilor socialiste — astfel îneît
acestea să-și păstreze rolul, așa cum
preconiza Marx, de stimuli ai forțe
lor de producție — perfecționarea
conducerii vieții sociale șf adîncirea
continuă, într-o concepție unitară și
originală, a democrației socialiste, a
modalităților de participare a maselor
la procesul de adoptare a- deciziilor,
formarea multilaterală a omului nou,
cu o înaltă .conștiință- revoluționară,
profund atașat țelurilor orinduirii
noastre.
Este cunoscută atenția deosebită
pe care Marx a acordat-o întăririi
solidarității internaționale a . celor ce
muncesc, ca o premisă a victoriei în
lupta revoluționară, Analizind facto
rii în măsură să-i asigure trăinicia,
el n-a pregetat să insiste asupra ne
cesității respectării independenței tu
turor națiunilor, a egalității lor în
drepturi, subliniind că lupta pentru
statornicirea unor relații internațio
nale noi, întemeiate pe aceste principii, are un caracter revoluționar,
în acest sens, Manifestul constitutiv
al Asociației internaționale a mun
citorilor cerea ca „legile simple ale
moralei, echității care trebuie să re
glementeze relațiile dintre persoane
le particulare să devină legi supre
me in relațiile dintre națiuni. Lupta
pentru o asemenea politică externă
■face parte din lupta generală pen
tru eliberarea clasei muncitoare".
Această idee marxistă își sporește
■însemnătatea în zilele noastre, cind
•afirmarea tot mai puternică a voin
ței popoarelor de a se dezvolta li
ber. de sine stătător, consacră prin
cipiul respectării independenței po
poarelor drept un factor deosebit de
progresist al contemporaneității, o
condiție a înfloririi fiecărei națiuni
și. totodată, a întăririi solidarității
internaționale.
Pornind de la acest adevăr, parti
dul nostru situează la baza relații
lor sale internaționale principiile res
pectului independenței naționale și
egalității in drepturi a fiecărei na
țiuni, ale solidarității active, militan
te, cu lupta oamenilor muncii din
întreaga lume,, dezvolt^ în acest spi
rit legăturile,. de„ prietenie și colțiborâre cit toate /țările socialiste, cu. toa
te partidele comuniste și -munci
torești, 'amplifică relațiile cu parti
dele socialiste și social-democrate, cu
partidele democrate, cu mișcările de
eliberare națională, cu forțele demo
cratice și progresiste din întreaga
lume, militează pentru înfăptuirea
unei noi ordini .economice și poli
tice internaționale, a unei lumi mai
bune și mai drepte.
Sărbătorind împlinirea a 166 de
ani de la nașterea lui Karl Marx,
poporul nostru își reafirmă cu putere
hotărîrea de a-'și consacra toate for
țele înfăptuirii politicii partidului
nostru de înflorire multilaterală a
României socialiste, de creștere a
contribuției sale la cauza socialismu
lui, păcii și prieteniei intre popoare.

Dr. Andrei MARGA

OMAGIU MUNCII LIBERE, CREATOARE
De-a lungul anilo'r, afișul
politic și-a delimitat un
domeniu propriu de acțiu
ne', s-a dovedit a fi una din
formele cele mai eficiente
ale graficii militante. Adresindu-se celor mai largi ca
tegorii ale publicului in
tr-un limbai simplu, clar,
direct — ne-o demonstrea
ză elocvent noua expoziție
deschisă la galeriile „Ori
zont" — afișul politic se do
vedește capabil .să se afir
me drept o artă de maximă
finalitate propagandistică.
Cele mai apreciate afișe,
acelea care au impactul cel
mai puternic asupra public
cului, sînt cele in care ideile
transmise sînt activizate cu
ajutorul unei expresii ar
tistice deosebite, in care
transfigurarea in culoare
sau formă a mesajului se
dovedește capabilă să-i
confere circulație, dar mai
ales durabilitate in planul
valorilor artistice. Tema
sub genericul căreia este
organizată expoziția de la
galeria „Orizont" reunește,
sub semnul omagiului adus
muncii, activității creatoare
din patria noastră, o serie
de proiecte de afiș realiza
te de cițiva dintre cei mai
cunoscuți graficieni bucureșteni. Multe dintre lu
crări conțin metafore de o
adîncă sugestivitate, de o
autentică forță de influen
țare. Sint imagini de o poe
zie sobră, austeră, lucidă,
imagini pline de sensibili
tate nuanțată, de inventivi
tate, care au forța unei sin

teze organic legate de ac
tualitate, de realitățile so
cietății noastre, de gin
direa și sensibilitatea con
temporană. Alexandru Bă
lan, Radu Dan, Constantin
Costa, Daniela Bâieșu, Sîrbu
Nicolae,
Constantin
Pohrib, Elisabeta Dumitrache, pentru a da citeva
exemple doar, au folosit
un limbaj suplu, nuanțat,
capabil să transforme ima-

Expoziția de afiș
politic de la galeriile
„Orizont"
ginile prezentate in proto
tipuri de largă audiență,
apte să stabilească un con
tact rapid cu privitorul. Aparenta simplitate a lucră
rilor ascunde de fapt o
muncă atentă de izolare a
elementelor simbolice, cu
grija de a pune .in valoare
detaliul sugestiv, capabil- să
simbolizeze
solidaritatea,
înfrățirea, unitatea ce ca
racterizează munca eroică a
poporului. Sint elemente
gîndite și alese in funcție
de regimul de excepție al
întregului destinat șă su
gereze la rîndul său avintul
constructiv
al societății
noastre, sentimentele ce-i
animă pe membrii săi.
Caligrame
limpezi ‘ vor
besc elocvent despre mă
reția construcțiilor, con
temporane, accentuează ca

Cinema
© Să mori rănit din dragoste de
viată: SCALA (11 03 72), — 9;. 11,15;
13,30;
15,45;
18;
20,15,
FAVORIT
(45 31 70)' — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
0 Șapte băieți și o ștrengărită : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Ilustrate cu flori de cîmp : BUZEȘTI (50 43 58) - 15; 17; 19.
© Acțiunea Zuzuc : LIRA (31 71 71)
—
15,30;
17,30;
19,30,
MIORIȚA
(14 27 14) —9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

racterul simbolic al te
melor alese, fie că fac
apel la. lirismul unei corole
mlădioase sau la albul ira
diant al unei crengi înflo
rite care cuprinde într-o
îmbrățișare fraternă între
gul glob pămintesc, fie că
trasează imagini ale unor
mîini robuste care ocrotesc
firave flori sau reunesc, în
tr-o simbolică alăturare, un
mănunchi de stegulețe mul
ticolore. Culorile tricoloru
lui însoțesc mesajul de pace
pe care silueta albă a po
rumbeilor îl duc întregii
planete, ritmează sobru
verticalitatea impresionan
tă a noilor construcții in
dustriale din România so
cialistă. Și pentru a con
tinua \sirul exemplificărilor
vom aminti lucrările unor
graficieni ca Ana-Maria
Smighelschi, Sergiu Geor
gescu. Petrică Dumitru,
Rondelli Marian, care au
știut să descopere, odată cu
aceste motive simple, solu
ții grafice ingenioase, au
știut să afle noi surse de.
expresivitate, să îmbine
utilitatea ,direct agitatorică
și calitatea artistică. Expo
ziția in ansamblul ei pune
în valoare calitatea de artist-cetățean, de artist-mili
tant, marea răspundere Care-i revine acestuia în com
plexul vieții noastre cultural-artistice. Ea se înscrie
in continuitatea unor preo
cupări înregistrate consec
vent in istoria artei plasti
ce contemporane de a re

0 Galax : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Vreau să știu de ce am aripi : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Astă-seară dansăm în familie :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Ringul : ARTA (21 31 86) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Secretul lui Bachus : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Imposibila iubire : PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 19.
0 Duminică zbuciumată : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20,15.
0 Rîsul iese pe cărare : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; ' 15,30;
17,45; 20.
0 Avertismentul: SALA MICA A PA

flecta mari evenimente și
realități politico-sociale, de
a aborda problematica ac
tuală, caracteristicile con
temporaneității noastre so
cialiste. Idei ca acelea ale
construcției, păcii, pro
gresului patriei noastre au

LATULUI — 17,15; 20, GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
AURORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Călăuza Pană Albă : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Mexicul în flăcări : VICTORIA
(16 28.79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
0 Balul de simbătă seara : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Program special pentru copii — 9;
10,45; 12,30; 16,45,
Prințesa Păun —
14,15; 19: DOINA (16 35 38).
0 Pescărușul speranței : COTROCENT
(49 48 48) — 15: 17,15; 19,30.
0 Ultimul
războinic :
CAPITOL

revenit frecvent și consti
tuie omagiul pe care artiș
tii plastici îl aduc muncii,
celor ce muncesc în acest
al 40-lea an al libertății
noastre.

Marina PREUTU

(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15..
0 Campionul : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12; 16; 19.
© Salamandra : DACIA (50 35 94) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Avarul : UNION (13 49 04) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19,15.
0 Naufragiul : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Domnișoara Noorie : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17,15; 19,30, PACEA
(60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
© Camionul de cursă lungă : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
47,45; 20.
© Imperiul
contraatacă :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
0 Omul păianjen se întoarce: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

ÎNSĂMÎNȚĂRILE

- încheiate urgent în toate județele!
ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI S-A ÎNCHEIAT
ÎNSĂMÎNȚAREA CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ
Lucrătorii ogoarelor din județul Mehedinți rapor
tează că în ziua de 4 mai au încheiat însămînțatul
culturilor de primăvară pe toate suprafețele plani
ficate.
în telegrama adresată COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN. TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU de către Comite
tul județean- Mehedinți al P.C.R. și de Consiliul
popular județean se - subliniază că. în prezent. în
treaga activitate politică și organizatorica este orien
tată în direcția mobilizării largi a tuturor locuitori
lor satelor și comunelor la executarea lucrărilor de
întreținere a culturilor, a pajiștilor naturale, plantarea

legumelor de cîmp pe suprafețele stabilite, asigurarea
tot mai substanțială a producțiilor vegetale și ani
male in toate unitățile de pe cuprinsul județului.
Vă asigurăm. mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom face totul, că ne vom am
plifica și mai mult eforturile pentru a spori necon
tenit rodnicia pămîntului și a ne aduce. în acest fel.
întreaga contribuție la înfăptuirea țelului suprem al
politicii partidului și statului nostru, ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material și spiritual al în
tregului popor, la grandioasa operă de înflorire și
propășire a scumpei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

VASLUI

Buna organizare sporește randamentul muncii mecanizatorilor
.în ultimele zile, în pofida ploilor
intermitente, oamenii muncii de pe
ogoarele județului Vaslui, acționind
cu înaltă răspundere, au reușit să
însămînțeze suprafețe apreciabile cu
porumb. Peste tot, mecanizatorii și
specialiștii s-au aflat permanent in
cîmp, încercind din oră în oră starea
terenului. „în acest fel'— ne spune
inginerul Constantin Dumbrăveanu,
directorul Trustului județean pentru
mecanizarea agriculturii — s-a mun
cit la pregătirea patului germinativ
și la semănat pe solurile nisipoase
și cele zvîntate de pe pante, utilizîndu-se efectiv fiecare oră prielnică
de lucru. De asemenea, întrucît pre
cipitațiile căzute au fost inegal re
partizate pe teritoriu, împreună cu
specialiștii din unități aplicăm în
practică măsurile stabilite de coman
damentul județean pentru agricul
tură .privind concentrarea mijloace
lor mecanice acolo tinde se poate
lucra mai repede. Nicăieri nu se aș
teaptă să se usuce în întregime tar
lalele, ci se delimitează sole mai
mici și .se trece imediat la. pregătirea
solului și încorporarea seminței. Tot
pentru utilizarea la maximum a for
țelor și a timpului de lucru, au fost
■transferate un număr însemnat de
semănători din unele consilii agro
industriale și unități în cooperative
agricole rămase în urmă".
Pe ansamblul județului, pînă joi
seara au fost semănate cu diferite
culturi 71 la sută din suprafețele
prevăzute, iar cu porumb — 55 000
hectare, ceea ce reprezintă 71 la sută
din plan, A început și semănatul
soiei, pînă la aceeași dată realizîndu-se 1 230 hectare din cele 7 000 hec
tare prevăzute a fi cultivate. Supra

fețe mari, care procentual depășesc
media pe județ, au fost semănate in
consiliile agroindustriale Huși, Fălciu,
Dimitrie Cantemir, Birlad, Murgeni,
Negrești și Tătărani. Mai mult chiar,
un însemnat număr de ferme de
stat și cooperative agricole au ter
minat ori sint pe cale de a încheia
însămînțările. Din datele furnizate
de direcția agricolă județeană re
zultă însă că sînt și unități agricole
de stat și cooperatiste în care lucră
rile sînt mult rămase în urmă. între
acestea se află cele din consiliile
agroindustriale Puiești, Ivănești, Codăești și Crasna. Timpul a început să
se amelioreze. Cum se acționează
acum pentru încheierea semănatului
'în cel mai scurt timp ?
Rezultatele a numeroase unități
agricole demonstrează că însămînțările pot fi mult intensificate. Să exemplificăm. Așa cum arătam, în
unele unități agricole din consiliul
agroindustrial Puiești n-au fost în
sămânțate decît suprafețe mici. Dar
tot aici se află și I.A.S. Bîrlad,
unde se lucrează cu spor.
Lucrările pot și trebuie mult inten
sificate și în unitățile agricole din
consiliile agroindustriale Banca și
Codăești. împreună cu Vasile Chir.vase, președintele consiliului agro
industrial Banca, străbatem ogoa
rele cooperativei agricole Stoișești.
Pămîntul e încă umed, dar se lu
crează la pregătirea terenului și se
mănat. „Avem și sole cu exces de
umiditate — ne spune Ecaterina Cihodaru, inginerul-șef al unității. Dar
noi cunoaștem structura fiecărei tar
lale și, depistînd imediat pe acelea
unde se poate lucra, am intrat la se
mănatul porumbului. Lucrăm cu pa
tru semănători întreaga zi-lumină.

Am însămînțat doar 350 hectare din
cele 860 prevăzute și de aceea tre
buie să ne grăbim, executînd însă
numai lucrări de bună calitate, cu
respectarea tuturor normelor teh
nice". Deși nu s-a putut intra cu ma
șinile decît după-amiază, se semăna
și pe ogoarele cooperativei agricole
Banca. Mecanizatorii și cooperatorii
sînt hotărîți să nu mai piarcă nici
o clipă bună de muncă.
Și in consiliul agroindustriil Co
dăești au fost luate măsuri pentru
intensificarea lucrărilor. „Ne 'rabini
— menționează Eugen Bălănesiu, in
ginerul-șef al consiliului agrdndustrial — pentru că mai avem le în
sămînțat aproape 3 000 hectare Dar
cu forțele de care dispunem, în cel
mult cinci zile, în pofida coniițiilor
grele, vom încheia semănatul" Am
trecut prin cîteva unități și am văzut
că se lucrează de zor. La Sokști, la
punctul „Podiș", inginerul-șef 11 co
operativei agricole, Dan Ciibară,
controla calitatea semănăturii. Ne
informează că alte 4 semănătoi sînt
în brazdă la ferma Știoborăni Se
realizează o viteză zilnică de 12 hec
tare. La Miclești, deși terenul era
greu, se lucra cu patru semăiători.
Așadar, in județul Vaslui, înepînd
de joi forțele sînt concentrate nasiv
la semănat în toate zonele, da mai
cu seamă în unitățile din coEiliile
agroindustriale unde lucrările sint
rămase în urmă. Dacă vreme: va
permite, este posibil ca, prin năsurile tehnice și organizatorice uate,
semănatul tuturor culturilor de pri
măvară să se încheie în județ h cel
mult 4—5 zile bune de lucru.

Petru NECULA
corespondentul

„Sc'nteii’

Fiecare sortiment de legume - cultivat
pe întreaga suprafață prevăzută!
Dintre toate produsele agroalimentare, legumele in stare proaspătă
sau conservate sint nelipsite din
hrana zilnică a oamenilor, lată de
ce, in ansamblul măsurilor luate de
conducerea partidului și statului
privind îmbunătățirea și diversifi
carea continuă a alimentației, un
loc important îl ocupă creșterea
■producției' legumicole, îmbogățirea
sortimentului acestor produse și
eșalonarea livrărilor, astfel incit
piața' să fie aprovizionată ritmic,
potrivit cerințelor consumatorilor.
Cum se prezintă acum, la început
de mai, grădinile de legume ? Ce a
mai rămas de făcut pentru reali
zarea de producții ■ sporite, in sorti
mentul prevăzut a se cultiva și asi
gura eșalonarea livrărilor, astfel îneît
să se creeze condiții pentru o bună
aprovizionare a pieței și satisfacerea
altor cerințe ale economiei națio
nale ?
’ De la început trebuie arătat că din
toamnă au fost plantate sau însămințate și au rămas în cultură
13 000 hectare cu diferite legumeverdețuri, . din care 2 000 hectare
salată, 4 626 hectare spanac, 6 000
hectare ceapă și usturoi verde, la
care se adaugă și alte specii legumi
cole care, așa cum am aflat de la or
ganele de specialitate, pot satisface
cerințele consumatorilor. Recoltarea
acestora a început, iar la piață
sint livrate cantități apreciabile
de spanac, . salată, ceapă verde.
Desigur, la legumele timpurii cul
tivate în cîmp realizarea producției
și, deci, asigurarea livrărilor sînt
hotărîte în mare măsură de evolu
ția timpului. Or, așa cum știip, in
cea mai mare parte a țării primă
vara â fost rece și ploioasă, ceea ce
explică în mare măsură întirzierea
vegetației la culturile de legumeverdețuri.
încurajator este faptul că, așa cum
rezultă din controalele efectuate de
organele de specialitate, în . cele mai
multe din grădini, în pofida timpu
lui- rece din ultima parte a lunii
aprilie, legumele-verdețuri se dez
voltă normal și, pe măsura creșterii
temperaturii, vor ajunge la maturi
tatea necesară, astfel îneît piața va
putea fi aprovizionată măi bine.
Doar în județele Vrancea, Tulcea,
Satu Mare, Mureș, Constanța, Călă
rași, Dolj, precum și. sectorul agri
col Ilfov, salata insămînțată în
toamnă a fost afectată peste iarnă
de intemperii. Iată de ce. așa cum
au recomandat specialiștii de Ia Di
recția generală a horticulturii din
ministerul de resort. în aceste ju
dețe, precum și în altele unde, si
tuația o cere, trebuie să continue însămințarea eșalonată a legumelor0 Războiul stelelor: COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 16; 19.
0 Strada Hanovra : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Iubire fără soare : FLACĂRA
(20 33 40) — 10,30; 14; 16,15; 18,30.

teatre
0 Teatrul Național
(14 71 71, sala
mică) : Titanic vals — 16; 19,30; (sala
Atelier) : Fata din Andros — 17; (sala
„Ion Vasilescu", 12 27 45) : Cavoul de
familie — 19,30.
0 Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert

verdețuri, îndeosebi a salatei și ri
dichilor, astfel incit să se asigure
producții cit mai mari din aceste
sortimente mult solicitate de consu
matori.
. Cantități importante de legume
timpurii urmează să fie realizate in
solarii — acele adăposturi acoperite
cu folie de polietilenă. Din cele 2 300
hectare ocupate cu solarii, 1 100 hec
tare se cultivă cu tomate, 400 hectare
cu ardei, 300 hectare cu varză, iar
restul cu alte culturi. Mai mult de
cit in alți ani, exceptînd județele
Dolj, Gorj și Mehedinți, plantarea în
solarii s-a încheiat mai devreme.
Pentru a se obține însă producții
mari la legumele cultivate in sola
rii, așa cum a indicat conducerea
partidului la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R. din decembrie
anul trecut, este necesar să fie com
pletate golurile apărute, asigurindu-se astfel densități jnaxime. să se
facă pe scară largă culturi asociate
și intercalate — mijloc eficient de
creștere a rentabilității în acest
sector.
în aceste zile, cele mai multe lu
crări trebuie executate la legumele
de primăvară care se cultivă în cîmp.
Numai în unitățile agricole aceste
culturi vor ocupa o suprafață de
185 540 hectare, ele constituind, propriu-zis, baza aprovizionării popu
lației cu aceste produse in cea mai
mare parte a anului, inclusiv în se
zonul iernii, precum și a fabri
cilor de conserve. Pînă la 3 mai,
din suprafața amintită au fost însămînțate și plantate doar 93 500
hectare. Potrivit datelor furnizate
de Direcția generală a horticultu
rii, ceapa a fost plantată pe 96 la
sută din suprafața prevăzută, dife
rența urmînd a se realiza cu ceapă
de apă care se cultivă în județele
Buzău, Brașov, Cluj și altele. De
asemenea, varza timpurie — plantă
mai rezistentă la temperaturi scăzu
te — a fost plantată mai devreme.
Pentru a se asigura realizarea pro
ducțiilor prevăzute este necesar să
se continue plantarea eșalonată a
verzei de vară, lucrare executată
pînă acum pe 1 603 hectare din cele
8 000 hectare destinate acestei culturi.
In actualitate este acum plantarea
speciilor de legume așa-zis termofile — tomatele, ardeii și vinetele —
lucrare intirziată datorită condițiilor
climatice deosebite din această pri
măvară. Pină acum, din cele 18 900
hectare destinate a se cultiva cu to
mate timpurii au fost plantate 2 750
hectare, suprafețe mai mari fiind
cultivate in județele Arad, Timiș,
Brăila și Dîmbovița. în alte județe —
Ialomița, Tulcea, Călărași, Con
stanța — lucrările sînt abia la înce

simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu.
Solist: Lazar Berman (U.R.S.S.) — 19.
0 Opera Română (13 18 57) :
Nunta
lui Figaro — 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11) : Vila
cu iluzii — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Labyrintul — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : O lume pe scenă — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza
dudului — 19.
© Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Necunoscuta și funcționarul — 19,30.
O Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi
tineri din Verona — 19,30.
® Teatrul ,,C. I. Nottara44 (59 31 03,
sala Magheru) : Mița în sac — 15;
Mizerie și noblețe — 20; (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.

put. . Direcția generală economică a
horticulturii a întocmit și transmis
la județe grafice de plantări, cu
termene exacte, pe zone, privind în
cheierea lucrărilor la tomate, ardei,
vinete și alte culturi. Desigur, aces- •
te grafice sint orientative. Specialiș
tii din unitățile agricole, cunoscind
evoluția timpului în zona respectivă,
au datoria să găsească soluții j pen
tru devansarea plantărilor, asigurindu-se astfel producții mult mai tim
purii.
Pentru îndeplinirea planului la
producția de legume, important este
să fie insămințate sau plantate in
tegral toate suprafețele prevăzute a
se cultiva cu fiecare sortiment. Nu
mai trebuie admise sub nici un mo
tiv situații care s-au făcut simțite
in alți ani, cind programele de cul
tivare a unor legume nu au fost res
pectate într-un șir de unități, ceea
ce a determinat goluri în aprovizio
narea pieței cu anumite pro
duse. Iată de ce consiliile popu
lare, care răspund de aprovizio
narea populației în profil j teri
torial, împreună cu organele de spe-,
cialitate au datoria să urmărească
cu exigență, prin efectuarea de mă
surători la fața locului, cum se rea
lizează planul de cultivare a legu
melor pe sortimente. Totodată, ele
au obligația să exercite un control
riguros asupra stării culturilor, mai
ales in acele județe unde tempera
turile scăzute de la sfîrșitul lunii
aprilie au afectat grădinile de legu
me. întrucît s-a asigurat o rezervă
suficientă de răsaduri, este absolut
necesar să fie replantate suprafețe
pe care huiturile au avut de suferit,
important este ca aceste terenuri să
fie identificate cit mai repede, ast
fel ca lucrările să fie executate neîntirziat.
După cum se știe, în acest an ur
mează să se realizeze o producție
mai mare de legume, ceea ce presu
pune o răspundere sporită pentru
calitatea lucrărilor executate în gră
dini. Pornind de Ia această cerință,
organele și organizațiile de partid,
consiliile populare și organele de
specialitate au datoria să acționeze
ferm în vederea instaurării unei dis
cipline desăvîrșite în legumicultură,
ceea ce presupune însămințarea și
plantarea' la termenele stabilite a
tuturor suprafețelor prevăzute a se
cultiva cu fiecare sortiment de legu
me, precum și executarea la timp și
de cea mai bună calitate a lucrări
lor de întreținere, astfel incit și în
acest important sector al agriculturii
să fie obținute producții record.

Ioan HERTEG
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Pălăria florentină — 15;
19,30.
© 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) : La izvor de dor și cîntec
— 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Arca bunei speranțe — 18,30,
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Nota zero la purtare — 14; 18.
0 Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Făt-Frumos din lacrimă — 17.
© Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova44
— 16; 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Amphytrion — 19.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ANUL 40 AL LIBERTĂȚII

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

NOASTRE - ANUL UNOR
IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar,
Consiliului Prezidențial, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare
și al poporului ungar, vă exprimăm mulțumiri pentru felicitările transmise
cu prilejul zilei naționale, a 39-a aniversare a eliberării patriei noastre.

JÂNOS KÂDÂR

PĂI LOSONCZI

Prim-secretar
al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar

Președintele
Consiliului Prezidențial
al Republicii Populare Ungare

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI,
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“

GYORGY LÂZÂR

■ Oamenii muncii din unitățile
economice ale județului Teleorman,
acționind perseverent pentru gospo
dărirea cu maximă grijă a resur
selor energetice, au reușit ca, în
perioada care a trecut din acest
an, să economisească peste 9 mi
lioane kWh energie electrică. Cele
mai bune rezultate au obținut în
treprinderea de rulmenți și între
prinderea mecanică „Islaz" din Ale
xandria, Combinatul de îngră
șăminte chimice Turnu Măgurele,
întreprinderea de țevi sudate Zimnicea și întreprinderea textilă „Te
leormanul" din Roșiori de Vede.

Președintele
Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Ungare

Cronica

zilei

Ministrul afacerilor externe. Ștefan
Andrei, a primit vineri, 4 mai, pe
Enrique Florencio Lupiz, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar
al Republicii Argentina în Republica
Socialistă România, în legătură cu
apropiata prezentare a scrisorilor de
acreditare.

obținut importante succese in con
strucția societății socialiste dez
voltate.
Ambasadorul a evidențiat, totodată,
bunele relații de prietenie dintre
partidele, țările și popoarele noastre,
subliniind contribuția hotărîtoare a
întîlnirilor și convorbirilor dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak la dezvoltarea
continuă pe multiple planuri a ra
porturilor dintre partidele, țările și
popoarele noastre.

★
Cu prilejul celei de-a 39-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de
sub dominația fascistă. Ambasada
Republicii Socialiste Cehoslovace la
București a organizat, vineri, o con
ferință de presă, la care au participat
redactori ai presei centrale. Agenției
române de presă — Agerpres și Radioteleviziunii, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, precum
și corespondenți ai presei străine
acreditați în țara noastră.
Evocînd semnificația zilei de 9 Mai
— Ziua națională a Cehoslovaciei,
ambasadorul Jan Papp a vorbit des
pre lupta eroică a poporului ceho
slovac împotriva fascismului și a re
levat contribuția ostașilor sovietici și
români la eliberarea țării sale. Vor
bitorul a arătat, în continuare, că,
sub conducerea P.C. din Cehoslova
cia, oamenii muncii din patria sa au

★

■ In perioada care a trecut din
acest an, colectivele de muncă din
tinăra și moderna industrie a ora
șului Roșiori de Vede au livrat su
plimentar la export produse în va
loare de peste 23 milioane lei. In
tre unitățile economice cu cele mai
bune rezultate se inscriu întreprin
derea mecanică de material rulant
și Fabrica de prelucrări mecanice
și confecții metalice.
■ Specialiștii de la întreprin
derea de panouri electropneumatice din Bacău au conceput și pus
la punct o tehnologie de gravare
a pieselor metalice, prin folosirea
chimicalelor indigene. Aplicarea acestei noi tehnologii permite scurta
rea timpului de execuție a opera
țiilor de metalo-gravare, în condi

Plecarea delegației militare angoleze
stituții militare de Invățămînt. de
cultură și artă. întreprinderi indus
triale și obiective turistice.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de generalul-colonel Constantin Olteanu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării naționale al Republicii So
cialiste România, de adjuncti ai mi
nistrului, de generali și ofițeri su
periori.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 5
mai, ora 21 — 8 mai, ora 21. In țară :
Vremea va fi frumoasă și caldă, cu j
cerul variabil, exceptînd Banatul, Cri-6
șana, Maramureș, Transilvania și Ol
tenia, unde în a doua parte a interva
lului va deveni în general instabilă, iar
cerul va prezenta înnorări mai accen
tuate. în aceste regiuni vor cădea ploi
locale, care vor avea și caracter de

tv
PROGRAMUL 1

13,30 Telex
13,35 La sfîrșlt de săptămînă (parțial
color) o Desene animate : „Căr
țile
junglei*4
(ultima
parte)
0 „Drag îi e românului** — pro
gram susținut de Ansamblul fol
cloric al U.T.C. @ Ecranul copii
lor : „Dumbrava minunată** (par
tea a II-a) ® Marile momente ale
baletului © „Biografia unei per
formanțe** © „Partidului, inima și
versul*4 — moment poetic © „Co
piilor, numai iubire** © Galele
„Amfiteatru**
17,00 Forța și vitalitatea concepției re
voluționare despre lume. 166 de

(Urmare din pag. I)
decît gindul și fapta noas
tră ca să-și schimbe fața.
Și și-a schimbat-o, radi
cal. Mă gîndesc, citeodată, că și oamenii locului,
fie că sînt orășeni, fie că
sint țăranii din împreju
rimi, și-au schimbat des
tinul prin propria lor voin
ță, prin propriul lor efort,
descoperind
bucuria că
pot declanșa și dirija pro
cese complicate intr-un
domeniu atit de delicat și
de gingaș cum este cel al
chimiei. Acesta nu e un
lucru ‘ mărunt — oamenii
și-au
depășit
condiția,
conștienți. Muncesc cu ei
de atita timp, îi cunosc,
i-am
văzut cum veneau
la combinat pentru prima
oară, le-am cunoscut nop
țile de neodihnă, de învă
țătură... Sînt de nerecu
noscut acum, efortul lor
merită respect deosebit.
Sînt prima generație de
chimlști din acest colț de
țară, oameni care au fă
cut, cu adevărat, un salt
spectaculos în viitor. Ro
mânul este un om talentat
— asta nu este o vorbă
goală, este fapt concret,
dovadă
acest
combinat
și produsele lui competi
tive cu produsele unor in
dustrii
străine de înde
lungată tradiție.
— Nu, nu mai poți re
cunoaște nimic din vechiul
tîrg de cîmpie — spune și
Mihai Vilcu, președintele
comitetului sindical al com
binatului. I-ați străbătut
bulevardele noi, flancate
de blocurile de locuințe —
s-au construit pînă acum
5 500 de apartamente —
centrul modern, cu arhi
tectura lui plină de fante

i

■ In nouț centru civic al muni
cipiului Alexandria s-a dat in fo
losință complexul de alimentație pu
blică „Burnasul", cea mai mare uni
tate de acest fel din județul Te
leorman. Noul complex reunește
magazine de produse alimentare,

lacto-bar, braserie, patiserie, berărie-restaurant, cofetărie și alte uni
tăți, amplasate pe trei niveluri.
■ La Exploatarea minieră Deva
se acordă o deosebită grijă bunei
desfășurări a activității de recupe
rare și recondiționare a pieselor de
schimb și subansamblelor. Prin re
cuperarea, recondiționarea și refolosirea unui însemnat număr de
perforatoare grele, cupe cu brațe,
diferite alte piese de la mașinile
de încărcat, instalațiile de extrac
ție și altele, minerii din Deva au
redus cheltuielile de extracție a mi
nereului în acest an cu peste 1,5
milioane lei.

Locuințe moderne pentru oamenii muncii
din județul Galați
în județul Galați — unde în anii
socialismului s-au construit peste
76 000 apartamente — continuă să
fie puse la dispoziția oamenilor
muncii noi locuințe în cartiere mo
derne. Astfel, numai în acest an
au fost predate beneficiarilor pes
te 700 apartamente situate. Ia Ga
lați, în cartierele Mazepa II, Du. hățea, Siderurgiștilqr, Țiglina
„I. Ci' Frimu" șP-Sitele,••lă -'Teciucf
— in apropierea zonei industriale,
dar și in comune, precum Băleni,

averse însoțite izolat de descărcări
electrice. Vîntul va sufla slab Pînă la
moderat cu intensificări lopale în ves.s
tul țării și la munte, predominînd din
sectorul sudic. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar
cele maxime între 18 și 28 de grade,
mai ridicate la începutul intervalului.
In București : Vremea va fi frumoasă
și caldă, cu cerul variabil. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 10
și 13 grade, iar cele maxime între 23 si
26 de grade. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

Cuca etc. Trustul antrepriză gene
rală de construcții-montaj Galați,
care a realizat noile locuințe, s-a
străduit să le predea la termenul
planificat, la un nivel calitativ care
să corespundă exigențelor oameni
lor muncii. Noile blocuri de lo
cuințe sînt amplasate în cartiere
înzestrate, cu numeroase unități co
merciale; cu școli, dispensare, cre
ște și alte dotări — ceea ce asi
gură populației un nivel de viață
civilizat

ani de Ia nașterea lui Karl Marx
17,10 Săptămînă politică
17.30 Fotbal : Politehnica Iași — Petro
lul Ploiești
19.15 Telejurnal (parțial color)
19,35 Noi și copiii noștri
19,55 Teleenciclopedla
20.25 Film serial :
„Un August în
flăcări** — episodul 6
21.15 Cu mască... fără mască (color)
22.15 Telejurnal (parțial color) © Sport
22.25 Melodii de neuitat (color)
PROGRAMUL 2

19.15
19,35
19,50
20.25
21.15
21.30
22.15
22.25

Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei
Moștenire pentru viitor
Tinere talente
De pretutindeni
Film : „Tovarășii** — ultima parte
Telejurnal © Sport
Bună seara, fete, bună seara,
băieți !

zie,
deschisă, încălzindu-ți privirile și inima. Acestea toate sint mai mult
decît
evidente. Le întîlnim, dealtfel, peste tot în
țară unde, în acești ani
de vertiginoase înaintări
pe drumul progresului,
s-au aprins luminile in
dustrializării socialiste.
— Și, totuși, Turnu Mă
gurele, în anii de început
ai
revoluției
socialiste,

v

<

sub capriciile naturii mii și
mii de hectare de pămînt,
să-1 facă mai roditor —
dovadă, modernul sistem
de irigații Olt-Călmățui....
— Tot o activitate agri
colă...
— Sigur, tot activitate agricolă, dar într-o altă vi
ziune, modernă. Ați bănui
că la buna funcționare a
acestui
sistem
lucrează
astăzi mai mulți electro-

Noi locuințe in cartierul „Dunărea", din Galați
Foto : Ion Panciu

_______

aceasta, universul agricol
era abordat de la înălțimea
posibilităților de progres
deschise de industrializare,
de știință. Idee promovată
cutezător, în toți acești ani,
de partidul nostru, de
secretarul său general. Am
avut marea cinste ca, în
cîteva rînduri, tovarășul
Nicolae Ceaușescu să vină
în mijlocul nostru, cu pri
lejul vizitelor de lucru. Și,

Puternica cetate a chimiei
din cîmpia Teleormanului
rămînea string legat de
viața, de rosturile cîmpiei
teleormănene. Cum și-a
descoperit el vocația in
dustrială ?
— Eu aș spune că a
pornit-o tot de la rosturile
cîmpiei, rosturi de care
aminteați. Sigur, orașul
s-a racordat de la început
la ritmurile dinamice ale
agriculturii socialiste, in
tensive, științifice. Să nu
uităm că turnenii și țără
nimea cooperatistă din zo
na orașului s-au avîntat in
construcția marilor orezării — cultură cu totul nouă
și pe acest meleag —
visînd și acționind, în
același timp, pentru crea
rea marilor sisteme de iri
gații și îmbunătățiri fun
ciare menite să scoată de

niști decît în combinat ?
Controlul apelor, dirijarea
lor, distribuția lor se fac
cu o aparatură sensibilă și
oamenii care o mînuiesc
sînt foștii țărani care
umblau cu rarița.
— Aveți dreptate. I-am
Intîlnit pe acești țărani de
o factură cu totul nouă în
această primăvară, pășind
prin marile orezării. „Echi
librau"
pămintul,
cum
mi-a spus unul dintre ei,
referindu-se la asigurarea
orizontalității lui înainte
de a da drumul la ape.
— Vedeți ? Acesta este
țăranul timpului nostru so
cialist. Așa că. prin con
strucția combinatului de
îngrășăminte chimice, ora
șul nu făcea decit să anco
reze și mai puternic in
universul agricol. De data

■ Cu produsele intrate in anul
acesta în fabricație, familia de mașini-unelte ce se realizează la în
treprinderea de mașini-unelte, acce
sorii și scule din Baia Mare a atins
cifra de 30 tipodimensiuni, iar fa
milia de mașini pneumatice de 160
tipodimensiuni. Noile produse, crea
te pentru prima dată in țară, sint
destinate echipării unităților indus
triale de profil.
■ Trustul antrepriză generală de
construcții-montaj Constanța a în
cheiat cu un rodnic bilanț primele
patru luni ale anului, realizînd, pes
te prevederile de plan, un volum
de lucrări în valoare de 32 milioa
ne Iei. In această perioadă, colec
tivul trustului a dat în folosință mai
mult de 500 de apartamente. Tot
odată, în cadrul acestei unități de
construcții a fost realizată o pro
ducție industrială suplimentară în
valoare de circa 6 milioane lei.

■ De la Șantierul naval din Brăi
la a pornit în larg, în cursă de
probă pe mare, cea de-a treia navă
lansată în acest an. Este vorba de
cargoul „Drăgănești" de 4 500 tdw,
a 43-a navă de acest tip construită
de navaliștii brăileni.

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
tului Israel, vineri după-amiază a
avut loc în Capitală o manifestare
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu
străinătatea.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai unor
instituții și întreprinderi bucureștene.
Au fost prezenți Zvi Brosh, amba
sadorul Israelului la București, mem
bri ai ambasadei.
Cu același prilej a fost deschisă
expoziția de fotografii „Aspecte din
Israel".
(Agerpres)

Vineri seara a părăsit Capitala co
lonelul Pedro Maria Tonha-Pedale,
membru al Biroului Politic al C.C.
al M.P.L.A. — Partidul Muncii din
Angola, ministrul apărării al Repu
blicii Populare Angola, care. în frun
tea unei delegații militare, a efec
tuat o vizită in țara noastră.
în timpul cît s-a aflat în Româ
nia. delegația militară angoleză a
avut convorbiri la Ministerul Apă
rării Naționale, a vizitat unități, in

țiile obținerii unor lucrări de ca
litate superioară.

de fiecare dată, in rodnice
dialoguri cu noi — așa
cum se petrec lucrurile
peste tot in țară unde
poposește' secretarul gene
ral al partidului — ne-am
descoperit noi forțe, noi
resurse pentru a ne îmbu
nătăți munca, pentru a
spori capacitatea de pro
ducție
a
combinatului.
Știți, combinatul nostru are
acum 26 de fabrici în func
țiune . — un adevărat colos
al chimiei — care ne leagă
nu numai de viața și ac
tivitatea cîmpiei teleormă
nene, ci ale întregii noastre
agriculturi socialiste. Tur
nu Măgurele a devenit, în
scurtul răstimp istoric inau
gurat de cel de-al IX-lea
Congres, în primul rînd,
cetate a chimiei și, în al
doilea rind, port la Dunăre.

Alt
destin,
făurit
în
acești 40 de ani ai libertății noastre, alte perspective.
Ascultînd
considerațiile
interlocutorilor noștri, admirînd orașul și platforma
sa industrială, care cuprin
de, pe lingă combinatul de
îngrășăminte chimice și
uzina de valorificare a
cenușii de pirită — unicat
în țară — și întreprinde
rea de utilaj chimic și mo
derna fabrică de prelucrare
a legumelor și fructelor,
precum și alte întreprin
deri, ne-am amintit că
vechea enciclopedie din
1938 nota cu mindrie, în
cel mai prosper an al
României capitaliste, că
orașul
Turnu
Măgurele
gospodărea un buget de 12
milioane de lei, caracteris
tic — notau autorii — pen
tru viața comercială și
așa-zis industrială a unui
activ port la Dunăre.
12 milioane ?
Numai combinatul de
Îngrășăminte chimice pro
duce astăzi în valoare de
peste 3 miliarde și jumă
tate de Iei !
150 de muncitori In
vechea „industrie" a ora
șului ?
Pe platforma Industrială
de la Turnu Măgurele lu
crează, intrecîndu-se în
meserii necunoscute aici în
trecutul apropiat, peste 16
mii de muncitori, tehni
cieni, ingineri, specialiști.
Un
alt
destin,
alte
perspective și la acest vad
al Dunării, unde istoria
nouă a timpului nostru so
cialist, in numai două de
cenii, este incomparabil
mai bogată în împliniri.

■ Două noi obiective agrozoo
tehnice au intrat parțial în func
țiune la Roșiești, în județul Vaslui.
Este vorba de o fermă pentru creș
terea in sistem industrial a păsări
lor și de una de ingrășare a por
cilor. Se află în stadiu avansat de
construcție o altă fermă avicolă in
localitatea Lipovăț.
B La Institutul de cercetări și
proiectări tehnologice pentru con
strucții navale Galați, în cadrul eforturilor de asimilare a instalații
lor pentru nave, s-au elaborat in
acest an proiecte pentru 32 ase
menea echipamente destinate noi
lor tipuri de vase ce se realizează
la șantierele navale ale țării, prin
această acțiune contribuindu-se la
reducerea simțitoare a importurilor.

B întreprinderea „Ambalajul me
talic" din Timișoara a fost dotată
cu un robot industrial de dimen
siuni reduse, pentru producția de
repere și piese necesare industriei
ușoare. Conceput și realizat de spe
cialiștii întreprinderii, în colaborare
cu cadre didactice de la Institutul
politehnic „Traian Vuia" din loca
litate, robotul servește un grup de
mașini de prelucrări mecanice, asigurind creșterea substanțială a pro
ductivității muncii.
B In cadrul Stațiunii de cerce
tare și producție pomicolă Satu
Mare au fost puse în funcțiune
două stații de preparare a polisulfurii de calciu, folosit în tratamen
tele fitosanitare. Rod al concepției
unui grup de specialiști de aici,
cele două stații, împreună cu alte
patru care vor intra în curînd in
funcțiune în unități agricole vor
asigura cantitatea de substanță ne
cesară pe ansamblul județului pen
tru efectuarea periodică a trata
mentelor pomicole.

U In cadrul întreprinderii meca
nice pentru agricultură și industrie
alimentară Arad s-ou generalizat
eficiente soluții tehnologice și de
organizare a producției menite să
contribuie la creșterea productivi
tății muncii și la prelucrarea unui
volum sporit de materii prime și
materiale recuperabile. Pe aceste
căi, de la începutul anului, între
prinderea a realizat și pus la dis
poziția agriculturii, peste prevede
rile inițiale, piese de schimb in
valoare de 5 milioane Iei, pentru
tractoare, instalații de irigat, com
bine de recoltat furaje verzi și alte
mașini și utilaje agricole.

Știri sportive
BOX. în turneul internațional de
box de la Karlsruhe (R.F.G.), pugilistul român Gheorghe Oprișor (ca
tegoria pană) l-a invins la puncte,
cu o decizie de 4—1, pe Aytekin
Urkal (Turcia) și s-a calificat in se
mifinale.
La
aceeași
categorie,
Nicol ie Talpoș l-a întrecut prin K.O.
tehnic in repriza a 2-a pe Turgut
Aykan (Turcia). în semifinale s-a
calificat
și
Viorel Ioana (categ.
ușoară), care a cîștigat în fața italia
nului Carlo Russolillo. în limitele
categoriei mijlocie-mică, cubanezul
Angel Espinosa l-a întrecut pe Gh.
Simion (România), iar Capers d’An.~
tignac (S.U.A.) a ciștigat in fața ce*
hoslovacului Michael Frank.
JUDO. în cadrul campionatelor
europene de judo, care se desfășoară
în orașul belgian Litege, sportivul
vest-german Guenter Nueruether a
terminat învingător la categoria se
migrea, întrecîndu-1 in finală pe bel
gianul Robert van de Walle. Meda
liile de bronz au revenit francezului
Roger Vachon și austriacului Robert
Kostenberger. Sportivul român Costel Năftică s-a clasat pe locul cinci.
FOTBAL. Reamintim meciurile
etapei a XXXIII-a a campionatului
diviziei A, care se vor desfășura
astăzi : Steaua — Dunărea (stadion
Steaua) ; Sportul studențesc — A.S.A.
(stadion Sportul studențesc) ; S.C.
Bacău — Corvinul ; F.C. Argeș —
Rapid ;
F.C. Baia Mare — Jiul ;
Universitatea Craiova — C.S. Tîrgoviște ; F.C. Bihor — Dinamo ; Chi
mia — F.C. Olt ; Politehnica Iași —
Petrolul. Toate partidele vor începe
la ora 17,30.

Administrația de Stat
Lolo-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 4 MAI 1981
Extragerea I : 29 18 87 55 47 27
79 24 72
Extragerea a II-a : 66 36 23 15 8
11 31 54 40
Fond total de ciștiguri s 791 268 lei
din care 9 375 lei report la categoria 1.

TELEGRAM E EXTERNE
MOSCOVA

Convorbiri la nivel înalt sovieto-polone
MOSCOVA 4 (Agerpres). — La
Moscova au -SVut loc, vineri, convor
biri între Konstantin Cernenko, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., șl Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Polone, aflat intr-o
vizită in Uniunea Sovietică. In ca-

drul convorbirilor au fost examinate
stadiul și perspectivele relațiilor so
vieto-polone și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale, rela
tează agenția ȚASS.
In aceeași zi, Konstantin Cernenko
și Wojciech Jaruzelski au semnat, la
Kremlin, Programul de dezvoltare a
colaborării economice și tehnicoștiințifice dintre U.R.S.S. și R.P. Po
lonă pe perioada pină în anul 2000,

Cuvintarea tovarășului Wojciech Jaruzelski

?

Ia intîlnirea cu conducerea Academiei de Științe a R. P. Polone
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La
Varșovia a avut Toc o intîlnire a
conducerii Academiei de Științe a
R.P, Polone cu Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Polone, consacrată exami
nării dezvoltării științei poloneze și
contribuției pe eare trebuie să o
aducă, in mai mare măsură, la pro
gresul economic și social al țării.
In cuvintarea rostită cu acest pri
lej, W. Jaruzelski a subliniat im
portantul aport creator al științei la
realizările Poloniei populare —
transmite agenția P.A.P. Trebuie să
privim știința prin prisma eficienței
ei. a ceea ce aduce ea, a ceea ce ofe
ră ea. trebuie să vedem în ce mă
sură țara devine — datorită știin
ței — mai bogată, a spus vorbito
rul. W. Jaruzelski a relevat, tot
odată. necesitatea adîncirii și răspîndirii cunoștințelor istorice, juridice și
economice, deoarece in conștiința
multor oameni există încă multe con
cepții rupte de realitate, se manifes
tă o slabă cunoaștere a legalității so
cialiste. o insuficientă însușire a
principiilor economice.

Vorbind despre reforma economi
că. W, Jaruzelski a relevat că ea este
înfăptuită acumulindu-se experiență,
cunoscindu-se tot mai bine eficiența
și ineficienta unora din mecanisme
le ei. Aceasta ne permite să adu
cem corectivele pe care viata ni la
impune și ni le va impune. Aici aș
teptăm sprijin de la oamenii de
știință, inclusiv de la academie, a
spus el.
Referitor la însușirea Insuficientă
și la slaba aplicare in practică a re
zultatelor unor cercetări, vorbitorul
a evidențiat marea importanță pen
tru progresul tehnic a apropierii ști
inței de industrie, a disciplinelor ști
ințifice care concură la promovarea
microelectronicii, biotehnologiei. ro
botizării. ingineriei genetice etc.
W. Jaruzelski a reliefat in acest sens
necesitatea folosirii eficiente a bazei
materiale existente, a perfecționării
sistemului de conducere a cercetă
rilor științifice, inclusiv In ce pri
vește cercetările teoretice. El a de
clarat că în acest domeniu guvernul
va lua măsuri concrete.

r
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DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

U.R.S.S.

Noi magistrale pentru transportul
gazului metan
Pentru sporirea producției de
gaze, în Uniunea Sovietică se acordă o mare importanță sporirii
capacității de transport a conduc
telor. în prezent, în țară există o
rețea interconectată de conducte
care unesc aproximativ 200 de ză
căminte, lungimea ei totală fiind de
aproximativ 150 000 km.
La începutul anului 1980 a fost
inițiată construirea unui număr de
șase conducte magistrale, pentru a
lega zăcămintele din Siberia de

vest de zona europeană a U.R.S.S.
Lungimea lor totală va depăși 20 000
km. Ele vor avea diametrul de
1 420; mm. iar gazul va „curge" sub
presiunea de 75 atmosfere.
în prezent se desfășoară din plin
construcția de ramificații spre con
sumatori de la cele patru conduc
te magistrale intrate în exploatare.
Printre cele mai importante sînt
ramificațiile spre patru mari cen
trale termoelectrice, care vor per
mite economisirea a aproape nouă
milioane tone de păcură pe an.

R.S.F. IUGOSLAVIA
...

Modernizări în rețeaua feroviară
Rețeaua de căi fe
rate a Iugoslaviei în
sumează
10 000 de
km, din care o mare
parte sînt electrificate.
Anual sînt transportați
pe căile ferate 120 de
milioane de pasageri
și circa 100 milioane
tone
de
diferite
mărfuri.
In cadrul programu
lui de dezvoltare eco
nomică a țării pînă in

anuî 1985, un rol im
portant revine extinde
rii
și
modernizării
transporturilor ferovia
re. In acest scop, va
fi investită suma de
62
miliarde
dinari.
Pînă in 1985 se vor
electrifica 1 000 km
de căi ferate, vor fi
introduse în circulație
14 000 vagoane noi de
marfă, 600 de vagoa
ne de pasageri, pre

cum șl peste 200 de lo
comotive diesel-electrice șl de manevră.
Recent a fost realiza
tă, ca rod al colabo
rării
întreprinderilor
constructoare de ma
șini din Zagreb, Ni?
și Skoplje, o locomo
tivă electrică de 44 000
kilowați, care poate
dezvolta o viteză da
160 km pe oră.

R.P. UNGARĂ

Ample lucrări hidrografice
Din lungimea sa totală de
945,8 km, Tisa curge pe teritoriul
Ungariei pe o distanță de 600 kilo
metri, străbătind marea cirnpie
Alfold, zona cea mai aridă a țării,
unde precipitațiile anuale abia
ating 550 de mm. Valorificarea
acestui important rezervor de apă
constituie de mai multe decenii o
preocupare a guvernului ungar,
avindu-se in vedere regularizarea
cursului Tisei, prin construirea de
baraje și lacuri de acumulare, prin
săparea de canale.
Primul sistem de ecluze și canale
In bazinul Tisei a fost construit in
anii '50, la Tiszalok, și a asigurat
irigarea unei suprafețe de 150 000
hectare de terenuri agricole. Al
doilea a intrat in funcțiune in anul
1973, la Kiskore, pe cursul mijlo
ciu al rîului. In spatele barajului
de aici s-a format un lac de acu-

mutare, care permite irigare
suprafețe de 300 000 ha și
totodată, regiunea impotrivc
dațiilor. Hidrocentrala de Iu
kore produce anual peste o i
milioane de kilowați-oră de
gie electrică. S-au imbunătă
condițiile de navigație. Totod
zona lacului de acumulare, c.
prafață de 127 kmp, se dezvolta u
importantă bază turistică și de
odihnă.
Sistemul complex de gospodărire
a apelor in valea Tisei se va în
cheia odată cu construirea, pină
la sfirșitul secolului, la Csongrăd, a
unui baraj, a unei hidrocentrale și
amenajarea unui lac de acumulare.
Realizarea acestui proiect va în
semna, pe lingă sporirea producției
de energie electrică, asigurarea
apei necesare agriculturii, industriei
și localităților de pe o suprafață de
circa 40 000 km pătrați.

R.S. CEHOSLOVACĂ

Eforturi intense pentru reducerea
consumului de energie
în R.S. Cehoslovacă se desfășoară o amplă acțiune în vederea
reducerii consumului de energie
_____
și de combustibil. în primul plan
al eforturilor in acest domeniu se
află diminuarea consumurilor teh
nologice, care au ponderea cea mai
mare in balanța energetică națio
nală. în industria cimentului, de
exemplu, modernizarea proceselor
tehnologice a permis reducerea
considerabilă a necesarului de
energie.
O atenție deosebită se acordă, de

asemenea, folosirii In construcția
de imobile a unor materiale termoizolante cu calități superioare, pro
ducerii unor corpuri noi de ilumi
nat cu randament sporit și reali
zării unor aparate electrocasnice
cu consum mai redus de energie
electrică.
Ca rezultat al campaniei obștești
desfășurate în anul 1983 pentru re
ducerea consumurilor energetice,
s-au realizat economii echivalente
cu 200 000 de tone de combustibil
convențional.

DE LA C. E. C.
Dezvoltarea continuă a procesu
lui de economisire la C.E.C. în tara
noastră este strîns legată și puter
nic stimulată de drepturile și avan
tajele de care beneficiază toți de
punătorii la C.E.C.
Pe lingă avantajele specifice fie
cărui . instrument de economisire
pe care depunătorii la C.E.C. își
păstrează economiile bănești perso
nale. aceștia beneficiază de nume
roase drepturi și avantaje generale,
printre care și asigurarea păstrării
secretului privind numele depună
torilor, ale titularilor și operațiile
efectuate.
Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe difertte instrumente de economisire se
dau de Casa de Economii și Consemnatfuni numai titularilor depu
nerilor și persoanelor împuternici
te în acest scop de titulari.
După cum este cunoscut. Casa de
Economii și Consemnatiuni oferă
populației, pe lingă libretele de

economii nominale și libretele de
economii „Ia purtător" (în care nu
se înscrie numele titularului), și
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri.
Particularitatea libretului de eco
nomii „la purtător" o constituie
faptul că la efectuarea oricăror
operații de emitere, depunere sau
restituire pe aceste librete, depu
nătorii nu trebuie să prezinte nici
un act de identitate.
Aceleași caracteristici le au și
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri,
care sînt de asemenea instrumen
te de economisire „la purtător",
fapt pentru care la efectuarea ope
rațiilor de vinzare și cumpărare a
lor. depunătorii nu trebuie să pre
zinte unităților C.E.C. sau poștale
nici un act de identitate.
De aceea, păstrarea tichetului cu
numărul libretului de economii,
care se inmînează depunătorului
odată cu emiterea libretului, este de
un real folos pentru identificarea
acestuia in cazul pierderii lui.

Concepția președintelui Nicolae Ceaoeesco
privind caile de instaurare a unei noi ordini
economice internaționale
prezentată la sesiunea Consiliului O.N.U.D.I.
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VIENA 4 (Agerpres). — Corespondență de la Florea Țuiu : Primele
ședințe ale actualei sesiuni a Consiliului pentru Dezvoltarea Industrială al ChN.U.D.I. au fost consacrate
examinării situației economice mondiale. cooperării industriale internaționale și contribuției O.N.U.D.I. la
progresul economic al țărilor în curs
de dezvoltare.
In cuvintul lor, majoritatea vorbitorilor, și îndeosebi cei din țările în
curs de dezvoltare, au subliniat efectele negative ale crizei economice
internaționale, exprimîndu-și îngri
jorarea față de diminuarea resurselor
de care dispun O.N.U. și O.N.U.D.I.
pentru sprijinirea creșterii lor econo
mice. în acest sens, directorul exe
cutiv al O.N.U.D.I., Abd-El Rah
man Khane, a evidențiat că resursele O.N.U.D.I. pentru activitățile de
cooperare tehnică au scăzut, anul trecut, cu circa 15 la sută față de anul
precedent, afectînd serios programele
organizației în domeniul dezvoltării
industriale și cooperării tehnice.
Concepția președintelui Nicolae
Ceaușescu privind căile de instaurare
a unei noi ordini economice internaționale, necesitatea depășirii situației
actuale caracterizată prin menținerea
și adincirea crizei economice și financiare internaționale, ceea ce afectează grav dezvoltarea economică pe
plan mondial, în primul rînd în ță
rile în curs de dezvoltare, a fost pre

zentată, în cadrul dezbaterilor, de
conducătorul
delegației
române,
ambasadorul Octavian Groza.
Vorbitorul a arătat efectele nega
tive ale politicilor de discriminare în
domeniul schimburilor comerciale,
ale datoriilor externe și dobînzilor
înalte, ale cheltuielilor uriașe pentru
înarmare, îngrădirii accesului la cu
ceririle științei și tehnicii moderne,
ceea ce duce la menținerea și adin
cirea decalajului dintre țările indus
trializate și cele în curs de dezvol
tare. O.N.U.D.I., a spus vorbitorul,
trebuie să-și concentreze programe
le de cooperare industrială in sec
toarele prioritare stabilite chiar de
țările în curs de dezvoltare.
O pondere mai mare, a subliniat el,
va trebui acordată întăririi coope
rării economice între statele în curs
de dezvoltare, pornindu-se de la ex
periența pe care multe țări, inclusiv
România, au dobîndit-o în acest do
meniu. în acest context, au fost pre
zentate formele și căile de cooperate
pe care țara noastră le promovează
în cadrul relațiilor cu statele în curs
de dezvoltare în domeniile industriei,
agriculturii, transporturilor, pregăti
rii de cadre etc. S-a relevat, de ase
menea, contribuția activă a Româ
niei la întărirea unității de acțiune
a „Grupului celor 77“ în vederea
promovării obiectivelor țărilor în
curs de dezvoltare pe plan interna
țional.
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Acțiuni, demersuri, luări de poziție i
I îh favoarea opririi cursei înarmărilor, !
A
A

pentru dezarmare și pace

Întîlnire consultativă a adjuncților miniștrilor de externe
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — In zi
lele de , 3—4 mai. la Varșovia a avut
loc întilnirea consultativă a adjunc
telor miniștrilor afacerilor externe ai
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia. Au luat parte adjuncți
ai miniștrilor afacerilor externe din
R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslovacă. R.D.
Germană. R.P. Polonă. Republica So
cialistă România, U.R.S.S. și ■ R.P.
Ungară.
Delegația română a fost condusă
de Gheorghe Dolgu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Participant! la întîlnire au fost
primiți de Stefan Olszowski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.M.U.P., ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone.
întilnirea consultativă a fost con
sacrată discutării unor probleme le
gate de reluarea, la 8 mai. la Stock
holm. a Conferinței pentru măsuri
de încredere și securitate și pentru
dezarmare în Europa.
întilnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă de prietenie și deplină în
țelegere reciprocă.

Dezbaterile Consiliului de Securitate in problema cipriotă
derea asigurării independenței și in
tegrității teritoriale ale Republicii
Cipru, apreciind că acestea sînt ame
nințate de proclamarea -unilaterală;
în toamna anului trecut, a așa-zisei
Republici Turce a Ciprului de Nord,
acțiune condamnată deja printr-o
rezoluție anterioară a O.N.U.
în cursul după-amiezii, au luat cu
vintul reprezentanții Greciei și Tur
ciei, două. din cele trei țări garante
ale independenței Ciprului.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
s-a întrunit în două ședințe — la ce
rerea guvernului Ciprului — pentru
a analiza situația din insulă. Ședința
de dimineață a fost consacrată ex
clusiv audierii președintelui cipriot,
Spyros Kyprianou, și a liderului co
munității cipriote-turce, Rauf Denktaș.
în intervenția sa, președintele
Kyprianou a cerut Consiliului de
Securitate să acționeze rapid în ve-

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 4 (Agerpres). — In cursul
zilei de vineri, la Beirut au fost în
registrate, timp de mai multe ore,
schimburi de focuri între milițiile
creștine și musulmane peste linia
de demarcație dintre sectoarele
de vest și cele de est ale orașului,
relatează agențiile U.P.I. și Reuter.
Pe de altă parte, se precizează că
în aceeași zi au continuat tratativele
între membrii cabinetului libanez
propuși de premierul desemnat, spre
a se putea ajunge la un consens
privind noua formulă guvernamen
tală.

mare a ciocnirilor dintre forțele afla
te în conflict’,- informează agenția
Reuter,

BEIRUT 4 (Agerpres) — Forțele
israeliene de ocupație din sudul Li
banului au ucis cu focuri de armă o
tiriără de 20 de ani și au rănit o
persoană în timpul unei percheziții
efectuate in localitatea Jbaa, relatea
ză agenția U.P.I. Alți doi libanezi au
fost arestați.
Aceste ultime acțiuni israeliene în
sudul Libanului indică, potrivit ob
servatorilor, o intensificare a măsu
rilor represive ale forțelor de ocupa
ție împotriva populației civile liba
neze.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Pe par
cursul lunii aprilie, peste 150 de per
soane au fost ucise în Liban, ca ur-
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„Anrplasarea noilor rachete sporește riscul
unui conflict pustiitor"

*
LONDRA
A plasarea
de

A (Agerpres). — „Am
rachete nucleare în Eu
ropa duce la deteriorarea climatu
lui politic pe continent, sporește
riscul unui conflict nuclear", a declarat James Mieln, secretar general al filialei scoțiene a Congresu-

A

lui sindicatelor britanice. Perfec
ționarea armamentului, în special
a celui nuclear, a atins proporții în
grijorătoare, a arătat el, iar în prezent asistăm la o creștere fără precedent a cursei înarmărilor.

OTTAWA

4

(Agerpres). — în

? ror căilor ce ar putea duce la
* dezarmarea nucleară •— a declarat
t ministrul de stat canadian pentru
( dezvoltare economică, știință Și
■ tehnologie, Donald Johnston. în
A cadrul unui miting . organizat ■la
^Vîancouver, DonalcL JohnstOTtd res-

pins pretinsele teorii potrivit căro
ra în urma unui război nuclear ar
mai putea exista „învingători",
menționind că o asemenea confla
grație ar avea consecințe dezas
truoase pentru întreaga omenire.
Vorbitorul a subliniat că intensifi
carea mișcărilor antirăzboinice pe
plan internațional constituie un
semnal de alarmă asupra necesității
stringente a dezarmăm nucleare.
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/ Pregătiri pentru „Săptămîna austriacă a păcii
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VIENA 4 (Agerpres). — Peste
300 de organizații politice și
obștești din Austria și-au confirmat
participarea la manifestările din
cadrul „Săptăminii austriece a
păcii", care va avea loc în perioada
13—20 mai. In cadrul acestei ac-

pe scurt

I
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„Trebuie fâcut totul
pentru înfăptuirea dezarmării nucleare"

agravării
situației
interls contextul
.
___
naționale, se impune căutarea tutu-
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țiuni, la Viena, Insbruck, Graz și
in alte orașe ale țării vor avea loc
mitinguri și adunări, dezbateri poli
tice și simpozioane in legătură cu
problemele legate de necesitatea
încetării cursei înarmărilor și a
adoptării unor măsuri practice de
dezarmare.
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DECLARAȚIE. Regimul ' rasist
din R.S.A. trebuie să înceteze re
presiunile împotriva Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S W.A.P.O.) și să înceapă negocieri
directe cu aceasta in vederea încheierii unui acord de încetare a
focului — a declarat președintele
S.W.A.P.O., Sam Nujoma. In ca
drul unui miting desfășurat la Lu
saka, el a reafirmat că singura bază
pentru o reglementare echitabilă a
problemei Namibței 0 . cptjșțituie
aplicarea prevederilor rezoluției
435 a 'Consiliului db Securitate al
O.N.U., organizarea de alegeri li
bere în acest teritoriu.
DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI

RATA INFLAȚIEI în Italia a
fost, în perioadă aprilie 1983—apri
lie 1984, de 11,7 la- sută, se arată
într-un raport al Institutului cen
tral de statistică, dat publicității ia
Roma. Guvernul italian și-a propus
ca, printr-o serie de măsuri de aus
teritate, să reducă în acest an rata
inflației la zece la sută.

LA SEUL. Peste 2 300 de studenți
de la Universitatea Sogang și de
la alte instituții de învățămînt su
perior din Seul au demonstrat joi,
cerînd democratizarea invățămîntului și a vieții sociale din Coreea de
Sud și denunțind politica represivă
a actualelor autorități sud-coreene,

ALEGERL Vineri s-a încheiat
oficial campania pentru alegerile
generale din Panama, programate
să se desfășoare duminică. La
scrutin vor participa peste 900 000
persoane cu drept de vot care, pe
lingă președintele țării, vor alege
doi vicepreședinți și 67 de depu-

relatează agențiile United Press In
ternational și Associated Press.-In
tervenția brutală a forțelor de po
liție a provocat ciocniri serioase,
soldate cu răniți. Manifestațiile fac
parte din șirul de acțiuni revendi
cative ale studenților sud-coreeni
din ultimele săptămini.

LISABONA

Congresul Partidului Socialist-Democratic

Conferința internațională
de solidaritate
cu Nicaragua

Italian
Cuvintul de salut al reprezentantului P.C.R.

LISABONA 4 (Agerpres). — La
Lisabona au început lucrările unei
conferințe internaționale de solida
ritate cu Nicaragua, pentru pace in
America Centrală. La conferință,
care constituie o manifestare a spri
jinului acordat luptei popoarelor latino-americane pentru libertate și
independență, iau parte peste 300
de delegați din 70 de țări, reprezen
tanți ai unor organizații internațio
nale și regionale. Din țara noastră
participă un reprezentant al Consi
liului Central al U.G.S.R.
în cuvintul rostit la deschiderea
conferinței, Adolfo Perez Esquivel
(Argentina), laureat al Premiului
Nobel pentru pac^, a condamnat mi
narea porturilor nicaraguane. subli
niind că aceasta constituie o violare
a normelor dreptului internațional.
El s-a pronunțat pentru concentra
rea eforturilor in direcția găsirii căi
lor de soluționare pe cale pașnică a
situației conflictuale din America
Centrală — relevă agențiile Prensa
Latina și I.P.S. în acest cadru, re
prezentanta Nicaraguei. Monica Baltodano. a cerut încetarea amestecu
lui străin și a agresiunilor îndreptate
împotriva tării sale.
CIUDAD DE PANAMA 4 (Ager
pres). — Intr-un document dat pu
blicității la Ciudad de Panama, la
încheierea reuniunii comune a mi
niștrilor relațiilor externe ai statelor
membre ale „Grupului de la Contadora“ și a omologilor lor din țările
Americii Centrale, se relevă că in
cursul lucrărilor celor trei comisii
soecializate — politică, pentru secu
ritate și pentru probleme social-economice — s-a ajuns la un consens
asupra unor aspecte vizînd crearea
mecanismelor pentru
instaurarea
unui climat de încredere în regiune,
pentru diminuarea tensiunilor poli
tice și militare,, informează agenția
Prensa Latina.

tați. Principalii candidați pentru
funcția de președinte sînt — potri
vit agenției I.P.S. — Nicolas Bar
letta, din partea coaliției Uniunea
Națională Democratică, și Arnulfo
Arias Madrid, reprezentant al Ali
anței opoziției democratice.
ALEGERI LOCALE ÎN MAREA
BRITANIE. Așteptate cu deosebit
interes în cercurile politice de la
Londra, rezultatele alegerifer orga
nizate in 218 administrații locale
din Marea Britanie au evidențiat
un avans semnificativ al Partidului
Laburist (de opoziție). După cum
arată agenția Reuter, laburiștii au
preluat conducerea în 14 consilii
municipale și orășenești, controlate
anterior de conservatori, între care
centrul industrial Birmingham și
orașul scoțian Edinburgh, și și-au
consolidat majoritatea,. întTe altele,
la Liverpool.
...

SECRETARUL GENERAL AL
FEDERAȚIEI ZIARIȘTILOR ȘI
SCRIITORILOR ARABI, Hanna
Moqbel, a fost ucis joi, la Nicosia,
în urma focurilor de armă trase de
o persoană necunoscută. Intr-o de
clarație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, dată publicității
la Nicosia, acest asasinat terorist
este denunțat și condamnat cu fer
mitate.
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ROMA 4 (Agerpres). — La Roma
au continuat lucrările celui de-al
XX-lea Congres al Partidului Socia
list-Democratic Italian. Au luat cu
vintul numeroși delegați participanți
la congres. Conducători ai principa
lelor partide politice din Italia, pre
cum și reprezentanți ai unor parti
de invitate la lucrări au trans
mis salutul lor adresat congresului.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din România, au fost
adresate, de către tovarășul Miu
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., un salut cordial și cele mai
bune urări de succes participanților
la congres.
Vorbitorul a subliniat satisfacția
față de bunele relații de prietenie
existente între cele două partide,
bazate pe stimă, încredere și respect
reciproc, exprimînd convingerea că
ele se vor extinde și aprofunda, în
spiritul întîlnirilor și convorbirilor
fructuoase dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și Pietro
Longo, secretar general al Partidu
lui Socialist-Democratic Italian.
kDupă ce a relevat că poporul ro
mân, sub conducerea P.C.R., în frun
te cu secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, desfășoară o
amplă activitate pentru edificarea
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră, întîmpinînd
cea de-a 40-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, precum
>. și cel de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român cu noi succe
se în muncă, vorbitorul a arătat :
Congresul dumneavoastră are loc în
condițiile agravării fără precedent a
situației politice mondiale, ca urmare
a continuării și intensificării politi
cii de forță și dictat, de dominație
și asuprire, de încălcare a princi
piilor de bază ale relațiilor dintre
state — respectarea independenței și
suveranității naționale a popoarelor,
neamestecul în treburile lor interne,
dreptul fiecărui popor de a-și alege
în mod liber și independent propria
cale de dezvoltare economică și so
cială — a accelerării fără precedent
a cursei înarmărilor, care creează
grave pericole la adresa păcii mon
diale, a libertății popoarelor, a exis
tenței umane.
O profundă îngrijorare provoacă
situația deosebit de periculoasă crea
tă în Europa. Partidul nostru consi
deră că în prezent cea mai impor
tantă problemă pentru Europa este
de a se face totul pentru a deter.mina, S.U.A. și U.R.S.S. să reia ne

gocierile cu privire la rachetele cu
rază medie de acțiune, pentru ca la
Geneva să se ajungă. Ia o înțelegere
care să deschidă perspectiva elibe
rării continentului de arme nucleare.
Totodată, considerăm că a venit
momentul ca țările din cele două
blocuri militare, dar și alte state
europene, să participe sub o formă
sau alta , la tratative,, să-și aducă
contribuția la realizarea unui acord,
în acest sens, apreciem că este ne
cesar să se oprească amplasarea
rachetelor arpericane în Europa și,
totodată, să se oprească aplicarea
contramăsurilor anunțate de U.R.S.S.
Vorbitorul a reamintit propunerile
concrete făcute în acest sens de
președintele Nicolae Ceaușescu în
mesajele
adresate conducătorilor
S.U.Ă. și U.R.S.S., precum și con
ducătorilor celorlalte
state
din
Europa.
A fost subliniată necesitatea inten
sificării eforturilor pentru crearea
de zone denuclearizate în Balcani,
în nordul Europei, în alte părți ale
continentului și ale lumii, pentru
înghețarea și reducerea cheltuielilor
militare, pentru realizarea unui acord
corespunzător la Conferința de Ia
Stockholm.
Totodată, vorbitorul a evidențiat
că România militează activ în di
recția lichidării subdezvoltării, ac
ționează pentru înfăptuirea noii or
dini economice internaționale.
Avînd în vedere rolul deosebit
care revine în zilele noastre acțiunii
hotărite și eforturilor conjugate ale
maselor populare la scară națională
și internațională — a relevat vor
bitorul — în prezent capătă o impor
tanță deosebită dezvoltarea înțele
gerii și colaborării pe bază de ega
litate și respect reciproc între parti
dele comuniste și partidele socialdemocrate, socialiste, liberale, miș
cările de eliberare națională, alte
forțe rnubcitorești, progresiste și
democratice, pe platforma largă a
luptei pentru pace, democrație, in
dependență națională, pentru securi
tate, colaborare și progres în Europa
și în lume. Stă în puterea parti
delor și popoarelor noastre să
stopeze calea spre o catastrofă ter
monucleară, să spună un NU hotărît cursei înarmărilor, să impună
dezarmarea și pacea, să afirme drep
tul vital al oamenilor la existență,
la viață.
în încheiere, a fost exprimată con
vingerea că relațiile de prietenie și
colaborare dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Socialist-Demo
cratic Italian, dintre popoarele ro
mân și italian se vor dezvolta și în
viitor spre binele celor două țări,
al cauzei păcii și colaborării Inter
naționale.
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^Activitatea spațială a cosmonauților sovietici
MOSCOVA 4 Ager
pres). — S-au încheiat
85 de zile de activita
te spațială a cosmonau
ților sovietici Leonid
Kizim, Vladimir Solo
viov și Oleg Atikov.
Conform programului,
cosmonauții Kizim și

Soloviov au ieșit vi
neri pentru > a patra
oară în spațiul liber.
Ei au terminat monta
rea conductei supli
mentare de carburanți,
au verificat etanșeita
tea acesteia, au execu
tat o serie de alte lu ■

crări, după care au re
venit la bord. Intri aga
operațiune a durat 2
ore și 45 de minute,
fiind supravegheată de
Oleg Atikov. Starea
sănătății cosmonauților este bună, relatea
ză agenția T.A.S.S.

OBIECTIVE fflWMMTAU ĂU POLITICII EXIHME PHOMOVATE BE THA NMflU BE PBESEDBiTHE H CEflBSESCB
X România socialistă - milîțantâ fermă, consecventă pentru afirmarea
și generalizarea noilor principii de relații interstatale
Considerăm că, intr-un anumit sens, noile principii de relații
sînt pentru societatea omenească de astăzi, pentru relațiile de co
laborare în lume, așa cum sînt apa și aerid pentru existența omului.
Cum am putea să renunțăm la apă și la aer ? Nu, nu putem să re
nunțăm la aceste principii pentru că ele constituie condiția vieții
noastre independente și libere, condiția vieții independente și libe
re a tuturor națiunilor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Devenită, după istoricul act de la
23 August 1944, o țară liberă și in
dependentă, stăpînă pe destinele sale,
România s-a afirmat cu putere pe
arena internațională — așa cum s-a
evidențiat în primele două articole
din ciclul consacrat bilanțului aces
tor patru decenii — prin politica sa
consecventă de pace, colaborare și
largă înțelegere între națiuni, prin
solidaritatea activă cu toate forțele
înaintate ale contemporaneității în
lupta pentru apărarea libertății și in
dependenței popoarelor, pentru de
mocrație și progres social — toate acestea înscriindu-se ca țeluri funda
mentale ale întregii politici externe
promovate de partidul și statul nos
tru. Dezvoltarea și multiplicarea per
manentă și pe toate planurile a re
lațiilor de colaborare ale României,
dialogul continuu spre toate orizon
turile contemporaneității și cu. toate
țările lumii au prin ele însele o adevărată valoare de exemplu în an
samblul raporturilor politice și eco
nomice mondiale, contribuind la creș
terea stimei și considerației de care
România și președintele Nicolae
Ceaușescu se bucură pe toate meri
dianele lumii.
Cum se explică faptul că țara
noastră a reușit să aibă relații di
plomatice cu 139 de state, iar relații
economice și comerciale cu peste 150
— state de o imensă diversitate
ca orînduire, dezvoltare socialpolitică și economică, mărime, si
tuare geografică ? „Secretul" —
dacă se poate numi astfel un adevăr
bine cunoscut ! — este cum nu se
poate mai simplu : el constă în aceea
că România a pus și pune în perma
nență la baza raporturilor sale cu
celelalte state ale lumii principiile
noi de relații interstatale bazate pe
respectarea independenței și suvera

nității naționale a fiecărui, stat, a
egalității în drepturi și avantajului
reciproc, a neamestecului în treburile
interne, a nerecurgerii la forță sau
la amenințarea cu forța, a dreptului
inalienabil al fiecărui popor de a fi
stăpin pe destinele sale. Este o reali
tate istorică faptul că România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au mili
tat și militează in mod perseverent
pentru afirmarea lor deplină pe
plan mondial, ca o cerință de bază a
păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

NORME IMUABILE ALE
POLITICII ROMÂNIEI. p™movarea și respectarea strictă a
noilor principii de relații între
state constituie astfel o orien
tare programatică ce guvernează
întreaga activitate internațională a
României, esența însăși a poli
ticii noastre externe. Nu este vorba
cîtuși de puțin de opțiuni conjuncturale, efemere : încorporate in în
săși Constituția țării, la scurtă vre
me după istoricul Congres al IX-Iea
al P.C;R. și apoi în Programul parti
dului, reafirmate în documentele con
greselor și conferințelor naționale, aceste principii s-au transformat din
enunțuri teoretice în norme practice,
imuabile și constante ale politicii
României. Este meritul istoric al to
varășului Nicolae Ceaușescu de a fi
pus în lumină, pe baza analizei știin
țifice, materialist-dialectice, a evo
luțiilor și tendințelor lumii contem
porane, rolul deosebit de important
al acestor principii pentru întreaga
viață internațională, de a fi adus im
portante contribuții la cristalizarea
și fundamentarea lor și, în același
timp, de a fi acționat neobosit, în

cele aproape două decenii de cînd se
află în fruntea partidului și statului,
pentru așezarea lor la baza raportu
rilor României cu celelalte state,

voltare și mizerie. în aceste condiții
marea majoritate a statelor — și
România a cunoscut din plin și ea această situație — erau transforma
te din subiecte în simple obiecte ale
dreptului internațional, frustrate de
cele mai elementare drepturi. In ul
timele decenii pe harta lumii au avut însă loc uriașe prefaceri revolu
ționare : au apărut țările socialiste și,
în același timp, sub influența ideilor
socialismului s-a declanșat procesul
formării a zeci și zeci de noi state,
care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, de sine
stătătoare.
Schimbările petrecute în lume, vo
ința acestor state de a-și făuri viața
potrivit năzuințelor și intereselor na
ționale au pus la ordinea zilei pro

BAZA TRAINICA A POLITICII EXTERNE ROMA
NEȘTI. „Politica internațională a României are ca
temelie trainică, permanentă principiile suveranită
ții și independenței naționale, egalității în drepturi,
neamestecului în treburile interne, avantajului re
ciproc."

DREPTUL SACRU AL FIECĂRUI POPOR. „Esența
acestui complex de principii îl reprezintă în ultimă
instanță respectarea dreptului sacru, inalienabil al
fiecărui popor de a dispune liber și nestingherit de
propria-i soartă."
CERINȚA A PROGRESULUI. „Considerăm că tre
buie făcut totul pentru ca noile principii să se ge
neralizeze în raporturile dintre toate statele, deoa
rece numai astfel se pot crea condițiile necesare ca

în întreaga viață internațională. Voin
ța de a acționa, atit în raporturile
bilaterale, cît și pe un plan mai larg,
în ansamblul vieții politice mondiale,
în spiritul acestor principii își găseș
te expresie în toate documentele —
tratatele, ’declarațiile solemne, comu
nicatele comune pe care președintele
României și-a pus semnătura. Cu aceeași perseverență, România a mili
tat la O.N.U., în alte foruri și orga
nisme internaționale pentru dezvol
tarea conținutului noilor principii și
codificarea lor, precum și pentru
oglindirea lor în documente interna
ționale multilaterale, de amplu ră
sunet, ca. de pildă, „Actul final" de
la Helsinki,

fiecare popor să-și concentreze forțele în direcția
progresului economic și social, asigurării bună
stării."
CONDIȚIE A PÂCII. „Viața demonstrează că res
pectarea noilor principii este condiția sine qua non
a păcii, a destinderii ; orice știrbire a acestui tot
dialectic, inseparabil, de norme internaționale poate
determina convulsii grave în relațiile interstatale."
DE LA PRINCIPIU LA APLICARE. „Trebuie să în
țelegem că de la recunoașterea și pină la reali
zarea in practică a noilor principii mai este un
drum lung și trebuie să acționăm neabătut atit
pe plan ideologic, cît și în activitatea practică,
pentru afirmarea neabătută a acestor principii în
viața internațională." \

(Din gîndirea social-politică a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU)
pentru înrădăcinarea lor trainică în
relațiile dintre toate statele de pe
glob.
Atașamentul profund al României,
al președintelui ei față de noile prin
cipii de relații are o puternică bază
obiectivă. Așa cum se știe, vechile
raporturi dintre state, impuse de
imperialism și bazate pe inegalitate,
pe dominație și dictat, pe subordo
narea celor slabi de către cei pu
ternici, au constituit, de-a lungul
timpului, sursa celor mai multe con
flicte și războaie, ducînd, totodată,
la menținerea unor întinse zone ale
lumii în stare de exploatare, subdez

blema înlocuirii vechiului sistem de
relații, irevocabil condamnat Ia pieire, cu un sistem nou, bazat pe prin
cipii cu adevărat democratice, calita
tiv: superioare. România socialistă,
președintele ei s-au situat, in aceste
condiții, în avangarda luptei pentru
schimbarea vechiului sistem de re
lații inechitabil, susținînd cu ne
dezmințită perseverență instaurarea
unui nou. tip de raporturi intersta
tale.
Istoria va consemna. Ia loc de
frunte, tenacitatea cu care România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu au ac
ționat și acționează pentru afirma
rea și generalizarea acestor principii

UN CADRU CONSTRUC
TIV PENTRU ÎNȚELEGERE Șl
COLABORARE. Sintetizînd ro
lul și importanta deosebită a noilor
principii de relații, președintele Româ
niei socialiste a evidențiat că acestea
asigură singurul cadru în care fie
care națiune se poate bucura efectiv
de libertate și își poate asigura pro
gresul multilateral — și, in același
timp, unica bază de raporturi nor
male și constructive intre state, sînt
singurele care pot asigura pacea,
securitatea și colaborarea largă
între națiuni. Experiența însăși a

vieții internaționale arată că acolo
unde noile principii sint aplicate
se consolidează încrederea între sta
te, se creează un cadru propice con
lucrării fructuoase, de pe urma că
reia au de cîștigat atit țările res
pective, cît și cauza generală a păcii.
Și invers, cînd aceste principii sînt
încălcate, cînd locul dreptului este
luat de forță, cînd se recurge la
constringeri, ingerințe, presiuni, amenințări, se creează inevitabil fo
care de încordare și conflict, care
subminează grav temeliile păcii.
Exemplul oferit de țara noastră
demonstrează elocvent că numai pe
baza respectării neabătute a acestor
principii pot fi stabilite raporturi
de încredere, poate fi dezvoltată o
colaborare rodnică și fructuoasă
între state. Așa se și explică faptul
că România întreține astăzi ra
porturi bune chiar cu țări care se
află între ele în stări de conflict sau
pe care le separă divergente, litigii
sau diferende, țara noastră avînd
în acest sens o poziție unică pe eșichierul politic mondial.

TEMELIA DE GRANIT A
LEGALITĂȚII INTERNATIO
NALE. Importanța pe care șeful
statului român o acordă noilor prin
cipii decurge, in același timp, din
faptul că ele reprezintă temelia de
granit a legalității internaționale, a
asigurării dreptului fiecărei națiuni
de a se dezvolta liber, fără teama
unor agresiuni, de a-și alege orînduirea socială corespunzător voinței
sale. Așa cum susține in permanență
țara noastră, numai prin așezarea
raporturilor dintre state pe temelia
normelor democratice ale echității și
justiției, prin crearea unui cadru de
liniște și securitate se poate asigura
dezvoltarea
economico-socială in
dependentă a fiecărei țări, este po
sibilă valorificarea potențialului de
creație materială și spirituală a fie
cărei națiuni. Tot astfel, soluționarea
prin mijloace poțitice a problemelor
majore care confruntă omenirea nu
este de conceput decît prin respecta
rea strictă a noilor principii — și
în acest fel punîndu-se în evidență
simbioza între funcția lor pozitivă
atit pe plan intern, cît și pe plan
internațional.
Una din contribuțiile de cea mai
mare însemnătate ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu la afirmarea noi

lor principii constă în sublinierea
caracterului lor unitar, de ansamblu
organic, general obligatoriu, nici
unul din acestea neputind fi
concepute izolat sau doar parțial: și
cu atit mai puțin opuse unul celui
lalt. în concepția României, ele sînt
asemenea unui edificiu armonios
din care dacă s-ar extrage ori s-ar
diminua, ignora sau deprecia vreun
element s-ar periclita întreaga con
strucție, nesocotirea sau încălcarea
unuia din aceste principii însemnind
în mod implicit încălcarea tuturor
celorlalte.
întreaga experiență a vieții inter
naționale arată că noile principii de
relații între stată constituie esența
însăși a coexistenței pașnice, a co
laborării dintre state cu orînduirl
sociale diferite. Dar așa cum a sub
liniat în repetate rînduri România,
sfera de acțiune a acestor principii
este universală, ea neputind fi în
nici un fel limitată doar la raportu
rile dinire state cu orinduiri sociale
diferite. Un rol de prim ordin revine
în promovarea noilor principii toc
mai țărilor socialiste, chemate, prin
însăși natura orînduirii lor, să ofere
un model de raporturi interstatale
cu putere de exemplu pentru toate
statele și popoarele lumii. Firește,
în relațiile dintre statele socialiste
acestui grup de principii general
valabile i se adaugă și laturi spe
cifice, calitativ noi, cum sînt soli
daritatea internațională, întrajuto
rarea tovărășească, laturi care vin
să completeze și să îmbogățească și
mai mult conținutul acestor relații, și
nicidecum să le înlocuiască.
Dezvoltînd larg legăturile sale de
prietenie ș'i colaborare cu celelalte
state ale lumii pe baza noilor prin
cipii ale dreptului international,
desfășurind o largă și susținută ac
tivitate pentru deplina aplicare a acestora în relațiile internaționale.
România — așa cum subliniază
neobosit conducătorul partidului și
președintele țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu — este ferm hotărită să
nu-și precupețească nici de acum
înainte eforturile in această direcție,
să militeze cu aceeași consecvență
pentru generalizarea lor în raportu
rile interstatale, ca unul din obiec
tivele primordiale ale politicii inter
naționale românești, în deplin con
sens cu interesele p^cii și progresu
lui, cu aspirațiile întregii umanități.

Radu BOGDAN
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