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J întregul popor salută tu profundă satisfacție | 

! și deplină aprobare rezultatele rodnice ale vizitelor j 
j întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună ' 
i cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Pakistan și Siria j 
j TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU !
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In spiritul sarcinilar subliniate da tovarășul Uae Ceausescu Lucrări urgente în agricultură
Promptitudine, calitate și eficiență 
în realizarea planului la export!

Este necesar să luăm toate măsurile, îneît în lunile 
mai și iunie să realizăm în întregime prevederile pen
tru export pe semestrul I și chiar să realizăm ceva în 
plus în unele 
a realiza în 
semestrul I și

sectoare. Avem tot ce este necesar pentru 
bune condiții prevederile exportului pe 
să pregătim temeinic trimestrele III și IV, 0

Pretutindeni unde mai sînt suprafețe de însămînțat, 
este necesar să se încheie neîntîrziat semănatul soiei,
fasolei, orezului și al altor culturi

Toate sortimentele de
pe întreaga suprafață

legume să fie plantate în cîmp 
prevăzută

NICOLAE CEAUȘESCU

Sil,

...fșwwlhm

H ' '

Executarea la timp și 
întreținere a culturilor 
realizarea de producții

de bună calitate a lucrărilor de
este acum hotărîtoare pentru 
record în acest an

în aceste zile, pretutindeni, în 
Întreprinderile industriale, pe șan
tierele de construcții și pe ogoare, 
in institutele de cercetare și ingine
rie tehnologică, oamenii muncii des
fășoară o activitate rodnică, plină 
de abnegație. Puternic angajați în 
entuziasta întrecere socialistă, ei sînt 
hotăriți să dezvolte rezultatele obți
nute în perioada care a trecut de 
la începutul anului, să întîmpine 
cu noi și tot mai importante rea
lizări marile evenimente 
din acest an — cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Unul dintre obiectivele prioritare 
ale întrecerii îl constituie îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor cantitative și 
calitative din acest an in domeniul 
exportului — cerință subliniată din 
nou de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii. Este po
zitiv faptul că, de la începutul anu
lui și pînă acum, numeroase colec
tive de întreprinderi au obținut re
zultate bune în îndeplinirea sarci
nilor la export, ceea ce demonstrea
ză realismul prevederilor planului, 
faptul că dispunem de baza tehni
că și de experiența necesară înfăp
tuirii integrale a. obiectivelor, stabi
lite pentru acest an hotărîtor al cin
cinalului.

Dar. așa cum s-a evidențiat și la 
recenta plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii. în unele 
sectoare și ramuri s-au acumulat 
însemnate rămîneri în urmă în reali
zarea exportului, ceea ce a influen
țat nefavorabil rezultatele pe an
samblul economiei naționale. Ca 
atare, anul 1984 pune, în continua
re. în fața organelor și organiza
țiilor de partid și a organelor 
de conducere colectivă din fiecare, 
întreprindere sarcini 
răspundere privind 
ținută a exportului 
țirea structurii sale, 
cienței schimburilor 
promovarea pe noi piețe externe a 
produselor românești. Concomitent cu 
fabricarea și asigurarea mijloacelor 
tehnice și a bunurilor de consum so
licitate de economia națională, de 
oamenii muncii, potrivit prevederi- . 
lor planului, în fiecare întreprinde
re, în fiecare ramură trebuie depu
se eforturi stăruitoare pentru reali
zarea și livrarea ritmică și integra
lă a mărfurilor prevăzute Ia export, 
potrivit contractelor 
partenerii externi.

După cum se știe, 
exemplară, în condiții ... ____
litate și eficiență a produselor pre-

istorice

de maximă 
sporirea sus- 
și îmbunătă- 
ridicarea efi- 
economlce . și

încheiate cu
de realizarea 
de înaltă ca-

ARGEȘ :

Livrări suplimentare 
Ia export

Un număr de 19 unități eco
nomice din județul Argeș au li
vrat, de la începutul anului, su
plimentar, partenerilor externi, 
produse în valoare de peste 75 
milioane lei. Cu rezultate foar
te bune se înscriu colectivele 
de muncă de la Combinatul pe
trochimic, întreprinderea de 
motoare electrice. Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc, 
întreprinderea de textile din Pi
tești. La baza succeselor dobin- 
dite de toate aceste harnice co
lective stau 
deosebită a 
promptitudinea 
țiilor asumate 
(Gh. Cîrsiea, 
„Scînteii").

calitatea cu totul 
produselor și 
onorării obliga- 
prin ’ contract, 
corespondentul

văzute în contractele încheiate în 
acest an cu partenerii externi, de
pinde asigurarea resurselor valuta
re necesare, in primul rind, pentru 
importurile de materii prime și ma- . 
teriale de care economia națională 
are absolută nevoie. Tocmai de 
aceea, consiliile oamenilor muncii și 
organizațiile de partid din întreprin
deri, comitetele județene de partid, 
ministerele au datoria de a acționa 
cu toată fermitatea pentru ca în 
lunile mai și iunie să se înfăptuiască 
în intregimo prevederile pentru ex
port pe semestrul I și chiar să se 
realizeze ceva in plus în uncie sec
toare — cerință subliniată cu toată 
claritatea de secretarul general al 
partidului Ia recenta plenară a 
Consiliului. Național al Oamenilor 

timp, toate 
sînt chemate 

stăruitoare
Muncii. în același 
unitățile economice 
să desfășoare acțiuni 
pentru identificarea și valorifica
rea operativă a noi posibilități 
de suplimentare a livrărilor către 
partenerii externi.

Experiența a numeroase unități 
economice ilustrează că în etapa ac
tuală — caracterizată printr-o mare 
concurență pe. piața externă — pro
blemele privind calitatea produselor, 
fiabilitatea și parametrii lor tehnico- 
economici au devenit elemente esen
țiale ale competitivității și creșterii 
eficienței exporturilor. în această 
privință și-a dovedit eficiența prac
tică organizarea de secții, linii de fa
bricație și formații dc lucru specia-

lizatc pe producția de export O ase
menea măsură nu trebuie să ducă, 
nicidecum, la diminuarea preocupări
lor colectivelor de oameni ai muncii 
pentru realizarea cantitativă și cali
tativă a producției destinate satisfa
cerii nevoilor interne ale economiei 
noastre naționale. Dimpotrivă, secții
le, liniile de fabricație 
de lucru specializate în 
export trebuie să se 
adevărate nuclee ale 
înaintate în organizarea 
a muncii, în ridicarea . . ...
tehnici și calitativi ai produselor. Iar, 
pe parcurs, experiența valoroasă do- 
bindită de acestea trebuie să fie ex
tinsă la nivelul întregii activități a 
întreprinderilor. Dealtfel, aceasta re
prezintă una din căile esențiale de 
acțiune pentru înfăptuirea Programu
lui privind îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, pro
gram de lungă perspectivă, care pre
vede ca, încă din acest ah, toate pro
dusele exportate să se situeze din 
punct de vedere calitativ la nivel 
mondial, iar în anii următori un anu
mit procent din aceste produse să 
devanseze acest nivel. Ca atare, or
ganizarea unor sectoare de fabricație 
specializate pe producția de export și 
generalizarea rapidă a experienței 
dobîndite de acestea se înscrie ca o 
sarcină obligatorie pentru consiliile 
oamenilor muncii din fiecare unitate 
economică.

și formațiile 
producția de 
constituie in 

experienței 
producției și 
parametrilor

(Continuare în pag. a Il-a)

La efectuarea prașilelor mecanice și manuale să se 
lucreze cu maximă răspundere pentru asigurarea 
densității optime de plante la hectar

In pagina a ll-a : relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii" 
din județele Timiș și Tulcea

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII
T

DIN AGRICULTURĂ!
‘I

Acționați energic, cu toate forțele, pentru a încheia grabnic semănatul
la toate culturile, pentru plantarea în cel mai scurt timp a legumelor pe toate
suprafețele stabilite /

Nu precupețiți nici un efort pentru efectuarea la timp și de bună calitate
a lucrărilor de întreținere a culturilor, spre a crea și pe această cale condiții
pentru obținerea de recolte record în acest an!

40 DE ANI DE MARI IZBÎNZI SRB STINDARDUL PARTIDULUI
/

în turnul originalului pa
lat administrativ al orașu
lui Baia Mare, dispoziti
vul electronic de măsurat 
timpul „bate" prezenta fie
cărei ore in acordul sonor al 
atît de popularului „Citu-i 
Maramureșu...". Numele a- 
cestui oraș al nordului țării 
vine de la baie-băieș-băie- 
șie, incit denominația urbei 
se confundă cu aceea a pro
fesiei fundamentale — mi
neritul. Apariția municipiu
lui Baia Mare, in urmă cu 
peste 600 de ani. este fruc
tul nemijlocit al „băieșiei", 
meserie care se practică 
aici de peste 2 000 de ani. 
O îndeletnicire emblema
tică, ale cărei tîlcuri vin 
spre noi din negura vre
mii. Ce?ar f:. mi-am zis. să 
încerc să văd orașul în o- 
glinda acestei nobile mese- 

. rii și. invers, să văd me
seria atotcuprinzătoare a 
băimărenilor în oglinda 
adine expresivă a orașului 
lor ? !

Pe stema in formă de 
scut a municipiului Baia 
Mare disting aceste ele
mente definitorii : Turnul 
Ștefan (simbol de vechi
me), două ciocane încruci
șate (semnul clasic al mi
neritului) și turnul nou 
al palatului administrativ 
(simbol al urbanisticii din 
vremea socialismului). Să 
le descifrăm împreună I 
mi-am spus, privind an
samblul monumental „Sfa
tul bătrinilor" — închipuind 
meditație și înțelepciune 

—- care veghează, parcă 
programatic, sediul puterii 
locale. Ca la un tainic con
semn. „sfătoșii" dăltuiți în 
piatră de Vida Gheza se

metamorfozează în tot atî- 
tea personaje cu identita
te precisă. gata să descifre
ze tîlcurile orașului lor 
prin ..depozițiile" pe care 
mai jos iscălitul n-are decit 
să le consemneze cu sîrgu- 
ință de cronicar. Partici
păm, așadar. în buna tra
diție moroșană.- la un

minereului cu sacul și de
saga. Vai de viețușa băie- 
șului acelor vremi ! Munca 
era soră cu ocna. Azi, mi
nerul are între aliatii săi 
firești creația tehnică, ma
șini tot mai perfecționate 
îi ușurează munca! prin 
automatizarea procesului de 
încărcare-descărcare. tele-

nu 1 Tradiția și continuita
tea minerească în familiile 
noastre sînt lucruri sfin
te. Constantin Bălănescu, 
bunăoară, lucră de peste 26 
de ani neîntrerupt în sub
teranele de la Baia Sprie, 
în unul și același sector. 
Spune acest ortac al meu : 
cînd ies în penzie, las in

A

„sfat al bătrînllor" consa
crat vieții și muncii ora
șului Baia Mare la scara 
timpului revolut, dar mai 
ales la 
care a 
îmbogățit 
mii 40 de 
zării din . 
nic“. Intiiul 
depune i_„ 
cele de mai sus este, 
rește...

MINERUL : în ieri-alal- 
tăieriul mineritului băimă
rean. cei mai bătrîni din
tre noi au mai prins să
patul galeriilor cu tirnă- 
copul și piconul, căratul

scara revoluției 
transformat si a 
continuu în ulti- 
ani biografia așe- 

„nordul stator
ul „bătrîn" care 
mărturie despre 

fi-

Strălucirile de azi

de Maramureș"
de POP Simion

viziune cu circuit închis în 
subteran și atițea altele. 
Meseria de miner este a 
demnității și împlinirii. Un 
ortac de-al meu de la Her- 
ja. pe nume Gheorghe 
Prunduș. este „coleg" și 
coautor de invenție cu di
rectorul exploatării. Liviu 
Pop. și cu inginerul Fran- 
cisc Hiitter. cei trei reali- 
zînd împreună un „căru
cior de perforare" de mare 
randament ; ispravă distin
să cu o diplomă în cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Se putea 
întîmpla așa ceva pe vre
mea capitaliștilor ? Hotărit,

doi feciori mi- 
noră-mea geo- 
așa se păstrea- 
îmi veți zice : 

la fel ! Adevă-

urma mea 
neri și pe 
log. Numai 
ză tradiția, 
și alții fac
rat. însă Bălănescu e as pe 
mai multe fronturi. A cîș- 
tigat anul trecut trofeul 
„Diamantul de Maramureș1*, 
întrecerea cunoscută sub 
deviza ..Să trăim și să 
muncim în chip comunist". 
Bălănescu are meritul de a 
fi scos la lumina zilei su
plimentar 60 de mii tone 
minereu și, mai ales, de a 
fi făcut ca membrii brigă
zii să-i semene întru totul 
pe plan’ moral-caracterolo-

gic : statornicie, rigoare, 
spirit de sacrificiu, răspun
dere comunistă. E un ade
vărat pedagog la școala a- 
batajului. Se înconjoară 
dinadins cu tineri, pe care 
îi învață nu numai mineri
tul ; îi învață cum să-și 
închege o familie, o casă, 
cum să-și cheltuiască banii 
cu folos, adică de-ale vie
ții demne și cinstite.

PROFESORUL: Dar școa- 
la-școală ? Să evocăm în- 
vățămintul băimărean. ale 
cărui baze au fost puse, 
practic, la scurtă vreme 
după eliberarea tării, prin 
1948, prin înființarea șco
lii profesionale și de teh
nică minieră, cu o durată 
de trei și patru ani. care 
însuma pe atunci circa 400 
elevi. Azi. pe lingă multi
tudinea de forme de învă- 
țămînt diversificat pe grade 
și specialități, orașul mine
rilor dispune de un presti
gios și eficace institut de 
învățămînt superior, a că
rui zestre vorbește de lă 
sine : 10 amfiteatre și săli 
de cursuri, 20 săli de semi- 
narii, 18 săli de lucrări 
practice, 25 laboratoare. 2 
ateliere școlare, 2 cămine 
cu peste 500 locuri, o bi
bliotecă cu 120 mii de vo
lume. Este un arc peste 
timp cu semnificații majo
re. înainte vreme era un 
eveniment ieșit din'comun 
ca un fiu de miner să .a- 
jungă la studii universita
re. Cronica spune, de pildă, 
că printre studenții care 
frecventau în anul 1410 
cursurile universității din 
Cracovia se afla și un ti-

Și în serviciile publice 
o nouă calitate a muncii!

<•••

ln calitatea noastră de cetățeni avem, firește, nu o dată nevoie de 
acte oficiale — documente eliberate de autorități, fie referitoare la confe
rirea identității, la recunoașterea unui drept ori precizarea unor obliga
ții etc. Pentru un certificat de naștere, de căsătorie sau de deces, pentru 
deschiderea unei proceduri succesorale, pentru o declarație de recunoaș
tere a paternității sau de încuviințare a înfierii, pentru o instituire de 
tutelă sau pentru o autorizație de construcții ori pentru atitea șt atitea 
acte de acest fel ne adresăm consiliului popular in raza căruia locuim. 
Fiindcă, in spiritul articolelor 87, 94, 95 și 100 din Constituția țării, comi
tetul executiv al consiliului popular, printre alte competențe și atribu
ții, trebuie să organizeze și să conducă activitatea organelor locale de 
specialitate ale administrației de stat, menite să țină legătura perma
nentă cu publicul și să rezolve direct problemele juste ridicate de ce
tățeni (ori să propună soluții corespunzătoare).

Evident, consiliul popular are obligația să organizeze astfel servi- ' 
ciile publice incit cererea cetățeanului să fie rezolvată cit mai repede 
cu putință, fără a-l amina și a-l purta pe drumuri. Desigur, sînt și si
tuații in care un act nu se poate elibera pe loc, nici de azi pe miine 
(intocmirea lui necesitind, in prealabil, căutări in arhive, anchete pe te
ren, consultarea unor instituții ș.a.m.d.) ; tocmai de aceea, conform Legii 
nr. 1/1978 s-a stabilit un termen mai îndelungat — 20 de zile — pentru 
soluționarea cererilor depuse de cetățeni la oficiile organului municipal 
al administrației de stat. Important este insă ca in cazul oricărei lu
crări să se procedeze cu toată solicitudinea, cu cea mai mare operati
vitate posibilă și fără depășirea termenului legal.

(Continuare în pag. a IV-a)

Cîteva zile consecutive am testat 
(evident, „incognito" — cea mai 
mare parte din timp) solicitudinea 
și operativitatea de la ghișeele pri
măriei municipiului 
spuse de nume
roși cetățenW din 
constatările per- 
sonale și din con
cluziile lăsate de 
diverse controale 
care au urmărit 
aceleași 
în ultimii 
rezultat o 
sie finală
bilă privind activitatea în acest 
domeniu a primăriei gălățene și 
lucrătorilor ei. Chiar dacă anche
ta noastră începuse sub unele aus
picii care nu păreau prea promiță
toare !

...Firesc, mergem mai întîi la se
diul consiliului, pe bulevardul Re-

Galați. Din cele

aspecte 
ani a 
impre- 

favora-

Un test la birourile de 
specialitate ale Consiliului 
popular al municipiului 

Galați

Boia Mara 1934 Foto : S. Cristian

publicil. La singura intrare publics 
ni se spune că serviciile căuta
te nu funcționează in respecti
va clădire ; aici se țin numai au
diențele (după un program zilnic, 

afișat la loc vizi
bil în holul de 
acces). Nici o pro
blemă — gindim 
— dar de unde a- 
flăm adresele ser
viciilor care ne 
interesează ? Ce-i 
drept, portarul ne 
îndrumă amabil 
(„Registratura e 

pe strada din spate", „Circa finan
ciară, tot acolo", „Sistematizarea, 
mai la dreapta, pe Republicii", „Sta
rea civilă, vizavi de sistematizare", 
„sînt pe-aproape toate"), dar nouă, 
„proaspeți cetățeni" ai Galațiului (și 
cîți nu sînt într-adevăr proaspeți 
cetățeni în Galați ori venind de la 
sate cu treburi Ia primăria munici
piului), ne-ar fi fost de mult folos să 
găsim aici un panou-diagramă care 
să orienteze pe oricare cetățean asu
pra locului (adresei) unde se găsește 
serviciul de care are nevoie.

Pornind pe rutele indicate, ajun
gem, totuși, nu prea greu la ghi
șeele respective ; este un fel de 
a spune „ghișee", fiindcă ele 
există numai în cîteva locuri. în cele 
mai multe solicitantul trebuind să 
intre direct în încăperi cu mai multe 
birouri, să întrebe la cine să se 
adreseze și să discute apoi cu func
ționarul respectiv, ceea ce creează 
aglomerări și turbulențe care ar pu
tea fi evitate prin simpla instalare 
a unor pereți de seîndură prevăzuți 
cu ghișee separate, potrivit proble
melor de resort.

...La ghișeul registraturii generale 
a consiliului — unde sînt înscrise 
toate cererile aduse (sau trimise) de 
cetățeni și toate adresele de la insti
tuții— este un mare volum de mun-

Gheorqhe MITROI
(Continuare în pag. a V-a)
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REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ
A CHELTUIELILOR MATERIALE

REALIZAREA UNOR PRODUCȚII
RECORD ÎN ACEST AN

Toate sursele de economii — integral valorificate !
Reducerea tot

prime și materiale . __ .__ .._____ ___
neîntrerupt, în ritm susținut a economiei naționale, l'n acest sens,’ așa cum 
se subliniază în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al Oamenilor Muncii, este necesar ca, odată cu măsurile 
care se iau pentru realizarea producției in domeniul energetic și al mate
riilor prime, al recuperării și rcfolosirii materialelor, să se acționeze in 
continuare cu și mai multă hotărîre pentru reducerea normelor de con
sum, pentru identificarea de noi căi și soluții în vederea reducerii consu
murilor materiale, pentru îndeplinirea hotăririlor și a programelor sta
bilite. Trebuie bine înțeles că existența programelor, a normelor de con
sum nu rezolvă de la sine problema diminuării consumurilor materiale, a 
creșterii eficienței economice. Esențial este ca, in toate întreprinderile și 
centralele industriale, prin consultarea largă a muncitorilor și specialiști
lor, să fie valorificate toate resursele de reducere a consumurilor de ma
terii prime și materiale. Chiar și în acele unități unețe consumurile se 
încadrează in normele stabilite, aceasta nu înseamnă că s-a făcut tot ceea 
ce era posibil pentru economisirea resurselor materiale. La un asemenea 
exemplu ne vom referi în continuare.

mai accentuată a consumurilor specifice de materii 
reprezintă una din cerințele majore pentru progresul

Dotarea tehnică asigură 
promovarea celor mai efi
ciente tehnologii. Pusăv in func* 
țiune in urmă cu aproximativ cinci 
ani, întreprinderea pentru construcții 
de mașini și utilaje grele din Giurgiu 
dispune de o bază tehnico-materială 
care asigură promovarea celor mai 
noi și moderne tehnologii în vederea 
reducerii cheltuielilor materiale și, în 
primul rînd, ținînd seama de profilul 
producției, a consumului de metal. în 
halele de producție spațioase și lu
minoase pot fi văzute strunguri caru
sel, freze portal, mașini-unelte cu 
comandă numerică, instalații pentru 
efectuarea întregii game de trata
mente termice, cuptoare de călire, 
cementări, nitrurare ionică ș.a. Ast
fel, prin aplicarea diferitelor proce
dee de tratamente termice se obține 
o eficiență economică superioară, 
concretizată și prin importante eco
nomii de metal. în același timp, prin 
reproiectarea constructivă și tehnolo
gică a unor produse, prin recupera
rea și reintroducerea în circuitul 
productiv a materialelor refolosibile, 
consumul de metal s-a redus con
stant de la o perioadă la alta. Expri
mate cifric, economiile de metal au 
însumat 380 tone in anul 1983 și pes
te 60 tone in primele patru luni din 
acest an. ’ • ,

— Programul-cadru stabilit pentru 
introducerea progresului tehnic pre
vede acțiuni concrete, cu termene 
precise pentru reducerea consumului 
de metal pe fiecare produs în parte, 
ne spune tovarășul Nicolae Mitroi, 
inginerul șef cu pregătirea fabricației 
al întreprinderii. Dealtfel, în acest 
an, problema consumului de metal a 
fost discutată în mod special în două 
rînduri în consiliul oamenilor muncii. 
Cu aceste prilejuri s-au evidențiat 
soluții pentru diminuarea normelor 
de consum cu cîteva sute tone de 
metal față de anul trecut. Acum, în 
spiritul exigențelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, urmează ca în luna mai să anali
zăm din nou felul cum se realizează 
normele de consum fixate, să stabi
lim noi posibilități de reducere a 
consumurilor materiale.

Cum s-a acționat practic pentru e- 
conomisirea metalului 7

La Întreprinderea de mașini-unelte din Arad se pregătește pentru export un nou lot de strunguri grele. Harnicul colectiv de oameni ai muncii din aceasta 
unitate este recunoscut, atît în tară, cit și peste hotare, pentru realizarea unor mașini-unelte de înaltă precizie, cu performanțe tehnice deosebite 
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Promptitudine. calitate si eficienta in realizarea planului Ea export I
(Urmare din pag. I)

desigur, 
anumite 
exterior

în unele unități economice este 
invocată, ca o cauză obiectivă a ne- 
realizării integrale a planului la ex
port. neasigurarea la timp cu con
tracte de către întreprinderile de 
comerț exterior. Există,
și asemenea cazuri cînd 
întreprinderi de comerț
nu fac dovada unor preocupări stă
ruitoare pentru realizarea unor
relații stabile, de lungă durată, cu 
partenerii externi pentru desfacerea 
mărfurilor. Sînt situații ce se cer 
înlăturate grabnic, prin acțiuni ho- 
tărîte, pline de răspundere din partea 
întreprinderilor de comerț exterior 
respective. în același timp 
există unele unități economice care 
au contracte la nivelul planului — și 
chiar peste nivelul planificat — dar 

^care nu și-au onorat la timp și

însă.

Reproiectarea tehnologi’ 
câ și constructivă a produ
selor rePrezinlă una din principa
lele măsuri luate pentru reducerea 
consumului de metal. Evident, între
prinderea fiind pusă în funcțiune nu 
cu mult timp in urmă, produsele rea
lizate sînt in cea mai mare parte in

ÎNSEMNĂRI DE LA ÎNTREPRINDEREA 

PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI 
Șl UTILAJE GRELE DIN GIURGIU

troduse recent în fabricație. Totuși, 
odată cu îmbogățirea propriei expe
riențe a colectivului s-au găsit rezer
ve tot mai însemnate de reducere a 
consumurilor specifice de metal. 
După cum ne-a precizat inginerul 
Doru Popoiu, șeful colectivului de 
proiectare din întreprindere, prin re
proiectarea constructivă și tehnolo
gică a instalației de foraj geologic 
F.G. 8 D.B., de pildă, consumul de 
metal pe produs s-a diminuat cu 869 
kg. Soluțiile adoptate se referă pe de 
o parte la modificarea înălțimii tur
lei instalației de la 12,5 m la. 10,5 m, 
fără să fie influențate caracteristicile 
tehnice ale produsului, iar pe de altă 
parte la executarea unor repere prin 
ștanțare sau forjare, în locul unor 
procedee mai puțin economice. Fără 
să intrăm în alte amănunte tehnice, 
asemănător s-a procedat și în cazul 
grupurilor de pompare pentru noroi 
sau al instalațiilor de foraj ancoraje, 
ca să ne referim numai la cîteva 
exemple. Relevant și demne de re
ținut pentru această acțiune sint se
riozitatea și insistența cu care s-a ac
ționat pentru analiza comparativă a 
caracteristicilor tehnice și a proce
deelor folosite pentru realizarea uno
ra din produsele de 
cația întreprinderii, 
soluții tehnologice și 
mai eficiente.

Recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosi
bile este acțiunea la care este an
trenată majoritatea muncitorilor și 
specialiștilor din unitate. „Am căutat 
să imprimăm un adevărat caracter de 
masă acestei acțiuni intrucit numai 
prin întărirea spiritului gospodăresc 
in rindul tuturor oamenilor muncii se 

bază din fabri- 
promovindu-se 

constructive tot

integral obligațiile contractuale la 
export. în acest caz, este vorba de o 
gravă încălcare a unor norme ale 
disciplinei de plan, cu consecințe ne
gative nu numai asupra unităților 
respective, ci și asupra economiei 
naționale. în asemenea unități, orga
nizațiile de partid, consiliile oame
nilor muncii trebuie să analizeze cu 
maximă răspundere și exigență situa
ția creată și să ia măsuri ferme, pen
tru recuperarea restanțelor și reali
zarea ritmică și integrală a fondului 
de marfă pentru export, la un înalt 
nivel calitativ. Iar succesul acțiunilor 
întreprinse in acest scop depinde, în 
măsură hotărîtoare, de organizarea 
exemplară a producției și a muncii 
pe fiecare verigă a fluxului tehnolo
gic și pe ansamblul fiecărei între
prinderi.

Experiența a dovedit că. numai 
asigurind un cadru organizatoric 

poate asigura valorificarea fiecărei 
bucăți de metal sau ștraif de tablă, 
fie ele cit de mici, ne spune tovară
șul Marin Pavel, secretarul comitetu
lui de partid din întreprindere. în 
munca de propagandă pe care am 
desfășurat-o in acest scop am pornit 
de la un principiu simplu și practic : 
la fier vechi să se trimită numai bu
cățile de metal din care nu se mai 
poate executa nici un reper. Iar re
zultatul a fost chiar peste așteptările 
noastre".

Intr-adevăr, rareori se întîmplă ca 
de la atelierul de debitare să se mai 
trimită deșeuri de metal la fier vechi. 
Toate bucățile de metal sint adunate 
și depozitate pe mărci de oțeluri în- 
tr-o magazie special amenajată în 
cadrul atelierului. Din punct de ve
dere organizatoric, fiecare formație 
de lucru are un cont propriu de eco
nomii și există o adevărată întrecere 
pentru ocuparea primului loc in ac
țiunea de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile. Deși mai re
cent constituită, formația de debitare 
din cadrul atelierului de construcții 
metalice a înțeles imediat importanța 
acțiunii de recuperare și valorificare 
a deșeurilor de metal. Maistrul Petri- 

șor Sevastian ne-a arătat zeci de bo
nuri de materiale anulate (dar evi
dent că putea să ne .arate mult mai 
multe) ca urmare a executării a nu
meroase repere care intră in compo
nența transportoarelor de mare capa- 

■ citate sau a instalațiilor de foraj din 
metal recuperat.

Ce s-a făcut s-a făcut 
bine. Dar ce nu s-a făcut ? 
Este limpede că acțiunile intreprinse 
pentru economisirea metalului au a- 
vut o eficiență deosebită. Rezervele . -» .de reducere ă consumurilor materiale nevc^°s față de urgența și împortan- 
sînt însă departe de a fi epuizate. *-= -1
Ba, ar trebui spus că nici nu a tre
buit să le căutăm chiar prea mult 
pentru a le găsi. A fost suficient să 
trecem prin atelierul de prelucrări 
mecanice al secției instalații de fo
raj, de exemplu, pentru a remarca 
șpanul adunat lingă strunguri în can
tități mult prea mari. Punînd între
barea firească — de ce 7 — am ajuns 
la o problemă cu mari implicații in 
consumul de metal : adaosurile de 
prelucrare. Astfel, ni s-au dat nume
roase exemple de repere forjate pri
mite de la alte unități colaboratoare 
pentru agregatul de cimentare și fi
surare A.C.F. 700, care au adaosuri 
mult prea mari de prelucrare. In a- 
ceastă situație, cantități mari de me
tal se transformă în șpan, mașinile- 
unelte prelucrătoare funcționează un 
mare număr de ore și consumă inutil 
energie, se diminuează productivita
tea muncii.

1 Oare este chiar atît de dificil să se 
reducă aceste adaosuri de prelucra
re 7 în locul oricărui comentariu să 
ne referim numai la un singur exem
plu concret. Piesa brută din care se 
execută butucul ambreiajului pentru

bine pus la punct, precis, astfel ca 
fiecare om să știe exact, zi de zi și 
ceas de ceas, ce are de făcut, numai 
asigurind aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, cu piese 
și subansamble a tuturor locurilor de 
muncă, folosirea deplină, cu înalt 
randament, a mașinilor și instalații
lor și un control riguros asupra în
tregii activități productive, pot fi 
create condiții optime pentru realiza
rea integrală a planului la export. Cu 
aceeași exigență trebuie să se acțio
neze și pentru respectarea riguroasă 
a programelor de colaborare inter- 
uzinală. Facem această subliniere 
intrucit la ora actuală finalizarea 
unor comenzi pentru export, îndeo
sebi în industria constructoare de 
mașini, depinde foarte mult de ope
rativitatea cu care vor fi fabricate și 
livrate o serie de piese și suban

grupul de pompare 2 P.N. 35, primită 
de la o unitate colaboratoare, cîntă- 
rește circa 40 kg. Prin prelucrare, 
greutatea netă a piesei ajunge la 13,5 
kg. Deci, două treimi din metal se 
transformă în șpan. Iată însă că de 
curînd, cu o dotare mult inferioară 
față de unitatea colaboratoare, piesa 
respectivă a început să fie forjată in 
întreprindere. Am putut compara 
cele două piese. De la bun început, 
greutatea brută a piesei forjate cu 
mijloace proprii s-a redus la 22 kg. 
„Unitățile oolaboratoare nu sînt deloc 
interesate și nici cointeresate in re
ducerea greutății pieselor turnate sau 
forjate, ne spune tovarășul Teodor 
Șoavă, șeful atelierului de prelucrări 
mecanice. Din această cauză, la mul
te repere realizate prin cooperare, 
adaosurile de prelucrare sint exage
rat de mari". Altfel spus, cauzele 
perpetuării de ani de zile a acestei 
situații se cunosc, se știu și reperele 
la care adaosurile de prelucrare sînt 
exagerat de mari, dar dintr-o înțele
gere greșită a felului cum trebuie să 
se desfășoare relațiile de cooperare, 
unitățile colaboratoare nu reușesc să 
ajungă la nici un rezultat concret. 
Ca atare, se impune intervenția cen
tralei industriale, a ministerului de 
resort în vederea adoptării unor mă
suri ferme pentru reducerea adaosu
rilor de prelucrare, indiferent de În
treprinderile unde se forjează șl pre
lucrează piesele respective.

Consumul de metal poate fi redus 
substanțial și in cazul fabricării că
mășilor de cilindru pentru pompele 
de noroi. în prezent, aceste repere se 
execută din laminate finite pline, 
ceea ce reprezintă o mare risipă de 
metal. Practic, dintr-o bucată de' me
tal de circa 30 kg se strunjesc aproa
pe trei pătrimi și rămîne... cămașa de 
cilindru. Este adevărat, de citeva 
săptămîni, problema fabricării cămă
șilor de cilindri din țeavă și nu din 
laminate finite pline a început să fie 
studiată atît în întreprindere, cit și 
de Institutul de proiectări și cercetări 
pentru utilaj petrolier Ploiești. Lu
crurile avansează ,însă mult prea a- 

ța valorificării acestei rezerve de re
ducere a consumului de metal. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cit cămă
șile de cilindru se realizează de mul
tă vreme printr-un procedeu atît de 
neeconomic și încă în cantități mari.

Toate aceste, exemple evidențiază 
necesitatea ca în spiritul cerințelor 

general 
Nicolae

subliniate de secretarul 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, să se re- 
analizeze normele de consum la u- 
nele produse, să se ia neîntirziat mă
suri pentru economisirea metalului. 
Rezultatele obținute pînă acum con
firmă capacitatea colectivului de oa
meni ai muncii din întreprindere de 
a găsi soluții pentru folosirea rațio
nală, economică'a metalului. Impor
tant este ca și rezervele care mai 
există în această privință să fie ur
gent valorificate.

Ion TEODOR 
Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii"

samble care se realizează prin coope
rare.

Sint elemente care argumentează 
clar că factorul decisiv in realizarea 
ritmică și la un înalt nivel calitativ 
și de competitivitate a produselor 
pentru export il constituie răspunde
rea cu care acționează oamenii mun
cii pentru îndeplinirea misiunii de 
onoare ce le revine în calitate de 
făuritori direcți, nemijlociți ai aces
tor produse. Iată de ce, dezvoltind 
spiritul de răspundere și exigență, 
organizațiile de partid sînt chemate 
ca in cadrul întrecerii socialiste să 
stimuleze puternic inițiativele valo
roase menite să transforme lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului pe acest an la export intr-o 
cauză generală a fiecărui' colectiv.

Ilie ȘTEFAN

Permanentizarea formațiilor de lucru 
sporește răspunderea pentru recoltă

Oamenii muncii din agricultura 
județului Timiș, care au încheiat 
printre primii pe țară însămînțările 
de primăvară, tot printre primii au 
început și lucrările de întreținere a 
culturilor. în mod firesc, atenția 
este concentrată asupra sfeclei de 
zahăr cultivate pe 20 300 hectare. 
Pînă in seara zilei de 11 mai, 
prima prașilă manuală a fost făcu
tă pe 19 809 hectare, iar cea meca
nică — pe 16180 hectare. De ase
menea. a început prima prașilă me
canică la floarea-soarelul. lucrare 
care a și fost efectuată pe 24 la sută 
din suprafață, iar cea manuală in 
proporție de aproape 5 la sută din 
suprafață.

Un rol deosebit în realizarea la 
timp și de bună calitate, a lucrărilor 
de întreținere pe cele aproape 200 000 
hectare cu culturi prăsitoare îl are 
organizarea muncii in acord global, 
pe formații permanentizate de me
canizatori și cooperatori, care lu
crează pe aceleași terenuri. Tovară
șul Viorel Ciovică, directorul direc
ției agricole județene, ne spune că. 
pe ansamblul județului, există 2 078 
de echipe 'cuprinzind un mare nu
măr de cooperatori, mecanizatori și 
alți locuitori ai satelor. Astfel, au 
fost organizate 364 de echioe cu peste 
3 800 mecanizatori. 788 echipe mixte 
din care fac parte 27 500 coopera
tori si 3 169 de mecanizatori, precum 
șl 926 echipe cu aproape 20 000 de 
cooperatori, la care se adaugă alți 
locuitori ai satelor. La alcătuirea 
acestora s-a avut în vedere necesi
tatea ca toate lucrările să fie exe
cutate numai cu fort«'e existente oe 
raza fiecărei localități. Ctim se ac
ționează acum la întreținerea cultu
rilor 7

LA PRĂȘIT — TOTI LOCUITORII 
COMUNEI ! Cooperativa agricolă 
Periam, ca urmare a unei bune orga
nizări a muncii, a realizat în ultimii 
ani producții superioare. Bunăoară, 
anul trecut, recoltele medii la hectar 
au fost de peste 7 000 kg porumb boa
be, 4Ș țpne .sfeclă vde zahăr și. 3 295 kg 
sofa. Și acum, pe cele 1148 hectare 
cu culturi prăsitoare, lucrările de în
treținere au fost temeinic organiza
te. Comitetul comunal de partid a 
stabilit ca, în afară de cooperatori, să 
participe la aceste lucrări un mare 
număr de locuitori încadrați in în
treprinderile și instituțiile din co
mună, navetiști, pensionari, gospo
dine și alții. Acest sistem se prac
tică de mai mulți ani cu bune rezul
tate. Procedind în acest fel. sfecla 
de zahăr a fost prășită — manual și 
mecanic — in numai trei zile.

însoțiți de tovarășul Zoltan Bota, 
inginerul-șef al unității, am mers în 
toate cele patru ferme ale cooperati
vei. Un prim aspect care trebuie con

Pregătirea sistemelor de irigații 
este avansată... dar persistă intirzieri

în acest an, In județul Tulcea te
renurile amenajate pentru irigat ur
mează să depășească 50 la sută din 
suprafața arabilă. Pentru a se rea
liza producții mari pe aceste tere
nuri, Hotărîrea Secretariatului C.C. 
al P.C.R. cu privire la activitatea 
Comitetului județean de partid Tul
cea în domeniul agriculturii prevede 
să fie mobilizate toate forțele uma
ne și materiale, astfel ca pînă la 
declanșarea udărilor să fie încheiate 
lucrările la noile amenajări, precum 
și cele de reparare și întreținere a 
sistemelor de irigații existente. Co
mitetul județean de partid a adop
tat un program detaliat cuprinzind 
măsuri ferme pentru îndeplinirea a- 
cestor sarcini. Cum se acționează în 
vederea materializării lor 7

Unul dintre obiectivele prevăzute 
în programul amintit se referă la re
cuperarea restanțelor la lucrările de 
construcții-montaj din sistemul de 
irigații Dăeni, unde urmează să fie 
încheiate amenajările pe 14 616 hec
tare. La șase din cele zece stații de 
pompare pentru suprafața respecti
vă se fac acum racordurile la re
țeaua de energie electrică, iar la ce
lelalte patru, pentru intensificarea 
ritmului de execuție, constructorii 
lucrează concomitent cu montorii și 
instalatorii. Și in alte puncte se 
muncește intens. Pe canalul CA-4, 
bunăoară, 150 de muncitori de la 
șantierul nr. 3 execută terașamente. 
De asemenea, în zonele Casimcea si 
Beidaud, 100 de muncitori pe șan
tierul nr. 2 finisează rețeaua de a- 
menajări interioare.

Constructorii întîmpină greutăți 
în două puncte de lucru : la rețeaua 
de conducte îngropate, unde lucră
rile au fost realizate in proporție de 
peste 90 la sută, și la canalul princi
pal, unde mai sint de executat să
pături pe o distanță de 4 km din cei 
32. Executarea acestor obiective este 
rămasă în urmă intrucit atît conduc
tele, cit și canalul traversează por
țiuni de teren cu roci dure, unde 
lucrările de derocare se desfășoară 
anevoios. Și aceasta mai ales din 
cauză că există o neconcordanță în
tre capacitatea utilajelor de săpat șl 
volumul lucrărilor ce trebuie execu
tate. Organele agricole județene au 
solicitat direcției de resort din Mi
nisterul Agriculturii sprijin în asi
gurarea utilajelor necesare, dar pro
blema nu a fost soluționată cum se 
cuvine. „în luna aprilie am organi
zat munca în două schimburi — ne 
spune inginerul Anghel Vasian, di
rectorul I.E.E.L.I.F. Tulcea. Dispu- 
nind de numai 10 compresoare, am 
dislocat doar 5 000 metri cubi de pia
tră. în ultimele zile, prin introdu
cerea unor metode perfecționate de 
derocare, ritmul de lucru s-a dublat. 
Totuși, pentru excavarea celor 
62 000 metri cubi care au mai rămas 

semnat : cimpurlle cu sfeclă de za
hăr, ca și cele cu floarea-soarelui 
sau porumb sint fără buruieni, den
sitatea plantelor este cea stabilită, 
între parcele nefiind nici o deose
bire, indiferent de cine au fost lu
crate. „în acest an, potrivit preve
derilor planului, urmează să reali
zăm recolte mult sporite față de 
cele din anul trecut, ne spune ingi
nerul-șef. Dar avem toate condițiile 
ca să ie depășim. De aceea, accentul 
principal l-am pus pe calitatea lu
crărilor. în acest scop, toate supra
fețele . repartizate să fie lucrate în 
acord global au fost jalonate și no
minalizate. în acest fel putem exer
cita un control permanent, interve
nind operativ pentru refacerea lu
crării pe un teren sau altul, atunci 
cînd este cazul".

ÎNSEMNĂRI
DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Și în unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Peciu Nou, 
Lovrin, Variaș și altele s-a întocmit 
o balanță foarte riguroasă a forței 
de muncă. Pe această bază, toți lo
cuitorii comunelor au fost cuprinși 
în formațiile de lucru cărora li 
s-au repartizat suprafețe de culturi 
prăsitoare în acord global. Dealtfel, 
aceasta reprezintă o materializare a 
amplei acțiuni inițiate de comitetul 
județean de partid privind asigura
rea pe plan local a forței de muncă 
necesare executării lucrărilor de în
treținere a culturilor.

PRIN ORGANIZARE RIGUROASA 
— LUCRĂRI LA TIMP ȘI DE 
BUNĂ CALITATE. Cei 40 de coope
ratori și mecanizatori din formația 
condusă de Elisabeta Rusu. de la 
C.A.P. Periam, lucrează împreună 
de mai bine de 15 ani. Datorită 
acestui fapt, consiliul de conducere 
al cooperativei le încredințează 
lucrări dintre cele mai pretențioase, 
în legumicultura și la lotul de hi
bridare a porumbului. „Aceste cul
turi cer din partea noastră, a tutu
ror, o bună pregătire profesională și 
o răspundere deosebită" — ne spune 
șefa formației. Aflăm că din această 
formație mai fac parte și cinci me
canizatori, specializați de acum in 
legumicultură. Acest mod de orga
nizare a permis ca celelalte 30 de 
cooperatoare să se ocupe temeinic 
de executarea la timp a primei pra- 
șile la sfecla de zahăr, fără să ne
glijeze lucrările din grădină. Ală
turi se află solele cu legume și cul
turi prăsitoare ale altei formații 
mixte de cooperatori și mecaniza

ne-ar trebui cel puțin 150 de zile, 
ceea ce ar face practic neutilizabile 
amenajările în acest an. Or. cu încă 
zece compresoare am putea să în
cheiem lucrările la termen".

Ne-am interesat de utilajele de 
care ne-a vorbit directorul 
I.E.E.L.I.F. Tulcea. Ele se află la în
treprinderile de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătății i 
funciare din Brăila și sectorul agri
col Ilfov. S-a decis ca ele să fie în
chiriate întreprinderii similare din 
Tulcea, care insă nu le-a ridicat pen
tru că sint incomplete. Toate încer
cările făcute pentru procurarea pie
selor care lipsesc n-au dat rezultate, 
așa că problema continuă să rămînă 
nesolutionată. Organele centrale de 
specialitate au datoria să ia neintir- 
ziat măsuri pentru a se asigura com-

INSEMNĂRI
DIN JUDEȚUL TULCEA

presoarele necesare, deoarece de 
executarea acestui canal depinde 
asigurarea apei pe întreaga suprafa
ță amenajată în sistemul Dăeni. Și 
aceasta cu atît mai mult cu cît, in 
cooperativele agricole, suprafețele 
respective au fost repartizate for
mațiilor de cooperatori pentru a le 
lucra in acord global, cu obligația 
ca acestea să execute toate lucrările 
potrivit tehnologiei, inclusiv cele de 
irigații, pentru a obține cel puțin 
8 000 kg de porumb boabe la hectar 
și producții mari la celelalte culturi.

în afara lucrărilor de investiții rea
lizate în sistemele mari de irigații, 
în ultimii ani s-au desfășurat în ju
deț numeroase acțiuni pentru efec
tuarea unor amenajări locale care, 
la această dată, asigură apa pe o 
suprafață de 14 970 hectare. Anul 
trecut, de exemplu, cooperatorii si 
oamenii muncii din întreprinderile 
agricole de stat au amenajat pentru 
irigații, cu forte proprii, 3155 hec
tare in sisteme locale. în acest an 
acțiunea se amplifică. Suprafețele 
ce se amenajează pentru irigații in 
sistemele locale se află in special în 
unitățile vecine Dunării, lacurilor și 
bălților. Numai in consiliul agroin
dustrial Somova, Încă 220 hectare vor 
beneficia în acest an de apă. La 
cooperativa agricolă Nufăru, bună
oară, lucrările de amenajare sint in 
plină desfășurări. „în citeva zile — 
ne spune tovarășul Toader Dima. 
președintele cooperativei — vom în
cheia această lucrare, urmind ca în 
acest an pe cele 100 hectare amena
jate să cultivăm legume și furaje, 
în afara unor operațiuni de specia
litate, cum ar fi montarea pompelor. 

tori, condusă de Ecaterina Hojda. 
Ambele formații sint coordonate de 
inginera Mariana Nestor, șefa fer
mei nr. 4. Ca urmare, se asigură o 
îndrumare unitară și executarea la 
timp și în cele mai bune condiții de 
calitate a lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Experiența acestei unități 
a fost preluată de toate cooperati
vele din cadrul consiliului agroin
dustrial Periam și adaptată la con
dițiile locale. Bunăoară, la C.A.P. 
Pesac, unde se cultivă suprafețe 
mai mari cu sfeclă de zahăr și po
rumb, formațiile de lucru cuprind 
între 70—80 de cooperatori și meca
nizatori.

MUNCA HARNICA ESTE RĂS
PLĂTITĂ. în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Periam, mo
dul de retribuire al cooperatorilor și 
mecanizatorilor ii cointeresează să 
execute lucrări de calitate și la 
timp. Tarifele stabilite, precum și 
retribuțiile in bani și în produse sînt 
deosebit de stimulatoare pentru toți 
cei care au încheiat contracte să lu
creze în acord global. De exemplu, 
la C.A.P. Periam, adunarea generală 
a stabilit următoarele tarife : la po
rumb boabe pentru consum — 138 
lei tona și pînă la 50 la sută în na
tură din depășirile de plan ; la po
rumb lot hibridare — 248 Iei tona ; 
Ia sfecla de zahăr — 146 lei tona si 
4 kg de zahăr la tonă ; la floarea- 
soarelui — 408 lei tona ; la
soia — 170 lei tona, cu retribuții 
suplimentare în bani nentru depă
șirea producțiilor planificate. Tarife 
speciale sint prevăzute pentru cul
turile duble : la porumb boabe — 
309 lei tona și 30 la sută din pro
ducție ; la sfecla de zahăr — 184 lei 
tona și 30 la sută din producție. 
Aceste tarife, care pe măsura creș
terii producției au permis să se ob
țină cîștiguri mari, fac ca țăranii 
cooperatori, ceilalți locuitori ai satu
lui să participe în număr mare la 
muncă și să execute lucrări de bună 
calitate.

Lucrările de întreținere a culturi
lor prășito.are .în județul Timiș au 
început bine. Chiar .dacă ploile că
zute un ultimele zile și de mult timp 
așteptate au întrerupt temporar 
lucrul în cimp, acestea asigură con
diții bune de dezvoltare a plantelor, 
dar si posibilitatea apariției și în
mulțirii rapide a buruienilor. Iată 
de ce este necesar ca peste tot să se 
lucreze cu și mai multă intensitate 
la orășit, astfel îneît prin buna în
treținere a culturilor să se creeze 
condiții pentru realizarea recoltelor 
prevăzute în acest an.

Lucian CIUBOTARU 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

Ia care am solicitat sprijinul între
prinderii de execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
celelalte lucrări au fost realizate de 
membrii cooperativei noastre".

Experiența de anul trecut arată că 
orioe suprafață, oricit de mică, dacă 
poate beneficia de apă, asigură pro
ducții mari în orice condiții. De a- 
ceea, bunii gospodari se pregătesc 
acum stăruitor pentru ca, atunci 
cind va fi nevoie, să poată iriga. Și 
în alte unități, un mare număr de 
cooperatori au săpat canale și șan
țuri, montează conducte, spre a fi
naliza toate amenajările planificate, 
în cooperativele agricole Indepen
dența, Baia, Tulcea, Greci, Făgăra- 
șu Nou și Războieni au fost săpate 
gropi pe malurile lacurilor și bălți
lor pentru a se asigura o adîncime 
corespunzătoare acolo unde vor fi 
amplasate sorburile pentru moto- 
pompe, iar pe albiile rîurilor Taița 
și Telița cooperatorii au amenajat 
acumulări simple, păstrînd in felul 
acesta apa care există acum pentru 
lunile secetoase din vară.

Se poate spune că datorită efortu
rilor depuse de lucrătorii de la 
I.E.E.L.I.F. Tulcea și din unitățile 
agricole, pregătirea sistemelor de 
irigații existente este avansată. Ast
fel, toate cele 146 de stații de pom
pare au fost reparate. Merită men
ționat că piesele de schimb pentru 
pompe au fost asimilate și realizate 
pe plan local. Un mare volum de lu
crări de terașamente — 267 000 me
tri cubi de pămint — a fost efectuat 
la curățirea canalelor. S-a încheiat 
și revizuirea conductelor și asper- 
soarelor. în unitățile agricole din sis
temul de irigații Măcin, canalele au 
fost decolmatate în întregime. Pen
tru a grăbi repararea echipamente
lor de udare, în majoritatea coope
rativelor agricole din acest sistem 
au fost organizate ateliere, astfel in
cit la această dată cele peste 8 000 
de aspersoare și toate țevile sînt gata 
să aducă apa Ia rădăcina plantelor. 
Dealtfel, numeroase unități agricole 
tulcene au început să scoată echi
pamentele de udare în cîmp, pregă- 
tindu-se pentru a începe irigațiile în 
orice moment.

Așadar, In județul Tulcea se ac
ționează energic pentru îndeplinirea 
programului de irigații. Ceea ce de
pinde de organele locale de specia
litate s-a făcut. Rămîne ca și direc
ția de resort din Ministerul Agricul
turii să asigure utilajele necesare 
terminării principalului canal de a- 
ducțiune a apei din sistemul Dăeni. 
astfel incit toate suprafețele amena
jate să poată fi irigate.

C. LUCIAN 
N. AMIHULESE1 
corespondentul „Scinteii*
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

• Exprimîndu-ne, și cu acest prilej, 
deplina adeziune la înțeleaptă po
litică internă și externă a parti
dului și statului nostru, îngădui- 
ți-ne să vă aducem dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, profundul nostru oma
giu pentru modul minunat în care 
ați acționat și acționați, cu o nese
cată energie, pentru afirmarea cu 
vigoare pe arena internațională a 
intereselor și năzuințelor supreme 
ale poporului român — se spune în 
telegrama COMITETULUI MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.R. Laolal
tă cu toți fiii tării, sîntem mîndri de 
faptul că, in, semn de înaltă apre
ciere pe plan internațional a activi
tății prodigioase, ca remarcabil mi
litant revoluționar, eminent om po
litic al României și ilustru savant 
de renume mondial, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-a fost conferit titlul de 
Doctor in Științe Honoris Causa al 
Universității „Quaid I Azam“ din 
Islamabad. Vă încredințăm, mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului, că nu vom precupeți nici 
im efort pentru a da viață orientări
lor și indicațiilor dumneavoastră, 
hotărîți să întîmpinăm cu noi și în
semnate succese mărețple eveni
mente politice ale acestui an — cea 
de-a 40-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Asemenea întregii noastre na
țiuni, noi. cei care trăim și muncim 
in Argeș, am urmărit cu vie satis
facție și mîndrie patriotică întreaga 
desfășurare a noilor vizite, expresie 
elocventă a stimei, prețuirii și res
pectului reciproc, a bunelor relații 
de prietenie, colaborare și solidari
tate între poporul român și popoa
rele pakistanez și sirian, se. relevă în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. Ne-au pro
dus o profundă impresie și nețărmu
rită admirație activitatea neobosită 
pe care ați desfășurat-o și cu acest 
prilej, modul strălucit in care ați 
dat expresie voinței ferme a parti
dului și statului nostru de a trăi în 
pace, prietenie și colaborare cu toate 
popoarele lumii. Ne-a produs o deo
sebită bucurie faptul că Universitatea 
din Islamabad a conferit tovarășei • 
Elena Ceaușescu titlul de Doctor 
în Științe Honoris Causa, ca o recu
noaștere a marilor sale merite de 
om de știință și savant de renume 
mondial.

Vă asigurăm și cu acest prilej; 
mult iubite "șf 1 stimate" tovarășe'' 
Nicolae Ceaușescu/' de hotărîrea 
fermă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din Argeș de a 
munci cu pasiune și dăruire, cu 
responsabilitate, pentru a întîmpina 
marile evenimente politice ale aces
tui an — a 40-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XIII-lea 
al partidului ■ — cu noi succese in 
muncă, spre înflorirea României so
cialiste, țară liberă, suverană și 
prosperă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD al 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN se afirmă : Comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul nos
tru au urmărit cu interes deosebit, cu 
vie satisfacție, cu profundă mîndrie 
patriotică vizitele de prietenie pe care 
le-ați întreprins, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu în Republi
ca Islamică Pakistan și Republica 
Arabă Siriană, primirea entuziastă, 
caldele manifestări de stimă și pre
țuire de care v-ați bucurat pretu
tindeni, care s-au constituit în eve
nimente deosebite, cu o profundă 
rezonanță în cronica tradiționalelor 
relații bilaterale, pe care în mod 
strălucit le reînnoiți și aprofundat! 
în interesul adîncirii prieteniei din
tre poporul nostru și popoarele si
rian și pakistanez.

Sîntem mîndri de faptul că aceste 
vizite au reliefat din nou înaltul 
prestigiu de care vă bucurați pre
tutindeni în lume, mult stimate și 

■: iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca eminent om de stat și remarca
bilă personalitate politică a lumii 
contemporane, de faptul că tovarășei 
Elena Ceaușescu i-a fost conferit 
înaltul titlu de Doctor în Științe 
Honoris Causa al Universității din 
Islamabad.

în numele milioanelor de oameni 
ai muncii din țara noastră, membri 
ai sindicatelor, CONSILIUL CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANIA 
vă adresează, cu cele mai profunde 
sentimente de stimă și respect, de 
caldă prețuire și dragoste, un fier
binte salut muncitoresc, împreună 
cu tradiționala urare de „Bine ați 
venit !“. Oamenii muncii, întreaga 
noastră națiune au urmărit cu deo
sebit interes, cu îndreptățită mîndrie 
patriotică primirea caldă, priete
nească, manifestările de înaltă stimă 
și considerație cu care ati fost 
înconjurat pretutindeni în cele două 
țări,- manifestări ce s-au constituit 
în expresii elocvente ale înaltului 
prestigiu de care se bucură proemi
nenta dumneavoastră personalitate 
în viața internațională. Prilej de 
mîndrie pentru poporul nostru este 
și noua expresie a recunoașterii 
internaționale față de activitatea 
științifică, de renume mondial, des
fășurată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, tra- 
ducînd în viață indicațiile, orientă
rile și sarcinile trasate de către 
dumneavoastră Ia recenta plenară a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, organele și organizațiile 
sindicale sint hotărîte să nu pre
cupețească nici un efort, să acțio
neze, sub conducerea organizațiilor 
de partid, cu răspundere revoluțio
nară, pentru unirea și mobilizarea 
eforturilor creatoare ale oamenilor 
muncii la realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an. in 
condiții de înaltă eficientă, spre a 
întîmpina cu rezultate cît mai bune 
ce-a de-a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.< ___

Tinăra generație a patriei, aseme
nea întregii noastre națiuni. își ex
primă cu nemărginită bucurie și 
profundă mîndrie patriotică satisfac
ția deplină față de strălucitele re
zultate care au încununat noua solie 
de pace. înțelegere, colaborare și 
prietenie pe care a reprezentat-o 
vizita dumneavoastră, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in Repu
blica Islamică Pakistan și în Repu
blica Arabă Siriană, se spune in 
telegrama UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST. Vizita s-a constituit în- 
tr-o impresionantă manifestare a 
înaltei considerații de care se bucură 
in întreaga lume România socialistă, 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, neobosit militant 
pentru respectarea politicii de pace, 
independentă și suveranitate a tutu
ror statelor, pentru colaborare și în
țelegere între popoarele lumii. Con
ferirea înaltului titlu de Doctor 
în Științe Honoris Causa al Univer
sității din Islamabad tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. eminent om politic, sa
vant de renume mondial, constituie 
pentru toți tinerii și copiii patriei 

• Mm și grăitoare mărturii ale înaltului prestigiu, ale stimei și considerației de care 
se bucură in lume România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu, remarcabile 
contribuții la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu țările vizitate, 

in interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii intre popoare

• înaltul titlu de Doctor în Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad 
conferit tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — expresie a prețuirii 
activității sale științifice și politice prodigioase în slujba progresului patriei, a valorifi
cării în scopuri pașnice a resurselor creatoare de care dispune, umanitatea

• însuflețite angajamente ale oamenilor muncii de a întîmpina cu noi și importante 

succese aniversarea actului istoric de la 23 August și cel deal XIII-lea Congres al partidului

noastre un minunat prilej de a-șî 
exprima încă o dată dorința de a 
munci și învăța fără preget, de a 
urma exemplul tovarășei Elena 
Ceaușescu. Vă încredințăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom contribui cu 
toate forțele, urmind neîncetat 
strălucitul dumneavoastră exemplu, 
la măreața operă de înfăptuire a 
obiectivelor stabilite de Congresul al
XII- lea și Conferința Națională ale 
partidului, de a întîmpina cu noi și 
prestigioase fapte de muncă victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă din august 1944 și Congresul al
XIII- lea al P.C.R.

împreună cu întreaga noastră 
națiune, ne exprimăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
satisfacția deplină, totala, aprobare 
și recunoștința fierbinte față de re
zultatele deosebit de rodnice ale 
acestor noi și excepționale acțiuni de 
politică externă, față de aprecierile 
și pozițiile formulate în mod magis
tral de dumneavoastră in legătură cu 
problemele majore ale lumii contem
porane — se afirmă în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R. în același timp, 
adresăm cele mai calde și respec
tuoase felicitări. împreună cu adîrica 
noastră admirație, tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, renumit om politic și 
savant de reputație mondială, pen
tru înaltul titlu de Doctor în 
Științe Honoris Causa, ce i-a fost 
conferit de către Universitatea din 
Islamabad, care reflectă încă o dată 
recunoașterea universală a vastei și 
prodigioasei activități științifice și 
politice pe care o desfășoară. Puter
nic mobilizați de indicațiile și sarci
nile date de dumneavoastră la re
centa plenară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, ne angajăm să 
nu precupețim nici un efort pentru 
a asigura îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. se 
subliniază ; Exprimîndu-ne adînca 
recunoștință pentru contribuția ines
timabilă pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu; o 
aduceți la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, față de mo
dul strălucit în care militați pentru 
împlinirea idealurilor fundamentale 
ale popoarelor,, pentru instaurarea 
unui climat de securitate și colabo
rare în lume, pentru cauza păcii, 
dăm cea mai înaltă apreciere docu
mentelor semnate și înțelegerilor 
convenite în timpul vizitelor în 
Republica Islamică Pakistan și 
Republica Arabă Siriană. Comu
niștii, toți locuitorii meleagurilor 
buzoiene au urmărit cu profundă 
mîndrie patriotică ceremonia prin 
care tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu i-a fost 
conferit titlul de Doctor în Științe 
Honoris Causa al Universității din 
Islamabad, fapt ce reprezintă o 
înaltă apreciere a contribuției aduse, 
ca om politic și savant de renume 
mondial, la dezvoltarea științei și

culturii românești, la progresul eco
nomic și social în întreaga lume.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Călă
rași — care au urmărit cu deosebit 
interes și v-au însoțit cu sentimen
tele lor de adîncă dragoste și pre
țuire în toate momentele vizitelor 
efectuate. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in Republica Isla
mică Pakistan și Republica Arabă 
Siriană — vă adresăm cele mai 
calde felicitări, recunoștința noastră 
fierbinte pentru modul strălucit, pă
truns de înflăcărat patriotism și 
înaltă răspundere față de destinele 
omenirii. în care ati transmis me
sajul de pace și prietenie al po
porului român, dorința sa de a co
labora multilateral și rodnic cu ță
rile vizitate, cu întreaga omenire — 
se .spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN CALARAȘI AL 
P.C.R. Angajați cu toate forțele în 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin 
în domeniul producției industriale și 
al pregătirii recoltelor agricole din 
acest an. vă încredințăm că toți co
muniștii. precum și ceilalți oameni 
ai muncii din județul Călărași mun

cesc fără preget pentru îndeplinirea 
neabătută a hotăririlor Congresului 
al XII-lea - și Conferinței Naționale 
ale partidului, că sint hotărîți să 
facă totul pentru transpunerea in 
viață a sarcinilor și indicațiilor date 
de dumneavoastră la recenta plena
ră a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, conștienți fiind că în
făptuirea acestor obiective este de 
primă importanță pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste și prospe
ritatea poporului român.

împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România au urmărit 
cu viu interes și profundă mîndrie 
patriotică vizita oficială de priete
nie pe care ați întreprins-o, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
Republica Islamică Pakistan și Re
publica Arabă Siriană, exprimîn- 
du-și deplina adeziune, pentru acti
vitatea prodigioasă pe care ați des
fășurat-o pe întregul parcurs al vi
zitei — se spune in telegra
ma CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA. Primirea impresionan
tă, plină de cordialitate și prietenie, 
cît și manifestările de simpatie și 
prețuire, de profundă stimă și con
siderație cu care ați fost intimpinat 
sint o vie expresie a prestigiului 
deosebit de care vă bucurați pretu
tindeni în lume, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Exprimăm cele mai calde felicitări 
tovarășei Elena Ceaușescu. savant 
de renume mondial, cu ocazia confe
ririi, in cadrul unei ceremonii, a 
titlului de Doctor în Știinte Honons 
Causa al Universității din Islamabad. 
Și cu acest prilej reafirmăm senti
mentele de dragoste și înaltă pre
țuire cu care vă înconjurăm, îm
preună cu întregul popor, hotărîrea 
noastră fermă de a spori eforturile 
pentru a întîmpina cu tot mai mari 
succese aniversarea a patru decenii 
de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimoe- 
rialistă de la 23 August și cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se relevă: 
Comuniștii, toți locuitorii din jude
țul Cluj — români, maghiari și de 
altă naționalitate — asemeni între
gului nostru popor, dînd glas celor 
mai nobile sentimente de dragoste 
fierbinte, de aleasă stimă și inaltă 
prețuire ce vi le poartă dumnea
voastră, mull stimate șl iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. au urmă
rit cu deplină satisfacție și legitimă 
mîndrie patriotică rezultatele vizite
lor efectuate în Republica Islamică 
Pakistan și Republica Arabă Siriană, 
împreună cu tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
Atmosfera plină de căldură, mani
festările de profundă stimă și res
pect de care v-ați bucurat pe tot 
parcursul vizitelor, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
constituie noi mărturii ale înaltei 
prețuiri și admirației de care vă 
bucurați pe toate meridianele glo
bului. Aprobind cu profundă satis
facție și mindrie patriotică rezulta
tele vizitelor, vă încredințăm solemn 
de hotărîrea noastră nestrămutată 

de a vă urma neabătut in tot ce 
întreprindeți pentru înfăptuirea 
exemplară a hotăririlor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru triumful so
cialismului multilateral dezvoltat în 
România și creșterea continuă a 
prestigiului internațional al tării.

Manifestările de caldă prietenie șl 
înaltele onoruri cu care ați fost in- 
tîmpinat in această strălucită solie 
de prietenie și colaborare reprezintă 
o nouă și semnificativă ilustrare a 
prestigiului de care se bucură Româ
nia in lume, o recunoaștere unani
mă a rolului important pe care dum
neavoastră. stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, luptător neînfri
cat pentru dezarmare și' destindere, 
îl aveți în promovarea păcii și înțe
legerii între toate stat.ele, se mențio
nează in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
Hotărîți să urmăm neabătut exem
plul dumneavoastră de patriotism și 
muncă asiduă pentru prosperitatea 
țării și a națiunii noastre, noi. co
muniștii. toți oamenii muncii care 
am transformat aceste locuri străbu
ne într-un ținut al împlinirilor pe 

măsura vremurilor trăite, ne anga
jăm să întimpinăm cu realizări de 
prestigiu înaltul forum al comuniș
tilor — Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. și cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA se afirmă : 
Oamenii mjjmcii de naționalitate 
germană din țara noastră au urmărit, 
împreună cu intregul popor, cu sen
timente de profundă mindrie și viu 
interes, vizitele pe care le-ați între
prins, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu, în 
Republica Islamică Pakistan și Re
publica Arabă Siriană. Primirea 
cu cele mai înalte onoruri, ma
nifestările deosebit de călduroase cu 
care ați fost înconjurat pretutindeni 
pe parcursul vizitei sint o vie măr
turie a înaltului prestigiu, stimei și 
considerației de care se bucură in 
rindul popoarelor puternica dumnea
voastră personalitate politică, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Exprimăm sincere felicitări tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pentru înaltul ti
tlu de Doctor in Științe Hono
ris Causa al Universității Quaid 
I. Azam din Islamabad, conferit in 
semn de recunoaștere a activității 
deosebite desfășurate in domeniul 
cercetării științifice. Folosim și acest 
prilej pentru a vă asigura, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de adeziunea populației 
de naționalitate germană față de 
politica internă și externă a parti
dului și statulyi nostru, de hotărîrea 
sa fermă de a întîmpina a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială . și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului cu noi rea
lizări.

Cu inimile vibrînd de fierbinte 
patriotism, cu legitimă mîndrie și 
profundă satisfacție, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Dîmbo
vița vă adresează un cald bun sosit 
pe pămîntul scump al patriei, expri- 
mindu-vă, totodată, cele mai sincere 
mulțumiri pentru rezultatele deosebit 
de rodnice ale vizitelor efectuate, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Pakistan și Siria, se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL P.C.R. și CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Ctitor și arhitect de geniu al 
celei mai glorioase epoci din intreaga 
existență multimilenară a națiunii, 
pe care cu îndreptățire o numim 
epoca Ceaușescu, prin consecvența și 
fermitatea cu care acționați pentru 
împlinirea celor mai arzătoare nă
zuințe ale poporului român, dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, v-ați im
pus in conștiința întregii umanități 
ca o proeminentă personalitate a 
vieții politice contemporane, ca mili
tant de seamă pentru afirmarea de
plină a principiilor dreptului și eticii 
internaționale în relațiile dintre 
state și popoare. Adresăm, totodată, 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu un profund omagiu 
și calde felicitări pentru conferirea 

înaltului titlu de Doctor în Științe 
Honoris Causa. al Universității din 
Islamabad, elocventă expresie a re
cunoașterii excepționalei contribuții 
pe care o aduce la dezvoltarea știin
ței contemporane, la întărirea co
laborării intre oamenii de știință din 
întreaga lume in lupta pentru apă
rarea păcii.

Dînd glas celor mai alese senti
mente de profundă dragoste și 
nețărmurit devotament pe care vi le 
poartă oștirea țării — se spune în 
altă telegramă — CONSILIUL DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE vă adre
sează un fierbinte și respectuos „Bun 
venit !“ din vizitele de prietenie ce 
le-ați efectuat. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in Republica Isla
mică Pakistan și în Republica Arabă 
Siriană. Caldele primiri sărbătorești 
ce v-au fost rezervate, înaltele ono
ruri și respectul deosebit cu care ați 
fost înconjurat pretutindeni relevă 
din nou imensul prestigiu de care se 
bucură, pe toate meridianele globu
lui, România socialistă, puternica 
dumneavoastră personalitate de emi
nent om politic și de stat. Asemenea 

întregului nostru popor și noi, mili
tarii, ne-am bucurat din toată inima 
pentru conferirea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
a titlului de Doctor în Științe 
Honoris Causa al Universității din 
Islamabad — nouă și elocventă do
vadă a înaltei prețuiri de care se 
bucură in lume prodigioasa sa acti
vitate pe tărim social-politic și ști
ințific. Pătrunși de înaltele răspun
deri ce ne revin pentru înflorirea și 
apărarea patriei, vă asigurăm că ne 
vom mobiliza intreaga energie și pu
tere de muncă pentru a intimpina 
cea de-a 40-a aniversare a revolu
ției de. eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al. XIII-lea al partidului 
cu realizări deosebite , in toate , do
meniile activității ostășești.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată : 
Urmărind cu deosebit interes, de
plină satisfacție și înaltă mindrie 
patriotică vizitele oficiale de priete
nie întreprinse de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Islamică Pakistan și Republica 
Arabă Siriană, comuniștii, toți locui
torii județului Iași, alături de intre
gul popor, dau glas sentimentelor lor 
de vie recunoștință și statornică pre
țuire pentru bogata și neobosita ac
tivitate ce o desfășurați in slujba 
dezvoltării relațiilor de înțelegere și 
colaborare a României socialiste cu 
toate statele lumii, In interesul tutu
ror popoarelor, al cauzei păcii și 
progresului. Totodată, în conferirea 
înaltului titlu de Doctor in Științe 
Honoris Causa al Universității din 
Islamabad tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu ve
dem o nouă și grăitoare dovadă a 
prestigiului de care se bucură în 
lume știința și cultura românească. 
Vă asigurăm că Organizația ju
dețeană Iași a Partidului Comunist 
Român, toți oamenii muncii de pe 
această vatră a construcției socialiste 
românești sint ferm hotărîți să nu 
precupețească nici un efort pentru a 
întîmpina cea de-a 40-a aniversare 
a victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului prin fapte 
demne de epoca pe care o parcurgem.

Cu inimile vibrante de cele mal 
profunde sentimente de patriotism, 
asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Mureș, prezenți permanent 
cu inima , și gindul alături de dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, am 
urmărit cu viu interes și legitimă 
mîndrie noua solie românească^ a 
prieteniei, solidarității și colaborării 
pe care ați dus-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republi
ca Islamică Pakistan și Republica 
Arabă Siriană, evenimente de o deo
sebită importantă în cronica relați
ilor de prietenie dintre țările șl po
poarele noastre — se evidențiază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MUREȘ AL P.C.R. si CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

La reîntoarcerea pe pămîntul 
scump al patriei, comuniștii, toți lo

cuitorii meleagurilor mureșene — 
români, maghiari, germani — vă în-, 
credințează, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, Că, strîns 
uniți în jurul partidului, avindu-vâ 
pe dumneavoastră înțeleaptă și pil
duitoare călăuză, vor acționa cu en
tuziasm și responsabilitate pentru 
aplicarea în viață a generoaselor idei 
pentru care militați cu consecvență 
și dăruire, ca lumea să trăiască in 
pace, prietenie și colaborare, că vă 
vor urma neabătut in tot ceea ce 
gindiți și întreprindeți spre binele 
și fericirea întregului nostru popor.

Inimile și conștiințele noastre, ale 
celor ce muncim și trăim in județul 
Olt, vibrează, in aceste momente — 
la unison cu țara întreagă — de 
profundă satisfacție și nemărginită 
mîndrie patriotică generate de rodni
cul bilanț al strălucitei solii de pace, 
prietenie și colaborare pe care ați 
purtat-o. împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, pe pămîn- 
tul străvechii Asii. în Republica 
Islamică Pakistan și in Republica 
Arabă Siriană, se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN OLT 
AL P.C.R. Am trăit momente de 

nețărmurită mîndrie, de satisfacție 
deosebită față de vibrantele mani
festări ale alesei stime și prețuiri cu 
care ați fost primiți pretutindeni, 
mărturii elocvente ale prestigiului și 
aprecierii de care 6e bucură Româ
nia socialistă, personalitatea dum
neavoastră, de strălucit conducător, 
de proeminent om politic al contem
poraneității. înaltul titlu de Doctor 
în Științe Honoris Causa al Univer
sității din Islamabad, acordat tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, constituie o eloc
ventă recunoaștere a valoroasei sale 
opere de eminent savant de renume 
mondial. Odată cu adeziunea totală 
la politica științifică, clarvăzătoare, 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, comuniștii, toți oa
menii muncii de pe meleagurile Ol
tului dau glas, și cu acest prilej, an
gajamentului lor solemn de a con
tribui cu toate forțele, cu dăruire și 
abnegație, cu înalt spirit revoluțio
nar. Ia transpunerea ei neabătută în 
viață. •

însoțindu-vă ’ permanent cu inima 
și cu gîndul de-a lungul vizitelor 
efectuate de dumneavoastră, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Islamică Pakistan și Repu
blica Arabă Siriană, comuniștii, în
tregul personal al Ministerului de 
Interne, dînd glas sentimentelor de 
fierbinte dragoste, profundă admira
ție și respect pe care vi le poartă, 
iși exprimă deplina satisfacție și 
mîndrie patriotică față de succesele 
remarcabile obținute în extinderea și 
diversificarea relațiilor de colaborare 
pe diverse planuri dintre ponorul 
român și popoarele țărilor vizitate, 
se snitne in telegrama CONSILIU
LUI DE CONDUCERE AL MINISTE
RULUI DE INTERNE.

Unindu-și gîndurile și simțămintele 
cu cele ale întregului nostru popor, 
personalul Ministerului de Interne 
iși exprimă înalta prețuire și deplina 
satisfacție față de rodnicele rezultate 
ale acestei noi. și strălucite solii de 
pace și prietenie și vă asigură, mult 
iubite și stimate tovarășe Coman
dant Suprem, de profundul său de
votament, de recunoștința și dragos
tea fierbinte pe care vi le poartă, 
angajîndu-se solemn să acționeze cu 
dăruire, răspundere și vigilență pen
tru executarea exemplară a sarcini
lor și misiunilor încredințate, contri
buind astfel la apărarea și consoli
darea valorilor materiale și spiri
tuale făurite de poporul român.

Sentimentele de profundă stimă și 
înaltă prețuire, căldura cu care ați 
fost înconjurați în timoul vizitelor 
de oamenii politici, de popoarele 
celor două țări ne-au umplut inimile 
de bucurie, ele constituind o nouă 
și elocventă dovadă a uriașului pres
tigiu international de care vă bucu
rați, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Erou al păcii 
mondiale — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN PRA
HOVA AL P.C.R. Ne exprimăm de
plina satisfacție pentru faptul că și 
actualele vizite, ca dealtfel toate so
liile de pace și prietenie pe care 
le-ați purtat pe întregul glob, s-au 
dovedit deosebit de rodnice. Cu 
inimile pline de mîndrie patriotică, 
am luat cunoștință de faptul că to

varășei Elena Ceaușescu, prim vlce- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, i-a fost confe
rit titlul de Doctor in Științe Honoris 
Causa al Universității din Islamabad, 
dovedindu-se aleasa prețuire de care 
se bucură știința și cultura româ
nească. în aceste zile, caracterizate 
prin puternica emulație creatoare 
pe care o generează întrecerea 
socialistă desfășurată în cinstea 
celor două mari evenimente politice 
ale anului — a 40-a aniversare a 
gloriosului August eliberator și Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român — oamenii muncii din 
județul Prahova iși îndreaptă spre 
dumneavoastră cele mai alese gîn- 
duri.

în vibrantă unitate de cuget și ac
țiune cu intreaga națiune am urmă
rit cu sentimente de deosebită mîn
drie patriotică entuziasmul și căl
dura cu care ați fost înconjurat pre
tutindeni, înaltul prestigiu, aleasa 
stimă și prețuire de care vă bucu
rați în țările vizitate, ca și în în
treaga lume, dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru rolul esențial pe care il aveți 
în elaborarea și înfăptuirea înțelep- 
tei politici interne și externe a ță
rii noastre — se spune in telegrama 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL FE
MEILOR. Prețuirea deosebită de care 
se bucură valoroasa activitate științi
fică pe plan intern și internațional a 
tovarășei Elena Ceaușescu, încunu
nată de primirea a numeroase 
titluri și distincții, confirmată de 
acordarea cu prilejul recentei vi
zite în Pakistan ă titlului de Doctor 
în Științe Honoris Causa al Univer
sității din Islamabad, reprezintă o 
nouă și elocventă mărturie a presti
giului de savant de reputație mon
dială, de militant neobosit pentru 
promovarea științei, ca factor al 
progresului și civilizației, al păcii și 
colaborării între popoare. Pentru re
zultatele deosebite care au marcat 
noile solii de colaborare, prietenie și 
pace, femeile patriei noastre vă 
aduc, dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu un cald oma
giu și întreaga lor prețuire șl pro
fundă recunoștință.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se afir
mă : . Manifestările.. de aleasă-.,stimă! 
cu care ați fost intimpinat de-a 
lungul acestor vizite constituie o 
Expresie elocventă, de aleasă pre
țuire a spiritului permanent de ini
țiativă și a rolului dinamic pe care 
țara noastră îl joacă, sub impulsul 
hotărîtor al gîndirii și acțiunii poli
tice ale dumneavoastră, mult stimațe 
și iubite tovarășe Nicolae* Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului ro
mân, proeminentă personalitate a 
lumii contemporane, in rezolvarea 
problemelor cardinale ale vieții in
ternaționale. Ne angajăm și cu acest 
prilej, în numele comuniștilor, al tu
turor celor ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri, fără deosebire de 
naționalitate, să traducem în fapte 
întreaga politică internă și externă Șa 
partidului și statului nostru. întim- 
pinind cu noi și strălucite realizănL 
în toate domeniile de activitate, cea' 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul 
al XIII-lea al partidului.

Noile solii de pace, bună înțele
gere și colaborare, dialogurile la 
nivel înalt în care s-au abordat pro
bleme fundamentale ale lumii con
temporane și de interes reciproc, 
rezultatele obținute constituie eve
nimente de o remarcabilă însemnă
tate în cronica relațiilor româno- 
pakistaneze și româno-siriene, ates- 
tind justețea politicii interne și ex
terne a României, pe care geniul 
dumneavoastră politic o ilustrează in 
gradul cel mai înalt — se relevă 
în telegrama COMISIEI CENTRALE 
DE REVIZIE A P.C.R. în consens 
cu gîndurile și sentimentele între
gului partid și popor, membrii Comi
siei Centrale de Revizie a partidului 
dau o înaltă apreciere caracterului 
concret și eficient al schimbului de 
păreri în legătură cu colaborarea 
pe multiple planuri dintre România 
și țările vizitate, consecvenței prin
cipiale cu care ați abordat proble
mele grave cu care se confruntă 
omenirea. Ecoul puternic în întreaga 
lume al noilor vizite de prietenie 
întreprinse de dumneavoastră mobi
lizează întregul popor român la o 
muncă susținută pentru întimpinarea 
cu mari succese a celei de-a 40-a 
aniversări a Eliberării patriei și a 
Congresului al XIII-lea al partidului.

Am urmărit cu cel mai mare in
teres și profundă satisfacție fiecare 
moment al vizitelor efectuate, primi
rea deosebit de călduroasă care vi 
s-a rezervat de către popoarele pa
kistanez și sirian, convorbirile rod
nice purtate cu președintele Moha
mmad Zia-ul Haq și cu președintele 
Hafez Al-Assad, conținutul documen
telor și acordurilor convenite, văzînd 
îh toate acestea o vie ilustrare a 
înaltei prețuiri și unanimei recunoaș
teri de care vă bucurați pe toate 
meridianele lumii — se menționează 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. Stima și 
prețuirea dovedite față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. exprimată și in acor
darea înaltului titlu de Doctor 
Honoris Causa de către prestigioasa 
Universitate din Islamabad —, 
constituie pentru noi toți un minunat 
prilej de a ne reafirma admirația și 
recunoștința pe care le nutrim față 
de personalitatea și contribuția tova
rășei Elena Ceaușescu la înfăptuirea 
politicii noastre interne și externe. 
Cu dorința fierbinte de a întîmpina 
jubileul libertății noastre și cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului cu 
exemplare fapte ale vredniciei mun
citorești, noi, cei care trăim și mun
cim in județul Timiș, vă rugăm să 
primiți angajamentul nostru solemn 
că vom fi și pe mai departe demni 
de încrederea ce ne-ați acordat de a 
contribui la făurirea unei țări tot 
mai mindre și mai prospere.
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In am mim din mițMim pouticojdeologiC:
Dezvoltarea gîndirii economice, 
întărirea spiritului gospodăresc

Cursul „Probleme fundamentale 
ale economiei socialiste, ale aplicării 
noului mecanism economico-finan- 
ciar“ oferă cadrul în care se studia
ză politica economică a partidului și 
statului nostru, asigurindu-se cu
noașterea și însușirea aprofundată a 
principiilor strategiei economice a 
partidului nostru, a temeiurilor și 
obiectivelor sale in acest domeniu, 
mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii la aplicarea ei exemplară in via
tă. Din perspectiva unei asemenea 
realități am întreprins ancheta de 
față, discutind cu propagandiști, 
participind la dezbateri în citeva 
organizații de partid din unități in
dustriale ale județelor Alba și Vas
lui.

...Cursul la care participăm la în
treprinderea mecanică din Vaslui, 
unul din cele 22 care funcționează 
aici, este condus de propagandistul 
Eugen Mărăndescu. Tema discutată 
se referea la reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, energie 
și combustibili. Ceea ce se cuvine 
subliniat de la bun început este 
faptul că propagandistul a orientat 
dezbaterile spre înțelegerea rațiuni
lor pentru care partidul nostru, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, stăruie asupra 
reducerii consumurilor materiale, 
problemă de care depinde în măsură 
hotărîtoare ridicarea eficientei eco
nomice a întregii activități, valorifi
carea cu maximum de randament a 
bogățiilor naționale, creșterea con
tinuă a nivelului de trai al între
gului popor. Calcule economice grăi
toare au ilustrat astfel importanța și 
necesitatea valorificării superioare a 
metalului, sarcină cu atît mai strin
gentă cu cît întreprinderea este cel 
mai mare consumator de metal din 
municipiu. Așa cum sublinia în ca
drul dezbaterii Ion Giurgea, secreta
rul biroului organizației de bază, di
minuarea consumurilor cu numai 
1 la sută ar duce aici anual la o 
productie-marfă suplimentară in va
loare de 14,5 milioane lei.

Intrată pe un asemenea făgaș, 
dezbaterea a prilejuit reliefarea 
multiplelor posibilități de reducere 
a consumurilor materiale. Și ceea ce 
ni se pare mai important este fap
tul că realizările notabile obținute 
în întreprindere în acest sens în 
cursul anului trecut și în prime
le patru luni din acest an au con
stituit nu motive de automulțumire, 
ci prilej de subliniere a existen
ței multor resurse încă nevalorifica
te. La o asemenea posibilitate s-a 
referit maistrul Ion Scînteie, care a 
arătat că prin înnoirea și moderni
zarea producției se pot obține în
semnate reduceri ale consumurilor 
materiale. „în 1983, noi am înnoit și 
modernizat producția în proporție 
de 70 la sută. Prin reproiectări și 
noi asimilări am redus consumurile 
materiale cu 41 lei^la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă, decf cu 6,4 lei mai 
mult decît cele planificate. Am rea
lizat un coeficient de utilizare a me
talului de 0,80, ceea ce a dus la<.în
deplinirea tuturor indicatorilor eco
nomici. însă posibilitățile și cerințele 
sînt cu mult mai mari. în acest an 
va trebui să ridicăm acest procent 
la 0,88, ceea ce înseamnă o econo
mie de sute de tone metal".

O asemenea atitudine exigentă a 
dominat dezbaterile și atunci cînd 
a fost vorba de cerința eliminării 
oricăror rebuturi, a utilizării și va
lorificării depline a materialelor re
cuperabile. a diminuării consumuri
lor de energie electrică. „Nu ne pu
tem încă declara mulțumiți cu ceea 
ce am făcut — subliniau Aurel 
Obreja și Titi Moruzi. înregistrăm 
desigur realizări, dar dacă ne rapor
tăm la consumul de pe plan mon
dial. vom vedea că mai avem încă 
destule de făcut. Avem un judicios

bunătățirea organizării producției și 
a muncii, ridicarea calificării și per
fectionarea pregătirii profesionale. 
Propagandistul a subliniat astfel că 
potrivit sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului, productivitatea 
muncii în industria națională trebuie 
să se dubleze pină în 1990. în ceea 
ce privește întreprinderea „Căprioa
ra". aceasta implică an de an o creș
tere a productivității muncii de circa 
20 la sută. Prin această prismă pro
pagandistul a canalizat discuțiile 
spre identificarea rezervelor existen

în întreprinderi ale județelor Vaslui și Alba

program de măsuri. Trebuie să-1 în
deplinim integral. Pentru aceasta 
este insă necesar ca întreaga activi
tate de reducere a consumurilor să 
capete și la noi caracter de masă, 
permanent. Iar pentru ca să ajun
gem la aceasta este nevoie ca fie
care comunist să fie la locul său de 
muncă exemplu de urmat".

...La întreprinderea „Căprioara" 
din Sebeș, județul Alba, s-a dezbă
tut tema : „Concepția Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind creșterea mai puternică a 
eficientei economice, a productivită
ții muncii ca principal factor de ac
celerare a progresului economico- 
șocial". Și aici, propagandistul, ingi
nerul Dumitru Coclici, a început prin 
a explica însemnătatea acestui indi
cator, prin a prezenta căile de creș
tere a productivității muncii, stă
ruind cu precă'dere asupra rolului 
hotărîtor pe care îl au în acest sens 
introducerea progresului tehnic, îm

te aici pentru realizarea obiectivului 
propus. A rezultat o dezbatere fruc
tuoasă, puternic ancorată in reali
tățile întreprinderii, ceea ce și ex
plică faptul că in cursul acesteia 
s-au formulat numeroase propuneri 
de îmbunătățire a procesului pro
ductiv. lată cîteva dintre ele : scur
tarea ciclurilor de pregătire a fabri
cației prin micșorarea timpului ne
cesar cunoașterii anticipate a modu
lui de execuție a noilor modele de 
haine de piele lansate in fabricație ; 
folosirea rațională a spațiilor de pro
ducție prin amplasarea de noi locuri 
de muncă in fluxul tehnologic : eli
minarea transporturilor interioare 
prin micșorarea distanței dintre for
mația de croit și linia tehnologică ; 
defalcarea procesului tehnologic pe 
operații și specializarea muncitorilor 
pe aceste operații ; pregătirea inten
sivă a noilor încadrați în muncă 
pentru scurtarea timpului de reali
zare a normelor de muncă ; mecani
zarea unor operații, precum cele de

descălcat cusături și bătut butom 
etc. Toate aceste măsuri, se aprecia 
în cadrul dezbaterii, vor duce la 
creșterea cu 20 la sută față de anul 
anterior a productivității muncii.

Oprim aici relatările privind dez
baterile în cursurile de studiere a 
problemelor fundamentale ale eco
nomiei socialiste, ale aplicării nou
lui mecanism economico-financiar. 
spre a sublinia cîteva concluzii cu 
valoare generală ce se desprind din 
desfășurarea lor. Cea dintîi se refe
ră la necesitatea ca dezbaterile aces
tui curs să lămurească aprofundat, de 
fiecare dată, prevederile documen
telor de partid, ale legilor țării in 
domeniul politicii noastre economice, 
să ducă la înțelegerea temeiurilor și 
liniilor de ’forță ale acesteia, să-i 
convingă pe oameni de necesitatea 
mobilizării plenare a tuturor ener
giilor lor în vederea traducerii sale 
neabătute în viață. Cea de-a doua 
are in vedere cerința ca proble
mele prioritare, sarcinile fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii să fie 
în permanență abordate și tratate 
prin prisma înaltelor exigențe for
mulate în documentele de partid, 
realizările fiecărei unități economice 
să fie judecate și confruntate cu co
mandamentele înscrise în aceste do
cumente ; doar astfel dezbaterile din 
aceste cursuri vor reuși să stimuleze 
gîndirea economică a oamenilor, spi
ritul gospodăresc, inițiativa în iden
tificarea și punerea în valoare a tu
turor rezervelor existente. în vederea 
creșterii continue a eficienței econo
mice — pirghie importantă a pro
gresului social-economic al patriei, a 
creșterii bunăstării întregului popor.

Silviu ACH1M 
Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii"

Moderna clădire a Teatrului din Petroșani Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)
năr băimărean înregistrat 
Iacobus de Rivulo Domina- 
rum. Azi in cele două fa
cultăți băimărene învață 
circa 1400 studenți.

ISTORICUL : Ai pătruns, 
văd. în „parohia" mea. Ri- 
vulus Dominarum este nu
mele din vechime al ora
șului Baia Mare, care — in 
traducere — înseamnă Rîul 
Doamnelor ori Pîrîul Fe
meilor. așa cum îl consem
nează o diplomă de acum 
665 ani. Cine sînt cei de azi 
dacă nu strănepoții dacilor 
liberi, cunoscuți ca voie
vozi viteji din familiile Co- 
drenilor. Bogdăneștilor și 
Dragoșeștilor. în muzeul 
județean se păstrează, prin
tre alte obiecte medievale 
de mare preț, intiiul sigi
liu al orașului Baia Mare 
(anii 1350—1360). în formă 
octogonală. cu un diametru 
de 76 mm. pe care este gra
vat un peisaj de munte, 
ramuri cu frunze de ste
jar. doi mineri lucrind si 
inscripția Sigillum de Ri
vulo Dominarum. Amor Ci- 
vium Optimum est Civita- 
tis Firmamentum (Sigiliul 
orașului Baia Mare. Dra
gostea intre cetățeni este 
cea mai mare tărie a cetă
ții). Emblema unității de 
breaslă, forța civică și mo
rală a acesteia s-au păstrat 
pină în zilele noastre, do- 
bîndind înțelesuri noi.

EDILUL : Unitatea mo- 
ral-politică a băimărenilor 
se exprimă azi deopotrivă 
prin rodnicia muncii, dina
mica dezvoltării socio-eco- 
nomice. ritmul construcției 
edilitâr-gospodărești și atî- 
tea altele. E o zicală : în 
loc de zece vorbe, mai bine 
o faptă. Recurg, de aceea, 
la datele statisticii, sure a 
schița un portret posibil al 
orașului prin cifre și date 
sintetice, care au — imi 
place să cred — „poezia" 
lor prin realismul si ade
vărul palpabil ce le sînt 
proprii. Orașul Baia Mare 
numără azi circa 130 000 lo
cuitori. fiind a 17-a loca
litate urbană din tară ca

număr al populației. în 
1956 avea sub 38 000. între 
1966 și 1983. adică în inter
valul benefic de după cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, populația Băii 
Mari a crescut mai mult 
decît dublu, orașul absor
bind investiții de peste 14 
miliarde lei. care s-au ma
terializat într-o puzderie 
de capacități economice și 
peste 25 000 de locuințe.

MINERUL : îmi vin în 
minte așa-numitele „case 
de ciocolată", acele barăci 
de lemn patinate de timp 
(deveniseră ciocolatii), moș
tenite de la patronii uzi
nelor Phonix. precara zes
tre edilitară cu care ne-a 
găsit ziua libertății din Au
gust 1944. Abia prin 1953— 
54 s-au ridicat cele „zece 
case", nucleul viitorului 
cartier băimărean Săsar. 
continuate apoi prin edifi
carea stadionului, a teatru
lui de vară. Prin 1955 tre- 
nuțul forestier mai cobora 
cu lemne pe valea Blidaru
lui în orașul Baia Mare. 
Cam tot pe atunci, conduc
ta de apă, de un metru și 
jumătate grosime, care 
cobora de la Baia Sprie la 
flotație. era făcută din 
doage de lemn ; deborda 
și iarna se înveșminta în 
sloiuri enorme. Aceștia sint 
termenii de comparație.

EDILUL : Ca o replică 
peste timp, proprie societă
ții socialiste românești, azi 
în zestrea edilitară a mu
nicipiului Baia Mare se 
află peste 40 000 de locu
ințe. 170 km de străzi oră
șenești. arborele de distri
buție a apei potabile însu
mează 222 km. cel al rețe
lei de canalizare 127,4 km. 
Tăria de braț și istețimea de 
minte ale băimărenilor o 
probează cei 75 000 de lu
crători din cele mai diver
se domenii ale vieții eco- 
nomico-sociale, cu o pro
ducție globală industrială 
evaluată la peste 14 mili
arde lei. din care peste 8 
miliarde provin' din mine
rit și prelucrarea metalelor 
neferoase. Cifrele absolu
te atestă că în perioada

1965—1984 producția globa
lă industrială a orașului 
s-a triplat 1 Este ritmul 
dinamic propriu epocii 
Ceaușescu. copleșitor prin 
înzestrări și efecte cu ca
racter revoluționar. Corpul 
viu. palpitind de viată al 
orașului Baia Mare, poar
tă acest dinamism in toa
te celulele sale.

INGINERUL : Să privim, 
bunăoară, aripa de vest a 
acestui oraș, unde s-a am
plasat — în răstimpul inau
gurat de cel de-al IX- 
lea Congres al parti

INVENTATORUL : Spi
ritul creator guvernează 
această unitate în diversi
tate. O interacțiune de pro
cese și fenomene multidis- 
ciplinare acționează în a- 
cest „labirint”, unde fie
care lucrează pentru toți și 
toți pentru fiecare. Cerce
tarea este doar o celulă a 
„fagurelui" ; din acest 
punct insă putem să rea
lizăm. simbolic vorbind, 
imaginea întregului. Un ar
gument : 900 de lucrători 
in cercetare și proiectare 
se exercită in programe

transpusă în fapt de insti
tut. aduce un beneficiu a- 
nual de 69 milioane lei.

EDILUL : Peisajul ora
șului se „curăță" la propriu 
și la figurat. începind din 
acest an. dispare incet-încet 
muntele de steril de la Să
sar. o „curiozitate hidă" a 
orașului. O instalație expe
rimentală elaborată de in
stitut prelucrează sterilul 
pentru a scoate aurul (chiar 
infim) ce al mai rămas 
in el.

MINERUL : Metodele
„subetaje" și „stîlpi și ca

Vitalitatea creației noi 
în orașul unor mari tradiții

Iașiul, cu istoria sa străveche și 
cu monumentele sale unice, de va
loare inestimabilă în afirmarea și ' 
devenirea ființei noastre naționale, 
Iașiul — vatra de cultură și spiri
tualitate străveche — mereu înnoi
tă. Iașiul — citadelă a industriei cu 
ramuri de vîrf, presupunind neobo
sită cercetare și un viu spirit crea
tor... Dintre numeroasele chipuri ale 
Iașiului ne-am oprit la unul anume. 
Orașul Academiei Mihăilene, al unora 
din cele mai vechi și importante in
stitute de invățămînt superior și so
cietăți culturale ale țării, puternicul 
centru universitar de azi, animat de 
o mulțime de studenți. Cum sint 
fructificate pentru acești tineri 
(care, in majoritate, vin din comu
ne ori din orașe mai puțin gene
roase ca posibilități formative decît 
Iașiul) minunatele tradiții și valori
le culturale actuale ? Ce noi iniția
tive. activități spirituale, educative 
sint întreprinse in acest sens ?

Să menționăm doar că, vorbind 
despre studenți, implicăm, in mare 
măsură, categorii mult mai largi. 
Căci în orice centru universitar „stu
denții", factorii lor de conducere și 
organizare devin firesc și animatori 
importanți ai vieții culturale în ge
nere. ai activităților ce se adresează 
elevilor, tineretului. Acțiunile desti
nate și realizate de cei din invăță- 
mintul superior atrag în chip firesc, 
așa cum observa și Doru Toropea, 
președintele C.U.A.S.C.-Iași, liceeni, 
tineri muncitori, tehnicieni, tineri 
intelectuali — categorii socio-profe- 
sionale mai largi.

O casă de cultură a tineretului este 
un indicator destul de concludent 
pentru posibilitățile de utilizare și 
petrecere a celui „de-al treilea opt", 
pentru valorile morale sufletești, dar 
și social-politice, sădite, cultivate in 
timpul liber.

Programul Casei de cultură din Iași 
este deosebit de bogat și variat. Aici 
funcționează — prin „statut" — nu
meroase cercuri și numeroase forma
ții proprii. (Ansamblul de cîntece șî 
dansuri „Doina Carpaților", orches
tra „Balada", formația de teatru 
„Ludic", formația de muzică rock 
„Onix", formația de jaz „Studio"). 
Aici sint programate cele- mai im
portante manifestări artistice. De un 
deosebit succes se bucură, astfel, bri
gada artistică a I.M.F., „Seringa", 
ansamblul „Mugurelul" al Institutu
lui agronomic, grupul de satiră și 
umor „Divertis", de Ia Electroteh
nica. formația de teatru a Facultății 
de construcții și hidro, corul „Can
tilena" (Textile), Armonia (Electri
ce) etc., ai căror membri sînt animați 
de apariția lor in public. Și în după- 
amiaza de sîmbătă, cînd am fost oas
peții ei, amestecîndu-ne și pierzîn- 
du-ne în mulțimea fremătătoare pare 
se îndrepta cînd spre una, cînd spre 
alta -dintrursăli — așezămîntul de 
care vorbim adăpostea un evantai 
generos de manifestări. Nu lipsea 
desigur tradiționala „seară de dans", 
dar ea era îmbogățită cu un program 
distractiv-educativ pentru ale cărui 
calități își punea in joc. ca de obi
cei, „onoarea" o facultate anume.

Mai înainte însă era programată o 
manifestare a cercului de cultură 
cinematografică.

Așa cum aflam de la Petre Bă
lan, directorul casei de cultură, aici 
funcționează și cenaclul „Prietenia" 
al C.U.A.S.C. din centrul universitar 
Iași și al A.T.S.R.N. — sector Iași, 
cu participarea asociațiilor naționale 
ale studenților din alte țări, un ce
naclu înființat în 1980, cu o bogată 
activitate integrată pregătirii „Anului 
Internațional al Tineretului". Mulți
mea de afișe de la intrare amintea 
că. nu demult, sala „Gaudeamus" adă
postise un turneu teatral, că la clu
bul artelor avusese loc o ședință a 
cenaclului de anticipație „Quasar" (in 
care se discutase conținutul supli-

Insemnări despre 
viața culturală a studenților 
din Centrul universitar lași

mentului S.F. „Holograma"). în sfîr- 
șit. paleta spectacolelor muzicale o- 
ferite studenților era foarte bogată 
și variată : concerte de muzică popu
lară și ușoară românească, specta
cole ale „Columnei" — ansamblul Co
mitetului municipal Iași al U.T.C. — 
recitaluri ale studenților de la Con
servator (acestea din urmă progra
mate cu mare regularitate).

Memoria timpului și cea a spa
țiului ieșean atît de dense în spi
ritualitate au influențat puternic sen
sibilitatea și conștiința morală și 
patriotică a celor ce au învățat la 
Iași.

în Iași, fiecare răspîntie este un 
colț de istorie. Iar tradițiile sînt azi 
duse mai departe cu energie și dă
ruire de oameni de cultură și știin
ță. artiști de prestigiu dornici să 
contribuie prin talentul lor la înăl
țarea spirituală a maselor largi. Tea
trul Național, care va împlini, in 
1985, 145 de ani de existență, este 
azi sub conducerea lui Mircea Radu 
Iacoban o instituție cu un program 
elevat, substanțial, ce își concepe re
pertoriul pornind de la faptul că 
majoritatea spectatorilor săi o con
stituie tinerii. Opera, prin ar
tiștii ei de ținută, iese adesea 
în mijlocul lor, ca și Filarmo
nica, avînd în frunte un dirijor de 
talia lui Ion Baciu.

Relația tinerilor cu instituțiile de 
cultură este, fără îndoială, bună. 
Există și dovada abonamentelor (nu
meroase) și argumentul spectacolelor- 
dezbatere și realitatea unor concer
te la care a obține un loc tine de o 
mare șansă.

Și totuși credem că nu greșim a- 
tunci. cînd afirmăm că potențialul 
cultural ăl Iașiului nu este încă fruc
tificat la maximum pentru modela
rea spirituală a tineretului. Sînt încă 
după-amieze cînd sălile de muzee 
sînt prea „liniștite", seri de specta
cole in care prezența tinerilor ar pu
tea fi mai numeroasă. Sînt încă de 
inițiat și mai multe concerte pen-

România, 4 au revenit 
creațiilor tehnice ale insti
tutului băimărean. Cu ce 
să compari in trecutul Băii 
Mari această magistratură 
științifică, insolită de o fe
brilă creație tehnică și o 
neistovită sete de înnoire ? 
E spiritul revoluționar in 
acțiune. Totul este cu de- 
săvirșire incomparabil cu 
ce a fost ieri, va zice dr. 
ing. Uie Paraschiv, direc
torul acestui așezămînt. S-a 
diversificat paleta de cer
cetare. abordăm tehnologii 
complexe (așa-zisele „teh

Strălucirile de azi ale 
„Diamantului de Maramureș"

dului — o platformă 
ce realizează exemplar 
trinitatea învătămint-cer- 
cetare-producție. dezidera
tul evocat cu consecvență 
de secretarul general al 
partidului nostru. Dealt- 
minteri. „fagurele" de acti
vități integrate și conexe 
din aripa de vest a orașu
lui Baia Mare este mate
rializarea acestei concepții 
novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a 
inițiat și supravegheat prin 
vizite succesive de lucru 
această operă de pionierat. 
Ce cuprinde ea : o mină 
(Săsar). o întreprindere de 
preparare de minereuri 
(flotația). o întreprindere 
de prospecțiuni și explo
rări geologice, un institut 
de cercetări, inginerie teh
nologică și proiectări pen
tru minereuri neferoase, 
un grup școlar minier, un 
institut de invățămînt su
perior (tot cu profil mi
nier. la bază). Ce anume 
leagă intr-un tot armonios 
această familie de așeză
minte ?

avînd ca scop un amplu 
studiu de prognoză pină in 
anul 2000, coordonat de 
Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie. Cele 
13 programe prioritare a- 
flate „pe rol" se dedică, 
intre altele : valorificării 
superioare a minereurilor 
neferoase, a minereurilor 
cu sulf, a materiilor refo- 
losibile. asimilării de reac
tivi noi pentru eliminarea 
importului, creșterii pro
ductivității muncii, redu
cerii consumului de ener
gie. reducerii consumului 
de metal etc. Aceste ofen
sive creatoare se regăsesc, 
practic, in toate activități
le băimărenilor. în cutele 
vieții de fiecare zi. Un leu 
cheltuit în cercetare are un 
efect economic de 8—10 lei. 
Dar cel mai important este 
numărul mare de tehnolo
gii cu care institutul spo
rește avuția Centralei de 
minereuri Baia Mare, avu
ția de tehnologii a tării.

INGINERUL : Tehnolo
gia plumb-cupru de la no
tația centrală, concepută șî

mere" aplicate in citeva 
exploatări miniere dublea
ză productivitatea, reali
zează mari reduceri de ma
terial lemnos și ciment, 
cresc cu 50 la sută produc
ția in abataj.

INVENTATORUL: Un
bob zăbavă ! Sintem pe un 
teren minat. Un inventar 
al „născocirilor" institutu
lui este, la drept vorbind, 
imposibil de realizat in 
spațiul restrins al acestui 
„sfat". Esențialul poate fi 
exprimat prin acest eveni
ment de ultimă oră : insti
tutului i s-a decernat in a- 
ceastă lună Ordinul Meri
tul Științific clasa a Il-a, 
care este cel de-al cincilea 
ordin dintr-o splendidă 
constelație de distincții 
care probează continuita
tea. înalta valoare științifi
că și practică a unei munci. 
Faptul a fost, dealtminteri. 
omologat și de o „pano
plie" de premii internațio
nale : la Salonul interna
țional de invenții și mărci 
de la Bruxelles — EURIKA, 
din 12 distincții cîștigate de

nologii combinate". însoțite 
de procese chimice), care 
pină nu demult erau de 
domeniul visulțti. Din in
stitut se desprind, rind pe 
rind. filiale ; unele dintre 
acestea din urmă devin, la 
rindul lor. institute. Co
laborăm cu institute simi
lare din tară și din străină
tate. Dar mai presus de 
toate, lucrul esențial pen
tru noi este ce spun facto
rii de producție, cum ne 
vede beneficiarul. Conștiin
ța publică a minerilor glă- 
suiește așa : fără ei. cer
cetătorii. nu se poate, mo
tiv să colaborăm în tot și 
toate. Este suprema noastră 
satisfacție, motivul unei 
mari răspunderi care ne 
mobilizează să escaladăm, 
uneori, imposibilul.

MINERUL : Imposibilul ? 
Iată o noțiune care începe 
să fie detronată. Să vă po
vestesc un fapt de Ia Exploa
tarea minieră Ilba. pe Va
lea Colbului. Chestiunea 
care se punea : cum să 
ajungi la orizontul 207. la 
un bogat zăcămînt de mi

nereu neferos. Era de să
pat o galerie (tunel) de mai 
mulți kilometri, operație 
ce durează ani și costă zeci 
de milioane Iei investiție. 
Aceasta era metodologia 
clasică. S-a formulat și 
„varianta imposibilului" : 
să tai un puț vertical, de 
50 metri adincime intre 
două orizonturi (257 și 
207). O uimire generală 
s-a produs cind minerii 
brigăzii lui loan Florea au 
adoptat ultima soluție și 
imposibilul deveni o cople
șitoare realitate, eroică, 
bună de pus in cărți.

INGINERUL : Dar să vă 
dau parametrii tehnici ai 
operațiunii, pentru a rea
liza riscurile ce o însoțesc. 
Imaginați-vă că oamenii lu
crează intr-un horn de stin- 
că. la adincime de 40 me
tri, sub o cădere de apă de 
250 metri cubi pe oră. avînd 
suspendate deasupra cape
telor lor 4—5 pompe care 
absorb această cascadă de 
apă cu trompele lor de ele
fant. Oamenii sint echipați 
cu „cizme Napoleon", zgo
motul apei și al bătăii me
tal pe metal ii obligă să 
se înțeleagă codificat, prin 
semne și să lucreze in 
schimburi scurte, de numai 
două ore. Operațiunea de 
extracție din Valea Colbu
lui este condusă tehnic de 
inginerul Nicolae Bud. aju
tat de mecanicii de pompe 
ai lui Mircea Olaru. student 
în anul IV la' institutul de 
învățămint superior. Din
colo de performanta tehni
că e de reținut performanta 
de ordin moral, spiritul de 
sacrificiu ce însoțește a- 
ceastă muncă eroică, in fo
cul căreia se decantează 
marile virtuți, se călesc ca
racterele. se formează con
științele comuniste, care 
dobindesc puritatea crista
lină a „Diamantului de Ma
ramureș". cum și-au denu
mit băimărenii întrecerea 
lor de breaslă.

ISTORICUL : Fila unei 
cronici din 1414 vorbește 
de o ceată de oșteni din 
Maramureș cu o ținută dis
tinsă și armuri străluci-

toare, împodobite cu „dia
mant de Maramureș ce iți 
lua ochii" — un ametist de 
mare transparență, asemă
nător diamantului verita
bil. întimplarea mi se pare 
a avea tilcul ei. Istoria se 
repetă, desigur, la alți pa
rametri. cu alte semnifica
ții. pe alte inele ale spira
lei dezvoltării.

MINERUL : Fila de cro
nică a anului 1984 vorbește 
de o altă ceată de mara
mureșeni. la fel de vestită, 
care a cîștigat marea bă
tălie a întrecerii pe tară a 
breslei minerilor și s-a a- 
coperit de toate onorurile, 
inclusiv tradiționalul și 
proverbialul „Diamant de 
Maramureș" : Exploatarea 
minieră Cavnic a fost dis
tinsă in această primăvară, 
prin Decret prezidențial, 
cu titlul de Erou al Muncii 
Socialiste, ocupind locul I 
in întrecerea socialistă pe 
ramură. Este intiia unitate 
din România căreia i se 
decernează acest titlu de 
aleasă onoare. Minerul Va- 
sile Pânican este unul din 
cei doi laureați din a- 
cest an ai trofeului mun
cii și educației comu
niste „Diamant de Mara
mureș" și a fost declarat 
„intiiul miner al Maramu
reșului". îl întrebi : a fost 
greu, Văsălie ? îți va răs
punde negreșit cu zicala 
locului : „A FI MARE, 
NU-I MIRARE ; A FI OM 
E LUCRU MARE ! Adică 
să-ți menții fapta și felul 
cît mai sus". Este gîndul 
eminamente maramureșean 
cu care putem încheia „sfa
tul" nostru, nu înainte de 
a spune că Vasile Pănican 
și ai lui se țin de cuvint : 
in primul trimestru al a- 
cestui an. minerii-eroi de 
la Cavnic au scos la lumi
na zilei suplimentar 2 500 
tone de minereu și au tri
mis uzinelor metalurgice 
concentrate de plumb, 
zinc, cupru și alte metale 
prețioase în valoare de 
circa 4 milioane lei. Bătă
lia pentru omenie comu
nistă și „Diamantul de Ma
ramureș" continuă...

tru studenți, pentru a-i familiariza și 
a-i apropia mai profund, mai intim 
de tezaurul muzicii românești și uni
versale. Sint spectacole pentru și 
despre tineri ale căror ecouri edu
cative s-ar amplifica printr-o „prac
tică" a dezbaterilor. Sint cursuri de 
inițiere in artă — care dacă nu sint 
făcute de școală (și nu sint cuprin
se in programă !) ar putea fi pre
lucrate de oamenii de artă ieșeni 
etc.

Numeroase acțiuni, unele chiar cul
turale. dar majoritatea cu profil etic 
și politic, accentuat educativ, au loc 
la nivel de institute, in cluburi. în 
sălile de cursuri ori în cele de festi
vități. Majoritatea acestora se înscriu 
în concursul „Gaudeamus", una din 
cele mai cuprinzătoare manifestări 
studențești din Festivalul național 
„Cintarea României", ce se desfășoa
ră pe parcursul celor trei trimestre 
de studiu și care renaște de la an 
la an. antrenind noi și noi membri, 
odată cu transmiterea ștafetei gene
rațiilor, cum sublinia Doru Tompea, 
președintele C.U.A.S.C.-Iași. Con
cursul presupune, la început, alături 
de organizarea unor seri culturale 
distractive, ce duc la o mai bună cu
noaștere reciprocă, o serie de sim
pozioane. colocvii, cu caracter poli
tic și etic. Mulțimea obiectivelor e- 
ducative fixate, din care studenții 
aleg una (formarea conștiinței pa
triotice. a conștiinței juridice, dez
voltarea simțului și criteriilor este
tice. însușirea unor principii care să 
apere și să întărească sănătatea), so
licită. pe lingă muncă, imaginația, 
forța creatoare a studenților. Regu
lamentul prevede că și calitatea pro
pagandei audio-vizuale, a mediului 
ambiant, a documentației realizate și 
răspindite contează. Și nu numai 
ca impresie generală... ci în puncte 
„grele" ! (Punctajul mare a vizat 
tocmai îmbunătățirea acestui aspect 
deficitar). Proba științifică, la rindul 
ei, stimulează de timpuriu capacita
tea de muncă, analiză și sinteză, spi
ritul de cercetare, curajul (dar și răs
punderea) emiterii de ipoteze, ca
pacitatea verificării lor etc. O dova
dă elocventă în acest senș sint _ și 
volumele din seria „Colocviul națio
nal studențesc de istorie și filozo
fie a științei" (editată o dată la 2 
ani), paralel cu „Caietele Eminescu" 
(anuale), ce cumulează cele mai re
prezentative contribuții ale unui alt 
colocviu național studențesc, „Mihai 
Eminescu".

în sfirșit, in concursul ..Gaudea
mus", deosebit de atrăgătoare se do
vedesc a fi probele artistice, de cîn
tece, dansuri, inclusiv expozițiile de 
artă plastică etc., care nu numai că 
sint — firește ! — publice, ci se și 
bucură de un mare aflux de public.

Să încheiem acest succint tablou 
al vieții culturale studențești men
tioning că in perioada în care am 
vizitat Iașiul începuseră intense 
pregătiri pentru găzduirea și organi
zarea Galelor „Amfiteatru", organi
zate de Consiliul U.A.S.C.R., amplă 
manifestare culturală și politico-edu- 
cativă. Astfel, între 8 mai și 5 iunie, la 
casa de cultură, în incintele institu
telor de învățămint superior vor apă
rea „amfiteatre ale dramaturgiei", 
„ale filmului", „ale muzicii culte" etc. 
Manifestarea, sprijinită de cadre uni
versitare și studenți ai institutelor 
de artă (inclusiv I.A.T.C.), va adă
posti nu numai variate ritmuri stu
dențești. imagini ale talentului tine
retului studios, ci și vii dezbateri 
privind substanța, rolul, angajarea 
revoluționară ale artei noastre con
temporane.

Natalia STANCU

PROGRAMUL 1
8.30 Teleșcoală
9.00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10.00 Muzica pentru toți
10.30 Viata satului (partial color)
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color)
17.10 Micul ecran pentru cei mici
17.30 Telesport. Fotbal. Transmisiuni 

directe alternative: ffl A.S.A. TIrgu 
Mureș — F.C. Argeș @ Dunărea 
C.S.U. Galați — Chimia Rimnlcu 
Vilcea

19.15 Telejurnal (parțial color)
19.40 Cintarea României (color). Spec

tacol realizat !n colaborare cu 
Comitetul de cultură șl educație 
socialistă al județului Harghita

20.20 Film artistic : „Rămîn cu tine" 
(color). Producție a Casei de fil
me Patru

21.45 Telejurnal (parțial color) • Sport
PROGRAMUL 2

9,00 Din marea carte a patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Din țările socialiste
10.30 Din viața muzicală a țării
11.35 Film serial : „Un August in flă

cări". Episodul 7 (reluare)
12.30 Salonul TV al artelor plastice
13.15 Panoramic liric
13,55 Pași de viață lungă
14.40 o viață pentru o idee
15.10 Teatru TV : „Domnul Puntlla șt 

sluga sa Matti" de Bertolt Brecht
16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19.15 Telejurnal
19.40 Telerama
20.10 Armonii pe... strune
20.25 Lacul lebedelor, de P.I. Ceal- 

kovski v
21.25 România pitorească
21,45 Telejurnal

LUNI, 14 MAI 1984
20,00 Telejurnal (parțial cotor)
20.20 Orizont tehnlco-ștlințlfic
20.40 A patriei cinstire (color)
20,50 Copiii — florile vieții — reportaj 
21,00 Film : „Convoiul" (color). Ultima 

parte
21,45 Stop-cadru pe mapamond (color)
22.20 Telejurnal (parțial color)

lași La Casa de cuItura a w* 
neretului și studenților din Iași se 
desfășoară, in aceste zile, cea de-a 
doua ediție a „Galelor Amfiteatru". 
Această manifestare complexă, cu 
caracter oblitico-ideologic, științi
fic și cultural-artistic este organi
zată de Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România. în 
cinstea aniversării a 40 de ani de 
la victor’a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1914 și 
a Congresului al XTTI-lea al parti
dului. Actuala ediție a debutat cu 
vernisarea unei amnle expoziții de 
artă plastică și fotografică realizată 
de studenți și cu un recital de 
poezie patriotică și revoluționară

susținut de studenți de la Institu
tul de artă teatrală și cinematogra
fică București. (Manole Corcaci).

Cluj. La Turda se desfășoară 
decada cultural-științifică „Potaissa 
’84". organizată de Consiliul muni
cipal de educație politică și cultură 
socialistă in intimpinarea celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și a Con
gresului al XIII-lea al partidului. 
Manifestăr le au fost deschise cu 
simpozionul „Patru decenii de mari 
înfăptuiri in viața politică, econo
mică și socială a României", urmat 
de alte activități desfășurate sub 
genericul „Munca politică de masă 
— factor important în educarea co

munistă a oamenilor muncii". 
(Marin Oprea).

Suceava Sub egi<3a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și a Ministerului Edu
cației și învățămîntului. la Suceava 
s-a desfășurat faza republicană a 
concursului profesional științific 
studențesc de mecanică. Ia care au 
luat parte 150 de viitori specialist! 
în acest domeniu de la institutele 
de învățămint superior din țară. 
(Sava Bejinariu).

Caraș-Severin. Sub genen' 
cui „Laudă muncii", scena Casei de 
cultură a sindicatelor din Reșița a 
găzduit un amplu spectacol, la care

CÂRNETCULTURAL

și-au adus contribuția, între altele, 
corul uzinelor din localitate și for
mația camerală „Miorița", corul 
sindicatului C.F.R. din Caransebeș, 
colectivul de dans tematic al an
samblului „Reșițeana", brigăzi ar
tistice din marile întreprinderi și 
instituțiile din localitate și din ju
deț. 9 Ateneul tineretului din lo
calitate găzduiește o expoziție de 
desen și pictură, lucrări semnate 
de doi tineri creatori reșițeni — 
Stelian Preduchin și Felicia Sele- 
jan. (Nicolae Cătană).

Bihor I” orSanizarea Comite
tului de cultură și educație socialis
tă al județului Bihor, la Oradea s-a 
desfășurat cea de-a treia ediție a 
festivalului muzicii culte. Un nu
meros public din municipiul de pe 
Crișul Repede s-a reîntilnit cu 
prestigioase ansambluri corale, in
tre care „Cappella Transylvanica" 
din Cluj-Napoca, „Prietenii muzicii 
din Baia Mare", „Camerata Felix" 
din Oradea. (loan Laza).

CoVOSna municipiul Sfîn- 
tu Gheorghe, în organizarea Consi
liului județean Covasna al Organi
zației pionierilor, Inspectoratului 
școlar județean și a Casei persona
lului didactic a avut loc o sesiune

de comunicări și referate științifice 
cu tema „Educarea elevilor in spi
ritul dragostei pentru natură și 
ocrotirea ei. Rezultate și direcții 
noi in cadrul acțiunii pionierești 
«Pro Natura»". La consfătuire au 
participat profesori de biologie și 
geografie din județ, precum și con
ducătorii cercurilor pionierești de 
specialitate. Sesiunea a fost urmată 
de o excursie de documentare, pri
lej cu care au fost vizitate rezerva
ția naturală Mestecănișul de la 
Reci, complexul balnear Covasna și 
secția muzeului județean de la Cer- 
nat. (Pâljânos Maria).

Brăila TimP de două zile, la 
Brăila s-a desfășurat Festivalul de

poezie patriotică, revoluționară 
„Mihu Dragomir — Odă pămintuiui 
meu". Aflat Ia a treia ediție, fes
tivalul din acest an — organizat de 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă în colaborare cu 
Uniunea scriitorilor — a cuprins 
un concurs de creație literară și 
unul de interpretare, întilniri ale 
scriitorilor cu oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, un spec
tacol de poezie susținut de colecti
vul Teatrului dramatic „Maria Fi- 
lotti", o gală a laureaților. Au par
ticipat creatori și interpret! din mai 
multe județe ale țării. (Corneliu 
Ifrim).
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A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația 

mărfurilor și finanțe
— 5 mai 1984 — 

EDITURA POLITICĂ

ANUL <© AL LIBERTĂȚII 
NOASTRE, ANUL ONOR

IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI
FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
■ Desfășurind larg întrecerea 

socialistă în cinstea celor două 
mari evenimente politice ale aces
tui an — aniversarea glorioasei 
zile de 23 August 1944 și Con
gresul al Xlll-lea al partidului — 
oamenii muncii din industria jude
țului Mureș au livrat suplimentar 
în perioada care a trecut de la 
începutul anului și pînă în prezent 
o producție-marfă în valoare de 
peste 100 milioane lei. La panoul 
de onoare al fruntașilor se află co
lectivele muncitorești de la combi
natul de îngrășăminte chimice 
„Azomureș", întreprinderile „Prod- 
complex și „Electromureș" din Tîrgu 
Mureș, I.F.E.T. Mureș-Reghin, între
prinderea de produse ceramică 
Sighișoara, Fabrica de anvelope 
Luduș.

B Hotărîți să întîmpine cu noi 
succese cele două mari evenimente 
politice ale acestui an - a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
Xlll-lea al Partidului Comunist Ro
mân - oamenii muncii din industria 
județului Sălaj au produs și livrat 
peste sarcinile de plan, de la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
4 700 tone cărbune net, 25 800 tone 
calcar, 12 628 MWh energie elec
trică, 1113 tone oțel brut, 5 654 
tone țevi din oțel carbon, 760 tone 
sîrmă laminată din cupru și alte 
produse utile economiei naționale 
și pentru export. Cu cele mai bune 
rezultate se înscriu Exploatarea 
minieră Jibou, întreprinderea mi
nieră Sărmășag, întreprinderea „E- 
lectrocentrale", întreprinderea de 
conductori electrici emailați, între
prinderea de țevi și Întreprinderea 
de armături industriale din muni
cipiul Zalău.

B Colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile industriale ale ju
dețului Satu Mare se preocupă 
stăruitor de utilizarea cu randa
ment superior a capacităților de 
producție, pentru a întîmpina cu 
rezultate de prestigiu marea sărbă
toare națională de la 23 August 
și cel de-al Xlll-lea Congres al 
partidului. De la începutul anului 
și pînă acum au fost realizate, 
peste prevederile planului, 144 tone 
de utilaj tehnologic pentru indus
tria chimică, 1 868 metri cubi pre
fabricate din beton armat, 586 000 
metri pătrați țesături groase, con
fecții textile în valoare de 18,8 mi
lioane lei.

B Oamenii muncii din industria 
Județului lași raportează noi succe
se în cinstea celor două mari eve
nimente politice ale anului — a 
40-a aniversare a glorioasei zile 
de 23 August 1944 și Congresul al 
Xlll-lea al partidului. De la înce

Imagine din Hîrlăul de azi

GARANȚIA STATULUI ASUPRA 
SUMELOR PĂSTRATE LA. C.E.C.

Fără îndoială că dezvoltarea con
tinuă a procesului de economisire 
în țara noastră este strins legată 
și puternic stimulată de drepturile 
și avantajele de care beneficiază 
toți depunătorii la C.E.C.

în afara avantajelor specifice 
fiecărui instrument de economisire 
pe care depunătorii la.C.E.C. își 
păstrează economiile bănești per
sonale. aceștia beneficiază și de u.i 
avantaj general izvorît din însăși 
constituția țării. care prevede : 
„Dreptul de proprietate personală 
este ocrotit de lege. Pot constitui 
obiect al dreptului de proprietate 
personală veniturile și economiile 
provenite din muncă...". Pe această 
bază, un avantaj acordat tuturor 
depunătorilor este garanția statului 
asupra sumelor depuse la C.E.C., 
asupra dobinzilor și cîștigurilor 
obținute.

Garantarea de către stat a eco
nomiilor depuse la C.E.C. înseam
nă asigurarea restituirii oricind a 
sumelor depuse pe libretele de 
economii, in conturile curente 
personale, pe obligațiuni C.E.C. cu 
ciștiguri. ca și pe alte instrumente 

putul anului și pînă în prezent au 
fost realizate, peste plan, 4 600 
tone oțel aliat, 2 440 tone profile 
îndoite din oțel, 1 750 tone țevi din 
oțel, însemnate cantități de utilaje 
pentru industria chimică, mașini și

instalații tehnologice, componente 
electronice, precum și 290 tone fire 
poliesterice, 4 630 metri cubi prefa
bricate din beton și altele.

B Jinînd seama de faptul că 
județul Hunedoara este nu numai 
un mare producător de materii pri
me, materiale și energie, ci și un 
mare consumator, organele și orga
nizațiile de partid, consiliile oame
nilor muncii din unitățile industriale 
acordă o atenție deosebită înca
drării in consumuri, reducerii aces

HÎRLĂU - SUB SEMNUL ÎNNOIRILOR
Hîrlău, oraș așezat 

pe cursul superior'“al 
Bahluiului, intr-un 
frumos cadru natural, 
înconjurat de renumi
tele vii ale Cotnari- 
lor și Delenilor, și-a 
schimbat radical înfă
țișarea în anii socia
lismului, cu deosebire 
după Congresul al IXr 
lea al partidului. Din 
1968, cînd a devenit 
oraș, și pînă in pre
zent, Hîrlăul a cunos
cut o dezvoltare eco
nomică fără prece
dent. Aici funcționea
ză o secție de tricotaje 
a întreprinderii ..Mol
dova" din Iași, o fa
brică de mobilă, un 
complex de prelucrare 
și industrializare a le
gumelor și fructelor, o 
fabrică de oțet, un 
sector de exploatare 
forestieră, un complex 
de creștere a puilor de 
carne, peste 100 de 
secții și 22 ateliere ale 
cooperației meșteșugă
rești și altele. Se află 
în stadiu final de exe

cuție un mare baraj 
la nord-vest de oraș, 
lacul de acumulare de 
aici asigurînd cu apă 
potabilă și industrială 
orașul și alte locali
tăți. Zestrea edilitară 
a așezării s-a îmbogă
țit cu noi blocuri de 
îocuințe, cu spații co
merciale la parter, un 
liceu și patru școli ge
nerale, cinci grădinițe 
și un cămin de copii, o 
casă a pionierilor și a 
șoimilor patriei, o ca
să de cultură. O con
tribuție deosebită la 
viața cultural-artistică 
a orașului o aduce So
cietatea culturală „Pe
tru Rareș", în cadrul 
căreia activează un 
teatru popular, forma
ții de cor, brigăzi ar
tistice și echipe de 
dansuri. Tot aici s-a 
construit un modern 
han turistic „Răreșoa- 
ia“, s-au trasat și as-, 
faltat străzi și trotua
re, s-au amenajat 
parcuri și grădini.

-r- Hîrlăul a intrat

- DE LA C. E. C. —
de economisire, la cererea persoa
nelor îndreptățite să încaseze su
mele respective.

Depunătorii La C.E.C. au dreptul 
să dispună timp nelimitat nu 
numai de sumele depuse, ci și de 
dobînzile și ciștigurile obținute, 
acestea fiind imprescriptibile. Su
mele reprezentind dobînzile spo
resc cu trecerea timpului, acestea 
fiind adăugate anual la soldul 
depunerilor. Astfel, dobînzile pro
duc la rîndul lor alte dobînzi.

AVANTAJELE ECONOMISIRII 
PE LIBRETUL DE ECONOMII 

CU CIȘTIGURI
Spiritul de economie, un atribut 

al cumpătării și înțelepciunii omu
lui a pătruns astăzi in rîndurile 
populației de 11 orașe și sate.

Cele peste 22 de milioane de 
librete de economii existente în 
prezent asupra cetățenilor consti
tuie o dovadă elocventă în acest 
sens. Este bine cunoscut faptul că 
in dorința de a satisface cit mai 
deplin interesele depunătorilor. 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni și-a diversificat instrumen
tele de economisire și gama de 
avantaje pe care le acordă celor 

tora, economisirii și valorificării lor. 
Drept rezultat, pe ansamblul jude
țului s-au economisit, in primele 
patru luni ale anului, peste 1 000 000 
mc gaze naturale, 697 tone metal, 
5 280 mc lemn de mină și altele.

S Colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile industriale 
ale județului Vaslui acordă o aten
ție prioritară realizării la inalți pa
rametri calitativi și livrării ritmice, 
înainte de termen, a produselor 
destinate exportului. întreprinderea 
de aparate de măsură și control 
din municipiul reședință de județ, 
de exemplu, o expediat parteneri
lor de peste hotare, peste planul 
la zi, produse de mecanică fină in 
valoare de 4,6 milioane lei, iar 
tînăra întreprindere „Moldotex” 
din Huși - tricotaje în valoare de 
aproape 1,5 milioane lei.

H In cadrul susținutelor preocu
pări pentru automatizări termome- 
conice, prin creație tehnică proprie, 
colectivul filialei Sibiu ICEMENERG 
a conceput și realizat, cu apara
tură românească, o modernă insta
lație pentru aprinderea și su
pravegherea automată a flăcă
rii la cazonele termocentralelor, 
inclusiv a celor cu combustie mix
tă. Noua instalație, prin care se 
realizează un grad sporit de sigu
ranță în exploatare, precum și re
nunțarea la importuri, este desti
nată termocentralei de la Turceni.

acum într-o .mouă- iis- 
tapă de dezvoltare — 
ne spune tovarășul 
Paul Iancu, președin
tele consiliului orășe
nesc al Frontului De
mocrației și Unității 
Socialiste. Se află in 
construcție noi obiec
tive industriale și ale 
cooperației meșteșugă
rești și urmează să 
mai fie date in folo
sință anul acesta 100 
de noi apartamente. 
La blocul 8, cu 38 de 
apartamente, cetățenii 
îi ajută pe construc
tori la grăbirea lucră
rilor. In acest an, va
loarea lucrărilor efec
tuate prin muncă pa
triotică se va ridica la 
peste 30 milioane de 
lei, cu 5 milioane lei 
mai mult decît anul 
trecut. Cu toții dorim 
ca orașul nostru să fie 
mai frumos, mai în
floritor.

Manolo CORCAC1 
corespondentul 
„Scînteii"

care își încredințează banii spre 
păstrare la C.E.C.

Depunătorilor care doresc ca 
sumele lor să sporească prin cîști- 
guri in bani. Casa de Economii și 
Consemnațiuni le oferă, alături de 
alte instrumente de economisire — 
libretul de economii cu ciștiguri. 
Depunătorii care utilizează acest 
libret de economii beneficiază de 
importante ciștiguri, din dobinda 
anuală de 4,5 la sută care se 
acordă prin trageri la sorți tri
mestriale.

La o tragere la sorți trimestrială 
se . acordă la fiecare 1 000 de li
brete, cite 20 ciștiguri in bani, 
între 250 la sută și 25 la sută, cal
culate față de soldul mediu tri
mestrial al libretelor ieșite ciștigă- 
toare. Cîștigul maxim acordat la 
deounerile pe aceste librete are o 
valoare de 50 000 de lei.

Este important de reținut că 
dreptul de încasare a cîștigurilor 
in bani il au titularii libretelor de 
economii cu ciștiguri, care au un 
sold mediu trimestrial de cel puțin 
20 de lei.

Libretele de economii cu cîști- 
guri se emit de oricare unitate 
proprie C.E.C. și de oficiile poș
tale autorizate.

Cronica
Simbătă seara a sosit în Capitală 

delegația Mișcării Revoluționare Na
ționale pentru Dezvoltare din Ruan
da, condusă de Habymana Bonaven
ture, secretar general al mișcării, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., efec
tuează o vizită în țara noastră.

La sosirea pe aeroportul Otopeni 
delegația a fost întimpinată de tova
rășul Petru Enache, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai Ni- 
colae, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent Jules Kananura, 
ambasadorul Republicii Ruandeze în 
țara noastră.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

13 mai, ora 21 — 16 mai. ora
21. In țară : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros. tn 
primele zile vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă, mai 
ales In vestul și sudul țării, apoi ploile 
se vor restrînge ca arie. Vintul va su
fla slab pînă la moderat, cu intensi

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Adaptarea vitezei Ia condițiile 

meteorutiere
Suprafața alunecoasă a șoselelor, 

ca urmare a ploilor, reduce gradul 
de aderență a pneurilor, ceea ce de
termină creșterea substanțială a dis
tanței necesare opririi oportune a 
autovehiculelor. în condițiile carosa
bilului umed sporește considerabil și 
pericolul derapării autovehiculelor. 
Circulind cu viteză neadaptată la șo
seaua alunecoasă din cauza ploii pe 
ruta Lipova — Bata, șoferul S. I. Tra
ian a scăpat de sub control autotu
rismul 2-AR-9 013, care a trecut pe 
sensul opus de mers și a accidentat 
grav un pieton.

Cu toate că marea majoritate a 
conducătorilor auto dovedesc pru
dență, mai există unii, ca, de exem
plu, Nicolae Duma, care a fost sur
prins circulind cu autocamionul 
24-B-4 678 cu 90 kilometri pe oră (!) 
pe șoseaua București — Călărași, iar 
prin localitatea Fundulea a trecut cu 
70 kilometri pe oră pe lingă un au
tobuz aflat în stație, din care cobo
rau călători. Nu este greu de închi
puit urmările pe care le-ar fi putut 
genera excesul de viteză al șoferului 
respectiv în cazul in care un călător 
ar fi traversat șoseaua prin fața au
tobuzului oprit. Se impune, prin ur
mare, reglarea permanentă a vitezei 
autovehiculelor în funcție de factorii 
ce concură la siguranța rutieră (sta
rea și configurația drumului, gradul 
de vizibilitate, intensitatea traficului 
etc.), pentru ca șoferul să păstreze 
permanent controlul asupra mașinii 
și să fie oricind în stare să o 
oprească fără a pune în pericol si
guranța circulației. De asemenea, 
trebuie avut in vedere și faptul că

ȘTIRI SPORTIVE
RUGBI s Azi, Selecționata 

divizionară A - Scoția
Echipa Scoției, cîștigătoarea ulti

mei ediții a „Turneului celor cinci 
națiuni", joacă astăzi Ia București 
primul meci din turneul pe care-1 
întreprinde în tara noastră, in com
pania unei selecționate divizionare A.

întîlnirea va avea loc la stadionul 
din „Parcul copilului", de la ora 17, 
și va ti arbitrată de o brigadă ir
landeză — la centru I. H. Burnett.

Formația scoțiană are in rîndurile 
sale nouă dintre titularii cu care a 
obținut recenta performantă, in 
frunte cu căpitanul echipei J. Ait
ken și cu J< Renwick. în timo ce 
selecționata • divizionară cunrinde 
mai ales rugbiști de la R.C. Grivita 
roșie.

Rugbiștii scoțieni vor evolua în 
continuare Ia Constanța (16 mai), 
iar la 20 mai este prevăzut meciul 
test România-Scoția.

TIR : La București, imoortante 
competiții internaționale

Eveniment sportiv Ia București : 
astăzi, la poligonul Tunari, ora 14. 
va avea loc festivitatea de deschi
dere a unor importante 
de tir — „Cuca țărilor 
Greciei" și „CamDionatele 
ționale ale României". La 
rile ambelor 
începe luni 
și Dinamo 
comprimat).

comoetitii.
la poligoanete 
(pentru arme 

vor participa

comoetitii 
latine și 
interna- 
întrece- 

care vor 
Tunari 

cu aer 
in total

...Și în serviciile publice — o nouă calitate a muncii!
(Urmare din pag. I)
că : dar și foarte multă ordine. în 
mai multe rinduri aveam să revenim 
pe la acest ghișeu și niciodată nu 
așteptau mai mult de două-trei per
soane. Deși de la începutul anului 
pină la 20 aprilie fuseseră înre
gistrate peste 2 100 cereri de la ce
tățeni și peste 2 400 adrese de la in
stituții ; deși aici lucrează o singură 
funcționară (dar tinără, harnică, 
amabilă cu oricine i se adresează) ! 
în medie, sint luate in evidență 30— 
40 lucrări pe zi (există și zile mai 
încărcate : in 18 aprilie = 61) ; fiecare 
este înregistrată, studiată, trimisă 
serviciului cuvenit, urmărită. Con
sultăm și rubricile de „ieșire" : mai 
toate lucrările au fost soluționate in 
termene scurte. Dar și-au făcut loc 
și excepții : cetățeanul Bubă Ilie 
Octavian a solicitat, in 23 februarie, 
o copie de pe o decizie de înfiere ; 
i s-a eliberat in 22 martie. Cam 
mult, 30 de zile, pentru o simplă 
copie 1

...La Starea civilă ne face plăcere 
să constatăm că ordinea, solicitudi
nea și operativitatea sint, de aseme
nea, Ia ele acasă (chiar fără ca noi 
să fi depistat vreo .exceoție). Terme
nele de eliberare a certificatelor ar fi, 
in mod normal, de 15 zile la nașteri 
(aceasta pentru că, incepînd cu anul 
1930, s-a introdus codul numeric 
peisonal, care implică mai mult 
timp) și de 10 zile la căsătorii. D^r, 
de regulă, cetățeanul intră în pose
sia unui certificat (de naștere, spre 
exemolu) mai repede, in două-trei 
zile. Unul din ultimele certificate 
eliberate la data documentării era 
pentru fetița Pârvu Ana Maria : ac
tele fuseseră depuse în 16 aprilie, 
certificatul — ridicat in 19 aprilie ; 
la fel și pentru băiețelul Cazan An
drei (16—19 aprilie), la fel (în circa 
tiei zile) in mai toate cazurile. în

zilei
Simbătă a sosit în Capitală o de

legație parlamentară din Belgia, 
condusă de Edward Jozet Leemans, 
președintele Senatului, și Jean De- 
fraigne, președintele Camerei Repre
zentanților. care, la invitația Marii 
Adunări Naționale. întreprinde o vi
zită în țara noastră. Din delegație fac 
parte Fernand Delmotte, Lucienne 
Herman-Michielsens — senatori. Al
bert Lienard, Alfons Laridon — de- 
putați.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
parlamentarii belgieni au fost salu
tați de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, de deputați.

Era prezent Jan Frans Maes, am
basadorul Belgiei la București.

(Agerpres)

ficări izolate, de scurtă durată. la 
munte, predomlnînd din sectorul sud- 
estlc. Temperaturile maxime vor fl 
cuprinse intre 14 și 24 de grade, local 
mal ridicate, cele minime Intre 4 și 14 
grade. In București : Vreme schimbă
toare. Cer temporar noros. Va ploua 
în primele zile. Vint slab pină la mo
derat. Temperaturile maxime vor fl 
cuprinse între 18 și 22 de grade, mai 
ridicate spre sfîrșitul Intervalului, mi
nimele vor oscila între 10 și 14 grade. 
(Otilia Diaconu, meteorolog de servi
ciu).

menținerea regimului de viteză în li
mita mersului in securitate previne 
și risipa de carburanți, știut fiind că, 
pe măsura creșterii vitezei autovehi
culelor, sporește și consumul de 
benzină.

Neatenția în conducerea auto
în medie, 1 din 5 accidente de cir

culație comise din vina conducători
lor auto se datorește neatenției. 
Cercetarea mai amănunțită a feno
menului evidențiază faptul că, de 
cele mai multe ori. este vorba 
de îndreptarea atenției intr-o altă 
direcție : intoarcerea privirii către 
interlocutorul din dreapta sau, mai 
grav, către cel aflat pe bancheta din 
spate a autoturismului, manipularea 
aparatului de radio, aprinderea țigă
rii sau ridicarea celei căzute de pe 
scrumieră, așezarea unei sacoșe sau 
pachet... Pot fi înșiruite multe ase
menea aspecte. Esențial este faptul 
că, în timp ce atenția celui care se 
află la volan este îndreptată în altă 
parte, autovehiculul continuă să ru
leze. întoarcerea capului de către 
cel aflat la volan pentru a schimba 
cîteva vorbe cu pasagerul situat în 
spatele lui înseamnă cel puțin 3—5 
secunde, timp în care autovehiculul 
rulează circa 50 de metri, la viteza 
de 60 kilometri pe oră, distantă de-a 
lungul căreia pot apărea surpri
ze la tot pasul : un copil anga
jat imprudent in traversare, un 
biciclist venit de pe o stradă late
rală, o denivelare mai pronunțată a 
drumului... Surprize ce constituie tot 
atîtea momente critice și periculoase 
pentru siguranța circulației, dacă șo
ferul nu-și concentrează permanent 
atenția pentru a fi în măsură oricind 
să acționeze prompt și eficient.

310 sportive și sportivi din 16 țări. 
Probele concursului : pușcă, pisto
let. trap-skeet și tinte mișcătoare.

Amintim că Bucureștiul a mai 
găzduit de trei ori „Cupa țărilor 
latine și Greciei" (1963, 1970, 1978).

FOTBAL : Ultima etapă in divizia A
Meciurile ultimei etape a primei 

divizii se vor desfășura azi. de la 
ora 17,30. La București : Dinamo— 
SC. Bacău (stadion Dinamo) și 
Rapid — F.C. Baia Mare (stadion 
Steaua). Steaua va juca la Ploiești, 
cu Petrolul. Universitatea Craiova 
la Hunedoara, cu F.C. Corvinul, 
Snortul studențesc la Petroșani, cu 
Jiul, iar F.C. Argeș Ia Tîrgu Mureș, 
cu A.S.A. Celelalte partide : Dună
rea — Chimia. C.S. Tîrgoviște — 
F.C. Bihor — și F.C. Olt — Poli
tehnica Iași.

BOX : „Turneul celor patru"
La sala Floreasca din Caoitală va 

avea loc luni, de Ia ora 17.39, prima 
gală a „Turneului celor oatru", tur
neu la care au fost invitați cei mai 
buni pugiliști din tară. Caracterul de 
selecție pe care-1 are acest concurs 
a impus un sistem mai puțin obiș
nuit — „fiecare va boxa cu fiecare". 
Astfel, luni, miercuri și vineri, ama
torii de box vor Dutea urmări între
cerile intre oueiliștii de la catego
riile 48. 54. 60, 67, 75 și 91 kilograme, 
în timp ce marți, joi și simbătă se 
vor desfășura meciurile de la cele
lalte categorii.

tre 1 ianuarie și 20 aprilie au fost 
înminate certificate pentru 2 012 naș
teri, 585 căsătorii (ceea ce expri
mă concludent evoluția fenome
nului demografic in municipiul 
Galați). Nici unul dintre aces
tea nu a fost predat cu intirziere, 
nici unul nu a fost intocmit greșit. 
Dealtfel, datorită conștiinciozității 
deosebite și minuțiozității cu care 
lucrează funcționarele de-aici (citeva 
foarte tinere, care abia deprind spe
cificul acestei munci), nici printre 
cele 13 148 certificate de stare civilă 
eliberate in anul precedent nu s-a 
numărat vreunul care să cuprindă 
vreo eroare de înscriere — a cărei 
corectare, se știe, se poate face nu
mai prin hotărire judecătorească. Să 
mai spunem că oficiul stării civile 
vine în sprijinul cetățeanului solici
tant încă de la intrarea în clădire, 
pe citeva panouri mari de sticlă co
lorată oricine puțind citi lesne ce 
acte trebuie aduse pentru eliberarea 
unui certificat sau a altuia, plus un 
șir de extrase — pe diverse proble
me — din Codul familiei și din De
cretul 278/1968 privind ^întocmirea 
actelor de stare civilă. Cetățeanul 
gălătean s-ar bucura, desigur, dacă 
ar găsi asemenea binevenite panouri 
lămuritoare la intrarea fiecăruia 
dintre oficiile primăriei !

...La Autoritatea tutelară cetățenii 
vin in număr mai mic. acesteia adre- 
sindu-i-se mai ales instituțiile. To
tuși, e destul de lucru și aici : 912 
lucrări comolexe în primele 100 de 
zile ale anului (jumătate din ele — 
înfieri, curatele și tutșle 1 celelalte 
— diverse anchete sociale). Lucră
rile sint rezolvate fără întîrzieri și 
pentru că — in afara obișnuitei co
misii de ocrotire a minorilor — a 
fost atras să ajute și un foarte activ 
colectiv obștesc, alcătuit din deputați, 
pensionari, uteciști și citeva activiste 
de la Comitetul municipal al femei-

Mesajul de salut al P.C.R. 
adresat Congresului Mișcării Socialiste Panelene

ATENA 12 (Agerpres). — La Ate
na au continuat lucrările Congresu
lui Mișcării Socialiste Panelene 
(PASOK).

Din partea Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. mesajul de salut a fost 
prezentat de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Vorbitorul a subliniat satisfacția 
față de bunele relații de prietenie 
existente intre Partidul Comunist 
Român și Mișcarea Socialistă Pane- 
lenă, bazate pe deplină egalitate, sti
mă, încredere și respect reciproc, ex- 
primind convingerea că aceste ra
porturi se vor extinde în continuare, 
în spiritul celor convenite cu ocazia 
intîlnirilor și convorbirilor fructuoa
se dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera! al Parti
dului Comunist Român, și Andreas 
Papandreu. președintele Mișcării So
cialiste Panelene.

Sintem încredințați, a spus el in 
continuare, că dezvoltarea continuă 
a legăturilor dintre partidele noastre
— ambele partide de guvernămint
— constituie un factor important in 
extinderea și diversificarea raportu
rilor de prietenie și colaborare, da- 
tînd din veacuri îndepărtate, dintre 
România și Grecia pe plan politie, 
economic, cultural și in alte domenii, 
ca și în conlucrarea tot mai activă 
dintre cele două țări pe plan inter
național. Aceasta corespunde pe de
plin intereselor fundamentale ale 
celor două popoare ale noastre, cau
zei păcii și indenendenței. a securi
tății și colaborării în Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume.

Exprimînd sentimentele comuniș
tilor și ale poporului român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului. președintele 
Republicii Socialiste România, a sa
lutat cu bucurie opțiunea dumnea
voastră de dezvoltare pe calea so
cietății socialiste, a spus vorbitorul, 
înțelegem pe deplin că aceasta por
nește de la specificul și problemele 
Greciei, că trecerea unei țări sau 
alteia, sub o fermă sau alta, pe ca
lea socialismului nu se poate face 
decit tinînd seama de condițiile și 
realitățile din fiecare tară, potrivit 
aspirațiilor și dorințelor fiecărui po
por.

După 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, intimpinînd cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. precum și cel de-al 
Xlll-lea Congres al Partidului Co
munist Român cu noi succese în 
muncă, vorbitorul a arătat :

Partidul nostru este hotărît să facă 
totul pentru a contribui, împreună 
cu celelalte state, cu popoarele și for
țele progresiste de pretutindeni, Ia 
oprirea cursului periculos al vieții 
internaționale, la reluarea politicii 
de destindere, la încetarea cursei 
înarmărilor, și îndeosebi a înarmă
rilor nucleare. în situația actuală se 
poate afirma că problema funda

ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE f 
PENTRU DEZARMARE ȘI PACE

OLANDA: Demonstrații 
împotriva instalării 
de rachete nucleare

HAGA 12 (Agerpres). — în cadrul 
„Săptămînii de acțiune pentru pace" 
care se desfășoară in Olanda, au 
avut loc sute de manifestări la care, 
pe lingă numeroase alte categorii 
profesionale, au participat oameni 
de artă și cultură, care și-au reafir
mat, cu acest prilej, dezaprobarea 
față de instalarea de rachete nu
cleare cu rază medie tn Olanda și 
in Europa, in general, și au cerut 
retragerea celor deja amplasate.

AUSTRIA: „Săptămînă 
de acțiune pentru pace"

VIENA 12 (Agerpres). — Comite
tele pentru pace din Viena. pre
cum și din landurile Austria Inferi
oară șl Burgenland au hotărît să 
organizeze, in perioada 13—19 mai, o 
„Săptămină de acțiune pentru pace", 
transmite agenția A.P.A. Ele au lan
sat un apel pentru ca in ziua de 
18 mai să se formeze un „lanț 
uman" pe Ringstrasse — principala 
stradă care mărginește centrul vechi 
al capitalei austriece.

S El

lor. Totuși, nu face impresie bună 
faptul că — in timp ce ne aflăm in
tr-un birou al autorității tutelare — 
o solicitantă este invitată scurt și 
categoric să aștepte, fără nici o ex
plicație (ca să nu mai spunem că și 
noi — interesați tocmai de modul 
cum se lucrează cu solicitanții — am 
fi dorit să constatăm și direct, asis- 
tind la discuție 1)

...La Serviciul de arhitectură și 
sistematizare (unde se adresează ce
tățenii pentru autorizații de con
strucție și reconstrucție, de înstrăi
nare a imobilelor, de partajare, de 
racordare la rețeaua de apă și ca
nal, de amenajare a garajelor ș.a.) 
notăm următoarele : programul de 
relații cu publicul (cite trei ore de 
după-amiază in trei zile ale săptă- 
minii) este respectat, dar fără ri
gurozitate ; ne referim la o ..încăl
care" pe care am dori-o cit mai 
frecventă : sc stă de vorbă cu cetă
țeanul și in afara programului (dacă 
tot a făcut drumul 1) ; Totuși : firma 
de la intrare este atit de mică și atît 
de neobservabilă incit nu e de mi
rare că unii cetățeni se invirt prin 
jur și nu știu unde este serviciul de 
arhitectură și sistematizare ; la avi
zierul din hol sint expuse liste cu 
actele ce trebuie prezentate pentru 
orice fel de lucrare (dar listele, pe 
foi dactilografiate, mai dispar ; nu 
s-ar putea oare ca desenatorii și 
graficienii de la Arhitectură și sis
tematizare să preia inițiativa panou
rilor mari din sticlă colorată de la 
Stare civilă ?) : preocupați să vină 
mereu în intimpinarea cetățeanului, 
tovarășii de la acest serviciu (care 
eliberează autorizațiile ce depind de 
ei in două-trei săptămini de Ia pre
darea dosarului complet de către ce
tățean) se află la originea unei in
teresante inițiative : întilniri săptă- 
minale de colaborare cu alte servi
cii și instituții interesate, în cursul 

mentală a epocii noastre este opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare. Jn. primul rind la dezar
marea nucleară, asigurarea unei păci 
trainice in întreaga lume.

Ne este plăcut să subliniem în 
acest context că Declarația comună 
a președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și a 
primului ministru al Greciei. An
dreas Papandreu. din decembrie 
1983, dă expresie hotărlrii țărilor 
noastre de a acționa în comun pen
tru oprirea cursului spre agravarea 
situației din Europa, pentru înlătu
rarea pericolului nuclear și asigu
rarea securității internaționale.

Acționăm, în același timp. împreu
nă cu Grecia, cu celelalte țări din 
Balcani, pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării dintre aceste 
țări, pentru transformarea Balcani
lor intr-o zonă a bunei vecinătăți, 
fără arme nucleare și fără baze mi
litare străine. Participind activ la 
Conferința de la Atena la nivel de 
experți. România consideră că tre
buie să aibă loc noi întilniri ale re
prezentanților statelor din Balcani 
și să se treacă la pregătirea unei în- 
tîlniri la nivel înalt.

Acordînd o mare semnificație des
fășurării Conferinței de Ia Stockholm 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Euro
pa. România apreciază că trebuie să 
se depună toate eforturile pentru a 
se ajunge în etapele următoare Ia 
un acord corespunzător.

Partidul nostru, a subliniat repre
zentantul P.C.R.. militează pentru 
soluționarea problemei cipriote pe 
calea negocierilor dintre cele două 
comunități, fără nici un amestec din 
afară, pentru a se asigura convie
țuirea pașnică a populației greacă și 
turcă din insulă, independenta, 
suveranitatea, unitatea si integrita
tea Ciprului, respectarea statutului 
său de tară- nealiniată.

Consecvent liniei sale tradiționale. 
Partidul Comunist Român acordă o 
mare însemnătate și acționează 
neabătut pentru întărirea continuă 
a colaborării și solidarității cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate. cu partide și forțe democra
tice. cu toate forțele progresiste, cu 
mișcările de eliberare națională și 
antiimperialiste. cu toate popoarele 
care se pronunță pentru o politică 
de pace și colaborare Internațională. 
Ca și pînă în prezent, așezăm la 
baza acestor relații principiile egali
tății. respectării independenței fie
cărui partid, a dreptului său de a-ș! 
elabora linia politică, strategia și 
tactica de sine stătător, corespunză
tor condițiilor in care își desfășoară 
activitatea.

în încheiere, vorbitorul a dat glas 
convingerii că relațiile prietenești, 
de colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Miș
carea Socialistă Panelenă. dintre 
popoarele român și elen vor cu
noaște noi dimensiuni și a urat 
succes deplin în desfășurarea lucră
rilor congresului, in activitatea vii
toare consacrată înaintării Greciei 
pe calea progresului economic și so
cial. a dezvoltării sale democratica 
și independente.

JAPONIA: Marșul din 
Hokkaido spre Hiroshima
TOKIO 12 (Agerpres). — Din 

insula Hokkaido spre Hiroshima a 
pornit, la 12 mai, Marșul partiza
nilor păcii din Japonia. Partici- 
panții vor trece prin mai mul
te centre industriale, marșul ur- 
mînd a se încheia în orașul care a 
constituit prima victimă a unui bom
bardament atomic. Cu prilejul mar
șului. în diferite localități se vor 
organiza mitinguri, demonstrații, 
simpozioane și seminare legate de 
problemele păcii și dezarmării.

UGANDA : Alături de toate 
tortele iubitoare de pace 

ale planetei
KAMPALA 12 (Agerpres). — în 

Uganda a avut loc conferința „Pen
tru pace in întreaga lume", la care 
au luat parte reprezentanți ai Con
gresului Poporului Ugandez. ai opi
niei publice, activiști ai mișcărilor 
de tineret și studenți din aceas
tă tară. Poporul Ugandei, se spune 
in rezoluția adoptată in încheierea 
conferinței, este alături de toate 
forțele iubitoare de pace ale pla
netei in lupta împotriva cursei înar
mărilor. Documentul conține și un 
apel la încetarea imediată a fabri
cării de arme de distrugere in masă.

cărora discută solicitările cetățenilor, 
obținind și vizele pentru care altfel 
solicitanții respectivi ar fi trebuit să 
umble pe la incă trei-patru adrese.

...La circumscripția financiară 
(care nu face parte din rețeaua pri
măriei, dar este îndrumată de către 
aceasta) persistă zilnic cea mai mare 
animație : lucrări numeroase (peste 
10 000 de la începutul anului) ; in 
nici unul din repetatele noastre rai
duri nu găsim insă mai mult de 
trei-patru solicitanți la un birou. 
Fiindcă se lucrează foarte operativ. 
La un moment dat sintem martorii 
unei scene cu dublă semnificație : 
Ioana Tănase se adresează pentru o 
complicată problemă de moștenire ; 
fiindcă nu e lămurită, se irită și ri
dică glasul, reproșînd că e purtată pe 
drumuri ; abia intr-un tîrziu inter
vine șeful serviciului și o îndrumă 
spre notariat — unde, de fapt, pu
tea afla ceea ce o interesa. întîm- 
plarea arată, pe de o parte, că nu 
întotdeauna cetățenii știu exact undo 
să șe adreseze și, pe de altă parte, 
că întotdeauna ar trebui îndrumați 
de la început exact, cu calm și înțe
legere.

Concluziile raidului-anchetă le-am 
prezentat. în final, secretarului Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal Galați — tovară
șul Mihai Giosan, un tinăr jurist și 
activist cu comoetentă și autoritate, 
dornic ca „totul să meargă numai 
bine la primărie". S-a bucurat de 
impresi’le noastre bune ci privire 
Ia solicitudine și operativitate, și-a 
însușit constructiv observațiile si 
sugestiile si ne-a asigurat că la 
primăria din Galati există preocupări 
insistente pentru nerfecționarea rela
ției ''"tătean-institutie, o seamă de 
iniți-dive-proiect. în acest sens, ur- 
mînd să-și arate roadele.

Avem toate temeiurile să credem 
că așa va fi !



STRĂLUCITĂ ACȚIUNE POLITICĂ, PUTERNICĂ MANIFESTARE^ 
A VOINȚEI DE PACE SI COLABORARE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Vizitele efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Pakistan și Siria au trezit un puternic ecou 
internațional. Pe spații ample, mijloacele de 
informare în masă de peste hotare pun în

lumină semnificațiile dialogului la cel mai înalt 
nivel româno-pakistanez și româno-sirian, impor
tanța pe care o prezintă pentru continua 
ascensiune a conlucrării dintre România socia
listă și aceste state. Agențiile internaționale de 
presă, ziarele din diferite țări ale lumii, în

relatările dedicate acestor vizite, care s-au 
constituit într-o nouă și puternică afirmare a 
politicii externe constructive și dinamice a 
României socialiste, acordă o atenție deosebită 
pozițiilor exprimate de conducătorul partidului și 
statului nostru

agenția PAKISTANEZA A.P.P., 
relatind • despre convorbirile pur
tate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Moham
mad Zia-ul Haq, evidențiază pro
blematica amplă abordată de cei 
doi șefi de stat, punctele de ve
dere exprimate cu privire la ac
tuala situație internațională. „Am
bele părți au afirmat că relațiile 
interstatale pot progresa numai pe 
baza principiilor de neamestec in 
afacerile interne, de respectare a 
integrității teritoriale și de nere- 
curgere la forță sau la amenința
rea cu forța", subliniază agenția 
citată, arătind că a avut loc, de 
asemenea, un schimb de opinii pri
vind situația economică internațio
nală și s-a cerut inițierea unui 
dialog eficient in vederea stabilirii 
unei noi ordini economice interna
ționale.

In cuvîntarea rostită la Intîlnirea 
de la Karachi cu membri ai Fede
rației camerelor de comerț și in
dustrie, președintele Nicolae 
Ceaușescu a declarat că va spori 
cooperarea economică cu Pakista
nul, pe baza principiilor egalității, 
respectului suveranității și neames
tecului in treburile interne, rela
tează AGENȚIA CHINA NOUA. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că dezvolta
rea colaborării bilaterale va con
tribui și la asigurarea unui climat 
de colaborare internațională, la o 
politică de pace, relevînd că Româ
nia și Pakistanul au obținut pro
grese considerabile în cooperarea 
dintre ele. Arătind că un exemplu 
concludent în acest sens îl con
stituie rafinăria de la Karachi, 
șeful statului român și-a exprimat 
dorința să sprijine construirea unei 
noi rafinării, cu o capacitate de 
3,5 milioane tone, în Pakistan, și 
a sugerat inițierea unei colaborări 
româno-pakistaneze și pe terțe pie
țe, adaugă China Nouă. Sînt re
latate opiniile președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea ca 
țările in curs de dezvoltare — in
clusiv România și Pakistanul — să 
conlucreze activ cu celelalte țări in 
curs de dezvoltare, pentru a de
termina schimbarea actualei politici 
economice internaționale, pentru o 
nouă ordine economică mondială.

Președintele României — relevă, 
pe de altă parte, agenția China 
Nouă — in convorbirile cu pre
ședintele Pakistanului a abordat 
probleme politice regionale și in
ternaționale. Cei doi președinți au 
subliniat necesitatea de a întări 
cooperarea economică bilaterală. 
Se precizează că în timpul vizitei 
au fost semnate.-, importante.!acor
duri de cooperare ’in.o:diferite: do
menii de interes comun.

Președinții României și Pakis
tanului, Nicolae Ceaușescu și, , res
pectiv, Mohammad Zia-ul Haq, au 
dezbătut o gamă vastă de probleme, 
arată AGENȚIA IRAKIANĂ I.N.A., 
subliniind că în timpul convorbiri
lor au fost discutate în special 
căile și mijloacele de intensificare 
a cooperării bilaterale în diferite 
domenii, au fost abordate impor
tante probleme internaționale și 
regionale. Totodată, agenția irakia
nă arată că Pakistanul și România 
au semnat acorduri de cooperare 
în sectoarele economic, comercial, 
tehnic și științific, precum și în 
domeniul poștelor și telecomunica
țiilor.

Președintele României, Nicolae
Ceaușescu, s-a pronunțat pentru 
neamestec in treburile interne ale 
altor țări, încetarea cursei înarmă
rilor, soluționarea problemelor li
tigioase prin negocieri și promova
rea cooperării intre țările in curs 
de dezvoltare, se arată într-un ma

Așa cum este binecunoscut, rela
țiile dintre România și Siria cunosc 
un proces de puternică dezvoltare, 
ceea ce își găsește expresie în adîn- 
cirea și extinderea continuă a con
lucrării prietenești dintre cele două 
țări și popoare. în această evoluție 
îmbucurătoare s-a inscris ca un 
deosebit de important moment și 
vizita de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in Republica 
Arabă Siriană, la invitația secretaru
lui general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele R. A. Siriene, 
Hafez Al-Assad, și a doamnei Anisse 
Al-Assad.

Pentru poporul român, aflat în 
preajma aniversării a patru decenii 
de la actul istoric de la 23 August — 
moment de bilanț al realizărilor mă
rețe în întreaga politică internă și 
internațională — este un prilej de 
bucurie, și vie satisfacție de a con
stata, încă o dată. în strălucite forme’ 
de manifestare, înalta apreciere și 
admirație, prestigiul de care se 
bucură în Siria prietenă, ca dealt
fel pretutindeni in lume. România, 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
Aceasta și-a găsit grăitoare ex
presii în primirea caldă, priete
nească rezervată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu. 
în manifestările de deosebită stimă 
și considerație ale populației.

Desfășurate în această ambianță 
caldă, prietenească, întilnirea și con
vorbirile dintre cei doi șefi de stat 
se înscriu, prin rezultatele rodnice 
cu care s-au încheiat, reflectate în 
Comunicatul comun dat publicității, 
ca un moment de amplă semnificație 
în evoluția relațiilor româno-siriene.

Urmînd numeroaselor întilniri la 
nivel inalt care au avut loc la Bucu
rești și Damasc incepind din 1974, 
vizita în Siria a pus din nou în evi
dență importanța deosebită a relații
lor dintre cei doi președinți, rolul 
fundamental pe care l-au avut și îl 
au acordurile și înțelegerile conve
nite cu aceste prilejuri pentru dez
voltarea amnlă a prieteniei și colabo
rării pe multiple planuri româno-si
riene.

Constituie, intr-adevăr, motiv de 
reciprocă satisfacție cursul mereu 
ascendent pe care-1 cunosc relațiile 
dintre cele două țări. S-au amplifi
cat contactele dintre Partidul Co

terial transmis de AGENȚIA DE 
ȘTIRI A QATARULUI — Q.N.A.

Se fac largi referiri la pozițiile 
exprimate de președintele Nicolae 
Ceaușescu împotriva amestecului in 
treburile interne ale altor țări, a 
cursei înarmărilor, in favoarea de
zarmării nucleare. Conducătorul 
român care — continuă Q.N.A. — 
și-a exprimat serioasa îngrijorare 
în legătură cu amplasarea rachete
lor nucleare ale S.U.A. în vestul 
Europei și, ca urmare, cu contra- 
măsurile anunțate de Uniunea So
vietică, a subliniat necesitatea 
eliminării totale a rachetelor nu
cleare din Europa.

Referindu-se la problema Orien
tului Mijlociu, președintele Româ
niei a spus că Israelul trebuie să 
se retragă din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967 
și a arătat că Iranul și Irakul tre
buie să-și soluționeze litigiile pe 
calea tratativelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat necesitatea intensificării 

JLMPLE RELĂTĂRI SIE PBESEI INTEKNfîTIOMfiLE
DESPRE VIZITELE PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVAB&ȘA
ELENA CEAUSESCU, ÎN PAKISTAN ȘI SIRIA

cooperării dintre țările in curs de 
dezvoltare și elaborării unei stra
tegii comune, arată in încheiere 
agenția din Qatar.

POSTUL DE RADIO TEHERAN 
ȘI TELEVIZIUNEA IRANIANĂ au 
informat despre dialogul româno- 
pakistanez la cel mai inalt nivel, 
evidențiind însemnătatea vizitei 
pentru evoluția relațiilor dintre 
cele două țări pe multiple planuri.

Ziarul thailandez „WORLD" pre
cizează că președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Moham
mad Zia-ul Haq au abordat o arie 
largă de probleme privind relațiile 
bilaterale, situația din Orientul 
Mijlociu, din alte regiuni ale glo
bului, s-au pronunțat pentru solu
ționarea pe cale pașnică a proble
melor internaționale litigioase. Este 
pusă in evidență poziția principială 
a României referitoare la neinter
venția in treburile interne ale altor 
state, retragerea trupelor străine 
de pe teritoriile altor țări și nece
sitatea unor relații pașnice și a des
tinderii in Europa.

Referindu-se la convorbirile din
tre președintele României și pre
ședintele Pakistanului, AGENȚIA 
UNITED PRESS INTERNATIONAL 
precizează că cei doi șefi de ;Stat 
au fost de acord că relațiile inter
naționale se pot dezvolta numai 
dacă statele se conformează prin
cipiilor neamestecului, respectării 
integrității teritoriale și nerecurge- 
rii la forță. Cei doi președinți au 
făcut un schimb de opinii privind 
economia mondială și au examinat 
modalități de întărire a capacită
ții de negociere a țărilor în curs 
de dezvoltare în relațiile lor cu ță
rile industrializate, se arată în re
latarea agenției U.P.I. în convor
biri a fost abordată și problema re
zolvării datoriilor țărilor in curs 
de dezvoltare și înlăturării barie
relor care împiedică accesul aces
tor țări pe piețele țărilor indus
trializate, adaugă agenția citată.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammad Zia-ul 
Haq s-a'u întîlnit de, mai multe 
ori în ultimii ani, precizează agen
ția, arătind că România a partici
pat la cîteva proiecte economice 
importante in Pakistan.

munist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, dintre reprezentanții 
parlamentelor, organizațiilor obștești, 
economice, științifice și culturale. In 
mod deosebit s-au dezvoltat colabo
rarea economică, cooperarea in pro-, 
ducție. Astăzi, pe harta economică a 
R, A. Siriene se înalță numeroase 
obiective realizate în comun de spe
cialiștii români și sirieni, obiective 
care joacă un rol de seamă in valo
rificarea principalelor bogății ale .so
iului și subsolului. Dealtfel, por
nind tocmai de la aceste rezultate.

0 nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea prieteniei și colaborării 

multilaterale româno-siriene
conducătorii României și Siriei 
și-au exprimat hotărîrea de a 
acționa în continuare pentru a se 
asigura extinderea și diversificarea 
legăturilor de strinsă prietenie din
tre cele două țări și popoare, pen
tru a conferi raporturilor dintre ele 
durabilitate, stabilitate și dinamism 
atît pe plan politic, cit și pe plan 
economic, tehnologic și științific.

„îmi exprim convingerea, declara 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU, 
că și această vizită — deși foarte 
scurtă — se va desfășura cu cele 
mai bune rezultate, că în cadrul con
vorbirilor pe care le purtăm vom 
identifica noi posibilități pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor româno-siriene. Dorim ca, 
prin eforturi comune, să punem tot 
mai larg in valoare aceste posibili
tăți, in fo’osu! deplin al popoarelor 
noastre, al cauzei generale a colabo
rării, înțelegerii și păcii în lume".

De asemenea, președintele HAFEZ 
AL-ASSAD și-a afirmat la rîndul 
său convingerea că „actuala intîlnire 
și convorbirile care vor avea loc cu 
această ocazie vor constitui o nouă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor

Președintele Ceaușescu a. cerut 
eliminarea rachetelor nucleare din 
Europa, subliniază agenția U.P.I. 
arătind că problema dezarmării nu
cleare constituie, în opinia condu
cătorului statului român, problema 
fundamentală a epocii noastre, si 
de aceea trebuie să se ajungă la 
un acord care să ducă la elimina
rea totală a oricăror arme nuclea
re din Europa. Intr-un război nu
clear nu vor exista nici învingă
tori, nici învinși, va pieri practic 
întreaga omenire. . De asemenea, 
șeful statului român s-a pronunțat 
pentru crearea de zone fără arme 
nucleare'.

Luările de poziție ale președin
telui României în probleme majore 
ale vieții internaționale sînt rela
tate de AGENȚIA FRANCE PRES
SE, care relevă că, în toastul rostit 
la Islamabad, șeful statului ro
mân a dezaprobat amestecul în tre
burile interne ale altor state, cursa 
înarmărilor și a cerut soluționarea 
conflictelor bilaterale pe calea tra

tativelor. Agenția pune în evidență 
referirea conducătorului partidului 
și statului nostru la caracterul ex
trem de periculos al înarmărilor 
nucleare, la consecințele unui even
tual război nuclear, la necesitatea 
eliminării armelor nucleare din Eu
ropa.

Aspecte ale conlucrării româno- 
pakistaneze in domeniul economic 
sint înfățișate de AGENȚIA REU
TER, care arată că președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
evocat posibilitatea construirii unei 
noi rafinării și precizează că, in 
prezent, in Pakistan funcționează 
o rafinărie realizată cu sprijinul 
țării noastre. La întilnirea cu mem
bri ai Federației camerelor de co
merț și industrie, președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
România este gata să analizeze ori
ce cooperare cu Pakistanul în dife
rite domenii, evidențiază agenția.

Relatind despre vizita pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Pakistan. A- 
GENȚIA ASSOCIATED PRESS 
menționează rezultatele precedentei 
întîlniri româno-pakistaneze la cel 
mai înalt nivel, cursul pozitiv al 
conlucrării celor două țări în. di
verse domenii de activitate. Infor- 
mînd despre convorbirile româno- 
pakistaneze la nivel înalt. Associa
ted Press relevă că președintele 
României și președintele Pakista
nului au discutat o gamă largă de 
probleme privind, pacea și securi
tatea din diferite regiuni ale lumii 
și au fost de acord că relațiile din
tre state se pot dezvolta numai pe 
baza neamestecului în treburile in
terne.

Un spațiu amplu a fost acordat 
în emisiunile sale de către agenție 
cuvîntării rostite de președintele 
României la întilnirea cu oameni 
de afaceri pakistanezi, membri ai 
Federației camerelor de comerț și 
industrie din Pakistan, cuvintare 
în care a cerut distrugerea tuturor 
armelor nucleare de către națiunile 
care le posedă, și a arătat că Româ
nia, se opune proliferării de arme 
nucleare și utilizării lor, se pro

de prietenie și cooperare între cele 
două țări ale noastre. în ce ne pri
vește, mulțumim prietenilor români 
pentru contribuția lor la punerea in 
practică a celor convenite între Re
publica Arabă Siriană și Republica 
Socialistă România, pentru realiza
rea unui număr de proiecte în dome
niul dezvoltării economice în țara 
noastră".

Se poate aprecia că in mod cert 
rezultatele acestei vizite răspund din 
plin intereselor reciproce de progres 
atît ale României, cit și ale Siriei. 

In acest spirit, convorbirile dintre 
cei doi șefi de stat și-au găsit ma
terializare intr-o serie de înțelegeri 
menite să dea un nou impuls colabo
rării dintre cele două țări pe cele 
mai diverse planuri. Se are astfel în 
vedere dezvoltarea în continuare a 
conlucrării în diferite domenii ale 
vieții economice, prin realizarea 
proiectelor și programelor comune 
de cooperare. în acest sens, s-a ce
rut Comisiei mixte, guvernamentale 
româno-siriene să depună în conti
nuare eforturi pentru a se găsi for
mele și. căile cele mai corespunză
toare in vederea promovării susți
nute a colaborării, pentru soluționa
rea unor probleme care mai afectea
ză larga dezvoltare a relațiilor potri
vit posibilităților de care dispun cele 
două țări. O asemenea dezvoltare, 
așa cum s-a subliniat’în timpul con
vorbirilor. este în interesul și in fo
losul ambelor popoare.

în același timp, în cursul convor
birilor oficiale a avut loc un 
aprofundat schimb de vederi cu pri
vire la unele aspecte ale vieții in
ternaționale. S-a evidențiat în acest 
sens că în problemele principiale.

nunță in favoarea folosirii energiei 
atomice in scopuri pașnice.

Informind despre vizita de prie
tenie a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Siria, AGEN
ȚIA A.D.N. din Republica Demo
crată Germană subliniază faptul 
că în cursul convorbirilor avute cu 
președintele Hafez Al-Assad a fost 
exprimat sprijinul pentru convo
carea unei conferințe in vederea 
soluționării problemei Orientului 
Mijlociu, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

Relatind despre desfășurarea con
vorbirilor româno-siriene la cel 
mai inalt nivel AGENȚIA CHINA 
NOUA evidențiază dezvoltarea co
laborării economice dintre cele două 
țări. Cei doi președinți, arată agen
ția citată, s-au declarat in sprijinul 
organizării unei conferințe interna
ționale sub egida O.N.U., cu parti
ciparea părților interesate, inclusiv 
a O.E.P., în vederea soluționării 
problemelor existente în Orientul 
Mijlociu, inclusiv a problemei pa
lestiniene.

AGENȚIA EGIPTEANA DE 
PRESĂ M.E.N. a difuzat informații 
în legătură cu convorbirile oficiale 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
Al-Assad.

De asemenea, AGENȚIA KU- 
WEITIANĂ KUNA, informind 
despre noul dialog dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad a arătat că au fost exa
minate stadiul relațiilor bilaterale 
și mijloacele dezvoltării lor în 
toate domeniile, precum și eveni
mentele din Orientul Mijlociu șl 
Liban.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și-a încheiat vizita in 
Siria, în cursul căreia, împreună 
cu președintele sirian, Hafez Al- 
Assad, a abordat situația din 
Orientul Mijlociu, in special criza 
din Liban, se arată în relatarea 
transmisă de AGENȚIA FRANCE 
PRESSE.

AGENȚIA ASSOCIATED PRESS 
subliniază, pe de altă parte, că 
președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Hafez Al-Assad și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
extinderea cooperării dintre țările 
lor, bazată pe avantaj reciproc.

în cursul dialogului româno-si- 
rten la cel mm înalt nivel, scrie 
AGENȚIA REUTER, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, s-a 
pronunțat în favoarea unor nego
cieri vizirid instaurarea unei păci 
juste și trainice în Orientul Mijlo
ciu, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, la soluționarea problemei pa
lestiniene, crearea unui stat pales
tinian independent. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, relevă Reuter, 
a sprijinit ideea convocării unei 
conferințe internaționale sub egida 
O.N.Ui, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a 
O.E.P.

Relatind despre convorbirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad, 
consacrate relațiilor bilaterale și 
evoluției situației internaționale și 
regionale. UNITED PRESS INTER
NATIONAL prezintă pozițiile -ex
primate de conducătorul statului 
nostru în problema soluționării si
tuației din Orientul Mijlociu, men- 
ționînd, între altele, că președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale în problema Orien
tului Mijlociu.

(Agerpres)

fundamentale, pozițiile României și 
Siriei sint asemănătoare sau foarte 
apropiate — Ia aceasta contribuind 
schimburile de vederi, intîlnirile sis
tematice, relațiile bune dintre cei 
doi președinți.

Pornind de la situația gravă exis
tentă in viața internațională, a fost 
subliniată necesitatea unor eforturi 
sporite din partea tuturor statelor 
pentru reluarea politicii de destin
dere și pace.

S-a arătat că o serioasă preocupare 
provoacă situația care s-a creat pe

continentul european, în urma trece
rii la amplasarea rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune ale S.U.A. 
în țări din vestul Europei și, ca ur
mare, a trecerii de către Uniunea 
Sovietică la contramăsurile nucleare 
anunțate. Așa cum sublinia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in 
toastul rostit la dineul oferit de pre
ședintele Siriei, interesele tuturor 
popoarelor cer să se facă totul pen
tru oprirea realizării acestor măsuri — 
și de o parte, și de alta — să fie re- 

- luate tratativele dintre Uniunea So
vietică și S.U.A, în vederea realiză
rii unui acord care să ducă la eli
minarea totală a rachetelor cu rază 
medie de acțiune și apoi a celorlalte 
arme nucleare din Europa și din în
treaga lume.

în mod firesc, un Ioc important in 
cursul convorbirilor l-a ocupat si
tuația încordată din Orientul Mijlo
ciu. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat și cu acest prilej poziția 
consecventă a României privind ne
cesitatea trecerii la negocieri in ve
derea instaurării unei păci globale, 
trainice și juste in zonă, care să 

. ducă la retragerea Israelului din te-

Manifestări 
culturale consacrate 

țării noastre
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 

Institutul de limbi romanice al Uni
versității Jagelone din Cracovia a 
avut loc o seară de cultură româ
nească, consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România. A fost 
reliefată importanța deosebită a eve
nimentului de la 23 August 1944. Stu
denții catedrei au prezentat referate 
și au recitat traduceri proprii din 
creația unor scriitori români contem
porani.

PARIS 12 (Agerpres). — La Uni
versitatea Sorbona nouă din capitala 
Franței s-au desfășurat, in perioada 
9—11 mai, lucrările colocviului inter
național „Prezența culturală a Româ
niei in Franța și Italia". Colocviul a 
reunit un mare număr de cadre uni
versitare, cercetători din domanial 
literaturii comparate și lingvisticii, 
scriitori, oameni de artă și cultură 
din Franța, Italia și România.

In cuvîntul de deschidere, pre
ședintele universității, prof. Henri 
Behar, precum si directorul secției 
de itallană-română a acesteia, prof. 
Pierre Laroche, au subliniat atenția 
și interesul deosebit de care se bucu
ră studiul limbii și civilizației româ
ne in Franța și Italia, importanța 
creseîndă care se acordă dezvoltării 
prezenței culturale românești în a- 
ceste țări. In cadrul colocviului au 
fost prezentate 25 de comunicări care 
au tratat, în principal, aspecte ale 
promovării culturii, artei, limbii și 
literaturii românești in Franța si 
Italia.

La biblioteca română a Universită
ții Sorbona nouă a avut loc verni
sajul unei expoziții de carte. La loc 
de cinste au fost prezentate operele 
președintelui Nicolae Ceaușescu

Au fost organizate, de asemenea, o 
bogată expoziție de costume populare 
românești și artizanat, audiții de 
muzică populară românească, precum 
și o seară de poezie românească con
temporană.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — Pe 
scena Teatrului „Radnoti Miklos" din 
Budapesta a avut loc o seară de poe
zie românească contemporană. In ca
drul manifestării, care s-a bucurat de 
un deosebit succes, artiști de presti
giu din București și Budapesta au 
recitat în limbile română și ungară 
din operele lui Tudor Arghezi, Lu
cian Blaga, Ana Blandiana, Letay 
Lajos, Marin Sorescu. Au luat parte 
oameni de cultură și artă din capi
tala ungară. A fost prezent Victor 
Bolojan, ambasadorul țării noastre la 
Budapesta.

LA O.N.U.
Rezoluție 

a Consiliului 
de Securitate 

în problema cipriotă 
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).

— La încheierea dezbaterilor asupra 
situației din Cipru, inițiate la cere
rea președintelui cipriot, Spyros Ky- 
prianou, Consiliul de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite a a- 
doptat o rezoluție in care condamnă 
toate „acțiunile secesioniste" din 
insulă, declarindu-le „ilegale și lip
site de valabilitate". De asemenea, 
toate statele — arată documentul — 
sînt chemate „să respecte suverani
tatea, independența, integritatea te
ritorială, unitatea și statutul neali
niat ale Republicii Cipru".

Consiliul de Securitate reafirmă 
mandatul de bune oficii al secreta
rului general al O.N.U., căruia îi 
cere să întreprindă noi eforturi pen
tru a obține o rezolvare globală a 
problemei cipriote, in conformitate 
cu principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite și prevederile stabi
lite în rezoluțiile pertinente ale 
O.N.U.

ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, la soluționarea pro
blemei palestiniene, inclusiv la rea
lizarea unui stat palestinian inde
pendent. Șeful statului român a sub
liniat din nou că este timpul ca po
porul palestinian să aibă o patrie a 
sa, să-și poată organiza viața în 
deplină libertate și independență, 
așa cum dorește el.

Un rol important în reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu ar 
putea avea, în opinia țării noastre, 
organizarea unei conferințe interna
ționale sub egida O.N.U., la care să 
participe toate țările interesate, in
clusiv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei —' ca reprezentant unic și 
legitim al poporului palestinian — 
Uniunea Sovietică și S.U.A., precunj 
și alte țări care pot contribui la so
luționarea problemelor din zonă.

în ceea ce privește situația din 
Liban, președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că România se pronunță 
pentru retragerea fără condiții a 
trupelor israeliene din această țară, 
pentru o înțelegere între forțele po
litice și sociale libaneze, care să des
chidă calea unei largi reconcilieri 
naționale, în vederea asigurării in
dependenței naționale, a unității și 
integrității Libanului.

în cadrul dialogului la nivel inalt 
au fost abordate și alte aspecte im
portante ale actualității internațio
nale — necesitatea opririi cursei 
înarmărilor și trecerea Ia dezarmare, 
intensificarea eforturilor pentru li
chidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, solidaritatea cu lupta pen
tru lichidarea colonialismului, neo- 
colonialismului și a politicii de a- 
partheid, acordarea independenței 
Namibiei, creșterea rolului O.N.U. 
în viața internațională — reliefin- 
du-se ample posibilități de conlucra
re între România și Siria pe arena 
internațională,

Prin rezultatele deosebit de rod
nice, prin ideile și conclbziile pe care 
le-au pus în evidență, vizitele in cele 
două țări prietene se înscriu ca o 
nouă și strălucită acțiune politică a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, salutată cu vie satisfac
ție și deplină aprobare de opinia 
publică din țara noastră, cu convin
gerea că aceasta slujește interese
lor poporului român și popoarelor 
țărilor vizitate, cauzei păcii, inde
pendenței și colaborării in întreaga 
lume.

Nicolae N. LUPU

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN
ROMA 12 (Agerpres). — Sub de

viza : „Pentru o societate dreaptă, 
pentru o guvernare democratică", la 
Verona s-au deschis lucrările celui 
de-al 43-lea Congres al Partidului 
Socialist Italian (P.S.I.).

La congres participă peste 900 de 
delegați din partea organizațiilor re
gionale și provinciale ale P.S.I., pre
cum și invitați din partea celorlalte 
partide politice italiene din arcul 
constituțional, a sindicatelor și a 
unor organizații obștești. De aseme

Cuvîntul de sulul
u! reprezentantului P.C.R.

ROMA 12 (Agerpres). — Lucrările 
celui de-al 43-lea Congres al Parti
dului Socialist Italian (P.S.I.) au 
continuat, simbătă. în plen, dezba
terile concentrindu-se asupra rapor
tului secretarului general al P.S.I, 
cu privire la activitatea partidului 
în perioada care s-a scurs de la con
gresul anterior.

Delegațiile unor partide muncito
rești, comuniste, socialiste, social- 
democrate, reprezentanții unor miș
cări de eliberare națională, care 
asistă la lucrări, au adresat Congre
sului P.S.I. saluturi.

Din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a oa
menilor muncii din țara noastră, 
participanților la cel de-al 43-lea 
Congres al P.S.I., militanților parti
dului le-a fost transmis un cald 
salut prietenesc de către reprezen
tantul P.C.R.. tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. adre
săm un călduros salut prietenesc și 
urări de succes participanților la cel 
de-al 43-lea Congres al Partidului 
Socialist Italian.

Partidul Comunist Român, oame
nii muncii din România urmăresc cu 
profund interes activitatea Partidu
lui Socialist Italian, consacrată pro
movării și întăririi unității de ac
țiune a forțelor muncitorești, revo
luționare și democratice naționale, 
în scopul înfăptuirii aspirațiilor de 
progres și bunăstare ale clasei mun
citoare, ale poporului italian, a unor 
transformări înnoitoare în societatea 
italiană.

Folosim și acest prilej pentru a 
sublinia cu satisfacție cursul ascen
dent al relațiilor tradiționale de 
prietenie statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Italian, relații bazate pe stimă, 
încredere și înțelegere reciprocă, la 
a căror dezvoltare o contribuție de 
seamă au adus-o întilnirile și con
vorbirile rodnice dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Bettino Craxi. 
Bunele raporturi dintre partidele 
noastre — ambele partide de guver
nământ — constituie un factor im
portant al extinderii și diversificării 
colaborării româno-italiene pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii, cores
punzător intereselor celor- două po
poare, cauzei destinderii și securi
tății în Europa și în lume.

Poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. depune 
eforturi susținute în vederea trece
rii tării într-o nouă etapă de dez
voltare, realizării unei noi calități a 
muncii și vieții întregului popor. 
Acționînd cu hotărîre pentru înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
nostru, oamenii muncii din Româ
nia. fără deosebire de naționalitate, 
întîmpină in acest an cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944, pre
cum și cel .de-al XIII-Iea Congres 
al Partidului Comunist Român cu 
noi succese în construcția societății 
socialiste. Acordăm o atenție deose
bită creșterii și modernizării forțe
lor de producție, sporirii eficienței 
economiei, accentuării caracterului 
intensiv al dezvoltării industriei și 
ridicării nivelului său calitativ, înfăp
tuirii noii revoluții agrare, asigurării 
independenței energetice a țării, ridi
cării nivelului de bunăstare materială 
și spirituală a poporului. De aseme
nea, partidul nostru acționează cu 
consecventă pentru adîncirea și per
fecționarea democrației socialiste.

Congresul dumneavoastră are loc 
intr-un moment cînd in viața inter
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- ve scurt
MARI MANIFESTAȚII DE PRO

TEST ÎN CHILE. în "Contextul unor

I puternice măsuri represive luate de 
autorități, la Santiago de Chile și 
in alte localități din țară au avut 
loc ample manifestații de protest 
împotriva politicii social-economice 

I a regimului militar chilian, pentru 
revenirea țării Ia un guvern civil și 

| o viață politică democratică — 
transmit agențiile Prensa Latina, 
I.P.S. și France Presse. împotriva 

I intervenției brutale a forțelor poli
țienești, manifestanții au ridicat ba
ricade. în cursul înfruntărilor au 
fost înregistrați morți și răniți. 

| RATA DOBÎNZILOR ÎN S.U.A.
VA CONTINUA SĂ CREASCĂ 

| ANUL ACESTA ȘI ANUL VIITOR, 
ca urmare a influențelor impor- 

1 tantului deficit al bugetului fede
ral asupra pieței creditelor — se 

| arată intr-un studiu elaborat de o 
| organizație particulară a directori

lor executivi ai. principalelor cor- 
porații americane. Autorii studiu
lui prevăd majorarea succesivă a 

I ratei dobinzii preferențiale a ma
rilor bănci particulare americane 

j pină la 15 la sută.^șnul viitor.
PENTRU APĂRAREA LOCURI- 

. LOR DE MUNCĂ. Muncitorii de 
I la șantierele navale din Spania au 
1 început o grevă de 24 de ore in 

semn de protest împotriva proiecte- 
I lor de reducere substanțială a locu- 
I rilor de muncă în acest sector de 

activitate, informează agenția Reu- 
1 ter. Potrivit agenției, realizarea 
I proiectelor respective s-ar putea 

solda cu concedierea a aproxima- 
| tiv 20 000 de persoane.

ALEGERI LEGISLATIVE ÎN 
. EGIPT. La 27 mai urmează să 
j aibă loc. in Egipt alegeri legisla

tive, informează agenția France 
I Presse. 13 milioane de alegători sînt 

nea, iau parte peste 55 de delegații 
ale unor partide muncitorești, comu
niste, socialiste, reprezentanți ai 
unor mișcări de eliberare națională, 
invitați de P.S.I.
. Partidul Comunist Român este re
prezentat la Congresul Partidului So
cialist Italian de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R, 

Raportul la congres a fost prezen
tat de secretarul general al P.S.I., 
Bettino Craxi.

națională s-a ajuns la o încordare 
deosebit de gravă. Pe de o parte a- 
sistăm la mari prefaceri revoluțio
nare, sociale și naționale, concreti
zate in afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor de a pune capăt 
politicii imperialiste de dominație și 
asuprire, de a ■fi stăpîne pe soarta 
lor, pe bogățiile naționale, de a-și 
asigura dezvoltarea liberă, indepen
dentă, fără nici un amestec din afa
ră. Pe de altă parte, se manifestă 
politica de reîmpărțire a lumii in 
zone de influență, se ascut contra
dicțiile intre diferite state și grupări 
de state, se perpetuează și apar noi 
conflicte și stări de tensiune care 
creează mari pericole pentru secu
ritatea, pacea și independența po
poarelor. în aceste condiții, proble
ma fundamentală a epocii contempo
rane o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare 
și, in primul rind, la dezarmarea nu
cleară, reluarea cursului spre destin
dere, înțelegere și colaborare între 
state.

în aceste împrejurări, partidul și 
statul nostru consideră că este ne
cesar să se oprească amplasarea ra
chetelor americane in Europa și, tot
odată, aplicarea contramăsurilor a- 
nunțate de U.R.S.S. Trebuie să se 
facă totul pentru a determina S.U.A. 
și U.R.S.S. să reia negocierile cu 
privire la rachetele cu rază medie 
de acțiune, iar la Geneva să se ajun
gă la o înțelegere care să deschidă 
perspectiva eliberării continentului 
de arme nucleare. în același timp, 
este necesar ca țările din cele două 
blocuri militare, precum și alte sta
te europene, să participe sub o for
mă sau alta la tratative, să-și adu
că contribuția la realizarea unui a- 
cord.

Inițiativele și acțiunile întreprinse 
de partidul și statul nostru, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu vizează 
întreprinderea unor măsuri urgente 
care să împiedice proliferarea arme
lor atomice pe continent, să ducă la 
înghețarea cursei înarmărilor, la eli
berarea continentului nostru de orice 
fel de arme^ nucleare, la întărirea 
păcii și securității popoarelor euro
pene și ale întregii lumi.

Partidul și statul nostru acordă o 
mare importanță desfășurării Confe
rinței pentru măsuri de incredere și 
securitate și pentru dezarmare in 
Europa. în prima etapă a Conferinței 
de la Stockholm s-au formulat o serie 
de propuneri importante. Pe această 
bază trebuie să se acționeze pentru a 
se ajunge la un acord corespunzător 
în fazele Următoare.

Pornind de la premisa că un factor 
agravant al climatului internațional 
îl constituie fenomenul subdezvoltă
rii, inechitățile și anomaliile din ra
porturile economice internaționale, 
România socialistă militează activ 
pentru înfăptuirea unei noi ordini 
economice. în lume, care să favori
zeze progresul mai rapid al țărilor 
sărace, atenuarea crizei mondiale, 
întărirea stabilității economice și po
litice pe planeta noastră.

Partidul Comunist Român consi
deră că pentru soluționârea proble
melor complexe ale zilelor noastre o 
importanță deosebită au înțelegere? 
și colaborarea, pe bază de egalitate și 
respect reciproc,' între partidele co
muniste și partidele socialiste, social- 
democrate, alte forțe muncitorești, 
democratice pe platforma largă a 
luptei pentru libertate și indepen
dență națională, pentru destindere și 
colaborare, pentru pace și progres în 
Europa și în lume.

în încheiere, tovarășul Emil Bobu 
a reafirmat dorința ca raporturile de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.S.I., dintre cele două țări și po
poare să se dezvolte și să, se adin- 
cească in viitor spre binele reciproc, 
al cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

chemați în fața urnelor pentru. a I 
desemna cei 448 depiitați ai Adu
nării Poporului — parlamentul 
egiptean.

ACCIDENTE DE MUNCA. în 
cursul anului 1983, . numărul acei- i 
dehtelor de muncă înregistrate în I 
Elveția a fost de 233 000, potrivit 
datelor publicate de Uniunea Sin
dicatelor Elvețiene. Numărul dece- I 
sejor datorate accidentelor de mun- • 
că a fost, anul trecut, de 294.

TREI NOI MIȘCĂRI SEISMICE | 
s-au înregistrat simbătă in sudul 
Italiei. Potrivit unui comunicat dat . 
publicității la Roma, de Ia incepu- I 
tul săptăminii, in zonele sudice ale 
Italiei s-au produs peste 100 de 
seisme, soldate cu victime și in- I 
semnate pagube materiale. Cel I 
puțin 20 000 de persoane au rămas 
fără adăpost. i

PROIECTAREA UNOR BARAJE
ÎN SINAI. Experți egipteni și in- . 
ternaționali studiază posibilitățile ’ I 
de construire a mai multor baraje • 
în Peninsula Sinai, care să per
mită colectarea apelor provenind | 
din ploile torențiale în văi înainte | 
de a inunda pămînturile fertile din 
cîmpie. Cel mai mare baraj de . 
acest fel este prevăzut la Deika, [ 
scrie ziarul „The Egyptian Ga- 1 
zette". ’

CAMPANIE DE PLANTĂRI DE I 
ARBORI. Ca răspuns la apelul gu
vernului de înlăturare, a urmărilor ■ 
secetei ce afectează zona Sahelului, | 
în Volta Superioară s-a organizat 
o amplă campanie de plantări de T 
arbori și de construire a unor sis- I 
teme de irigații. Astfel, în zonele • 
rurale s-au constituit cooperative 
pentru desfășurarea în comun a I 
unor ample lucrări agrotehnice și | 
de consolidare a stratului produc
tiv al solului. ,
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