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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii
Socialiste
România, a primit, vineri, pe cunos
cutul publicist și editor Louis Na
gel, directorul Editurii Nagel din
Paris, care efectuează o vizită în țara
noastră.
Adresînd cele mai vii mulțumiri
pentru întrevederea acordată, pentru
posibilitatea de a vizita din nou
România, oaspetele a rugat pe condu
cătorul partidului și statului nostru
să primească, în semn de' profundă
stimă și prețuire, un exemplar oma

gial a! cărții „Adevărata Românie a
Iui Ceaușescu", publicată anul trecut
în Editura Nagel. Editorul francez
și-a exprimat adînca admirație față
de realizările remarcabile ale po
porului român, față de politica pro
movată de România pe plan interna
țional și a subliniat prestigiul deo
sebit de care se bucură în întreaga
lume președintele Nicolae Ceaușescu
pentru activitatea sa neobosită con
sacrată progresului multilateral al
țării, cauzei păcii și destinderii, în

tăririi prieteniei și colaborării între)
națiuni.
Tovarășul , Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru volumul, oferit șl a
subliniat că apariția acestei lucrări,
dedicată realităților din România de
azi, constituie încă o contribuție la
mai buna cunoaștere a țării noas
tre în Franța, la întărirea tradițio
nalelor legături de prietenie dintre
popoarele român și francez.
întrevederea s-a desfășurat tntr-o
atmosferă cordială.
'.
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu Eveniment editorial de semnificație majoră,

contribuție teoretică remarcabilă în slujba
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
progresului multilateral al patriei
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, s-a desfășurat, vineri,
1 iunie, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic
Executiv a aprobat componența delegației
române care va participa la Consfătuirea
economică la nivel înalt a țârilor membre
ale Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, ce va avea loc la Moscova, la ju
mătatea lunii iunie a.c. De asemenea, Co
mitetul Politic Executiv a discutat și apro
bat punctul de vedere al delegației noas
tre pentru ședința a XXXVIII-a extraor
dinară a sesiunii C.A.E.R.
Comitetul Politic Executiv a exprimat
convingerea că întîlnirea la nivel înalt,
pe problemele economice, 'înțelegerile la
care se va ajunge vor contribui la perfec
ționarea colaborării și cooperării in cadrul
C.A.E.R., în interesul dezvoltării economico-sociale a fiecărei țări membre, al edificării cu succes a noii orînduiri, al în
tăririi forței și prestigiului socialismului in
lume.
In continuare, în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a prezentat o
informare cu privire la vizita oficială de
prietenie efectuată în țara noastră, în pe
rioada 22—25 mai, de general Gnassingbe
Eyadema, președintele fondator al Adună
rii Poporului Togolez, președintele Repu
blicii Togoleze.
Comitetul Politic Executiv a aprobat, în
unanimitate, rezultatele vizitei, ale convor
birilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și general Gnassingbe Eyadema, apre
ciind că Declarația comună semnată de

cei doi președinți, celelalte documente în
cheiate reprezintă o importantă contribu
ție la extinderea relațiilor de prietenie și
colaborare dintre România și Togo, ser
vesc interesele celor două popoare, poli
tica de pace, destindere, independență
națională și colaborare intre națiuni. A
fost subliniată însemnătatea deosebită a
hotărîrilor luate de cei doi președinți cu
privire la dezvoltarea mai dinamică a co
laborării româno-togoleze in domeniile
politic, economic, tehnico-științific, socialcultural, a cooperării in producție, la di
versificarea schimburilor comerciale, apreciind că acestea sînt în avantajul re
ciproc al celor două țări și popoare, al
dezvoltării lor libere și independente pe
calea progresului economic și social.
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă
apreciere poziției exprimate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cadrul schimbului
de păreri referitor la problemele esen
țiale ale vieții internaționale actuale,
subliniind importanța concluziilor la care
s-a ajuns cu privire la necesitatea întă
ririi conlucrării și unirii eforturilor popoa
relor, ale forțelor înaintate din întreaga
lume în lupta pentru oprirea agravării si
tuației internaționale și cursului spre con
fruntare și război, pentru promovarea
unei politici de destindere și colaborare,
de respect al independenței naționale, de
pace. însușindu-și întrutotul aprecierea că
problema fundamentală a epocii noastre
o constituie oprirea cursei înarmărilor,
trecerea la măsuri concrete de dezarmare,
îndeosebi de dezarmare nucleară, Comi
tetul Politic Executiv a subliniat atenția
acordată, în timpul convorbirilor, necesi
tății de a se face totul pentru a se ajunge

Io înțelegeri corespunzătoare privind eli
minarea rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune și a oricăror arme
nucleare din Europa.' In același timp, a
fost pusă in evidență însemnătatea pe
care președinții Nicolae Ceaușescu și
Gnassingbe Eyadema au atribuit-o luptei
popoarelor de pe continentul african
pentru lichidarea politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, a rasismului
și politicii de apartheid, soluționării pe
cale politică, prin tratative, a diferendelor
și stărilor de tensiune din Africa și din
toate celelalte regiuni ale lumii, asigurării
accesului neintîrziat al Namibiei la inde
pendență.
Comitetul Politic Executiv a relevat, cu
satisfacție, reafirmarea, în cadrul convor
birilor, a dorinței României și Republicii
Togo de a intensifica colaborarea dintre
ele pe arena mondială, in cadrul O.N.U.
și al altor organisme internaționale, al
Grupului „celor 77“ și al mișcării țărilor
nealiniate, în scopul creșterii contribuției
lor la reglementarea justă, democratică a
problemelor majore ale vieții internațio
nale, la lichidarea subdezvoltării și edifi
carea unei noi ordini’ economice interna
ționale, la promovarea păcii, securității
și cooperării intre națiuni.
Aprobînd în unanimitate documentele și
înțelegerile convenite cu prilejul vizitei,
Comitetul Politic Executiv a cerut gu
vernului, ministerelor, celorlalte organe
economice centrale să ia toate măsurile
pentru transpunerea lor în viață.
Comitetul Politic Executiv a soluționat,
de asemenea, probleme curente ale
activității de partid și de stat.

ANUL 40 AL LIBERTĂȚII

NOASTRE, ANUL UNOR
IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI
PANOUL DE ONOARE AL ÎNTRECERII
Zilnic primim la redacție zeci de știri din toate colțurile țării,
știri despre remarcabile fapte de muncă. Desprindem din ele mesajul
hărniciei colectivelor din întreprinderi, de pe șantiere, din institute de
cercetări și proiectări, hotărîrea cu care se acționează pretutindeni pen
tru înfăptuirea exemplară a planului la toți indicatorii în întîmpinarea
celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și a celui de-al Xlll-lea Congres al parti
dului.
lată cîteva din aceste vești transmise ieri de corespondenții „Scînteii” 8

PRAHOVA: în ce se con
cretizează producția supli
mentară de 500 milioane
lei ? Cu cinci zile mai devreme au
fost realizate prevederile planului
pe întreg județul la producția in
dustrială. Producția de 500 milioane
lei obținută peste prevederi este
concretizată în cărbune energetic,
anvelope, utilaj petrolier și minier,
pompe de injecție, mașini-unelte,
cherestea, produse petroliere și pe
trochimice, țesături. Cine sînt
fruntașii 7 In general aceleași nume
de colective consemnate la loc de
cinste in ultimii ani : mina Filipeștii de Pădure. întreprinderile
,.l Mai" Ploiești, „Victoria" Florești, de mecanică fină Sinaia, ra
finăriile Ploiești-sud și Vega. (C.
Căprarii).

DOLJ : Livrări de în
grășăminte la export. Din
acest județ am ales pentru panoul
de azi al întrecerii Combinatul chi
mic din Craiova. Și nu întîmplător.
Aici se fabrică în prezent 18 sor
timente de produse chimice (azotat

de amoniu, nitrocalcar, uree, îngră
șăminte complexe, îngrășăminte li
chide ș.a.), precum și 37 alte sorti
mente de produse chimice (acid
acetic, acid azotic, butonare, monomeri ș.a.). Iată însă și faptul de
întrecere deosebit care trebuie con
semnat : la sfîrșitul lunii mai, pro
ducția de îngrășăminte fabricate de
la intrarea in funcțiune a atins 16
milioane tone. Și încă o precizare :
tot în aceste zile a fost livrată
partenerilor externi a 8-a milioana
tonă de îngrășăminte chimice. (N.
Băbălău).

VALEA JIULUI : Record
în extracția de cărbune la
Paroșeni. O veste pe care am
dori să o consemnăm cit mai des :
într-o singură lună — mai — har
nicii mineri de Ia Paroșeni au reu
șit să extragă peste prevederi
10 000 tone cărbune. „Succesele
mari se adună nu la sfîrșitul lunii
și al trimestrului, ci zi de zi, prin
munca fiecărui miner, a fiecărei
brigăzi" — spunea șeful unei brigăzi
fruntașe, Constantin Ciobănoiu.
înțelegem acum de ce planul de
producție pe ansamblul minei a
fost depășit zi de zi, de la începu
tul anului obținîndu-se peste pre
vederi 27 000 tone cărbune cocsificabil și energetic. Iar brigăzile con
duse de Constantin Ciobănoiu și
Nicolae Șchiopu s-au dovedit a fi
brigăzi de frunte ale întrecerii nu
numai în întreprinderea Paroșeni,
ci și pe întreaga Vale a Jiului. Ele
au realizat o productivitate record,
de aproape 20 tone cărbune pe post,
(S. Cerbu).

Recenta apariție în Editura politică
a celui de-al 26-lea volum al operei
secretarului general al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu. se înscrie
ca un eveniment. de mare importan
tă în. viata „politică și ideologică a
țării. Lucrare amplă, cu largă des
chidere națională și univer
sală. acest nou volum din vas
ta operă „România pe drumul
construirii societății socialiste
multilateral dezvoltate" inse
rează cuvîntările. articolele si
interviurile
tovarășului
Nicolae Ceaușescu din peri
oada iunie-decembrie 1983.
întreg conținutul acestei
valoroase lucrări poartă am
prenta profundelor transfor
mări înnoitoare pe care Româ
nia le Înregistrează în aceas
tă etapă istorică a evoluției
sale si a complexității proble
melor de pe arena internațio
nală. trecute prin filtrul unei
minți clarvăzătoare, de mare
profunzime analitică si pu
tere de sinteză, dublată de
spiritul revoluționar pus în
slujba Celor mai nobile idea
luri ale poporului din care s-a
născut și ale lumii in care
trăiește.
Atenția celui care parcurge
paginile acestui volum este
reținută în primul rînd de re
alismul obiectivelor strategice,
definite în strictă concordantă
cu imperativele izvorîte din
realitățile economice, politice
și sociale interne si interna
ționale.
Referindu-ne la domeniul
economic — analizat în pro
funzime îndeosebi în cuvân
tările la plenarele C.C. al
P.C.R. din iunie și noiembrie
1983, la sesiunea M.A.N. din
noiembrie 1983 și la sesiunea
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economico-Sociale din
decembrie 1983 — se impune
să menționăm că procesul remodelării.- economiei naționale
este conceput în funcție de
nivelul de dezvoltare al forțelor da
producție șl al productivității muncii,
de locul și importanta diverselor ac
tivități în economia națională, de
disponibilitățile de factori de pro
ducție. de experiența și performan
tele industriei românești și din alte
țări., de cerințele actuale și de per
spectivă ale revoluției tehnico-știin.tifice, de evoluția fenomenelor de
criză din economia mondială etc.
: Astfel, direcțiile de restructurare
a industriei sînt conturate în strînsă
legătură cu realitatea potrivit căreia,
îți mod progresiv, pe parcursul pro
cesului de industrializare și în con
textul actualei crize mondiale de
materii prime și energie, resursele,
naturale capătă un caracter tot mai
restrictiv. Aceasta impune pe de o
parte acțiuni îndreptate spre econo
misirea și gospodărirea rațională a
materiilor prime, combustibilului și
energiei, spre lărgirea bazei proprii
de materii prime și energie, iar
pe de altă parte dezvoltarea priori

tară a ramurilor de prelucrare avan
sată, promotpare de progres tehnic,
creșterea mai rapidă a productivității
ramurilor mici consumatoare de
materii prime și energie.
în procesul de remodelare a eco
nomiei noastre naționale, o impor

tanță deosebită se acordă agricultu
rii. una din ramurile de bază ale
economiei ce va. trebui să-și spo
rească aportul la aprovizionarea
populației cu produse alimentare, a
industriei cu - materii prime, precum
și Ia obținerea unor importante în
casări valutare din export. Toate
acestea presupun realizarea unei
ample revoluții agrare, care să cu
prindă atît baza tehnico-materială,
cît și organizarea și conducerea pro
ducției în agricultură.
Problema creșterii productivității
muncii, a eficientei, reducerea chel
tuielilor materiale ocupă un loc im
portant în toate lucrările tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Trecerea la un
nou stadiu de dezvoltare a patriei
noastre impune realizarea unei noi
calități și în domeniul creșterii mai
puternice a productivității muncii.
Din inițiativa tovarășului Nicolae
Ceaușescu a fost elaborat un pro
gram special privind creșterea mai
accentuată a productivității muncii
și perfecționarea organizării si nor

mării muncii în perioada 1983—1985
și pînă în 1990. Programul de largă
perspectivă elaborat de partid a sta
bilit obiectivul cutezător, dar pe de
plin realizabil, ca pînă in 1990 să se
asigure dublarea productivității mun
cii in industria republicană și. ca
urmare.
atingerea
intr-un
timp scurt a nivelurilor de
productivitate care se reali
zează în țările dezvoltate din
Europa.
Tovarășul Nicolae Ceausescu
a subliniat faptul că. finind
seama de rezervele existente
în economia națională si de
competiția care se desfășoară
în lume pe plan economic,
„ritmurile prevăzute" în dez
voltarea economiei naționale
și în creșterea eficientei și
productivității muncii trebuie
..considerate minime si că. în
fiecare an. trebuie să acțio
năm pentru
îmbunătățirea
lor".
Pentru a evita rămînerea în
urmă a tării noastre va trebui
acționat cu mai multă fermi
tate în direcția creșterii pro
ductivității. eficientei, redu
cerii costurilor de producție.
Obiectivul atingerii cotelor
înalte de productivitate si efi
cientă. asa cum a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. poa
te fi realizat pe baza intro
ducerii mijloacelor moderns
în toate domeniile — a auto
matizării. a electronizării. a
robotizării unor sectoare de
activitate. De asemenea. în
această privință. se impun
modernizarea continuă a teh
nologiilor de fabricație, meca
nizarea si automatizarea pro
ceselor de producție si intro
ducerea metodelor moderne
de conducere, folosirea cît
mai . completă a capacităților
de producție, a forței de mun
că. îmbunătățirea asistențe?
tehnice pe toate schimburile
dă. lucru, asigurind o strictă
corelație între nivelul tehnic de do
tare și indicele de eficiență realizat,
în contextul lucrării, un loc im
portant ocupă cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național pentru Știință și
Tehnologie care a analizat pe larg
activitatea in domeniul cercetării
științifice și tehnologice ș! a stabilit
direcțiile activității în perioada ur
mătoare în vederea realizării obiecti
velor stabilite de Congresul aî.XII-lea
și de Conferința Națională ale parti
dului — trecerea la un nou stadiu
de dezvoltare și realizarea unei noi
calități a muncii și vieții.
în concepția tovarășului Nicolas
Ceaușescu. marile realizări obținute
în dezvoltarea economică a tării sînt
indiscutabil legate Și de aportul ști
inței. de contribuția savanților șl

Prof. univ. dr.
_______________ Mihai TODOSIA
(Continuare în pag. a IV-a)

Pentru obținerea de recolte record
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La ce produse ați depășit planul?
Firesc, acum cînd am intrat in ul
tima lună a primului semestru, un
loc dominant în informațiile pri
mite îl ocupă succesele obținute in
îndeplinirea planului la producția
fizică. Economia națională are ne
voie de producție concretă, produse
de mare utilitate necesare pieței in
terne și exportului. Cum răspund
acestei cerințe colectivele muncito
rești din diferite județe ale țării 7

NICOLAE CEAUȘESCU: Opere, volumul 26

Intre produsele de mare complexitate ce se realizează la sectorul II al
întreprinderii de vagoane Arad sînt și vagoanele de metrou din „genera
ția" a doua, care răspund celor mai înalte exigențe

BUCUREȘTI :
Produse
cu înalte performanțe tehnico-economice. Ce fapt de
întrecere deosebit poate fi con
semnat la întreprinderea de ma
șini electrice București 7 Fără să
ezite, inginerul Aurel Militaru,
șeful serviciului desfacere ex
port, ne prezintă una din cele
mai recente creații ale acestui co
lectiv : produsul C.S.N.—600. Este
vorba de o realizare de excepție,
care, după aprecierea specialiștilor,
sc situează la nivelul tehnic mon
dial actual. Comparînd acest pro
dus cu cel mai mare convertizor de
sudură realizat pînă acum, se re
marcă creșterea curentului de utili
zare de la 500 A la 630 A. în timp
ce greutatea a scăzut de la 490 kg
la numai 290 kg. De remarcat că
la acest ; tip de convertizor consu
mul de cupru s-a diminuat de la
129 kg la 42 kg. Și în domeniul
motoarelor asincrone din gabaritul
280, asimilate în anul 1984, s-au ob
ținut performante deosebite : greu
tatea specifică este de numai 7,2
kg/kW față de 10,13 kg/kW, cît
aveau vechile produse înainte de reproiectare, și de 8,26 kg/kW, cît are
un asemenea produs al firmelor din
Europa, considerate pină nu demult
etalon al nivelului tehnic mondial.
(Virgil Gheorghiță).

GALAȚI : Un turboagregat de 105 MW conectat
la sistemul energetic națioPq| Galațiul. industrial este unul
dintre cei mai mari consumatori de
energie din țară. Cîteva informații
furnizate de conducerea întreprin
derii electrocentrale din această lo
calitate înfățișează realizări de ul
timă oră privind sporirea surselor
de energie, concomitent cu va
lorificarea judicioasă a acesteia.
Astfel, recent, în cadrul între
prinderii a fost racordat la sis
temul energetic național un turboagregat de 105 MW. Noul turboagregat contribuie la sporirea
capacității de producție a unității,
implicit, la mai buna alimentare a
beneficiarilor industriali — îndeo
sebi a Combinatului siderurgic Ga
lați — și casnici cu energie electri
că și termică. Colectivul întreprin
derii, care a obținut pe 4 luni ale
acestui an o producție suplimentară
de pește 83 000 MWh energie elec
trică și economii de 75 tone com
bustibil convențional, este hotărît
să sporească aceste realizări în
cursul anului. De asemenea, unita
tea es.te pregătită să preia de la
combinatul siderurgic surplusul de
resurse
energetice
refolosibile.
(Dan Plăeșu).

Din unitățile agricole sosesc zilnic
științe agricole au stabilit perioadele
Din modul în care decurge actuala
vești despre realizările oamenilor
optime orientative pe zone pentru
campanie agricolă se pot da nu
muncii din agricultură in bătălia pe
executarea lucrărilor de întreținere
meroase exemple care demonstrează
care o desfășoară pentru executarea
a culturilor în condițiile acestui an.
că există o legătură directă intre re
la timp și in bune condiții de cali
Pornind de la aceste prevederi, co
zultatele bune și foarte bune obținu
tate a lucrărilor de întreținere a cul
mitetele județene de partid, consi
te de unitățile agricole fruntașe și
turilor. lucrări hotărîtoare pentru rea
liile populare și organele agricole
climatul de ordine și disciplină în
lizarea producțiilor record prevăzu
județene trebuie să stabilească, în
care se desfășoară lucrările de între
te să se obțină în acest an. De la
funcție de evoluția culturilor și gra
ținere a culturilor, în general, întrea
o zi Ia alta, tot mai multe sînt ju
dul de îmburuienare. programul pri
ga activitate din aceste unități. Se
dețele care anunță încheierea prime
vind perioadele optime de executare
cuvin evidențiate în acest sens uni
lor prașile la
tățile agricole din
sfecla de zahăr
județul Olt si din
și floarea-soaresectorul
agrico’
lui. Acum, marea
Ilfov, care pînă 1;
© Termenele de executare a prașilelor —- riguros această dată at
majoritate a for
țelor sint concen
încheiat
prim;
respectate în fiecare zonă, în fiecare unitate agricolă. prașilă la princi
trate la întreține
rea porumbului,
palele culturi di
cultură la care
® Orice lucrare făcută la timp și bine înseamnă primăvară, inclu
au mai rămas de
siv la porumb. Ș
prășit
manual
faptul este e
un spor de producție la toamnă.
aproape 1.2 mi
atît mai îmbucu
lioane
hectare,
rător cu cît î
iar. mecanic —
multe alte uni
933 000
hectare.
tăți agricole, s!
Ne aflăm deci într-o perioadă în
a prașilelor în fiecare unitate agri
tuate îndeosebi in județele Brăil;
care în agricultură trebuie efectuat
colă, la fiecare cultură. Aceste pro
Teleorman. Giurgiu. Galati. Iași i
un mare volum de muncă la prășit
grame au ca scop esențial să deter
Timiș această lucrare se află in
și alte lucrări de întreținere a cultu
mine, în lumina reglementărilor le
tr-un stadiu avansat.
rilor. La plenara Consiliului Național
gale în vigoare, o organizare judi
Instaurarea unui climat de strici
al Agriculturii, tovarășul NICOLAE
cioasă a activității pe ogoare, să in
disciplină și răspundere în execi
CEAUȘESCU a cerut organelor și
staureze un climat de ordine, disci
tarea la timp și de calitate a lucr;
organizațiilor de partid de la sate,
plină. răspundere și punctualitate în
rilor de întreținere a culturilor coi
consiliilor populare și organelor agri
realizarea lucrărilor de întreținere a
stituie o obligație esențială a tutt
cole să asigure o bună desfășurare a
culturilor. Iată de ce este necesar ca,
ror conducerilor din unitățile agrici
acestor lucrări, prin mobilizarea
începind de la comandamentele ju
le. a comandamentelor județene
tuturor locuitorilor satelor la întreți
dețene și pînă la fiecare unitate din
comunale, datoare să asigure toa
nerea culturilor, prin organizarea te
agricultură, pe primul plan să fie
meinică a muncii, o ordine și disci
pusă organizarea temeinică a lucră
condițiile pentru ca fiecare formal
plină desăvîrșite. Criticînd părerea
rilor de întreținere potrivit progra
de lucru, fiecare om să-și. poată î
greșită promovată de unele cadre
melor stabilite, normelor precise și
deplini sarcinile stabilite. Faptul,
din agricultură potrivit căreia, în
obligatorii prevăzute de tehnologia
în unele unități agricole au loc ab
condițiile erbicidării. culturile nu
fiecărei culturi. Respectarea strictă a
teri de la normele legale care stau
mai au nevoie să fie prășite, a indi
sarcinilor zilnice, stabilite, coordo
baza organizării muncii în aco
cat să se treacă de urgență la
narea directă, la fata locului, a des
stabilirea, pe zone, a perioadelor op
global face dovada că în aceste ui
fășurării lucrărilor de către specia
time pentru efectuarea fiecărei
liștii și cadrele
’
de conducere din uniprașile.
tați și de la organele agricole sînt
Iosif POÎ
în spiritul acestei indicații. Minis
cerințe de cea mai stringentă actuaterul Agriculturii și Academia de
(Continuare in pag. a IlI-a)
litate.
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l“^> I^sf—vCONVORBIRI CU OAMENI AI ACESTUI TIMP REVOLUȚIONAR
— Erou...; pensionar ?
— Nu tn® mai necăjiți si
dv. îmi ajfcng trei ani de
cind încerci să mă obiș
nuiesc cu situația de... pensionist. așa fum se zice pe
la noi. Dar: legea-I făcută
ca să fierespectată si
scrie acolo»: minerul iese
în pensie dînd împlinește
cincizeci de'- ani.
— Și aturti ce-i cu ce
rerea pe cars ati depus-o ?
Ar trebui să <vă odihniți, o
meritați din plin. V-am
văzut carnetul' de muncă :
43 de ani vechime in pro
ducție. majoritatea s-au adunat mimai dip subteran...
(Discuția o puițtăm in bi
roul inginerului ’ Titus Cos
tache. directorul minei Lu
peni, care plecase, chemat
fiind prin telefon de la
puțul central. Duipă Haidu
Iuliu, de la Petpila, Petre
Constantin a fost/la Lupeni
al doilea Erou al Muncii
Socialiste de pe Valea Jiu
lui. Cu brigada lui a dat
tării milioane de tone de
cărbune. E la fel de vînjos
ca pe vremea primei noas
tre întîlniri. acum treispre
zece ani. numai că .acum ii
sclipesc in părul negru
cîteva fire argintii..;).
— Vreau să intru la șut.
Legea ne permite nouă,
pensioniștilor. să lucrăm
patru luni pe an. Bineînțe
les. numai cei care vor si
pot. De asta am venit cu
cererea. Am mai lucrat și
anii trecuți. Ce nu prea
pot este să... stau acasă.
Mă credeți sau nu, atunci
cînd sint îh mină nu mă
mai doare nimic. Altfel își
aduce aminte de mine
spondiloza pe care o tot...
duc de vreo douăzeci de
ani. Boala e singura pe care
am păcălit-o vreodată. Nu
i-am putut suferi și nici
acum nu-i îndur pe cei care
vor să înșele oamenii. Mi
nerii sînt oameni drepți.
cinstiți, Iar pe cei care
încă nu sînt. îi ajutăm Bă
devină. Vă amintiți de
P.A. ?
Cum să nu ? Odată, în
subteran — lucra pe atunci
la sectorul IV. în abatajul
frontal III-Est — l-am
găsit pe Petre Constantin
furios la culme. Tocmai il
„prelucra" pe acel P.A.. so
sit de curînd în brigadă :
„în viața ta să nu mai pui în
același vagonet și steril și
cărbune. Sîntem plătiți cu
bani buni pentru cărbune,
înțelegi, nu si pentru pia
tra seacă. Altă dată să sor
tezi !“.
— Petre Constantin, ați
fost totdeauna asa... ca
acum ? Vreau să spun :
atît de conștient.
— V-am spus că n-am
mințit niciodată.. Acum îmi
amintesc cu oarecare jenă
nâ. Ia început, nici eu. nu
mă gîndeam decît la . bani.
c,um să fac. să,..cîștig cjt
măi multi. însă munceam
corecț, în mină la Lupeni
am intrat în 1956 ca zîuaș,
așa erau numiți vagoneta
rii. Mina nu mal semăna
cu ce povesteau ortacii că
fusese înainte. în perioada
pe care azi o numim eroi
că. dar greu tot era. Ca să
zîc așa. eu sint miner din
generația a doua, aceea a

lopetii și pickhamerului.
Adică între cei care au lu
crat cu ștearțul, fistăul și
trocul și cei de azi. gene
rația calculatorului, a sis
temelor de traductoare bi
nare. analogice, de telegrizumetrie. a televiziunii in
dustriale. a complexelor
mecanizate și a transportu
rilor automatizate. Asta-i
generația lui fiu-meu. Eu
nu spun că astăzi ar fi
ușor să lucrezi în mină,
dar este cu totul altceva.
Cum să compari cu faptul
că în '56 toată producția se
încărca pe lopată, că stil—
pii erau grei. 60—70 kg
unul, și că se cărau cu umă
rul unde galeria era înal
tă. ori legați de picior,
cind minerul era obligat
să traverseze locurile în
guste tîrîndu-se pe brînci
200—300 de metri... Mun
ceam pe rupte, gîndul

de neoameni oferă tineri
lor un rău exemplu și pen
tru că. mai ales, emit pre
tenții anapoda...
— Anapoda in raport
cu ce ?
— în raport cu viata
noastră. Pretențiile nemun
cit le resping din capul lo
cului. nu le discut. Ca să
pretinzi trebuie în primul
rînd să muncești. Ceea ce
nu înseamnă că muncind,
ți-ai cîștigat dreptul la
luna de pe cer. Sint de
acord cu pretențiile justi
ficate. în Valea Jiului s-au
construit în acești ani 40 000
de apartamente. Ale căror
interioare trebuie aranjate
corespunzător. Insă unii
lucrători din magazinele
specializate profită de asta
și nu te servesc decît dacă
ești „atent" cu ei...
— Există și alte categorii
de profitori.

fi posibile multe. Cînd
partidul spune „Tării, mai
mult cărbune 1". noi înțe
legem că este .vorba de o
problemă esențială. Cînd
ajungi să înțelegi toate
astea gîndul nu-ti mai stă
în primul rînd Ia chiverniseală.
— Am cunoscut aici, tn
mină la Lupeni. tineri care
au cîștigat încă din prima
lună 3 800 de lei și mineri
cu experiență a căror re
tribuție trece dincolo de
9 000...
— Trece fiindcă muncesc.
Minerii, dar nu numai ei.
au o vorbă : „Meriți de la
societate exact cît îi dai
societății". Societatea noas
tră. partidul nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu
personal- se îngrijesc per
manent ca viata minerilor
să fie din ce în ce mai fru
moasă. iar munca . lor să

„Cînd ceri oamenilor din jur
demnitate si echitate,
ia mărturie propria-ți viată11
9

nu-mi era decît la bani.
Voiam să mă îmbrac,
să trăiesc altfel. Știți că
eu am pus în picioare pri
ma pereche de pantofi la
16 ani și că abia la 18 am
reușit să-mi cumpăr un
costum de haine ? Pînă
atunci umblasem în dimie
cusută de mama, acasă la
Tetoiu. in Vilcea. Pe atunci
la mină se lansase lozinca
„omul și tona de cărbune".
Și scoteam tona pentru
bani. Acum lozinca s-a
schimbat : „omul si 10—12
tone de cărbune de cali
tate".
— Vorbiți de parcă v-ați
dezvinovăți că munceați
pentru bani...
— Asa-i. într-un anume
sens. Un an-doi numai cu
gîndul la bani am muncit.
Apoi am început să ridic
capul și să văd că. de fapt,
adevărații mineri aveau o
anumită demnitate, as zice
că numai a lor. Bani cîștigau multi, dar respectul
minerilor mai bătrîni nu
ți-1 cîștigai — nici atunci,
nici astăzi — arăt'îndu-le
buzunarele
umflate
cu
mii de lei. Cu timpul
am înțeles și de ce :
ești respectat pentru cît
faci ca miner, ca om. în
abataj și în familie. Intre
meseriașii adevărat! •— fie
nu
ei.................................
mineri ori altceva;
, poți-,tine, fruntea sus decît,.
dacă muncești cinstit st
dacă trăiești în condițiile
de confort pe care ti le
asigură propria retribuție.
Și ciubucarii au bani, dar
se bucură ei oare de res
pectul cuiva ? E adevărat,
n-au dispărut încă, dar nu
asta-i problema, are cine
să se ocupe de ei. Pe mine
mă'supără pentru că astfel

— Da. din păcate. Unii
o fac chiar pe... oamenii
muncii. Sînt inși care se
fac că fac. se agită perma
nent. creează iluzia unei
activități febrile, dar fără
nici un rezultat palpabil.
De pe urma lor nu rămîne
nimic, chit că uneori —
iar aici greșim noi că-i lă
săm — încasează bani fru
moși. Dar ati observat că
nici tipul ăsta de oameni
nu se bucură de nici un
respect ?
— Dar dv. ati observat
că nici nu le pasă ? Atit
timp cît nu sînt deraniati...
— încă ! în societatea
noastră nu sînt si nu vor
fi acceptat! decît oamenii
faptelor pozitive, concrete.
.Descurcăreții" nu vor mai
avea mult de trăit. Bineînteles că nu-i trece nimănui
prin cap să-i facă să dispară fizic. ci doar să-i
pună la muncă serioasă, cu
randament maxim. Și vor
fi retribuit! așa cum reco
mandă normele eticii si
echității noastre : după
cantitatea, calitatea si res
ponsabilitatea muncii fiecă
ruia. La noi. la mineri
aceste norme sînt respecta
te cu strășnicie. Minerii au
mîndria lor.
— . Alta decît mîndria
obișnuită? J
— Mindria .noăștră este.
„cpnșțiința coijditi.ei simțilîtății. ndăstrdl E' adevărat ;''
că de pe urma cărbunelui
ne cîștigăm pîinea zilnică,
dar tot de pe urma cărbu
nelui extras de noi trăiește
o tară. N-ai cum să nu fii
mai mindru decît alții cind
știi că fără tine nu se poa
te. Fără cărbunele nostru
n-ar fi posibil otelul, n-ar

poată fi scutită de efor
turi fizice pe cît permite
tehnica actuală. Exemple ?
în ultimul deceniu valoarea
fondurilor fixe a sporit in
Valea Jiului de peste zece
ori. Tot ceea ce vedeți nou
pe valea noastră — înce
pînd cu progresul tehnic
din subteran și. terminînd
cu viața nouă de la supra
față, incomparabile cu ce
am găsit cînd am venit în
*56 la Lupeni — nu este
altceva'decît materializarea
indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu
prilejul celor șapte vizite
de lucru efectuate aici.
— Știu că sînteți foarte
exigent, uneori chiar foar
te. E rindul meu să vă
amintesc că. la o întîlnire
. anterioară, mi-ati rămas
dator cu un răspuns in
problema... bilețelelor.
(Se întîmplase așa. Pe
vremea aceea, ortacii cei
mai apropiati ai lui Petre
Constantin erau Ion Sălăjan. Gheorghe Grecu. Con
stantin Popa si Constantin
Nichita. Aflasem de la alții
că pe unul dintre ei îl cer
tase zdravăn pentru că „nu
lăsase bilețelul". Metoda...
bilețelului — pe care Petre
Constantin .a aplicat-p cît a
lucrat în mină. — , era ur*
mătoarea'..fiecare'" sef de
schimb îl informa pe. celăîalt șef d.e„ schimb .si -ne
șeful brigăzii, după ieșirea
din șut. cu &e dificultăți
s-a confruntat, ce mai tre
buie făcut în abataj. Scria
ce și cum pe o hîrtie pe
care o strecura apoi pe sub
ușa apartamentelor celor
lalți. Bilețelele circulau pe
sub uși și fiecare știa, in
oricare minut, care era si-

tuația în fata frontului de
lucru. Odată s-a întimplat
însă ca cineva să nu lase
hîrtiuța cu vești. A ieșit o
adevărată tevatură. însă
Petre Constantin n-a vrut
să divulge atunci numele
vinovatului. în fata repor
terului a susținut cu tărie
că toți oamenii lui sînt
foarte buni, printre cei mai
buni de pe Valea Jiului
și... gata).
Acum, după ani și ani.
Petre Constantin zice :
— Era o treabă... inter
nă. a brigăzii, nu pentru
presă. Ceea ce mă supăra
se foarte tare nu a fost atît
lipsa știrilor din abataj. în
fond, peste 8 ore tot aflam
ce se. întîmplase — doar
lucram la schimb. M-a du
rut foarte tare faptul că
omul iși călcase cuvîntul,
nu respectase disciplina pe
care ne-o impusesem noi.
Pentru asta l-am certat. In
minerit, disciplina' este .cel
mai important lucru. Fap
tul că în 26 de ani de sub
teran n-am avut nici un ac
cident numai așa se expli
că. Iar pe „indisciplinatul"
de atunci eu l-am primit în
echipă, mă ocupasem de el
ca și de ceilalți...
— Cine e ?, acum îmi
spuneți ?
— Păi. e un... fost consă
tean de-al meu. II cheamă .
Popa Constantin...
— Eroul Muncii Socia
liste ? !
— Chiar el. Pînă să ajungă eroi oamenii trebuie
invățati cu greutățile. Ce,
cu mine nu s-a întîmplat
la fel ? Credeți că a fost
ușor ? Minerii mai bătrîni
m-au crescut însă cum
trebuie. Pe vremea mea
erau suficiente forța fizică
și „școala" minei. Acum,
ca să poți face , față tre
buie însă și școala adevă
rată. Avea dreptate tova
rășul Nicolae Ceaușescu
cînd. la marea adunare
populară din septembrie
1982. ne spunea la Petro
șani că oricît ar fi de mo
derne utilajele, complexele
cu care se lucrează acum in
abataje, dacă nu avem oa
meni pregătiți să le mînuiască ele nu produc nimic
și că trebuie să facem to
tul pentru a avea mineri
cu o înaltă pregătire pro
fesională.
— M-am convins că fer
mitatea dv. in relațiile de
muncă a dat rezultate
bune. Din brigada pe care
ați condus-o a „răsărit" un
alt Erou, ceilalți sint și ei
buni mineri, buni revolu
ționari, capabili, la rîndu-le. să-i crească pe. mi
nerii din generația... calcu
latorului. Spuneți-ml însă:
. cu . fiul dv. ati procedat lafel?
.
.
— Așa am șl procedai.
Băiatul lucrează de opt ani
/ in subteran chiar aici," la.
Lupeni, iar seara se duce
să Învețe la Institutul de
mine din Petroșani. E, stu
dent in anul trei... Dar de
ce o fi întîrziind tovarășul
director Titus Costache ?
Aș fi vrut să scrie „Da" pe
cerere de față cu mine...

Mircea BUNEA

S-AU DESCHIS

TABERELE DE VARĂ
PENTRU COPII
Cu începere de la 2 iunie, peăte 6 500
de copii din grădinițe și cămine vor
fi oaspeți ai taberelor special ame
najate pe litoraliîl Mării Negre — la
Năvodari, Eforie Nord, 2 Mai, Schi
tu, Tuzla sau în pitorești, stațiuni din
județele Argeș, Bihor,' Caraș-Severin,
Cluj, Dîmbovița, Suceava, Sibiu, Tulcea. Sub îndrumarea educatoarelor,
preșcolarii vor avea posibilitatea
să-și însușească, în ambianța plăcută
a mediului natural, noțiunile prevă
zute de programa analitică. De ase
menea, pentru ei se vor organiza
excursii adecvate, activități sportive
și de orientare turistică, vizionări de
filme de desene animate, întîlniri cu
actori care interpretează roluri pen
tru micii spectatori.
Locuințe tot mai multe, tot mai confortabile pentru oamenii muncii din Rîmnicu Vîlcea

Noblețea vocației de constructor
apătă noi valențe în aceste zile
:înd, de la înălțimea realizărilor
lobîndite, întregul popor este angaat in marea întrecere pentru a
insti cu noi fapte de muncă marile
venimente ale acestui an — a 40-a
niversare a libertății noastre și
'ongresul al XIII-lea al partidului,
lespre modul în care constructorii
e locuințe vilceni răspund chemării
i întrecere lansate de Consiliul
apular al județului Bistrifa-Năsăud,
1 cele ce urmează.
— Probabil că ați ales județul nosu pentru că avem o veche tradiție
construcții — ne spune la începu1 convorbirii tovarășa Venerica
îtru, prim-secretar al Comitetului
dețean Vîlcea al P.C.R., președin
te comitetului executiv al consiliui popular județean. E adevărat,
idiție avem, dar vocația de con•uctori s-a afirmat deplin în ulti;le decenii. înaintașii noștri lucrau
viată de om pentru o casă. Noi
em oameni care au clădit în mai
țin de o viată de om mai mult
cit în întreaga istorie a acestor
tiuri. Care au zidit și rezidit din
lelii orașe și localități Întregi.
- De pe ce poziții ați abordat
recerea ? — il întrebăm pe toâșul Ion Cercel, directorul întreaderii-antrepriză județene de conjcții-montaj.
- De la înălțimea anului «na mie
ia sute optzeci și patru, ne răsde. Adică de la experiența că
ită prin construirea a peste
00 apartamente. în care locuiesc
puțin 100 000 oameni din județ,
il acesta vor ieși din schele încă
1 apartamente, dintre care 1710
nunicipiul Rîmnicu Vîlcea. Este
lustrare a amplorli lucrărilor
ul că un singur procent al plă
ti pe anul acesta echivalează cu
mul a... 20 de planuri ale anului
, cînd s-a clădit primul bloc,
încît, chiar un singur procent al
ului înseamnă, practic, un număr
tanțial de apartamente si locusuplimentare la dispoziția oa-

Bucuria de a spune „acasă46 în casă nouă
menilor muncii. Mai concret. în
momentul de fată, datorită depășirii
planului pe primele patru luni ale
anului (care prevedea 255 aparta
mente), 163 familii în plus au primit
repartiții pentru casă nouă, in ju
deț. în municipiul de reședință. în
loc de 204 apartamente am dat la
cheie 318 apartamente.
—' Succes datorat, credem, atît bu
nei organizări a muncii, cit și dotă
rilor tehnice.

a normelor tehnologice, prin re
ducerea distantei de deplasare a
macaralelor, prin amplasarea cit mai
judicioasă a panourilor și stațiilor
de betoane, evitarea circulației în
gol a basculantelor, folosirea pe
timpul iernii a sobelor cu cărbune
pentru încălzit etc. Așa încît, înal
tul grad de mecanizare dublat de
atributele obligatorii, specifice și
nouă, constructorilor — disciplina,
calificarea, creativitatea — au com-

pînă la realizarea efectivă ■ obiectivelor. il au cetătenii înșiși. Este și firesc ; construim
pentru cetățeni împreună cu cetățenii. Participarea aceasta nu
se reduce la munca fizică a
locuitorilor, deși din
valoarea
de circa 5 000 000 lei a unui
bloc, mai bine de 100 000 lei repre
zintă munca cetățenească. Dar o
valoare ce nu poate fi exprimată în
bani o reprezintă propunerile șl ini-

OBIECTIVE ALE ÎNTRECERII ÎNTRE CONSILIILE POPULARE

Astăzi, despre construcțiile de locuințe în județul Vîlcea
— Desigur, distanta dintre noi, cei
de azi, și tot noi, dar cei din 1955
se poate măsura și prin compararea
mijloacelor de lucru. Inventarul cu
care am pornit la primul bloc de
care aminteam - era de 400 cazmale,
300 tîrnăcoape, 50 roabe, ciocane,
mistrii, cancioace și... un camion,
Bineînțeles, alta este productivitatea
săpătorului cu cazmaua față de un
buldozerist, sau a cărătorului Cu
roaba, față de macaragiul de azi.
Dar tocmai această dotare implică
multă răspundere, o disciplină stric
tă. Nu cred că greșesc cînd spun că,
la noi, disciplina constituie unul din
cele mai importante ..utilaje". Care,
iși arată roadele.
— Cîteva din aceste roade ?
— Un beneficiu de peste 600 000 lei
realizat în primul trimestru prin
economiile de materiale șl combusti
bil. Cum ? Prin disciplină fer
mă, prin respectarea riguroasă

pletat ecuația prin : economicitate,
estetică, eficientă.
Adevărate păduri de macarale impînzesc județul Vîlcea, ca și întreaga
tară. Se construiește intens.
______ Si in
municipiul Rîmnicu Vîlcea și la
Drăgășani și la Govora și la Horezu
și la Alunu... Este o forfotă de
mașini și utilaje puternice, moderne
în jurul schelelor care înconjoară
zeci și sute de blocuri noi. Ne amin
tim că circula mai demult părerea că
mecanizarea în construcții ar duce
la o anumită uniformizare, la o
depersonalizare a localităților. Aspectul noilor construcții vilcene
dezminte și el, din plin, această
temere. Am cerut în acest sens și
părerea tovarășului Gheorghe Stoica,
prim-vicepreședinte al comitetului
executiv al consiliului popular ju
dețean.
— Un rol important, de la defini
tivarea schitelor de sistematizare

țiativele locuitorilor privind aspec
tul viitor al orașului lor. Propuneri
care, studiate atent, sintetizate, duc
la soluții îndrăznețe.
Adevăr ușor de verificat pe viu,
cutreierînd zonele municipiului Rimnicu Vîlcea : blocurile cu acoperiș In
șarpantă din zona Ana Ipătescu,
balcoanele tip pridvor vîlcean din
Zăvoi,' adevăratele „ii în beton" din
Ostroveni, coloritul proaspăt, lumi
nos din zona pieței... Sint cîteva din
propunerile cetățenești care au prins
viață in edificiile din Rîmnicu-'
Vîlcea. Altele 7 în urmă cu cițiva
ani, cînd ritmul construcțiilor de
locuințe nu prinsese vitezele din zi
lele noastre, blocurile aveau acope
rișul în terasă, ca la cîmpie. - ca ■ la
mare. Motivul? Lemnul pentru șar
pantă era considerat (pe bună drep
tate) prea scump. Dar. în urma
consultării cu cetățenii, s-a ajuns la
concluzia că se poate folosi aninul.

județean, cu vicepreședinții comite
Vrancea se prezintă în anul 40 al
tului executiv al consiliului popular
libertății noastre, urmare firească a
județean să se desfășoare — în baza
politicii partidului, a grijii secretaru
unor planuri concrete — cu precă
lui său general de ridicare și dez
dere tn unitățile de producție. Nimic
voltare armonioasă a tuturor zonelor
nu poate înlocui analiza la fata lo
tării, cu un bilanț rodnic, fără pre
cului a problemelor care se ivesc la
cedent. în anii socialismului, dar mai
un moment dat, soluționarea opera
ales de la Congresul al IX-lea, cînd
tivă a acestora împreună cu organele
destinele țării au fost încredințate de
de partid și cele de. conducere co
partid și popor tovarășului Nicolae
lectivă, prin atragerea tuturor oame
Ceaușescu, s-au ridicat noi platfor
nilor. muncii la îndeplinirea sarci
me industriale, s-âu modernizat din
nilor".
temelii orașe și localități din mediul
în această direcție s-au obtinut
rural, agricultura este in plină dez
bune rezultate în activitatea desfășu
voltare, viata oamenilor s-a schimbat
radical.
rată în întreprinderile de confec
ții, de mase plastice, în recuperarea
Vrancea este cunoscută astăzi. în
și. valorificarea materialelor refolotară și în lume, prin produse ale
siblle, în transportul local, în indus
industriei metalurgice,•' construcțiilor
tria forestieră, de exploatare și trans
de'mașini și chimice, de, mase plas
port etc. Pe șantierele de investiții,
tice și prelucrare a lemnului, ale in
comandamente special constituite au
dustriei ușoare, realizate 'in unități
moderne durate la Focșani, Adjud,
Mărășești și Panciu.
■Toate aceste împliniri sint nemij
locit legate; de activitatea temeinică,
organizatorică și politico-educativă,
desfășurată de organizația județeană
de partid, care cuprinde peste 49 000
membri, reprezent'ind 27,51 la sută
în județul Vrancea
din populația.ocupată a județului. .
■ -p-',
„Cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirea de la
Mangalia — document; de excepțio
asigurat organizarea și repartizarea
nală însemnătate pentru afirmarea
măi bună a forțelor, utilizarea măi
puternică a spiritului ; revoluționar,
eficientă a utilajelor și timpului de
pentru întărirea rolului conducător al
lucru, întărirea spiritului gospodăresc
partidului în dezvoltarea. ; societății
șl de disciplină, scurtarea duratei de
noastre socialiste — a < constituit și
execuție și punerea în funcțiune - a
pentru organele și organizațiile de
unor importante capacități de pro
partid din Vrancea un--moment; im
ducție. In agricultură, au fost luate
portant, hoțărîtor in perfecționarea
măsuri pentru întărirea răspunderii
știlului și metodelor proprii de mun
birourilor de coordonare a actlvltăcă. in sporirea capacității „de mobi . fii" politico-organizatorice de spriji
lizare a ■ colectivelor. de oameni ai
nire a comitetelor comunale de
muncii la înfăptuirea exemplară a
partid, a consiliilor populare . in
sarcinilor etapei actuale de dezvbl- ' organizarea . și desfășurarea lucră
tare a țării, ne spupea tovarășul Cosrilor
agricole. în mai buna folo
tică Stoica, secretar al . Comitetului
sire a fondului funciar, întărirea și
județean Vrancea al P.C.R.
dezvoltarea sectorului zootehnic, în
Rezultatele dobîndite ■ în realizare»
mobilizarea locuitorilor satelor la
sarcinilor de plan, in dezvoltarea
realizarea prevederilor cuprinse în
conștiinței oamenilor, a spiritului re
programele de autogospodărire. și
voluționar se cer să fie corelate și cu
autoaprovizionare.
faptul că în perioada care a trecut,
Se Știe că adevăraților revoluțio
comitetul județean de partid a orga
nari; comuniștilor le este străină
nizat mai bine activitatea de cunoaș
automulțumlrea.; ei întotdeauna eva
tere și înțelegere a hotărîrilor de
luează critic și autocritic întreaga ac
partid, a programelor de dezvoltare
tivitate, succesele obținute, conside
ecOnomico-socială, a legilor țării. S-a
red că perfecționarea stilului și me
asigurat înfăptuirea cu mai multă
todelor de muncă este un proces con
fermitate a obiectivelor majore im
tinuu. impus de însăși dezvoltarea
puse de exigențele etapei actuale,
socială,, de ritmul mereu ascendent al
începînd cu membrii comitetului ju
mersului nostru Înainte. O dovadă
dețean de partid, s-a realizat o mâl
grăitoare că aceste cerințe sînt
bună repartizare a forțelor, a acti
permanent in atenția organizației
viștilor de partid și de stat și o cu
județene de partid Vrancea o
prindere mai bună a tuturor sectoa
constituie și faptul că la o recentă
relor de activitate, asigurîndu-se ast
plenară a comitetului județean cil
fel condiții pentru organizarea te
activul — unde s-a dezbătut felul
meinică a acțiunilor și sporirea ope-. cum se aplică indicațiile conducerii
rativitătii în realizarea sarcinilor c»
partidului, ale secretarului său gene
revin județului Vrancea.
ral, date la Consfătuirea de la Man
Biroul Comitetului județean de
galia — s-au analizat cu responsabi
partid s-a preocupat permanent ca
litate partinică succesele dobîndite,
munca activiștilor de partid și de stat,
dar mai ales neajunsurile și căile de
începînd cu secretarii comitetului
prevenire șl înlăturare a lor.

VIAȚA DE PARTID

Această responsabilitate comunistă
cu care s-au analizat problemele
muncii de partid din județ își are
temeiurile ei : în județ există în
treprinderi care au încă restanțe la
producția fizică, la principalii indica
tori economico-financiari, indicihd
existenta unor rezerve mari de creș
tere a realizărilor județului prin îm
bunătățirea în continuare a muncii
politice, de partid, mai ales în uni
tăți economice. Este cazul întreprin
derii metalurgice din Focșani și al
Combinatului de celuloză și hîrtie
din Adjud. Aceste unități, recent
puse în. funcțiune, au încheiat anul
1983 cu restanțe de milioane lei la
producția-marfă și netă, productivi
tatea muncii a fost sub nivelul pla
nificat, iar cheltuielile la mia de lei
producție-marfă au fost depășite.
Sînt, desigur, greutăți în privința
aprovizionării cu materiale, combus
tibil și energie, dar mai persistă
încă deficiențe în activitatea de con
ducere, in organizarea muncii și
aplicarea tehnologiilor, în folosirea
utilajelor și a timpului de muncă.
Situația existentă în cele două uni
tăți amintite reliefează faptul că or
ganizațiile de partid de aici nu au
fost ajutate pe măsura necesităților
pentru . a acționa ferm, cu întreaga
energie și forță organizatorică, pen
tru a utiliza cele mai potrivite meto
de de conducere, de educație a oa
menilor in scopul prevenirii și înlă
turării neajunsurilor.
— Sîhtem conștient! că activitatea
organizatorică și politico-educativă,
spunea tovarășul Grigore Dima,
prim-secretar ai Comitetului muni
cipal Focșani al P.C.R., desfășurată
de unele organizații de partid, se cere
intensificată pentru a întrona peste
tot respectarea ordinii și disciplinei,
a întări răspunderea tuturor oame
nilor muncii față de îndatoririle ce
le revin. Comitetul municipal a luat
măsuri ferme pentru înlăturarea
neajunsurilor semnalate cu prilejul
analizelor periodice privind îmbună
tățirea muncii organelor și organi
zațiilor' de partid, a activiștilor săi,
iar in cinstea zilei de 23 August, mu
nicipiul și-a. propus să realizeze pla
nul pe 8 luni cu .10 zile înainte de
termen.
Rezultatele meritorii dobîndite în
îndeplinirea obiectivelor planului de
dezvoltare economico-socială în nu
meroase unități, puterea de analiză
critică șl autocritică dovedită în ac
țiunile ce au avut loc în ultima pe
rioadă, îmbunătățirile aduse activită
ții organizațiilor de partid reprezintă
dovada preocupării statornice pentru
a ridica necontenit nivelul muncii de
partid, pentru a o pune tot mai pu
ternic, mai eficient în sprijinul înde
plinirii exemplare a sarcinilor con
crete ce revin colectivelor de muncă
în cadrul celui de-al patrulea an al
cincinalului, pentru a spori contribu
ția oamenilor muncii din județ la
progresul general al patriei.

Neculal ROȘCA

Cursa cu obstacole
a sucurilor-răcoritoare continuă...

ÎN PRAG DE VARĂ

9 Programe de cercetare și producție menite să asigure
diversificarea băuturilor răcoritoare și satisfacerea mai bună a
cerințelor pieței ® Noi sortimente de sucuri din concentrate de
fructe și plante ® De ce se menține totuși un decalaj intre
oferta industriei către comerț și oferta comerțului către consu
matori ?
Sezonul cald, care ?I-a Intrat în' sfîrșit "în drepturi, a readus în
actualitate băuturile răcoritoare. Ce aduce noul sezon in acest domeniu ?
Cum se materializează promisiunile producătorilor în ceea ce privește
diversificarea acestor produse atît de solicitate și pentru care flora tării
noastre oferă posibilități excepționale î în ce fel se răspunde concret
numeroaselor semnale critice apărute în ultimii ani în presă, inclusiv
în ziarul nostru ?

„AVEM RĂCORITOARE DIVER
SE. Și în cantități suficiente". Iată
punctul de plecare al discuției cu
ing. Constantin Băbiceanu care, la
Direcția generală ă horticulturii din
M. A.I. A., răspunde de răcoritoare.
„Oferta noastră este anul acesta mai
substanțială, mai bogată și consi
derăm că, în sfirșit. producția de ră
coritoare — deci și oferta pieței —
pot satisface mai bine cerințele pu
blicului — a apreciat interlocutorul.
S-a trecut, practic, la aplicarea unui
program special pentru dezvoltarea
producției
de
sucurl-răcoritoare,
completat cu un program de cerce
tare științifică, dezvoltare 'tehnologi
că și introducere a progresului teh
nic. Să subliniem și că întreaga pro
ducție. de sucuri-răcoritoare se ba
zează, ca materie primă, exclusiv pe
ieftin șl repede crescător. Tot ini
țiativa cetățenească a scos. la. Iveală
posibilitatea utilizării la decorarea
exterioară a blocurilor a cărămizilor
subțiri și a țiglelor produse manual,
pe plan local. Sau : locuitorii Horezului au produs ei înșiși minunatele
„tipsii de ceramică" ce Împodobesc
balcoanele orașului. Acum, la adu
nările „Tribuna democrației", o, pre
zență obișnuită o constituie mache
tele viitoarelor ansambluri, pe care
oamenii le discută împreună cu edi
lii — uneori „aprins", dar ' dă fie
care dată cu cîștlg de' cauză pentru
aspectul viitorului cartier al orașului.
In prezent, se află în plină dez
batere cetățenească macheta viitoru
lui centru al municipiului Rîmnicu
Vîlcea. Pentru că, amănunt, semnifi
cativ, construcțiile noi au început
aici de la periferie către centru. De
ce ? Poate pentru că insalubritatea ce
trebuia desțelenită, alungată din viața
oamenilor, se afla lâ periferie. Acrim,
magistralele de blocuri luminoase se
revarsă către centru, impresurîndu-1.
„I-a venit rindul" — iar cetățenii
municipiului se opresc în fața ma
chetei viitorului centru,, se sfătuiesc,
își împărtășesc păreri. Cu seriozita
tea celor care știu că macheta va fi
eu siguranță adusă la scara unu pa
unu, că viitorul chip al centrului
depinde și de ei.
Printre pădurile de . macarale ce
împinzesc Vîlcea tn forfota discipli
nată a oamenilor care știu fiecare ce
au de făcut se nasc blocuri. Se
nasc Insă pe șantierele vllcene și
idei noi. «e fac planuri pentru vii
tor, se caută șl se găsesc, soluții pen
tru tot mai /bine., pentru' tot mal
frumos, pentru, viața omului.: E at
mosfera specifică marii competiții
naționale. în care constructorii de
locuințe vîlcenl. tntruchipind tn beton
și sticlă vocația de ctitori, năzuiesc
să se întreacă pe ei înșiși, cinstind
astfel mărețele evenimente din viata
întregului popor.

Laurențiu DUȚA
Ion STANC1U
corespondentul

„Scînteiî*

concentratele naturale — din fructe
și plante".
Din aceste concentrate — realizate
îp unități moderne — secțiile de ră
coritoare din județe pot realiza o di
versitate de băuturi, cu structuri
echilibrate de sortimente. La ora ac
tuală se pot produce 14—15 sorti
mente de sucuri-răcoritoare — cu
conținut redus de calorii; cu conținut
mediu de calorii ; cu conținut mai ri-

dlcat de zahăr natural. Pentru
a. se asigura o diversitate cit mai
mare de sucuri-răcoritoare. un pro
cent . substanțial de asemenea bău
turi îl reprezintă sortimentele locale,
realizate din materii obținute pe
plan local.
TEST LA ORA DE VÎRF. Am con
tinuat ancheta noastră printr-un
test,; străbătind pe jos, pentru
Început, un perimetru larg din zona
centrală a Capitalei. Oră de prinz,
zăpușeală. Numeroase tonete oferă
doritorilor tot felul de gustări, pro
duse de patiserie .sau dulciuri. Cu
mici excepții, se vlnd și răcoritoare.
Nicăieri insă mai mult decit unul
sau maximum două sortimente.
Am vizitat apoi cîteva cartie
re
Colentina.
Floreasca.
Do
robanți — în alte zile tot . atît de
Calde și tot la ore.de mare afluență.
Aceleași constatări. Ne-am spus :
poate că. în cofetării va fi nîai bogat
sortimentul. Ce am găsit ? Nimic
altceva decît limonada produsă In
laboratoarele proprii, tot intr-un
singur sortiment.
ȘI ATUNCI, UNDE SÎNT NOILE
SORTIMENTE? O întrebare fireas
că : dacă avem suficiente răcoritoare,
dacă se produc o serie de sortimen
te noi din sucuri și concentrate na
turale, atunci... de ce nu se văd.
unde sint ele, de ce nu se găsesc
pe piață ? Intîi părerea producători
lor.
1
Ion Stamahichl, înglner-țef al în
treprinderii de sucuri-răcoritoare
București (I.S.R.B.) : „Pentru a se
găsi pe piață, respectivele băuturi
trebuie să fie comandate de între
prinderile comerciale beneficiare —
' în număr de 27. Anul acesta, oferta
noastră — deci și contractarea — s-a
făcut pe sortimente. Fiecare bene
ficiar-a putut alege dintr-o gamă de
13 sortimente. Din păcate, comenzi
le comerțului — și cantitativ, și ca
varietate — sînt însă mai mici decit
posibilitățile noastre de producție".
Cerem contractele. într-adevăr

nici una din cele 27 de întreprinderi
beneficiare nu a contractat întregul
sortiment. Marea majoritate a aces
tor întreprinderi au ales mai puțin
de jumătate. Există oare vreun cri
teriu al acestor preferințe ? Vreun
fundament al opțiunilor ? Cele
două mari întreprinderi bucureștene
de cofetării — I.C.R. 1 și. I.C.R. 2 —
asigură, fiecare, aprovizionarea a
aproximativ jumătate din cofetăriile
orașului. Una a comandat 7 sorti
mente de sucuri-răcoritoare. cealaltă
a comandat 9 sortimente ; nici una nu
s-a apropiat de oferta totală a produ
cătorului. Ne-am pus întrebarea ; poa
te s-au refuzat sortimente învechite,
de care lumea s-a plictisit ? Dimpo
trivă. există un șir de sortimente
noi (sucuri de mere, de struguri cu
aromă de sîmburi de caise, apă to
nică) pe care să nu le căutați in
nici o cofetărie. De ce ? Simplu :
pentru că nu au fost comandate. La
fel au procedat și întreprinderile de
alimentație publică, cele alimentare.
Desigur, există gusturi și preferințe
diferite. Nouă, care le-am gustat pe
toate, ne-au plăcut. Poate că le-ar fi
plăcut și altora...
CE ȘTIM — SAU. MAI BINE ZIS,
CE NU ȘTIM — DESPRE RĂCORI
TOARE. Am căutat să aflăm și pă
rerea factorilor care se ocupă
de desfacere. La forul cel mai
autorizat — Direcția generală comer
cială a Capitalei — discutăm cu to
varășul Tiberiu Popescu, șeful bi
roului de îndrumare, coordonare și
control pentru alimentația publică.
Răspunsul, pe scurt: nu se contrac
tează pentru că un șir de sortimen
te nu se consumă. Dar cum să se
știe dacă publicul le va aprecia sau
nu din moment ce nu i-au fost ofe
rite ? Pe ce bază se anticipează un
răspuns negativ ? S-au făcut sonda
je, testări? Se naște astfel întrebarea:
ce știe publicul despre noile produse?
Ca în oricare alt sector, și aici pu
blicitatea iși are rolul ei. Ori. din
păcate, aceasta este total inexistentă.
Magazinul de prezentare, creat spe
cial cu vreo doi-trei ani în urmă,
a... sucombat demult. Ni s-a spus
acum că. în fiecare sector, cite o co
fetărie „va avea" obligația să co
mercializeze întregul sortiment de
răcoritoare oferit de industrie și de
laboratoarele proprii — deci 6 unități in toată Capitala. Număr
infim, desigur, și totuși unde
sint, cum vor afla consumatorii care
sint „fericitele" unități alese pentru
desfacerea tuturor sortimentelor?
Iar cetățeanul însetat — să bată dru
murile, pe Căldură, spre cofetăria
„unică pe sector" pentru a bea un
pahar din sucul dorit ? 1
Am întrebat mai departe Ia Direc
ția comercială : s-a stabilit totuși
unitățile care, pe lingă specializarea
lor. vînd și răcoritoare, un sortiment
minimal ?
Ni s-a răspuns : „Unitățile mici și
cele de stradă trebuie (s.n.) să aibă la
vînzare cite două sortimente de ră
coritoare. iar unitățile mai mari cite
trei sortimente...". Ce să mai spu
nem ? Pînă și magazinele I.L.F.,
specializate în legume și cartofi, au
dispoziție de la ministerul tutelar să
vindă mai multe sortimente de răcoritoare !
Timpul presează, am intrat din
plin în vară. Se impune ca toți
factorii care răspund de acest
.........
sector să găsească neîntîrziat soluții
eficiente problemelor încă deschise,
astfel ca sucurile-răcoritoare să fie
puse la dispoziția consumatorilor în
toată varietatea lor sortimentală.
Este posibil, este necesar.

Marla BABOIAN
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GALAȚI : Bilanț edificator [ PLOIEȘTI: 40 de noi tipuri
— 65 milioane tone de oțel
de rulmenți grei

In Industria Capitalei,
în acest an, un spor
de productivitate
de 11 la sută
Oamenii muncii din industria Capi
talei acordă >o atenție deosebită creșr
terii productivității muncii, indicator
pe care și-ap propus să-l sporească în
acest an cu II la sută față de anul tre- .
cut. Pentru îndeplinirea acestui anga
jament, în marile întreprinderi se apli
că cu succes un program, complex de
măsuri vizind extinderea mecanizării
în procesele tehnologice de bază, în
sectoarele de montaj și în transportul
uzinal. Totodată, se acționează pentru
extinderea poliservirii utilajelor, nu
mărul muncitorilor care lucrează în
prezent la mai multe mașini ridicindu-se la peste 28 000. In toate unitățile
se desfășoară o largă activitate pentru
promovarea progresului tehnic.

Important eveniment de producție la
uzina • oțelării-refractare din cadrul
Combinatului siderurgic Galați : pro
ducția totală de oțel obținută aici de
la prima șarjă, din iunie 1968, și pină
în prezent a atins impresionanta cifră
de 63 milioane tone. Cea mai mare
parte din această cantitate' o repre
zintă oțelul de convertizor, realizat
pentru prima dată în țâră la Galați. în
prezent, eforturile oțelurilor, gâlățeni se
îndreaptă atit spre realizarea ritmică a
producției fizice planificate — de la
începutul anului și pină în prezent au
produs peste prevederi circa 30 000 tone
oțel, cit și spre diversificarea mărcilor
de oțel, corespunzător cerințelor eco
nomiei naționale. (Dan I’lăeșu, cores
pondentul „Scînteii").

înnoirea și diversificarea producției
în raport cu cerințele tehnicii moderne
reprezintă pentru colectivul întreprin
derii de rulmenți grei din Ploiești una
din sarcinile de prim ordin. Astfel, în
cinci luni ale acestui an au fost asimi
late 40 de noi tipuri de rulmenți grei,
care pină acum se importau. Dintre
aceștia fac parte și rulmenții oscilanțisecționați pentru, arbori cotiți, care re
prezintă realizări de ultimă oră în in
dustria de profil pe plan mondial. Cer
cetătorii și proiectanții de la moderna
unitate ploieșteană pregătesc în pre
zent documentația necesară pentru in
troducerea în. fabricație a încă 44 de
produse noi' și modernizate,, solicitate
de economia națională și pe piața ex
ternă. (Constantin Căpraru, corespon. dentul „Scînteii").

GIURGIU : A început
să producă o instalație
chimică de mare
complexitate
Un succes de prestigiu in dezvolta
rea industriei chimice de vîrf la Com
binatul chimic din Giurgiu, îl consti
tuie, așa cum ne spunea directorul ge
neral abcombinatului, ing. Ștefan Ma
nea, punerea în funcțiune a unei com
plexe instalații realizate după proiecte
românești, cu utilaje de concepție și
fabricație românească, .cu o tehnologie
. cu totul originală. Noua instalație a
permis trecerea la fabricația epicjorhidrinei, produs care se aducea numai
din import și care constituie o materie
primă valoroasă pentru industria de
medicamente. De la prima șarjă cali
tatea epiclorhidrinei obținute la Giur
giu este ireproșabilă. (Petre Cristea,
corespondentul „Scînteii").
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IN AGRICULTURA

Utilajele sînt supuse unor verificări și probe exigente Mai multă răspundere la recepționarea finală a combinelor
Acum, cînd lanurile de orz și orzoaica verbale încheiate cu prilejul ■ prerecepții- sînt cele din Gura Ialomiței și Horia, pe
cu spic viguros iau culoarea aurului, lor ce s-au efectuat la fiecare post de lingă faptul că membrii comisiilor de re
putem spune că a început numărătoarea .lucru și al recepțiilor. finale la care au cepție au închis ochii în cazul calității
inversă pentru declanșarea secerișului. Și participat ingineri și maiștri din cadrul slabe a unor reparații și reglaje, acestea
este știut că de modul în care este pre trustului S.M.A., al stațiunii de mecanizare s-âu dovedit-â fi făcute fără competența
gătită campania de recoltare a . cerealelor respective, al secțiilor de mecanizare și profesională necesară. Combinele respec
păioase depind hotărîtor strîngerea la din cadrul unităților beneficiare, tocmai tive, dacă ar fi fost lăsate să intre in
timp și fără pierderi a întregii producții, pentru a vedea în ce măsură au fost în brazdă în starea în care se găseau, ar fi
eliberarea suprafețelor și însămîniarea cul lăturate neajunsurile semnalate, anterior. generat în unele unități agricole însem
turilor succesive în cel mult 2—3 zile de La Un număr de combine se face verifi nate pierderi de recoltă. Pornind de la
la intrarea combinelor în lanuri. Despre carea „pe viu", urmărindu-se functionarea aceste constatări, trustul județean pentru
modul în care a fost pregătit întregul parc
mecanizarea agriculturii a trecut imediat la
de mașini agricole ce. va fi folosit la re
punerea în stare de alertă a celor cinci
coltarea. cerealelor păioase — cultivate pe
comisii de prerecepție, în componența că
106 000 hectare în unitățile agricole de stat
rora sînt cei mai destoinici, specialiști din
și cooperatiste din județul Ialomița —r
cadrul trustului și al stațiunilor de meca
ne-am convins la fata locului în mâi multe
nizare, mecanici de secții și mecanizatori
stațiuni de mecanizare a agriculturii .și
care vor lucra cu combinele, și presele de
secții de mecanizare. Un prim aspect : corespunzătoare a comenzilor și aparaturii balotat pe. care au fost nominalizați. Mem
combinele, presele de balotat și mijloacele de bord, a echipamentului electric, a insta brii comisiilor respective poartă,.. în. egală
de transport au fost verificate și testate, lației hidraulice, starea de integritate a u- măsură cu cei. ce au efectuat reparațiile,
fiind supuse acum examenului exigent al tilajelor, existența grilelor de protecție, a răspunderea, pentru, buna funcționare în
sitelor de curățire, a apărătorilor de. pro perioada campaniei a combinelor și a pre
comisiilor de suprarecepție.
Inginerul Alexandru Raicu, directorul tecție, a sitelor laterale, a echipamentelor selor de balotat paie. Dealtfel, fiecare
Trustului pentru mecanizarea agriculturii de colectat pleava, modificate conform noi combină și presă de balotat va purta în
Ialomița, pe care l-am întîlnit la Stațiu lor instrucțiuni. Intr-un cuvînt, nimic nu a această vară o inscripție care va cuprinde
nea pentru mecanizarea agriculturii din fost lăsat fără să fie temeinic verificat".
numele celor care au executat reparația,
Ce s-a constatat? Față de anii trecuți se
Fetești, ne-a vorbit despre faptul că in
acest an repararea și pregătirea mașinilor observă o creștere simțitoare a calității re precum și ale celor care au făcut recepția,
și utilajelor ce vor fi utilizate. în .campania parațiilor efectuate în majoritatea atelie și suprarecepția. în acest l’el vor putea fi
de seceriș s-au desfășurat mai bine decît relor stațiunilor pentru mecanizarea agri lesne cunoscuți cei care răspund de defec
In anii precedenți. Aici, la S.M.A. Fetești, culturii și, în special, a celor din Gîrbovi, țiunile ce se vor ivi.
Be efectuau suprarecepțiile la combinele Andrășești și Urziceni, unde participarea
Sînt doar cîteva aspecte care dovedesc că
C-1.2. Directorul trustului județean de me combinerilor la lucrările de reparații a fost în unitățile agricole ialomițene secerișul
canizare ne-a prezentat pe larg modul de bine înțeleasă și a contribuit la ridicarea
organizare și efectuare a acestei operații pregătirii lor profesionale, în așa fel incit cerealelor păioase este pregătit temeinic
de mare răspundere : „De data aceasta am ei să știe nu numai să exploateze bine și cu răspundere pentru strîngerea recoltei
început cu verificarea fiecărui ansamblu combina, dar să. cunoască și modul în care in timp scurt și fără pierderi.
și subansamblu. S-a controlat piesă cu trebuie acționat atunci cind apar unele
piesă, șurub cu șurub. S-au pus fată în față defecțiuni. Din păcate. însă, în unele sta
Mihai V1ȘOIU
constatările ce au rezultat cu procesele țiuni pentru mecanizarea agriculturii, cum
corespondentul „Scînteii0
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In apropiata campanie de vară, oamenii aflăm în faza de finalizare a celui de-al dotarea combinelor cu echipamente pentru
muncii din agricultura județului Dolj au treilea control, acesta fiind de fapt supra- recuperarea plevei. „Am insistat în mod
de strîns recolta de orz și orzoaica de pe recepția. Ca urmare a acestor măsuri, pină deosebit asupra acestor aspecte întrucît, in
31 252 hectare și cea de grîu și. secară — de la 1 iunie presele de balotat paie au fost anii anteriori, din cauza acestor neajunsuri,
pe 136 866 hectare. Pe baza sarcinilor for reparate în întregime, iar combinele C-12 s-au înregistrat pierderi" — a ținut să pre
mulate de secretarul general al partidului și C-14 — în proporție de 99 la sută. La cizeze inginerul-șef. La secția de mecani
la recenta plenară a Consiliului Național cele 24 de combine C-14 U nereparate rie zare Dobrești, Gheorghe Foană, șeful sec
al Agriculturii, Industriei Alimentare, Sil lipsesc variatoarele bătător, post-bătător și ției, pregătise pentru proba cu boabe toate
viculturii și Gospodăririi Apelor, biroul co de tracțiune, piese componente de la acțio cele 11 combine. Pe lingă ele stăteau commitetului județean de partid a stabilit un narea aparatului de tăiere și articulații bi- binerii. Cu toții priveau spre sediul coope
program de acțiune care prevede, printre cardanice, repere din care n-am primit de rativei agricole. De ce ? „De azi de dimi
altele, o viteză zilnică la recoltare de 13 000
neață așteptăm pe inginerul-șef al coope
hectare la orz și orzoaică și de 14 100 hec
rativei, Nicolae Coman, care, potrivit indi
tare la grîu și secară. Prin același pro
cațiilor direcției agricole județene, trebuie
gram, ce a fost difuzat în toate unitățile
să asiste, împreună cu șefii de fermă, la
agricole, s-a hotărît ca imediat după re
efectuarea probelor cu boabe a combine
coltare să se însămînțeze 136 660 hecta
lor — ne spunea șeful secției de mecani
re cu culturi succesive. Cum e și firesc,
zare. L-am înștiințat de două zile că azi,
condiția hotărîtoare de care depinde înfăp la întreprinderea „Semănătoarea" București încă din zori, începem probele, dar nici
tuirea acestui program o constituie termi nici măcar o bucată din cota semestrului I. pină acum, aproape de prinz, nu a venit".
narea la timp și de bună calitate a repara La fel, I.M.U. Medgidia nu ne-a asigurat Și în alte locuri probele cu boabe ale corn'
țiilor, îndeosebi Ia combine și la presele axe și discuri de ambreiaj, I. M. Băilești— binelor se fac in absența reprezentanți
de balotat paie. Care este stadiul pregătirii șine de batere, iar „Independența" Sibiu — lor cooperativelor agricole. între aces
lanțurile contractate.
utilajelor ?
tea sînt și cele de la Sadova și Damian.
—• în vederea perfecționării activității de
Timp de două zile am urmărit, la fața Iată și un alt neajuns. La S.M.A. Dăbuleni,reparații și îmbunătățirii calității acestora, locului, în consiliile agroindustriale Bechet din procesele verbale întocmite rezultă-^ca
!
în toate cele 26 de stațiuni pentru mecani și Dăbuleni, modul concret în care se fac la un număr de 12 combine „Gloria", din
S
zarea agriculturii din județ am amenajat suprarecepțiile combinelor. Un prim popas cele 24 recepționate, s-au constatat anumite
ateliere specializate pentru repararea în la S.M.A. Bechet, stațiune care servește defecțiuni. Exigența e prea mare, sau me
exclusivitate a combinelor de cereale — ne șase cooperative agricole, a căror suprafață canicii nu-și fac datoria ? — îl întrebăm
spune inginerul Alexandru Marineșcu, di de păioase se ridică la aproape 5 000 pe Aurel Cojocaru, inginerul-șef al stațiu- .
rectorul Trustului de' mecanizare a agricul de hectare. Din cele 59 combine „Gloria", nii. „Și una și alta — ne răspunde dînsul.
«
turii Dolj. în cadrul acestora am creat pos 56 se găseau in poziție „de start". Altor Pînă la urmă, neajunsurile constatate au fost
turi specializate de lucru cu mecanici bine trei, deși sînt în termen de garan înlăturate".
instruiți. De asemenea, la fiecare atelier ție, le lipsesc discurile de ambreiaj,
Se desprinde, deci, necesitatea ca la re
am stabilit maiștri care controlează fiecare anvelope și melcii de alimentare de cepționarea finală a utilajelor să se dove
reper și subansamblu în parte, pină la re la buncăr. Nicolae Cercel, inginerul-șef dească peste tot o înaltă răspundere față de
cepția finală. Organul de conducere colec al S.M.A. Bechet, a urmărit la fiecare calitatea reparațiilor.
tivă al trustului a hotărît să facem trei din cele șase secții modul concret cum s-au
Nicolae BABĂIĂU
controale de verificare a recepțiilor făcute făcut reglajele, etanșeizarea mecanică a tu
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de comisiile din fiecare unitate. Acum ne turor șnecurilor și elevatoarelor cu cupă,

DOLJ

Un semnal din județul Botoșani

La întreținerea culturilor
(Urmare din pag. I)
2 . tăți munca pol’ițfcp-edudativă ’ iste
7 'slabă, ca dealtfel și'înd'rumarea'.iehnică de specialitate. Numai astfel pot
.Ti
Mi ^interpretate .diferențele mari care
există Ta prășiful
prășite! ’porumbului
pbruml
"există
între
unitățile agricole din județe vecine :
Olt și Dolj sau Iași și Vaslui, Cluj
și Mureș, Galați și Vrancea. Pot
afirma oare factorii răspunzători din
agricultura județului ’Botoșani că își
îndeplinesc întocmai sarcinile ce le
revin în ce privește mobilizarea
oamenilor la munca cîrripului, de
vreme ce ritmul din această săptămină la prășitul florii-soarelui s-a
menținut sub 500 hectare pe zi, iar
la porumb, în perioada 24—31 mai, în
întreg județul au fost prășite manual
doar 7 000 hectare ? Adică doar atit
cit ar fi putut realiza patru-cinci coo
perative . agricole mai mari. Ritmuri
scăzute la întreținerea culturilor, a
porumbului in special, se înregistrea
Efectuarea primei prășite la porumb pe terenurile C.A.P. Miroși, județul Argeș
ză’ și intr-un șir de Unități agricole
Foto : E. Dichiseanu

în confruntare
creatoare cu
cerințele economiei,

cu echipamente de ardere și auto mețan pe oră. 'pe care l-am instalat
matizare elaborate după o concep la toate cuptoarele de la linia pre
sei de 2 500 tone-forță, undb’ se află
ție proprie și fabricate chiar aici.
— Cutii a ajuns, tovarășe director in funcțiune de 3 ani. fără întreru
general Vasile Mutu, colectivul com peri și defecțiuni. Pornind de lă ne
binatului să devină nu numai pro cesitățile. combinatului (intrarea in
ducător de cuptoare de tratamente funcțiune a cuptoarelor de la linia
termice, dar și de arzătoare cu echi presei de 6 000 tone-forță), precum
pamente de automatizare ?
și de'la rezultatele bune obținute cu
— Totul a pornit de la cerințele arzătoarele noastre se impunea lărgiproducției noastre. Piesele' forjate •rea gamei, astfel' că' împreună cu un
grele se prelucrează ' .pe. prese de colectiv de la I.C.S.T.T.P.S.C.-Bucu2 500 și • de 6 000 tone-forță. Aceste rești, proiectantul nostru . general
piese trebuie încălzite in vederea pentru cuptoare, care ne-a angajat
forjării și. ulterior, trebuie tratate ca șubproiectant pentru instalații de
termic la temperaturi pină la 1 100° C. ardere, am elaborat proiecte și rea
Cuptoarele noastre, proiectate de lizat o gamă de arzătoare, de 4 Nine,
Institutul de cercetare științifică, in 25 Nmc și 100 Nmc gaz metan pe
ginerie tehnologică și proiectări pen oră.
tru sectoare calde (I.C.S.I.T.P.S.C.)Frunțoasă. și mai ales, binevenită

Este normal, este de așteptat ca într-un institut de cercetări sau într-o
întreprindere să găsești un colectiv de
specialiști pasionați, interesați de tot
ce este nou.’oameni care nu au li
niște pină cînd mașinile, utilajele
sau procesele tehnologice pe care le
folosesc nu își depășesc performan
tele, prin soluții noi. care asigură
sporuri. de producție și' de produc
tivitate sau economii de materiale
și energie. Cu prețul unor după-'
amieze și nopți consumate în afara
programului’ si a sarcinilor de ser
viciu. ei caută să ofere în același
timp răspunsuri lă cele mai acute
probleme ale producției. Iar reuși
tele. soluțiile lor nu de puține ori
trec pragul de interes , strict local,
devenind de largă utilitate în zeci
și sute de unități.
De la o anume cerință a produc
ției âu pornit într-una din acțiunile București, erau prevăzute cu arză
lor și specialiștii' atelierului de pro toare realizate la Mediaș. Aceste ar
iectare. automatizări și mecanizări zătoare nu rezistau insă decît 1—2
de la Combinatul de utilaj greu Iași, cicluri de funcționare. după Care
unitate bine cunoscută în țară, dar „pietrele" (una din piesele compo
și peste hotare prin produsele de nente principale) se fisurau și astfel
mare complexitate tehnologică pe întreg arzătorul devenea inutilizabil.
care le realizează, ca și prin efortu Motiv suficient pentru a se ajunge
rile încununate de succes în acțiu la întreruperi costisitoare ale proce
sului de producție. Ca să nu mai
nea de autodotare.
Prin natura lor. procesele tehno Vorbesc' de faptul că și consumul de
logice din această unitate ieșeană gaz metan ni se părea exagerat.
sint mari consumatoare de gaz me Presați de această situație am cerut
tan. Nu îritîmplător deci. întregul specialiștilor noștri din activitatea
colectiv este preocupat de găsirea și de concepție, de proiectare (APAM)
aplicarea unor soluții de economisi să, rezolve problema.
re, a acestui combustibil. Cum pot fi'
„Ni s-a spus : faceți ce puteți, cum
reduse aceste consumuri ? Iată în știți, dar rezolvați cit mai repede și
trebarea de la care au pornit cer mai bine problema" — ne relatează
cetătorii și proiectanții atelierului inginerul Gieă Necula, șeful atelie-,
amintit (APAM). în acțiunea ' lor rului de proiectare, automatizări
de modernizare a arzătoarelor cu și mecanizare. La început am
instalații de recuperare a căldurii. în încercat să „reabilităm" arzătoa
paranteză fie spus, un arzător nu rele de Ia Mediaș. Eforturile noas
este o piesă atit de simplă pe cit tre nu s-au soldat cu rezultate
pare să sugereze numele ei. ci un pozitive. Așa că am fost nevoiți să
agregat de mare complexitate și pre concepem și să realizăm alte tipuri
cizie tehnică. Dar cum bine se știe, de arzătoare care (la specificul for
specializată in realizarea tuturor ar jei noastre grele) necesită : O viteză
zătoarelor din tară este o singură mare de ieșire a gazelor arse din
unitate industrială și o singură uni „piatra" arzătorului ; realizarea unei
tate de cercetare, aflate la Mediaș. arderi complete și corecte a com
Iată insă că aici. Ia C.U.G.-Iași, bustibililor, fiabilitatea întregului
prin acțiunea susținută a specialiș utilaj, in special a camerei de ardere,
tilor din cercetare, proiectare și pro care se topea la arzătoarele de la
ducție s-a ajuns ca toate cuptoarele Mediaș. Astfel, am conceput și rea
de tratamente termice să fie dotate lizat arzătorul numit Io==16 Nmc gâz

din județele Constanța, Ialomița, Tulcea, Gorj și Sălaj.
Sîltt TOajunsuri car& obliga Ta ac-1
îțiuni fprrne, hotărîte pentrii elimina .
rea oflcSitbr forme’d’e încălcare, a dis- ■
jciplinei muncii, a normelor Cățe sta
bilesc sarcinile și răspunderile "cadre
lor de conducere și specialiștilor din
unitățile agricole. Pentru că executa
rea în perioadele optime și în bune
condiții de calitate a prășitului și a
altor lucrări de întreținere a cultu
rilor implică spiritul de responsabi
litate al tuturor lucrătorilor din agri
cultură, de la specialistul din unita
tea agricolă pină la directorul direc
ției agricole, de la aceștia piuă la
șeful de echipă și membrii formații
lor de lucru. Volumul măre' de lu
crări ce trebuie executat în această
perioadă în cîmp nu' poate îngădui
nimănui — fie țăran cooperator, fie
mecanic agricol, fie locuitor al' satu
lui angajat în alte sectoare decît cel
agricol — să nu participe cu toată
puterea de muncă la executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor. i
---------------------}------------------------------

dustrială a gazului metan, inspecto
rul teritorial al M.A.G.F. și restul
membrilor ca la orice omologare, dar
fără specialiști de la sectoare calde
sau M.I.C.M., care să reprezinte pe
beneficiar. Acest ordin precizează că
omologarea poate fi făcută numai
dacă a existat o temă de cercetare
solicitata de un beneficiar și dacă
sînt diferite avizări date de insti
tutul de proiectare și centrala in
dustrială de resort. adică de gaz
metan Mediaș. Urm’ind lungul și si
nuosul drum birocratic, pină la urmă
omologarea a fost făcută, dar in
tr-un timp mult mai lung, adică du
blu față de cel in care au fost con
cepute și realizate arzătoarele.
Solicităm . și părerea unui specia
list din afara combinatului — ingi-

ALTE UNITATI
noua realizare tehnică a colectivu
lui combinatului. ieșean. Este vorba
nu numai de producerea unui arză
tor care asigură un
, consum
mai mic de gaz metan, dar și
de . timpul relativ scurt — circa un
an și jumătate — în care au fost
realizate cercetarea și proiectul, pro
totipul. Numai: că, surprinzător, omo
logarea a intrat intr-un hățiș biro
cratic, durînd mult mai mult decît
toate operațiile precedente. Deși re
zultatele sînt evidente și certe, omo
logarea s-a făcut abia în 1983.
Am încercat să căutăm explicația
acestei întîrzieri mai mult pentru
faptul că efectele ei se prelungesc
pînă în prezent. Din documentele ce
ne-au fost puse la dispoziție reiese
că întîrzierea s-ar datora faptului că
C.U.G.-Iași este nominalizat numai
ca producător de cuptoare, dar nu
și de arzătoare, așa că are nevoie
de aprobări speciale pentru a pro
duce și livra aceste produse; In or
dinul 130 din 1971 al M.I.C.M.. care
se referă la produse ce pot fi rea
lizate în unitățile constructoare de
mașini, riu sînt cuprinse și arzătoa
rele. Un alt ordin — 52 din 1973 al
Ministerului Aprovizionării — cu
prinde instrucțiunile privind omo
logarea arzătoarelor, instalațiilor de
ardere cu elementele anexe și,.com
ponența comisiei de omologare. în
care intră un. delegat al. Ministerului
Petrolului; unul de la Centrala in

nerul Mircea Coliu, șef atelier pro
iectări cuptoare, de la I.C.S.I.T.P.S.C.București : „Colectivul nostru. în
calitatea pe care o are. de proiec
tant al sectoarelor calde din indus
tria constructoare de mașini, reali
zează documentația de execuție pen
tru cuptoarele de tratament termic
și forje din aceste unități de pro
ducție. Dintre executanții care au
materializat, proiectele noastre, cele
mai bune rezultate le-am obținut
prin colaborarea cu C.U.G.-Iași. Cu
multă responsabilitate și entuziasm,
specialiștii din concepție' și din pro
ducție de Ia combinatul ieșean au
reușit să realizeze și arzătoarele de
care aveau, nevoie și care au dat re
zultate foarte bune in exploatare,
acoperind marea lipsă, golul care
exista în acest domeniu al echipa
mentelor de ardere. Tocmai din aces
te motive mi se pare firesc, normal
ca C.U.G.-Iași să devină furnizor nu
numai de cuptoare, dar și pentru in
stalația de ardere cu gaz metan, cu
atit mai mult cu cit de ani de zile
a dovedit că este capabil să rezolve
această mare cerință. Din păcate, aceasta rămîne, deocamdată, un sim
plu deziderat".
întrebarea este dacă C.U.G.-Iași
ar putea oferi tipurile de arzătoare
pe care le fabrică acum pentru ei și
altor întreprinderi ? Cererea pentru
aceste arzătoare este foarte mare
în întreaga țară. Inventarierea de

Și aceasta pentru că de recoltă răs
punde întreaga obște a satelor.
Tocmat pornind de la această cerin
ță majoră subliniată cu toată clari-,
tatea de secretarul general al parti
dului la recenta plenară A..Consiliu-"'
lui Național al Agriculturii, este de
datoria organelor și organizațiilor de
partid și de stat de la sate, a orga
nelor județene de partid și agricole
să acționeze mai energic, cu stăruință
pentru întronarea, în cadrul fiecărei
echipe, în cadrul fiecărei unități agricole, a unui climat de ordine, dis
ciplină și deplină răspundere în în
făptuirea sarcinilor zilnice ce le revin
în această campanie de întreținere a
culturilor. Prin mobilizarea întregii
forțe apte de muncă de la sate, pre
tutindeni să se asigure executarea in
perioadele optime stabilite și la un
înalt nivel calitativ a lucrărilor de
întreținere la toate culturile prășitoare, lucrări decisive pentru obținerea
recoltelor record prevăzute în acest
an.

către institutul de specialitate, in
cursul anilor 1982—1983, a insta
lațiilor. consumatoare de energie
electrică sau gaz metan. din
principalele întreprinderi construc
toare de mașini,, arată că,. ,exceptînd un mic număr de uzi
ne construite in ultimii ani. la toa
te celelalte se impun modernizarea,
înlocuirea sau dotarea cuptoarelor
de ; încălzire, 'tratamente, termice și
elaborare a metalelor, cu instalații
de recuperare a ’căldurii din gazele
fierbinți .evacuate de coș.- ’
-ț Intr-adevăr,
ne vin și, nouă
foarte .multe. cereri de la numeroa
se întreprinderi— ne. spune direc
torul . general al Combinatului de
utilaj; greu din Iași. Din păcate, nu
putem răspunde, cel puțin deocam
dată, acestor solicitări, pentru că. așa
cum s-a văzut, potrivit dispozițiilor
existente la nivelul unor, ministere
(MiP., M.A.T.M.G.F., M.I.C.M.) nu
sintem considerați furnizori de arză
toare, ci doar de cuptoare. Noi. după
curp am mai spus, folosim cu rezultate
foarte bune arzătoarele cu echipament
automatizat făcute. de noi și sintem
preocupați în continuare să le diver
sificăm și perfecționăm. Specialiștii
noștri
atit cei
din
concepție
(APAM), cit și cei din producție
sînt în măsură să producă și vom
putea livra cuptoare termice dotate
și cu arzătoare cu echipament automațizat. Aceasta, după cum ați con
statat, nu depinde însă numai de noi.
Iată cîteva măsuri ce se impun,
așa cum ne-au fost sugerate de o
serie de specialiști :
• Intrucit fiabilitatea și randa
mentul instalației trebuie să fie pri
mele criterii pc baza cărora să se
facă omologarea, ar fi necesar să fie
cooptați in comisia de omologare și
specialiști din sectoare calde, al că
ror punct de vedere cu privire Ia
calitatea și fiabilitatea in exploatare
a arzătorului să fie luat în egală
măsură în considerare, ca și al Cen
tralei de gaz metan.
• Includerea în nomenclatorul
produselor ce pot fi realizate în uni
tățile constructoare de mașini și a
echipamentelor de recuperare a căl
durii din gazele fierbinți, la cuptoa
rele pe care le fabrică.
1 Singurul criteriu care trebuie să
stea la baza deciziei dacă unitatea
ieșeană poate sau nu poate să fie
producătoare și furnizoare de arză
toare pentru -cuptoarele pe care le
fabrică trebuie să fie cel al eficien
tei pe care o probează in exploa
tare aceste instalații. Micile orgolii
sau hățișul birocratic al omologării
nu pot aduce nici un serviciu !

Elena MANTU
Manole CORCACI

Ieri, la S.M.A. Botoșani se făcea re. cepțjqnarea ultimelor
combine ce vor fi fo
losite la recoltarea
păioaselor.
Membrii
■ comisiei. de recepție
(inclusiv din partea
Ministerului Agricul
turii), intră ■ în amă
nunte, ajung la testa
rea etanșeizării buncă
rului, a căilor de ac
ces ale acestuia șinimic deosebit. Cu clte
cuvinte, totu-i in ordine ! „Porniți moto
rul și acționați toate
anexele de exploatare"
— i se spune maistru
lui Constantin Cotfasă,
primul care va semna
procesul verbal. Or
dinul este executat,
mașina își pune in
mișcare toate articula
țiile. Și din nou... „to
tu-i în ordine !".

Ear asta, ■ aflăm, nu
recondiționarea. N-ar
mai 'Aparent. /
” “
Adică
fi însă nici o probleatit
..... timp
....... cit combinaa
mă dacă le-am avea in
funcționează „în gol“i cîtȘVa zile. Montăfb'a
Dacă ar fi fost în Tor nu solicită mâi
lan, aprecierea Ș-ar fi mult de două-trei .ore
schimbat'. Combina nu:‘ ^pentru''- fiecare cb'mpitted fwicționă intrii- ' oiriă".
cit plăcutele pentru
In scopul soluționă
cuțite și contracutite,
rii acestei probleme,
elemenții elastici ai
inginerul Petrea Rota
rabotorului și degetele
ru, directorul Trustu
escamotate 'erau uzate.
lui județean al S.M.A.,
Ele fuseseră folosite și
a promis că luni, 4 Atîn anul trecut, iar une
nie, se va prezenta la
le — chiar si cu dot
Ministerul Agriculturii
trel ani în urmă. Si nu
Si, apoi, la întreprin
numai in cazul acestei
derea „Semănătoarea14.
combine. N-ați încer
„Ne vor sprijini 1“ —
cat să le recondițio
se întreba interlocuto
nați ?
ne adresăm
rul.
directorului.
,Ceva,
Nu se poate altfel,
ceva, s-a făcut, zice
am adăuga noi.
dinsul, Ear otelul special din ■ care sînt conSilvestrl A1LENE1
corespondentul
fecționate, ca si dimensiunile nu permit
„Scînteii”

Autoturismul românesc
în lume

Din anul 1968, cînd. în prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, ieșea
de pe banda de montaj primul au
toturism „Dacia", familia automobi
lului românesc a sporit considerabil.
Mai exact. în această perioadă au
fost fabricate peste 900 mii autotu
risme. în 11 variante, din care o
treime s-a livrat în 23 de țări ale
lumii. La compartimentul pentru ex
port se găsesc numeroase scrisori elogioase la adresa autoturismelor
noastre. Ca urmare., alte loturi de
mașini vor porni, chiar în aceste zile,
spre piețe noi de desfacere din Ca
nada. Olanda și Anglia.
Urmărind drumul parcurs de har
nicul colectiv al uzinei, eforturile de
puse în vederea perfecționării pro
ducției și> ridicării competitivității
autoturismelor românești, să reținem
că. din anul 1968 și pînă în prezent,
volumul producției întreprinderii de
autoturisme din Pitești a sporit de
cîteva zeci de ori. Constructorii de
autoturisme și-au creat și continuă
să-si creeze, cu forte proprii, nu nu
mai piesele și subansamblele din
componenta „Daciilor", ci și sculele
și utilajele necesare fabricării lor,
cu nimic mai prejos sub aspectul ni
velului tehnic și al randamentului
fată de cele din țări cu tradiție în
construcția de automobile. Pentru
folosirea la maximum a spațiului
productiv. întreprinderea s-a dezvol
tat atit pe verticală, cît și pe orizon
tală.
Zestrea tehnică acumulată în de
cursul anilor este impresionantă. Im
presionante sînt și preocupările pen
tru înnoirea producției. Astfel, pro
dusele noi urmează să dețină în a

cest an o pondere de 72,7 la sută
din volumul .total al producției, in
creștere de aproape două ori com
parativ cu anul trecut. Intre noutăți
se impun să fie amintite asimilarea
„Daciei 1310“ cu comandă de con
ducere pe dreapta, „Dacia" model
1984, camionete și berline, familia de
cutii de viteze cu 5 trepte etc.
Implicat in înnoirea continuă as
autoturismului românesc se află și
Centrul de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică auto Pitești. Un
amănunt semnificativ : centrul are
la dispoziție o bază de încercări cu
peste 400 standuri. „Asimilarea noi
lor produse la parametrii superiori,
ne spune inginerul Nicolae Matea,
directorul întreprinderii, a impus
întărirea compartimentului de pregă
tire a fabricației. Aici sînt încadrați
60 la sută din inginerii și tehnicie
nii întreprinderii, iar capacitatea
sculăriei a sporit considerabil. Ne
preocupăm, cu sprijinul organizații
lor de partid, de ridicarea gradului
de perfecționare profesională al în
tregului colectiv, convinși fiind că
fabricarea de autoturisme de cali
tate presupune și oameni de cali
tate".
Reținem, dintre numeroșii autori
ai autoturismului „Dacia" : inginerul
Gheorghe Tudor și maistrul Aurel
Cotolan din secția finisări, formația
debitare-forjă. condusă de maistrul
Marin Gheorghe, cea de electricieniautoutilări, condusă de maistrul Ion
Zabet, de finisâri-export, condusă de
maistrul Dorin Vărzescu. muncitori!
Constantin Ciculescu. Anghel Gheor
ghe și Nicolae Matei. (Gheorghe
Cirstea, corespondentul „Scînteii").
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liment editorial de semnificație majoră,
atribuție teoretică remarcabilă în slujba
progresului multilateral al patriei
I

(Urmare din pag. I)
cercetătorilor științifici în cele mai
diverse domenii. Secretarul general
al partidului, evidențiind contribu
țiile savaGților români. subliniază
faptul că „multe din rezultatele cer
cetării românești sint la nivelul celor
mai bune pe plan mondial". In
același timp, relevind puternicul po
tențial de cercetare existent, consti
tuit din ampla rețea de institute și
centre de cercetare, din vigurosul
țorp de cercetători, tovarășul Nicolae
Ceaușeșcu a subliniat posibilitatea
tiinței românești de a aborda cele
tai complexe probleme științifice și
ihnologice. .
Cuvintărilej și documentele incluse
' volum oferă noi elemente pentru
amplu șl mobilizator program de
□ulsionaăe a rolului factorilor calivi în 'activitatea de comerț expr. Pe linia înfăptuirii acestui
„ezrtl“r'ă"t se impune, in primul rind,
devansarea creșterii importurilor de
către «xporturi. Creșterea mai rapidă'
a exporturilor este necesară pentru
a. procura mijloacele valutare nece
sare țmportului de materii prime și
utilaje' indispensabile economiei ro
mânești. lărgirii producției in anu
mite domenii pînă la atingerea se
riilor optime de fabricație, procurării
de mijloace valutare pentru rambur
sarea creditelor contractate în pe
rioadele anterioare. De asemenea, se
impun acțiuni importante în vederea
perfecționării structurii fizice a ex
porturilor, respectiv : creșterea pon
derii în exporturi, a produselor de
calitate superioară și de înaltă teh
nicitate care valorifică superior ma
teriile prime, combustibilul, energia,
resursele de forță de muncă și fi
nanciare ; limitarea la strictul ne
cesar a importurilor de completare ;
adaptarea cit mai bună a producției
de export la cerințele pieței externe
Xaltele.
Vrezele referitoare la problemele
internaționale reprezintă o
.«nuare logică a orientărilor exde secretarul general al parti^..4di incă de la Congresul al IX-lea.
izvorite._dm convingerea că restruc
turarea relațiilor internaționale con
stituie o condiție indispensabilă a
progresului economic și social. în
treaga activitate a României pentru
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale iși are
rădăcinile în gindirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. in viziunea sa
materialist-dialectică. unitară asupra
evoluției lumii contemporane, in
complexitatea ei.
Prin conținutul său. acest volum

constituie o nouă expresie a consec
ventei pozițiilor și acțiunilor secreta
rului general al partidului pentru
așezarea relațiilor dintre state pe
baze și principii noi. de egalitate,
echitate și avantaj reciproc, pentru
o colaborare economică internațio
nală și schimburi echitabile, pentru
asigurarea unui raport just intre
preturile materiilor prime și ale pro
duselor industriale, lichidarea sub
dezvoltării, accesul nestingherit al
tuturor țărilor la cuceririle științei și
tehnicii contemporane. Potrivit con
cepției președintelui României, in
momentul de fată se impun cu
acuitate anularea completă a dato
riilor externe ale țărilor sărace, re
ducerea acestora pentru țările mai
puțin dezvoltate și acordarea unui
ajutor mai substanțial țărilor celor
mai afectate pentru impulsionarea
dezvoltării lor economice și sociale.
De asemenea, pe parcursul textelor
inserate în volum se regăsesc cu sta
tornicie punctele- de vedere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu privind
înfăptuirea dezarmării, asigurarea
păcii și edificarea securității pe con
tinentul european.
Alături de problemele economice
și în strinsă legătură cu acestea un
loc important in contextul lucrării
revine domeniului muncii politicoideologice și instructiv-educative.
Din acest punct de vedere, îndeo
sebi cuvintarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea
pe problemele muncii organizatorice
și politico-educative de la Mangalia,
se constituie într-un document de
importantă memorabilă, care îmbo
gățește zestrea teoretică, politică și
ideologică a partidului nostru. Ea re
prezintă totodată un amplu . program
mobilizator pentru ridicarea la un
nivel calitativ mai înalt a întregii
activități politico-educative desfă
șurate de organele și organizațiile
de partid, de organizațiile de masă
și obștești, de toți factorii educațio
nali. cuprinzînd direcțiile de acțiune
pentru afirmarea tot mai puternică
a rolului conducător al partidului,
pentru îmbunătățirea muncii politico-ideologice și cultural-educative
la toate nivelurile, pentru formarea
omului nou cu o conștiință înaintată,
participant activ la măreața operă
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
Una dintre ideile forță ale acestei
cuvîntări, care se. înscrie ca o con
tribuție remarcabilă la dezvoltarea
teoriei. generale a socialismului, o
constituie permanenta spiritului. re
voluționar pe întreg parcursul pe

rioadei. de Edificare a socialismului
și, de aici, necesitatea afirmării și
dezvoltării lui în toate domeniile de
activitate. în cadrul tuturor colecti
velor de muncă. Desigur că în noile
condiții formele de manifestare și
elementele componente ale spiritului
revoluționar capătă conținut și sen
suri noi. adecvate imperativelor epo
cii pe care o trăim. Definind ipos
tazele actuale ale spiritului revolu
ționar. secretarul general al parti
dului sublinia că. în condițiile re
voluției științifico-tehnice. ridicarea
cunoștințelor profesionale, tehnice
și științifice constituie, fără îndoială,
o cerință de însemnătate deosebită
pentru membrii de partid și mai ales
pentru activiștii și cadrele de partid
și de stat. Deci, acumularea unor
temeinice cunoștințe profesionale,
tehnice, științifice, economice etc.,
grefate pe dorința și voința de a le
subordona intereselor generale și pe
priceperea de a le folosi în scopul
dezvoltării și progresului social-eco
nomic continuu și multilateral al pa
triei. . conferă una din principalele
dimensiuni ale spiritului revolu
ționar.
Pornind de la faptul că față de
marile realizări obținute în dezvol
tarea economiei, în prezent se con
stată o anumită rămînere în urmă a
conștiinței revoluționare socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă
importanta activității politico-ideologice în formarea conștiinței socia
liste a maselor și definește obiecti
vele pe care trebuie să le urmă
rească. Dintre acestea se impun in
mod deosebit atenției tuturor facto
rilor angrenați în activitatea politicoideologică, de instrucție și educa
ție: formarea concepției materialist
dialectice a oamenilor despre lume
și viață ; formarea unor convingeri
politice sănătoase, pe deplin compa
tibile cu politica partidului nostru,
cu năzuințele spre progres ale po
porului român ; cultivarea sentimen
telor de dragoste față de patrie și
popor, de respect față de istoria și
marile realizări ale poporului ro
mân ; dezvoltarea conștiinței econo
mice avansate, corespunzător im
perativelor economice ale etapei ac
tuale și de perspectivă ; dezvoltarea
atașamentului pentru muncă, pentru
domeniul de specialitate.
Garanția înfăptuirii acestor sar
cini calitativ superioare ale muncii
politico-ideologice o constituie vasta
experiență și capacitatea organizato
rică și de conducere a organelor și
organizațiilor noastre de partid. Prin
numărul mare de membri, constituiti
in puternice organizații de bază în

CONVORBIRILE RECAPITULATIVE bilanț al activității desfășurate în cadrul
invățămîntului politico-ideologic
Apropiatele convorbiri recapitula
tive din cadrul invățămîntului poitico-ideologic de la orașe determină
n prezent în unități economice, de
iercetări și proiectări, in instituții,
icoli, facultăți etc. o vie activitate
i organelor și organizațiilor de
lartid, orientată către aprofundarea
tonținutului de idei din temele dezlătute, legarea acestora de munca
ilnică desfășurată de colectivele de
>ameni ai muncii, instruirea protagandiștilor in scopul desfășurării
n cit mai bune condiții a Închiderii
.dualului an și ciclu de învătămînt
lolitico-ideologic, formularea unor
it mai corecte concluzii, bogate in
nvățăminte. stimulatoare pentru
esfășurarea în viitor a studiului poitic, a pregătirii .ideologice și. actiității concrete a comuniștilor și
elorlalți oameni ai muncii.
O analiză in citeva întreprinderi
in Galați avea să ne convingă aupra seriozității cu care se acțioează în aceste zile pentru pregăti
ta desfășurării convorbirilor recatulative in irivățămîntul politicoleologic. Anton Stroie, secretar
djunct cu probleme de propagandă
l comitetului de partid de la
antierul naval Galați,. ne spunea :
Această activitate deosebit de imortantă se realizează, în cazul nosu, impreună cu celelalte unități cu
■ofil naval, ceea ce permite asigutrea unei pregătiri politice in
rînsă legătură cu preocupările
rediate de producție. Obiectivele
•mărite de instruire sint : aprofunirea tezelor, orientărilor și sarcilor conținute in cuvintarea toarășului
Nicolae
Ceaușescu la
centa Plenară a Consiliului No
rmal al Oamenilor Muncii, stuerea și însușirea temeinică a conîutului programelor adoptate de
area Adunare Națională in luna
artie a.c„ referitoare la creșterea
ai accentuată a productivității
uncii, perfecționarea organizării și
>rmării muncii, îmbunătățirea ni
lului tehnic și calitativ al proiselor,
reducerea
consumurilor
materii prime, materiale, comrstibil și energie și valorifirea superioară a materiilor pri5 și materialelor, precum și reaarea unui schimb de experiență
:.re participantii la instruire priid modalitățile concrete de inteare în activitățile noastre din ca
ll învățămintului politico-ideolo■ a conținutului acestor docuînte“.
Zarietatea modalităților de reaare a instruirii — consultații, se
narii, răspunsuri la întrebări,
limb de experiență, activități
bodice etc. — este de natură să
rofundeze documentele dezbătute.
4 înarmeze pe propagandiști cu
loștințele politice necesare desfă
tării în cit mai bune condiții a
ivorbirilor recapitulative.
n organizațiile de partid de la
itierul naval a fost controlat rno|. în care au fost parcurse cele
; teme ale invățămîntului polii-ideologic din acest an. comitetul
partid al întreprinderii ajutind
anele și organizațiile de partid
și elaboreze graficele de desfăare a convorbirilor recapitulative,
asemenea. împreună cu propaîdiștii și organizațiile de partid se
lizează si o evaluare a pregătirii
■sanților in acest an de învățăit și pe întregul ciclu care se
heie acum. Este momentul să
îarcăm. și noi o seamă de cercuri
învățămintului de partid, precum

cele din atelierele de lăcătușerie
navală, proiectare-tehnologie, sculărie,
reparații-întreținere.
unde
propagandiști precum Traian Vasilache, Onorica Dibu. Ion Ciurăscu.
Sergiu Bălan, Viorel Dănilă au asi
gurat o temeinică desfășurare a ac
tivităților. lucru sesizabil și în munca
zilnică a oamenilor.
„Acordăm o atenție deosebită, spu
nea tovarășul Anton Stroie. modu
lui în care organizațiile de partid
din Șantierul naval Galați asigură,
și prin intermediul acestui impor
tant , moment, care sint convorbirile
recapitulative, realizarea sarcinilor
de mare răspundere trasate de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. in luna
aprilie, cu prilejul intilnirii de lucru
avute cu cadrele de conducere din
unitățile centralei industriale na
vale. Aplicarea concretă a acestor
recomandări, direcțiile de viitor prin
care întreprinderea noastră, pu
ternicul detașament de navaliști gălățeni dorește să răspundă cerințelor

Preocupări în organizațiile
de partid
din județul Galați
existente în prezent în acest dome
niu au fost aprofundate deja în
colectivele noastre și vom continua
s-o facem și cu acest prilej".
La Combinatul siderurgic Galați,
Ovidiu Patrichi, directorul cabine
tului pentru activitatea ideologică'și
politico-educativă, ne vorbește des
pre modul în care decurge instrui
rea propagandiștilor, apreciind cali
tatea activităților desfășurate. „Am
conceput instruirea pe uzine îneît
această activitate să constituie o
bază temeinică pentru desfășurarea
in cele mai bune condiții a convor
birilor recapitulative, ne spunea di
rectorul combinatului. Dorim să rea
lizăm în cadrul acestor convorbiri
aprofundarea cunoștințelor în' lumina
ultimelor documente de’partid și de
stat, a cuvîntărilor recenteăle secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, precum
și o foarte strinsă împletire a cerin
țelor formulate în aceste documente
cu obiectivele directe de producție
ale combinatului siderurgic. De
aceea, la uzinele de laminate plate,
oțelării-refractare. furnale-aglomerar.e, cocsochimică, in alte uzine,
ca și în colectivele de cercetători și
constructori am insistat asupra sar
cinilor trasate direct de secretarul
general al partidului industriei me
talurgice in cadrul recentei Plenare
a Consiliului Național al Oamenilor
Muncii, asupra modului în care co
muniștii de aici asigură transpu
nerea lor în viată, urmărind ca și in
acest moment de încheiere îilvățămintul politico-ideologic să fie
foarte sțrîns legat de cerințele pro
ducției. să determine in rindul co
muniștilor. al oamenilor muncii spi
ritul revoluționar și răspunderea
necesare asigurării unei înalte cali
tăți și eficiente.
Că așa stau lucrurile o dovedește
și faptul că in chiar aceste zile, de
bilanț al actualului an de invățămint politico-ideologic, siderurgiștii
gălâteni au înscris in rindul succe
selor fapte de muncă demne de re
putația acestei puternice organizații
de partid, intre ele puțind fi amin

tite realizarea unor importante in
stalații siderurgice (pentru desulfurarea fontei, pentru stingerea us
cată a cocsului, ș.a.). a unor noi
mărci de oteluri, inclusiv a tablei
foarte subțiri (cu grosime pînă la
0.125 mm), obținerea unor adevărate
recorduri în folosirea intensivă a
convertizoarelor in care se elabo
rează oțelul, a unor producții impre
sionante, precum rotunjirea la 65 de
milioane tone a cantității totale de
oțel realizate la Galați etc.
La cabinetul
județean pentru
activitatea ideologică și politicoeducativă discutăm cu directorul
acestuia, tovarășul Constantin Enescu, despre unele modal-ităti folosite
in desfășurarea învățămintului po
litico-ideologic. „Precum ;ati obser
vat. în cadrul instruirilor' folosim o
rijetodologie de educare polițicoideologică a oamenilor muncii. pe
grupuri socio-profesionale, sistem
care a dat bune rezultate, și care a
fost conceput astfel în urma unui
studiu sociologic efectuat în rindul
a 30 la sută din masa propagandiș
tilor. din dorința de a găsi cele mai
eficiente căi de acțiune. Apropiatele
convorbiri recapitulative ne vor
prilejui nouă, propagandiștilor, or
ganizațiilor de partid accentuarea
acelor modalități de lucru în cadrul
invățămîntului politico-ideologic care
au dat cele mai bune rezultate, gă
sirea unor căi mai propice de dez
batere a temelor, antrenarea mai
bună a cursanțilOr la aprofundarea
documentelor de partid, la cultiva
rea deprinderii și interesului de a
studia din proprie inițiativă. Apre
ciez că instruirile desfășurate cu
propagandiștii au avut succesul și
finalitatea dorite și pentru că s-au
bucurat de o participare și o con
tribuție directă din partea primului
secretar, a secretarilor, a membrilor
biroului comitetului județean, ai co
mitetelor municipale Galați și Tecuci,
ai comitetului de partid de Ia com
binatul siderurgic. Iar cînd spun
aceasta mă gîndesc Ja faptul că ase
menea cadre cu importante respon
sabilități politice au condus dezba
teri, schimburi de experiență, au dat
consultații, au răspuns la întrebă
rile propagandiștilor, contribuind,
alături de celelalte activități desfă
șurate. la temeinica pregătire a
acestora, implicit ia asigurarea unei
desfășurări bune a învățămintului
politico-ideologic pe ansamblul său.
Colectivele de îndrumare și . control
formate din activiștii cabinetului nos
tru. din activiști și propagandiști ai
comitetului județean de partid. îm
preună cu un larg activ obștesc pe
linie de propagandă s-au aflat in
contact direct, permanent cu orga
nizațiile de partid, urmărind desfă
șurarea învățămintului politico-ideo
logic, iar in aceste zile sprijinindu-le concret în pregătirea convor
birilor recapitulative. Analizele pe
riodice din secretariatul și biroul
comitetului .juddțean de partid, pre
cum și cele realizate la nivelul altor
organe de partid (municipale, al
combinatului siderurgic) au vizat ri
dicarea continuă a eficientei activi
tăților din cadrul invățămîntului
politico-ideologic, legarea acestuia de
cerințele economiei, prin creșterea
continuă a spiriidlui revoluționar, a
răspunderii cu care acționează colec
tivele de oameni ai muncii, pu
ternica organizație de peste 103 000
de comuniști a județului nostru".

Dan PLĂEȘU
corespondentul

„Scinteii"

toate unitățile economice și sociale,
prin înaltul nivel politico-ideologic
al activului său. partidul nostru, sub
cirmuirea înțeleaptă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. s-a transformat
într-o puternică forță politică ce
iși îndeplinește cu cinste inalta sa
misiune istorică, răspunzind pe de
plin celor mai nobile aspirații ale
poporului român.
, Evidențiind succesele obținute,
secretarul general al partidului atra
ge atenția asupra unor neajunsuri
care mai persistă în activitatea unor
organe și organizații de partid legate
de neimplicarea pe măsura posibili
tăților și cu suficientă fermitate in
înfăptuirea obiectivelor prioritare ale
planului în domeniile producției, ex
portului. calității etc., dc anumite
manifestări de automulțumire. for
malism și superficialitate. Criticînd
asemenea aspecte negative, cuvin
tarea de la Consfătuirea de la Man
galia cuprinde măsurile ce trebuie
adoptate pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă ale or
ganizațiilor de partid.
Un alt document de înaltă ținută
științifică și cu o mare semnificație
politică și ideologică cuprins în vo
lumul de față îl constituie expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la adunarea festivă consacrată săr
bătoririi a 65 de ani de la făurirea
statului național unitar român. Ani
mat de nețărmurită dragoste pentru
patrie, secretarul general al parti
dului a adus un fierbinte omagiu
eroilor patriei și a dat glas marilor
adevăruri ale istoriei poporului ro
mân evocînd epopeea permanenței
sale pe multimilenara vatră strămo
șească. eroicele lupte purtate de-a
lungul secolelor împotriva asuprito
rilor străini pentru păstrarea ființei
proprii și formarea națiunii române,
pentru libertate și dreptate socială
și națională. Omagiind actul de la
1 Decembrie 1918, tovarășul Nicolae
Ceaușescu subliniază cu tărie că
realizarea unității statului român a
însemnat înfăptuirea idealului de
veacuri al tuturor românilor, a fost
rezultatul firesc, legic, al îndelunga
tei dezvoltări istorice a poporului
român, al luptei sale pentru dreptul
de a fi liber și stăpîn în propria-i
tară. în numele idealurilor unității
și independentei naționale, ale bună
stării și fericirii poporului. Partidul
Comunist Român a antrenat masele
de oameni ai muncii în lupta pentru
înfăptuirea marilor transformări re
voluționare pe care le-a cunoscut
tara noastră în anii construcției so
cialismului, mai ales după cel de-al
IX-lea Congres al partidului.
Departe de a fi putut surprinde
aria largă de probleme și evenimente
tratate in lucrarea prezentată, con
chidem că prin întreg conținutul lui
acest volum constituie o nouă ex
presie a gîndirii originale, strălucite
a tovarășului, Nicolae ■ Ceaușescu. a
concepției sale materialist-dialectice.
dublată de profunda cunoaștere a
realităților naționale și mondiale, a
capacității sale de generalizare teo
retică a experienței României în
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarec-spre ccj-munism, întreaga gîndire și activita
te teoretică și practică' a secretarului
general al partidului .este — așa cum
o dovedește și acest nou volum din
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu
— sinteza celor mai nobile aspirații
ale poporului român, constituind ex
presia profundelor sentimente de
patriotism și a devotamentului cu
care cel mai iubit fiu al poporului
slujește destinele României, cauza
socialismului.

MIERCUREA-CIUC
„Festivalul muzicii
vechi“
între 1—3 iunie se desfășoară în
municipiul Miercurea-Ciuc cea de-a
cincea ediție a „Festivalului muzi
cii vechi", manifestare artistică de
dicată in acest an cinstirii marilor
evenimente' din viața partidului .și
poporului — a 40-a aniversare a ac
tului istoric de la 23 August și Con
gresul al XlII-lea al Partidului Co
munist Român.
Participă numeroase formații de
muzică veche, soliști vocali și in
strumentiști din întreaga tară, co
rul „Madrigal" din București, diri
jat de artistul emerit Marin Con
stantin.
Pe afișul festivalului figurează
creații muzicale românești din
„Cartea științei muzicii", datorată lui
Dimîtrie Cantemir. din „Codex Caioni" de loan Caioni și alți cărturari
și creatori de seamă care au trăit și
au trudit pentru luminarea poporu
lui între secolele XVI—XVII. Va avea loc de asemenea un colocviu
muzical intitulat „Muzica veche oglindită in muzica contemporană ro
mânească". Concertul inaugural a
fost susținut de cunoscuta formație
de muzică veche „Cantus Serenus"
din Brașov. (I. D. Kiss, corespon
dentul „Scinteii").

I

„40 de ani de muncă și împliniri"
Vineri, la Sala Dalles,
din București a avut loc
vernisajul Expoziției na
ționale de artă, plastică a
tineretului „40 de ani de
muncă și împliniri", or
ganizată in cadrul Festi
valului national „Cîntarea
României", sub egida Co
mitetului Central al. Uniu
nii Tineretului Comunist.
Consiliului Culturii și
Educației Socialiste și
Uniunii artiștilor plastici.
Expoziția, dedicată ani
versării a 40 de ani de la
revoluția de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiîmperialistă
și întâmpinării celui de-al
XlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român,
înfățișează
profundele
prefaceri ce au avut loc

în. cele patru decenii care
au trecut de la memora
bilul act istoric din Au
gust 1944. și, în mod deo
sebit, in epoca inaugurată
de Congresul al IX-lea de
cind în fruntea partidu
lui și statului nostru se
află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretarul ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste
România.
Manifestarea
eviden
țiază. totodată, participa
rea tinerei generații la
ampla operă de făurire a
societății socialiste mul
tilateral
dezvoltate in
România.
atașamentul
profund al tineretului
fată de politica parti
dului și statului nos

tru. fată de acțiunile no
bile Întreprinse de Româ
nia socialistă, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.
pentru instaurarea unui
climat de pace. înțele
gere și colaborare in în
treaga lume.
Pentru cele mai va
loroase lucrări prezentate
in expoziție, juriul, for
mat din artiști plastici.
Critici de artă si repre
zentanți ai organizatori
lor. a acordat următoarele
premii : .
1. — Premii acordate dc
Comitetul
Central
al
Uniunii Tineretului Co
munist : Premiul I : Pop
Vasile Negreșteariu. „Săr
bătoarea muncii". ulei pe
pinză ; Premiul II : loan'

Iancut. „Dialog", piatră ;
Premiul • III : Marilena
Măntescu. „Șantier", ulei
pe pinză : Mențiuni —
Marciuc Ovidiu. „Horea.
Cloșca si Crișan". . aquatinta :
Andrei
Doczy,
„Județul Harghita, trecutprezent". metal.
2. — Premiul acordat
de Consiliul Culturii si
Educației Socialiste : Mirela Isăilă. „Maternitate",
grafică.
3. — Premii acordate
de
Uniunea
artiștilor
plastici : loan
Penda,
„Avram
lăncu". tuș ;
Gruia Florut. <,Natură
moartă", ulei pe pinză :
Lihar Laza Eva, „Tine
rețe". haute lisse.

CLUBUL MUNCITORESC
U educația revoluționară,
patriotică a oamenilor muncii
O puternică și veche tradiție mun
citorească a creat de-a lungul tim
pului in municipiul Timișoara forme
adecvate de viată culturală și dis
tractivă. Să ne amintim, pentru ve
chimea sa exemplară, de copacul
meseriașilor înnegrit, aproape car
bonizat de vreme, unde ucenicii iși
treceau examenul de calfă bătind un
j:ui in trunchiul lui, Operația..:.upa.-,
"rent simplă, era de fapt un ceremo
nial alcătuit cu mare grijă prin care
învățăcelul făcea nu atit dovada cu
noștințelor sale, temeinice altfel, cit
intrarea in marea familie a breslașilor. embrionul muncitorimii de mai
tîrziu. Prilejul, unic, era marcat cum
se cuvine prin serbări, obicei trans
mis de la o generație la alta, de
venind. mai tîrziu, sărbători munci
torești cu o frumoasă și bogată tra
diție.
Viața culturală timișoreană, cu
specific muncitoresc, s-a dezvoltat
impetuos in ultimele decenii. împre
ună și alături de complexul vieții
spirituale a zonei. Faptul că aici iși
desfășoară activitatea cu deosebit
succes citeva mari cluburi muncito
rești este o mărturie convingătoare
a perenității acțiunii lor. care răs
punde unor necesități reale ale oa
menilor muncii. O reînnoire a con
tactului cu existenta lor cotidiană
ne-a dovedit incă o dată . rolul lor
deosebit in viata marelui detașament
muncitoresc de aici, cu precădere a
tinerilor. Au fost necesare, pentru a
susține aceasta, să fie infirmate une
le opinii după care intr-un centru
cultural puternic, cum este Timișoa
ra, clubul muncitoresc nu face decit
să ’parcurgă la un nivel inferior,
ceea ce alte instituții specializate
realizează cotidian și cu profit cul
tural superior.

FORMAREA
PROFESIONALA,
TEHNICO-ȘTHNȚIFICA. Cluburile
și-âu asumat, cu vigoare și compe
tență. importanta funcție de pregă
tire și perfecționare profesională,
arăta Ion Tănase, directorul clubului
„16 Februarie 1933“ al Regionalei
C.F.R. Prin cercuri.
numeroase
aici, sint pregătiți depanatori radio-tv, sint predate cunoștințe de
croitorie și gospodărie, stenodactilo
grafie. artă fotografică și balet, dar
mai cu seamă cunoștințele legate de
transporturi și telecomunicații. Pen
tru aceasta, cu sprijinul unor specia
liști de înaltă calificare sint organi
zate periodic cursuri, conferințe, lec
ții practice prin care se prezintă ce
lor ce lucrează in domeniu realiză
rile de virf. sint. popularizate noile
tehnologii, invențiile și inovațiile,
dezbătute modalitățile de organizare
mai eficientă a producției, de ridi
care a productivității muncii și re
ducere a prețurilor de cost. Clubul
are funcția nu numai de gazdă și or
ganizator. ci și de furnizor al unui
bogat material documentar aflat in
biblioteca cje aici, care cu cele aproa
pe 80 000 volume este una din cele
mai importante din municipiu, sau
prin realizarea de filme tehnied-științifice in sprijinul producției. O
susținută activitate pentru perfecțio
narea cunoștințelor tehnico-profesionale se desfășoară și Ia clubul
„Constructorul". Cum sublinia direc
torul clubului. Vasile Moraru, acțiu
nile de perfecționare profesională și
propagare a celor mai noi tehnolo
gii in 'construcții au aici un cadru
riguros organizat, competent con
dus. Numeroase, inițiative rțiuncițoresti sînt făcute cunoscute în cadrul
unor dezbateri între brigăzile de an
trepriză unde experiențele noi sînt
amănunțit analizate cu ajutorul
unui material documentar bogat și al
unor filme tehnice de scurt metraj.
Aici âu putut fi urmărite si discu
tate o serie de soluții constructive
noi realizate în colaborare ' cu Fa
cultatea de construcții, cum alt fost
cele despre folosirea suoerplaștifiantilor în prepararea butoanelor sau
cele despre execuția hidroizolatiei.
Tot aici șe a-flă o expoziție perma
nentă de panouri finisate unde se
reflectă soluțiile moderne de finisa
re la panouri prefabricate. Lâ toate
acestea adăugăm acțiunea de propa
gare a literaturii științifice si.tehni
ce, cursurile de cultură economică,

dezbaterile despre disciplina în pro
principalele activități sînt de natură
ducție sau despre protecția muncii.
cultural-reclreativă ; ele se desfășoa
ră într-un local vechi de peste 250 de
FORUM AL EDUCAȚIEI POLITI
ani, cunoscut în tot municipiul. Aici :
CE ȘI MORAL-CETAȚENEȘTI. La
se organizează săptăminal, cu aclubul „1 Mai" al întreprinderii ju
jutorul formațiilor proprii (or
dețene de transport local. condițiile
chestră și ansamblul de muzică
aparte de lucru âu. impus adoptarea
populară, orchestra de muzică ușoa
unor acțiuni., „specifice. Accentul este
ră. . formația ' de :• tăătru și brigada. ’'
pus. preciza Rodica Nilaș, directoâgrupul de' Fecîtători), dllr 'St cu con-*
rdacclubulu.i; p'q ibtiuhi politico-edu
cursul uiior formații din întreprins.
cative desfășurate ..in '■ întreprinderi ... dpr,i.;; (serii de:. spectacole și dansj.,
și sesți'i. W’căminele de nefamiliști,
șezători... Titerard, spectacole de
chiar la capetele de linii. Domeniu
teâtru.
audiții
muzicale
sau
de larg contact cu publicul, transpor
jocuri de . club. S-a remarcat
tul urban are nevoie de oameni cu o
cu acest prilej o latură foar
conduită exemplară. De aceea diste importantă a existentei ciur
cuțiile despre disciplină, comporta
bului ca loc de întilnire a tineri
ment 'public sint dese in grupele sin
lor sau a celor mai puțin tineri in
dicale sau organizația de tineret.
tr-un cadru organizat unde au loc
Pornindu-se de la situații concrete,
concursuri pe meserii, de cultură
in asemenea discuții se reliefează
generală, seri ale fruntașilor in mun
importanta deosebită a îndeplinirii
că, întilniri cu personalități, seri de
exemplare a sarcinilor de producție
poezie patriotică, lecturi' dramatiza
te. expoziții de artă plastică. Impor
tante forte sînt atrase la formațiile
ce ființează pe .lingă clu
Anchetă în municipiul artistice
buri. Clubul „1 Mai" are șase for
mați.!. și cenacluri cu peste 90 de
Timișoara
membri, din care orchestra de mu
zică populară a ajuns in faza finală
a Festivalului national „Cîntarea
României" ; clubul „2 aprilie 1929"
ca rezultat al unei înalte conștiințe
are 9 formații, la loc de frunte simuncitorești. Nu lipsesc informările
tuindu-se
ansamblul de dansuri
politice, lectura presei, prezentarea
populare ca și solistele de muzică
succintă, pe înțelesul tuturor, a eve
ușoară, toti laureati la faza finală, a
nimentelor internaționale și poziția
festivalului. Toate acestea sint pre
tării noastre fată de acestea. Tot ca
zente cu spectacole pe scena clubu
o formă de educație sînt concepute
lui sau în întreprinderi. Dealtfel, ca,
și schimburile de experiență intre
și cei de la „Constructorul" cu hele’ 10'
secții și autobaze, avînd ca temă
formații și cercuri, dintre care un
reconditionarea și refolosirea piese
ansamblu folcloric cu 52 de persoane
lor de schimb, economisirea de car
și un cineclub amator, cu rezultate
buranți și energie electrică.
deosebite in tară și peste hotare.
Si alte domenii ale educației cetă
Formațiile de aici merg în bazele de
țenești se bucură de atenție. La clu
producție ale trustului, iar o dată pe
bul „Constructorul", in cadrul cabi
an in Parcul Rozelor prezintă un
netului activului sindical, au loc
frumos spectacol, „Trandafiri pentru
schimburi de experiență intre grupe
constructori". O activitate similară
sindicale, iar la cabinetul de consul
desfășoară și clubul „16 Februarie
tații juridice se desfășoară bilunar
1933“ cu cele 8 formații șl 5 brigăzi
întilniri unde specialiștii prezintă
artistice. Alături de cineclub și fan
cele mai recente reglementări legale.
fară. cu rezultate deosebite în faza
De asemenea, educația materialistfinală a „Cintării României", s-a
știintifică și ateistă se află constant
impus formația de teatru, al cărei re
în 'preocupările cluburilor, organipertoriu ales și pregătit cu grijă, cu
zîndu-se întilniri cu activiști de
sprijinul Teatrului Național din lo
partid, cadre didactice universitare,
calitate. a primit aprecieri favora
muncitori cu experiență, unde se abile atit cu ocazia „zilelor teatrului
profundează cunoștințele despre' na
muncitoresc" cit și în competiții ju
tură și societate, se combat acțiu
dețene sau republicane.
nea nocivă a obscurantismului și a
Prezentîndu-ne programul de acti
influentei sectelor. Se organizează,
vități,
interlocutorii noștri, directori
de asemenea, 'acțiuni de educație sa
de cluburi, activiști culturali au fost
nitară cu sprijinul medicilor, vizind
unanimi în a aprecia necesitatea dez
atit complexul de măsuri pentru spo
voltării armonioase a tuturor laturi
rirea natalității, cit și măsurile de
lor activității cluburilor. In vederea
igienă la locurile de muncă, in fami
inițierii unor activități cultural-edu
lie și în căminele de nefamiliști.
cative distincte, corespunzînd sarci
Întregul program de educație poli
nilor ce le revin din amplul pro
tică. ideologică și moral-cetătenească
gram de dezvoltare spirituală a socie
completează firesc ansamblul de
tății noastre, se simte nevoia unei
măsuri conceput și realizat de orga
mai atente elaborări a programelor
nizațiile de partid. ' conlucrind în
educative ale cluburilor și realizarea
forme și cu mijloace specifice la în
lor. la nivelul și solicitările omului
deplinirea acestuia.
actual. O dinamizare a lor./apropie
O ACTIVITATE ARTISTICA ȘI
rea de nevoile producției, dar și de
DISTRACTIVA PERMANENTĂ. Clu
cele ale oamenilor, o armonizare a
burile sint de fapt instituții deschise
posibilităților cu solicitările reale pot
tuturor celor ce doresc să petreacă
da. pe mai departe, cluburilor mun
plăcut și util timpul lor liber. La clu
citorești timișorene vigoarea și pros
bul „2 aprilie 1929“ al întreprinderii
pețimea dovedite cu atitea prilejuri.
de încălțăminte „Banatul", observa
directorul acestuia. loan Todică,
Emil VASIIESCU

tV
PROGRAMUL 1
13,30 Telex
13.35 La. sfîrșit de săptămină (partial
color)
10.20 Orașe italiene — documentar
16.40 Mai. Cronica evenimentelor poli
tice
19,00 Telejurnal (parțial color) 0 Sub
semnul anului jubiliar
19.20 Noi șl copiii noștri. Voci de pri
măvară — reportaj
19.35 Sub cupola circului
19,50 Teleenciclopedla • Istorie și pro
gres. Aparate și unități de mă
sură ® Echilibrul ecologic. Acvila
neagră 0 Univers și materie. Uni
tatea lumilor astrale
20.20 Film serial : „Un August ' în flă
cări". O producție a Televiziunii

române realizată In Centrul de
producție cinematografică București. Scenariul : Eugen Barbu,
Nicolae Mihail. Episodul 10
21.10 Varietăți... varietăți.
Meridianele
umorului și. cînteculul
>
22.10 Telejurnal (partial color)
22.20 Melodii de neuitat (color)
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal 0 Sub semnul anului
jubiliar
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Moștenire pentru viitor. Patru de
cenii de cultură socialistă. Litera
tura câ mărturie în timp (I)
20.10 Patruzeci de ani de muzică româ
nească
21,00 De pretutindeni — Fantezii elec
tronice
21,15 Film serial : Zborul „Vulturului"
— ultima parte
22.10 Telejurnal
22.20 Bună seara, fete, bună seara,
băieți !
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SClNTEIA - simbăfâ 2 Iunie 1984
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu satisfacție felicitările pe care mi le-ați adresat, în numele
dumneavoastră și al . poporului român, cu prilejul alegerii în funcția de
președinte al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.
Folosesc acest prilej pentru a sublinia importanta - pe care o acordăm
dezvoltării în continuare a relațiilor prietenești de bună vecinătate și a
colaborării multilaterale dintre țările noastre socialiste, precum și convingerea
că recenta dumneavoastră vizită în Iugoslavia constituie o deosebită
contribuție la eforturile noastre comune.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Sodaliste România
în numele poporului și guvernului aigerltinian și al meu personal,
mulțumesc Excelenței Voastre pentru amalilul mesaj pe care ați binevoit
să mi-1 transmiteți cu ocazia Zilei naționali a Argentinei.

Di. RAUL R. ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

Vizita președintelui Partidului Democrației

Naționale din thailanda
Președintele Partidului Democrației
Naționale, din Thailanda, fost primministru, general Kriangsak Chomanan, care, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, efectuează o vizită
în țara noastră, a avut vineri o în
trevedere cu Tamara Dobrin, pre
ședintele executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și Unității Socialiste.
în aceeași zi, oaspetele thailandei
s-a intilnit cu Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe.
De asemenea, el s-a intilnit cu Vasile Pungan, ministrul comerțului ex-

terio și cooperării economice inter
naționale.
în cadrul convorbirilor s-a expri
mat torința comună de a se dezvolta
rapoturile dintre F.D.U.S. și Partidul
Demcrației Naționale din Thailanda,
de ejtindere și adîncire a relațiilor
dintr cele două țări în domenii de
intere reciproc. Au fost discutate
unele aspecte ale vieții politice internșonale.
La întrevederi a luat parte Seth
Herald,
ambasadorul
Regatului
Thaiînda la București.
(Agerpres)

CONCERTUL OE GALĂ AL LAUREflTILOR PRIMEI EDIȚII
A FESTIVALULUI-CONCURS DE ClffECE Șl DE POEZII
PATRIOTICE PENTRU ȘOIIII PATRIEI
în studioul de concerte al Radioteleviziunii a avut loc, vineri dupăamiază, concertul de gală al laureaților primei ediții a Festivaluluiconcurs de cintece și de poezii pa
triotice pentru șoimii patriei, orga
nizat de Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, în colaborare cu
Consiliul Culturii și Educației So' 'ste. Uniunea scriitorilor. Uniucompozitorilor și muzicologilor
>și Radioteleviziunea română.
Concursul, prin selecționarea celor
mai valoroase lucrări, a contribuit la
îmbogățirea creației muzicale și
poetice pentru copii.
Prin conținutul lor, lucrările ex
primă sentimentele de admirație șl
respect pentru trecutul glorios de
luptă al poporului nostru, de mîndrie patriotică față de realizările
obținute în anii socialismului, dra
gostea și recunoștința celor mai.
tinere vlăstare față de patrie și
partid, față de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, cel mai iubit prieten șl
îndrumător al copiilor, față de to
varășa Elena Ceaușescu. pentru
minunatele condiții de învățătură și
viață asigurate.
Totodată, lucrările premiate con
tribuie la formarea conștiinței so
cialiste a Copiilor, la educarea lor
în spiritul patriotismului socialist, al
idealurilor păcii și prieteniei cu toți
copiii lumii.
Juriile celor două secțiuni au acorit următoarele premii:

Secțiiea de poezie — Premiile
Consilitți Național al Organizației
Pionierir : Premiul I — „Patria
mea“, „ama" de Mihai Negulescu ;
PremiuIII — „Cîntec de leagăn",
„Brădulol" de Mariana Flămînda ;
Premiulțll — „Șoimii din Româ
nia". „P,ria“. de Nicușor Constan tinescu ; mențiune — „Cîntec de
1 Iunie“le Nicolae Ginghină, „Ia"
de Emil Șijan.
Premii peciale. Premiul Uniunii
scriitorilc •— „Ascunzători" de
Nicolae Mie ; Premiul Consiliului
Culturii i Educației Socialiste —
„Iubirea ț țară" de Eugen Nistor.
Secțiuni de creație muzicală.
Premiile msiliului Național al Or
ganizației'ionierilor : Premiul I —
„Partid iilt", muzica Temistocle
Popa, verrile Mircea Block; Pre
miul II -„Copiii de pe-acest părriint". mița Ion Cristinoiu. versu
rile RoxanPopescu ; Premiul III —
„Mii de plimbei", muzica Daniela
Mitu, verst Roxana Popescu ; men
țiune — bimii patriei",
muzica
Temistocle Popa, versuri Mircea
Block, și ,șra mea",- muzica Iovan
Miclea, veirile Nicușor Constantinescu.
Premii sciale. Premiul Uniunii
compozitori: și muzicologilor —
„Plai de v, muzica Alexandru
Velehorschi versuri Nicușor Constantinescu Premiul Consiliului
Culturii și Educației Socialiste —
„Graiul țări muzica Gheorghe Bazavan, vers) Constantin Atomii.

DE LA C. E. C.
nomisire. Aistă clauză poate fi
• Pentru sumele păstrate la
modificată si anulată oricînd de
C.E.C., indiferent de instrumentul
titular.
de economisire utilizat, toți depu
Dacă la ererea libretului nu a
nătorii beneficiază de numeroase
fost introdusclauza de împu
drepturi și avantaje generale. Unul
ternicire, tiarul instrumentului
dintre drepturile generale acordate
depunătorilor il constituie ' dreptul. de economis: poate introduce
clauză de îuternlcire. ulterior,
de * împuternici alte persoane să
cu ocazia ui operații de depu
dispună de sumele păstrate la
nere. Persoai; care fac depuneri.,
C.E.C.
pe numele ăr titulari pot cere
Astfel, sumele depuse la C.E.C.
la prima defere cu prilejul că
pe librete de economii nominale,
reia se emitestrumentul de eco
în conturi curente personale, pe
nomisire int'.ucerea clauzei . de
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri de
împuternicire favoarea lor sau
puse spre păstrare se restituie ti
a altor persoa
tularilor, precum și persoanelor
Minorii nuot fi trecuți la
împuternicite în acest scop de
clauza de îuternicire. Minorii
aceștia.
care efectuea depuneri pe nu
Titularul unul Instrument de
mele lor pottrodiice clauza de
economisire are oricînd posibilita
împuternicirejmai dacă au îm
tea să ceară înscrierea în acesta a
plinit vîrsta d4 ani.
unei clauze de împuternicire, prin
în afara claț de împuternicire,
care să acorde dreptul de a dis
valabilă numae timpul vieții,,
pune de sumele economisite și al
titularul unui'ștrument de eco
tor persoane (cel mult două) pe
nomisire are Otul să stabilească
care le indică pe documentul de
prin „dispozițitestamentară" un
depunere. în instrumentul de eco
număr nelimitîe persoane fizice
nomisire respectiv se înscriu de
sau juridice c să dispuhă de
către unitățile C.E.C. numele, pre
sumele econorțe la C.E.C. după
numele și anul nașterii persoane
decesul său. poziția testamen
lor împuternicite.
tară se înscrie fișa de cont a
De clauza de împuternicire pot
instrumentului economisire. Ea
beneficia persoanele majore, ea
poate fi antă sau modificată
acționind numai pe timpul vieții
oricînd de titull depunerilor.
titularului instrumentului de eco-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 1
iunie, ora 21 — 5 iunie, ora 21. In țară :
Vremea va fi schimbătoare cu cerul
temporar noros. Vor cădea ploi locale
la început îndeosebi în regiunile estice,
apoi în vestul țării. Vîntul va sufla
slab pini la moderat, cu unele Inten
sificări în estul țării din sectorul nor

cinema
• întoarcerea Vlașlnllor : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Să mori rănit din dragoste de
viață: DACIA (50 35 94) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Șapto băieți și o ștrengărită: FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
• Acțiunea Zuzuc : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Fără panică, vă rog — 9,30; 11,30;
13,30, Lișca — 15,30; 17,30; 19,30 ; COS
MOS (27 54 95).

dic. Ia începututervalului. Tempera
turile minime i îl cuprinse între 8
șl 18 grade, iafle maxime între 18
și 28 de grade, alocuri mal ridicate.
Izolat, îri primtilmineți, se’va pro
duce ceață. încurești : Vremea va
fi ușor instablju cerul schimbător,
favorabil averge ploaie. Vînt slab
pînă la moderTemperaturile mini
me vor fl cupl între 13 șl 16 gra
de, cele maximțre 26 șl 29 de grade.
(Din partea lutului de meteorolo
gie șl hidrologi)

• Vreau «Mu de ee im aripi :
FLACĂRA 140) — 15,30; 17,30;
19,30.
• călăuza înă albă" : ARTA
(21 31 86) — 9
• Secretul IBachus : POPULAR
(35 15 17) — 17,15; 19,30, ARTA —
13; 15; 17,15;), la grădină — 20,30.
• Tații șhnicii :
CENTRAL
(14 12 24) — 915; 13,30; 16,45; 18; 20.
• Lovitură irătoare : FESTIVAL
(15 63 84) — 1,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FEROVIAiO 5140) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 11, la grădină — 20,45,
MODERN
01) — 9; 11: 13,15;
15,30: 17.45; 1
• Damen tai SALA MICA A PA
LATULUI -ÎT, 15; 20,
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9 [5; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mexicul ' flăcări :
STUDIO
(59 53 15) — li; 16; 19.
• Marele pe :
FERENTARI

lucrările Conferinței
ZILEI INTERNAȚIONALE A COPILULUI Europene a Crucii Roșii
Copiii, prieteni apropiați ai cărții,
Ziuă internațională a copilului a
de. Tineret
pentru care s-au editat, numai in
fost marcată în întreaga țară prin

ZIUA NAȚIONALĂ A ITALIEI

MANIFESTĂRI CONSACRATE

numeroase și variate manifestări
cultural-educative. în cadrul cărora
copiii patriei .au - adus un fierbinte
omagiu partidului, secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu, exprimîn
du-și, și cu acest prilej, profunda
recunoștință pentru . minunatele con
diții . de viață ce le sînt create, pen
tru tot ceea ce statul socialist face
ca ei. să-și împlinească visurile în
drăznețe, înaltele aspirații de con
structori ai socialismului și comu
nismului.
O largă paletă de manifestări con
sacrate acestui eveniment au fost
organizate in școli și grădinițe, la
casele de cultură, la cluburi, biblio
teci și muzee, în unitățile și detașa
mentele de pionieri din județul Iași.
La Pașcani a avut loc o emoționantă
dezbatere intitulată „Un om al păcii,
intr-o țară a păcii, pentru o lume a
păcii", in cadrul, căreia au fost în
fățișate multiplele inițiative și ac
țiuni Întreprinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru înfăptuirea unui
climat de pace, destindere 'și înțele
gere intre popoare.
Un vibrant spectacol pentru cei
mici a fost prezentat la Casa de cul
tură a studenților din Cluj-Napoca,
sub genericul „Copilăria fericită
partidului o datorăm".

cursul anului trecut,' 260- de titluri,
intr-un tiraj de aproape 3 milioane,
au participat, la 1 iunie, la nu
meroase manifestări organizate în
cadrul școlilor, bibliotecilor și li
brăriilor. Astfel, biblioteca „V. A.
Urechia" din Galati, care în primele
5 luni ale anului a fost frecventată
de peste 5 000 de pionieri și șoimi ai
patriei, a organizat o atractivă expo
ziție intitulată „Cărțile — comorile
copilăriei". După vernisaj, micii vi
zitatori s-au intilnit cu scriitori si
actori gălățeni. La biblioteca „Panait
Istrati" din Brăila a fost vernisată
expoziția „Carte frumoasă, cinste cui
: te-a scris".
în stațiunea turistică Bușteni este
in curs de desfășurare cea de-a II-a
ediție a manifestărilor cultural-edu
cative „Zilele creației literare pen
tru copii și tineret", acțiune care s-a
bucurat de participarea a numeroși
poeți și prozatori ale căror opere au
intrat în patrimoniul literaturii pen
tru copii. Cea de-a doua parte a aces
tei manifestări este rezervată con
cursului de creație literară.
Expoziții de pictură și fotografii,
expoziții florale dedicate copilului
s-au deschis la Iași, Brăila, Ploiești,
Focșani și în alte localități, multe
dintre ele supunînd atenției lucrări
realizate de membrii cercurilor pio
nierești de pictură și artă fotografică.
(Agerpres)

t

adresat in repetate rîndurî s-au con
stituit in garanții ferme ale succesu
lui reuniunii noastre științifice, ale
hotărîrii unanime de a munci mai
mult, mai bine, mai responsabil în
viitor pentru a cinsti astfel profunda
încredere pe care partidul, dumnea
voastră personal, stimate și iubite
conducător de partid și de țară, ați
investit-o în toți s slujitorii sănătății
oamenilor din patria noastră. Urmînd cu devotament nețărmurit
exemplul dumneavoastră mobilizator,
al tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, savant de re
nume și prestigiu internațional, vă
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom
precupeți nici un efort, că vom ac
ționa cu toată ființa și conștiința
noastră pentru a fi la înălțimea no
bilei misiuni încredințate de a ne
aduce contribuția de preț la asigura
rea vigorii și tinereții națiunii noas
tre socialiste.
(Agerpres)

Lâ Craiova s-au desfășurat lucră
rile celui de-al IX-lea Congres na
țional de obstetrică și ginecologie pe
tema „Urgente în obstetrică și gine
cologie, ■ în asistența mamei și a co
pilului". Au luat parte invitați din
Bulgaria, R. D. Germană, Iugoslavia,
Polonia, Ungaria, Uniunea Sovietică.
Au fost prezentate și dezbătute
peste 370 de rapoarte și comunicări
pe teme privind ocrotirea sănătății
mamei și copilului, ridicarea conti
nuă a calității actului medical in
acest important domeniu.
Participants la congres au adresat
o telegramă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, in care se spune :
Problematica de o stringentă actuali
tate care a făcut obiectul dezbateri
lor congresului, larga rezonantă umanist-revoluționară pe care au avut-o
în inimile și conștiința noastră, ale
tuturor participanților, chemările-îndemn mobilizatoare pe care ni le-ați

Cronica

zilei

Cu prilejul vizitei pe care o între
prinde în țara noastră, delegația par
lamentară braziliană, condusă de
Antonio Lomanto Junior, prim-vicepreședinte al Senatului Federal al
Republicii Federative a Braziliei,
ambasadorul acestei țări Ia Bucu
rești, Carlos dos Santos VeraSu a
oferit, vineri, un cocteil.

r

Au participat Virgiî Teodorescu,
vicepreședinte al Marii Adunări Nationale. Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, deputați,
reprezentanți ai unor ministere și
instituții centrale, alte persoane ofi
ciale.
(Agerpres)

Vineri au continuat. Ia Costinești,
lucrările Conferinței Europene a
Crucii Roșii de Tineret, care Se des
fășoară sub deviza Anului Interna
țional la Tineretului : „Participare,
Dezvoltare, Pace".
în ședința plenară din cursul di
mineții, Liga Societăților de Cruce
Roșie și Semilună Roșie a prezentat
direcțiile de acțiune ale Crucii Roșii
de Tineret în cadrul campaniei tine
retului european consacrate A.I.T.
în continuare, lucrările s-au desfă
șurat în grupuri de lucru. fiind
dezbătute teme privind rolul și iniția
tivele Crucii Roșii de Tineret în pla
nificarea activităților îndreptate spre
dezvoltarea societăților naționale,
contribuția Crucii Roșii de Tineret la
întărirea prieteniei tineretului din
întreaga lume și la salvgardarea
păcii.
Participanții la dezbateri au subli
niat că procesul de dezvoltare a so
cietății contemporane, atît în cadrul
fiecărei națiuni, cît și al comunită
ții internaționale, reclamă acțiuni mai
eficiente din partea mișcării de Cruce
Roșie, afirmarea tot mai activă a
acesteia în rindul factorilor care con
tribuie la rezolvarea problemelor spe
cifice tineretului.
S-a relevat, de asemenea, faptul că
organizațiile de Cruce Roșie pot con
tribui mai mult la diversificarea ac
tivităților de tineret, subliniindu-se
necesitatea extinderii acțiunilor edu
cative consacrate păcii, prieteniei și
cooperării între popoare.
Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

Timpul probabil luna iunie
Potrivit datelor furnizate de Insti
tutul de meteorologie și hidrologie,
în iunie regimul pluviometric și ter
mic se va încadra. în ansamblu. în
situațiile specifice acestei luni.
în prima decadă sînt de așteptat
ploi locale cu caracter de aversă și
descărcări electrice ; frecventa lor
va fi mai redusă in sud-estul tării.
Temperaturile minime nu vor cobori
sub opt grade, iar cele maxime vor
depăși pe alocuri 30 de grade în su
dul țării.
în decada a doua va predomina o
vreme în general frumoasă în sudestul țării, cu cerul variabil și oloi
izolate. în restul teritoriului. îndeo
sebi în vestul țării și în regiunile de
deal și de munte, se prevăd înnorări mai accentuate și ploi cu ca
racter de aversă. Însoțite de inten
sificări de scurtă durată ale vîntului. iar izolat și de grindină dupăamiaza. Temperatura în creștere
ușoară față de prima decadă. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse
între 12—20 grade, iar cele maxime
vor depăși și 32 grade.
în decada a treia, după o insta
bilitate ce se va manifesta în prima
parte a intervalului, vremea se va
ameliora, treptat, in cea mai mare
parte a țării. Ploile. îndeosebi sub
formă de aversă, vor fi mai frec
vente în vestul și nordul tării, pre
cum și în zonele de deal și de mun
te. mai ales in prima parte a pe
rioadei. Izolat grindină-

Excelenței Sale Domnului ALESSANDRO PERTENI
Președintele Republicii Italiene
ROMA
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Italiei, vă adresez călduroase
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, precum și de prospe
ritate pentru poporul italian prieten.
îmi exprim convingerea că tradiționalele relații de prietenie și conlu
crare dintre România și Italia se vor dezvolta și adinei în continuare, în in
teresul celor două popoare, al cooperării și păcii în Europa și în întreaga
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a transmis o telegra
mă președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Italiene, Bettino
Craxi, cu prilejul Zilei naționale a
acestei țări, prin care îi adresează

nosc o continuă și rodnică dezvol
în aceste zile de început de Iu
nie, pe zidurile tuturor localităților • tare pe toate planurile. Este sem
italiene pot fi văzute tradiționalele nificativă în acest sens amplifi
carea schimburilor economice, in
afișe cu culorile naționale. Ele
clusiv prin extinderea unor forme
evocă, în fiecare an, un eveniment
superioare de cooperare, cum sînt
de amplă rezonanță în viata po
societățile mixte de desfacere și
porului italian — aniversarea zilei
proclamării Republicii Italiene. în producție în sectoare importante,
ca, de pildă, construcțiile de ma
urmă cu 38 de ani, prin referendu
șini, metalurgia, chimia. Se inten
mul care s-a desfășurat Ia 2 iunie
1946, italienii s-au pronunțat în sifică, în același timp, colaborarea
mod ferm pentru instituirea formei în domeniul tehnico-științific, al
de guvernămint republicane, pentru artei și culturii, învățămîntului,
ceea ce contribuie Ia mai buna cu
dezvoltarea Italiei pe calea demo
noaștere a valorilor materiale și
crației și progresului social. Pro
spirituale ale celor două țări. Ia
clamarea republicii s-a înscris ca
dezvoltarea prieteniei și înțelegerii
o continuare directă și o încunu
dintre cele două popoare. în
nare a luptei de rezistență a for
același timp. Italia și România se
țelor populare și patriotice împo
pronunță pentru edificarea secu
triva dictaturii fasciste și a ocupa
rității pe continentul nostru, pen
ției naziste, pentru libertate și pro
tru asigurarea păcii în lume.
gres.
O contribuție hotăritoare Ia adînAnii care au trecut de la acest
cirea și amplificarea relațiilor
eveniment au însemnat pentru
dintre
țările noastre a avut-o vi
poporul italian ani de susținute
eforturi, materializate intr-un șir zita efectuată de președintele
Nicolae Ceaușescu în Italia în pri
de realizări ce au făcut ca Italia
măvara anului 1973, celelalte con
să se situeze printre țările avan
sate din. lume din punct de vedere vorbiri Ia nivel înalt româno-italie
ne. documentele semnate cu aceste
economic. în acest cadru se în
prilejuri contribuind Ia impulsio
scriu multiple progrese înregistra
narea puternică a conlucrării atît
te în industrie, în știință și tehni
pe plan bilateral, cît și în sfera vie
că. în alte domenii de activitate.
Bazate pe principiile respectării
ții internaționale. Intensificarea
independentei și suveranității na
continuă a legăturilor de prietenie
ționale,
egalității în
drepturi,
și colaborare dintre România și
neamestecului in treburile interne
Italia corespunde pe deplin intere
și avantajului reciproc, relațiile ro
mâno-italiene puternic stimulate de selor celor două popoare, cauzei
afinitățile de origine, de limbă păcii și colaborării în Europa și in
și cultură, au cunoscut și cu
lume.
n-n .........................

Administrația de Stat
Lcto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 1 IUNIE 1984
Extragerea I ; 64 44 46 21 79 76 51
17 6.
Extragerea a II-a : 31 82 23 33 11
52 67 59 77.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI t
889 306 lei, din care 62 326 Iei report
la categoria 1.

Odihnă și sănătate pe Litoral

Vremea călduroasă, apa mării
tot mai îmbietoare, plajele primi
toare cu nisipuri fine, briza și aerosolii naturali, condițiile dintre
cele mai buhe de cazare în moder
nele hoteluri, case de odihnă
și popasuri turistice, bazinele și
piscinele cu apă de mare, grădini
le și lacurile de un pitoresc apar
te. multiplele posibilități pentru
petrecerea timpului liber intr-un
mod cit mai plăcut și reconfortant
— iată tot atîtea invitații tentante
pentru o vacantă într-una din sta
țiunile de pe Litoralul românesc al
Mării Negre.
Acum, in noul sezon estival.
Litoralul este mai ospitalier ca
oricînd. în toate stațiunile s-au
desfășurat din timp lucrări de
modernizare si înfrumusețare. Ho
telurile „Venus" și „Astoria" din
Mamaia, „Selena" șl o serie de case
de odihnă din Eforie Sud, de exemplu, au fost înzestrate cu
mobilier nou, modern. în zona
hotelului „Caraiman" din Ma
maia s-a amenajat un club
nautic șl s-a reconstruit grădina
restaurantului-bar „Hanul pira
ților", iar popasul turistic „Cos
mos" din Eforie Sud are o nouă în
fățișare. S-au amenajat si extins
spatiile verzi si zonele florale,
parcajele auto si locurile de joa
că pentru copii. Despre condițiile
excelente de odihnă si îngrijire a
sănătății, de cazare si masă, ca și
de petrecere a timpului liber stau
mărturie impresiile consemnate
negru ne alb — mai multe ca
niciodată — de cei care au fost
oaspeții Litoralului în luna mai.
Iată însă si citeva ginduri împăr
tășite ..prin viu grai". înainte de
a-și încheia seiurul in stațiunea
Saturn, de muncitoarea Mariana
Mihai, de la Fabrica de confecții
din Vaslui : „Am optat pentru
hotelul „Aida" si am beneficiat de
condiții foarte bune de cazare, de
masă, de odihnă. Este a doua oară
cind am venit pe Litoral în luna
mai si nu regret. Dimpotrivă. O să
revin si Ia anul. Este o perioadă
mai puțin aglomerată si totul mi
se pare mai proaspăt, mai frumos".
Teodor Popescu, din Pitești, cazat
la hotelul „Union" din Eforie Nord,
declară, cu ..argumentele" nrouriei
stări de... sănătate, că a beneficiat
in această perioadă de un trata
ment balnear mult mai eficient decit în sezonul de vîrf. Soția îi con
firmă spusele și continuă : „La
anul să ne căutati tot pe vremea
asta, că vom fi din nou aici". Ace
leași opinii au fost exprimate si

(80 49 85) A- 15,30; 17,30; 19,30, PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Romeo și Julieta ’82 : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Dacă e divorț, divorț să fie : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Insulta : PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.
• Cuscrii : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30;. 15,45; 18; 20.
• Poltțist sau delincvent : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11:
13,15; 15,30; 17,45; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Madame Sans-Găne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15;
16; 18; 20.
• Program special pentru copii —
9; 11; 13; 15, Cele mai bune momente

de Andrei Mihalache din București,
cazat la hotelul „Condor" din Ma
maia. împreună cu soția și cu cei
patru copii, adăugind : „Anul acesta am făcut, ca să zic asa. o incercare, să vedem cam cum este
cînd vii mai devreme pe Litoral —
și bine am făcut ! Am fost încon-

jurați cu toată atentiâ. am avut tot
ce ne trebuie, iar copiii au zburdat
in voie. în plus, am făcut si o sub
stanțială economie în bugetul fa
miliei. înțrucît în această perioa
dă. după cum știți, tarifele sînt
mult mai reduse, asa că la anul
vom reveni tot cam pe vre
mea asta". într-adevăr. este de
reținut faptul că în luna mai
toți oaspeții Litoralului au beneficiat de tarife reduse, Reamintim faptul că pină la 14 iu
nie, tarifele pentru cazare și
masă pe Litoral vor fi. in conti
nuare, reduse, de numai 79 de lei
pe zi de persoană, față de 123 lei

cu Stan șl Bran — 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
• Cel 13 de Ia Barletta : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 21.
• Pierdut și regăsit : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45 r 18;
20,15.
• Afacerea Pigot : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Strada Hanovra: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17,15; 19,30.
• Campionul : UNION (13 49 04) —
9.30; 12; 16; 19.
® Avertismentul : LIRA (31 71 71) —
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,45,
VOLGA
(79 71 26)
— 9; 11,30; 14;
16,15; 19.
• Martorul știe mal mult : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vizită
Ia
domiciliu ;
TOMIS

în lunile iulie și august. Biletele
pentru această perioadă pot fi pro
curate chiar in aceste zile de la
oficiile județene de turism din în
treaga tară si de la agențiile între
prinderii de turism, hoteluri si res
taurante București.
în afară de cazare și masă, tu-

turor celor care Iși petrec con
cediul pe Litoral li s-a pregătit în
acest an un amplu program de
excursii pe itinerare care de care
mai atrăgătoare, la monumentele
istorice și de artă de pe plaiurile
constănțene și din alte zone ale
țării, ca să nu mai vorbim de drumețiile în mirifica Deltă a Dunării. Prin Agenția de turism și pres
tații turistice Mamaia și prin filia
lele sale din celelalte stațiuni, pen
tru oaspeții străini se organizează
excursii și servicii pentru toate
gusturile și preferințele : turul Li
toralului ; dejun românesc în satul

(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20,45.
® Duminica zbuciumată : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• îmi sare țandăra : GRĂDINA
GLORIA (47 46 75) — 20,45.
• Zizania : GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 20,45.

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 15; Titanic vals
— 19,30;
(sala
„Ion
Vasilescu",
12 27 45) : Cavoul de familie — 19,30.
© Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert

cele mai sincere felicitări și urări de
prosperitate pentru poporul italian,
exprimîndu-și convingerea că rapor
turile româno-italiene se vor dezvol
ta continuu, în interesul celor două
țări și popoare, al cauzei păci; in
lume.

de vacanță ; echităție și cină rusti
că ; program de pescuit sportiv în
Deltă ; o zi intr-un sat pescăresc ;
închirieri de mașini cu și fără
șofer ; excursii în țară pe trasee la
alegere; tratamente balneare și
altele.
Mai bogat ca oricînd, programul
cultural-artistic al actualului sezon
estival pe Litoral cuprinde — re
țineți ! — nu mai puțin de 1 000
de spectacole și concerte de toate
genurile. „Capete de afiș" : Tea“
trul Național, Teatrul Mic, Teatrul
Bulandra. Teatrul Giulești, Teatrul
de Comedie și I.A.T.C. București,
teatrele din Craiova, Cluj-Napoca,
Iași, Piatra Neamț, Oradea, Bacău,
Galați, Brăila și Constanța, precum
și ansambluri de operă și balet,
orchestre simfonice, teatre de es
tradă, ansambluri folclorice, for
mații de muzică populară și ușoară. Pentru iubitorii de frumos,
Uniunea artiștilor plastici va or
ganiza, in unități hoteliere, expo
ziții de pictură și sculptură. Tot
odată, pe afișul stagiunii artistice
estivale figurează și manifestări
de anvergură, multe dintre ele de
venite tradiționale : Festivalul de
folclor ; Serbările. Mării ; Gala ti
nerilor actori și regizori ; Festi
valul teatrului politic ; Decada
discului românesc ; Gala tinerilor
concertiști ; Zilele filmului de ani
mație ; Concursul de creație și in
terpretare de muzică ușoară. Este
de reținut și faptul că peste 80 de
unități de alimentație publică și 16
discoteci oferă in fiecare seară
programe muzical-distractive.
Amatorii de sport au la dispozi
ție în acest an un număr sporit
de terenuri de tenis, volei, baschet
și minigolf, ambarcațiuni cu vele,
hidrobiciclete, bărci și schi nautic
pentru plimbări de agrement pe
mare și pe lacuri. De asemenea, în
stațiuni se practică pescuitul spor
tiv în lacuri și la mare, drumeții
cu, minicare și altele.
' Nu ne-am propus — și ar fi
fost, practic, imposibil — fie nu
mai să enumerăm, în această pre
față Ia sezonul estival, tot ceea ce
poate oferi Litoralul nostru oaspe
ților săi din țară și de peste hotare, din an in an tot mai numeroși. Rămine ca fiecare, la fața
locului, să opteze pentru una sau
alta din multiplele și atît de atră
gătoarele posibilități și modalități
de odihnă și agrement, pentru a
petrece o vacanță cu adevărat de
neuitat. (Petre Popa).

susținut de fanfara Școlii superioare
din
Starkville
(S.U.A.).
Dirijor :
Gregory Page — 16; Concert simfo
nic. Dirijor : Mfliai Brediceanu. So
listă : Mihaela Martin — 19.
® Opera Română (13 18 57) : Traviata
— 18.
® Teatrul de
operetă
(14 80 11) :
Văduva veselă — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : O zi de odihnă
— 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
® Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Romanță tîrzie — 19,30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pachetul cu acțiuni — 19,30.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, aala

,

I-

--------

Știri
sportive
----u---CAMPIONATELE MONDIALE DE
POPICE, desfășurate la arena „Ti
voli" din Liubliana, s-au încheiat
cu un remarcabil succes pentru cu
lorile sportive românești, reprezen
tanții României cucerind la actuala
ediție două medalii de aur, și două
de argint.
în ultima zi a competiției, sporti
vul român Iuliu Bice, aflat într-o
formă deosebită, a cîștigat medalia
de aur și titlul de campion mondial
în proba individuală., realizînd cu
2 915 p.d. un nou record al lumii.
Component .al echipei Aurul .Baia.
Mare, de profesie inginer. Iullu Bice
(în vîrstă de 37 de ani) își înscrie
pentru prima oară în palmares titlul
mondial Ia individual, după ce la
edițiile precedente și la actualele
întreceri a contribuit la clasarea echi
pei reprezentative pe primele locuri
ele podiumului de premiere.
Iată clasamentul final al pri boi
individuale masculin : 1. Iuliu lsico
(România) — 2 915 p.d. — campion
mondial; 2. Bela Csany (Ungaria) —
2 842 p.d.; 3. Franjo Mihâilovici
(Iugoslavia) — 2 829 ; 4. Iosif Tismănar (România) — 2 827 p.d. ; 5.
Gheorghe Silvestru (România)
2 825 p.d. etc.
Așa cum s-a anunțat, cealaltă
medalie de aur a fost obținută in
proba masculină de perechi de către
Iuliu Bice și Iosif Tismănar, care au
realizat, de asemenea, un nou record
mondial cu 1 946 p.d. Cele două
medalii de argint au fost adjudecat ■
de echipa masculină (Iuliu Bice,
Iosif Tismănar. Vasia Donos. Gheor
ghe Silvestru, Stelian Boariu și Iile
Hosu) și cuplul Gheorghe Silvestru.
Vasia Donos.
La feminin, primul Ioc a fost
ocupat de Gyorgyna Vidacs (Unga
ria) — 1 371 p.d.

FOTBAL. Președintele ad-interim
al Uniunii Europene de Fotbal,
Jacques Georges, a anunțat ca, începind de la ediția viitoare, finalele
„Cupei campionilor europeni" și
„Cupei cupelor" se vor disputa pe
terenuri neutre. Desemnarea orașelor
gazdă va fi efectuată înaintea sfer
turilor de finală ale respectivelor
competiții 0 La Frankfurt pe Main,
în finala „Cupei R. F. Germania" la
fotbal, echipa Bayern Mîinchen a în
trecut cu 8—7 (după executarea lovi
turilor de la 11 m) formația Borussia
Moenchengladbach, cucerind pentru a
noua oară trofeul. După 90 de minute
de joc și prelungiri scorul a fost
egal : 1—1.
HANDBAL. La turneul feminin de
handbal de la Neubrandenburg (R. D.
Germană), selecționata României a
învins cu scorul de 32—17 (17—7) re
prezentativa Bulgariei. Cea mai bună
jucătoare de pe teren a fost handbalista româncă Mariana Oacă, autoa
rea a 12 goluri. Intr-un alt joc, echi
pa U.R.S.S. a întrecut cu 31—16
(17—6) formația secundă a R. D. Ger
mane.

TENIS. în primul tur al probei de
dublu masculin din turneul de tenis
de la Roland Garros, cuplul Hie Năstase (România) — Jose Luis Clerc
(Argentina) a întrecut cu 6—4, 6—4
perechea Mark Dickson (S.U.A.) —
Jan Gunarsson (Suedia).

Magheru): Karamazovii — 18,30; (sala
Studio) : EX — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Front atmosferic — 19,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul
sărac — 19.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre...
elefanți — 19,30;
(sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu stlclețl — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Mary Poppins — 18.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Nu vorbiți in timpul spectacolului
— 17.
• Circul București (19 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 16; 19,30.

Schimb de mesaje intre președintele
iHâniei d președintele Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 1 (Agerpres). — Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, s-au
transmis președintelui Statelor Unite
Mexicane, Miguel de la Madrid
Hurtado, un călduros salut, urări de
sănătate și fericire personală, de bu
năstare și prosperitate pentru po
porul mexican prieten.
Exprimind calde mulțumiri, pre
ședintele Miguel de Ia Madrid Hurta
do a dat o înaltă apreciere politicii
externe a României, promovată con
secvent de președintele Nicolae
Ceaușescu, rugind să se transmită șe
fului statului român, in numele po
porului’ mexican și 'al său 'personal,
sincere urări de sănătate și fericire,
de progres și pace poporului român
prieten.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului mexican a delegației parlamen
tare române, condusă de tovarășul
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale, care, la invitația
Congresului Uniunii (parlamentul),

Simpozion consacrat poziției României
in problemele securității și dezarmării

face o vizită oficială, de prietenie în
la Universitatea Augsburg din R.F. Germania
această țară.
în cadrul întrevederii a fost re
Concepția și considerentele pre
BONN 1 (Agerpres). — La Uni
levată, importanța deosebită a vizitei
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind
versitatea Augsburg din R. F. Geroficiale întreprinse in Mexic de to
imperativul dezarmării și, cu priori
manq a avut loc un simpozion con
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună
tate, al dezarmării nucleare au fost
sacrat' poziției României în proble
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în anul
reafirmate de reprezentanții români
mele securității și dezarmării. Luînd
1975. S-a reliefat că dialogul la nivel
la acest simpozion.
cuvîntul, prof. dr. Hans-Otto Muehînalt purtat cu acest prilej a deschis
Participanții au înregistrat cu viu
leisen a relevat interesul specialiști
largi perspective dezvoltării în an
interes
concepția
președintelui
lor și al opiniei publice din R.F.G.
samblu a .raporturilor bilaterale. în
Nicolae Ceaușescu privind crearea ufață de contribuțiile și inițiativele
context a .fost subliniat rolul contac
valoroase ale României în problemele
nei Europe unite, în care statele, in
telor bilaterale pe plan parlamentar,
securității și dezarmării, în special in
dependente și suverane, indiferent de
guvernamental și în alte domenii.
direcția opririi, amplasării rachetelor
orînduirea lor socială, să-și amplifice
La primire a participat Constantin
cu rază medie de acțiune în Europa,
relațiile, să contribuie la întărirea
Băbălău, ambasadorul României în
pentru realizarea de măsuri de în
încrederii și securității, la progresul
credere și securitate și pentru dezar
Mexic.
general al umanității.
mare pe continent.
Delegația parlamentară română a
avut, la Ciudad .de Mexico.. întreve
deri cu Humberto Lugo Gil, președin
tele Congresului, cu Miguel Gonzalez
S.U.A.
Avelar, președintele Senatului, cu
alte personalități de frunte ale vieții
parlamentare
și
guvernamentale
mexicane.
în cursul întrevederilor a fost evi- j
dențiat rolul contactelor parlamenta
re pentru adîncirea cunoașterii și aWASHINGTON 1 (Agerpres).' —
zei națiunii celei mai favorizate pen
propierii reciproce.
tru aceste trei țări „ne-a permis să
Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
încheiem și să menținem în vigoare
a semnat documentul care prelungeș
acordurile comerciale bilaterale. Ate pentru încă un an importul de pro
ceste acorduri continuă să constituie
duse din România, R.P. Chineză și
slemente fundamentale în relațiile
Ungaria în condiții tarifare prevă
noastre, politice și economice cu ță
zute de clauza națiunii celei mai fa
rile • respective" — a afirmat pre
vorizate, anunță Buletinul de Știri al
ședintele Reagan la semnarea docu
Casei Albe.
mentului.
Prelungirea, în ultimii ani, a clau-

Prelungirea clauzei națiunii celei mai favorizate

pentru România, R. P Chineză și Ungaria

Guvernul olandez a hotărît să amine instalarea
rachetelor cu rază medie de acțiune pe teritoriul țării
HAGA 1 (Agerpres). — Guvernul
olandez. întrunit in ședință extraor
dinară. a hotărît vineri să amine,
pină în' anul 1988, instalarea even
tuală pe teritoriul tării a celor 48
de rachete nucleare americane cu,
rază medie de acțiune de tip
..Cruise" — informează agențiile
U.P.I. si France Presse. Hotărîrea
N.A.T.O. în acest sens prevedea ca
rachetele să fie amplasate în Olan
da în anii 1986 și 1987.
într-o scrisoare adresată Parla
mentului olandez, ^semnată de pri.-:
mul ministru. Ruud Lubbers, și de

alti membri ai cabinetului, se arată
că hotărîrea guvernului de a lăsa
deschisă problema amplasării, celor
48 de rachete este determinată de
preocuparea de a stimula procesul
negocierilor sovieto-americane.
în timpul reuniunii guvernamenta
le. precizează agenția U.P.I.. grupuri
de protestanți împotriva armelor nu
cleare au1 început o acțiune de blo
care simbolică a bazei Woensdrecht,
din sud-vestul Olandei, unde ar
urma să fie amplasate cele 48. de
rachete „Cruise".
,

Apel al secretarului general al O.N.U.
in favoarea păcii
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Condiția primordială a menținerii
păcii pe Pămînt o constituie respec
tarea strictă de către toate statele a
principiilor fundamentale înscrise în
Carta Națiunilor Unite — a declarat
secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, în cadrul primei
ședințe a Comitetului pentru pregă
tirea celebrării celei de-a 40-a ani
versări a Organizației Națiunilor
Unite. El ă apreciat că această ani
versare oferă un prilej potrivit, pen
tru evaluarea modului în care s-a ac
ționat în. direcția principalului obiec
tiv care Stă în fața O.N.U. — cruța
rea generațiilor viitoare de flagelul

războiului. Menționînd că, de-a lun
gul anilor, s-au depus multe eforturi
în această direcție, secretarul gene
ral al O.N.U. a subliniat că. in pofida
acestor eforturi, o pace și o secu
ritate trainice, dezarmarea generală
și totală; dezvoltarea economică a ță
rilor rămase în urmă continuă să
constituie probleme care se află în
atenția' întregii omeniri.
Perez de Cuellar a. adresat apelul
de a se depune toate eforturile pen
tru ca anul 1985 să devină anul luptei
pentru pace pe toate continentele, un
an al cooperării internaționale și al
prieteniei între, popoare.

JAPONIA:

VENEZUELA:

împotriva prezenței
militare străine

Noi acțiuni în
favoarea dezarmării

TOKIO 1 (Agerpres). — Conferința
secției din Tokio ,a Consiliului oame
nilor de i știință din J aponia a adop
tat o rezoluție: care cere interzicerea
pătrunderii navelor flotei a 7-a
americane. (avind rachete nucleare
la bord. . în porturile . japoneze.' în
rezoluție este exprimată îngrijorarea
oamenilor de știință și a cadrelor di
dactice din Japohia în legătură cu
creșterea încordării internaționale
și accelerarea cursei. înarmărilor.

CARACAS 1 (Agerpres). — La
Caracas a avut loc reuniunea orga
nizației „Medicii venezueleni pentru
preîntimpinarea războiului nuclear".
Reuniunea, la care au participat
oameni de știință, studenții repre
zentanți ai unor organizații clericale,
a exprimat hotărîrea partizanilor
păcii- din Venezuela de a contribui
la reluarea procesului de destindere
și de a milita activ pentru pace și
dezarmare.

ORIENTUL MIJLOCIU
....................

............... ...

...................... ..

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).'
— După cum s-a anunțat, secretarul
general al O.N.U/, Javier Perez de
Cuellar, 'va efectua, începînd de săptamina viitoare, un turneu în Orien
tul Mijlociu, care va include vizite
in Egipt, Liban, Siria, Iordania si
Israel. în cadrul unei conferințe de
presă organizate la New York, Perez
de Cuellar a declarat că va încerca
să identifice în cadrul convorbirilor
cu oficialitățile țărilor vizitate posi
bilitățile de promovare a unei solu
ții de pace în Orientul Mijlociu, pre
cum și căile de depășire a impasului
actual, „prin relansarea acțiunilor
Organizației Națiunilor Unite in .di
recția realizării păcii în regiune".
BEIRUT 1 (Agerpres). — Prezentînd declarația-program a guvernului
de uniune națională în Camera Deputaților, primul ministru al Liba
nului, Rashid Karame, a solicitat să
se acorde noului cabinet și puteri
speciale pe o perioadă de nouă luni,
informează agențiile internaționale
de presă. El a arătat că noile împu
terniciri sînt necesare pentru apli
carea acordurilor realizate deja și
pentru reconsiderarea a aproximativ

...............................................-■

160 de legi privind sferele socială,
administrativă și fiscală promulgate
de guvernele precedente din ultimii
doi ani.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Vineri
au continuat să se înregistreze la
Beirut lupte între grupările rivale,
anunță agențiile internaționale de
presă. Au avut loc violente schim
buri de focuri. în centrul și în subur
biile sudice ale capitalei libaneze și
au fost semnalate, de asemenea,
ciocniri în apropierea orașului Souk
el Gharb, din zona montană. Surse
ale poliției libaneze au ■ anunțat că
în cursul ciocnirilor de joi noaptea
patru persoane și-au pierdut viața
și 40 au fost rănite.
Pe de altă parte, potrivit agenției
U.P.I.. la Beirut s-a reunit Comitetul
militar cvadripartit. compus din re
prezentanți ai armatei libaneze, mi
lițiilor druze, șiite și creștine. Au
fost examinate probleme privind reinstaurarea calmului în Beirut și în
zonele învecinate, precum și even
tualitatea deschiderii a noi căi. de
acces — în afară de Pasajul Muzeu
lui — între sectorul estic și cel ves
tic ale capitalei libaneze.

Washington, Opoziție in Camera Reprezentanților

față de finanțarea unor programe militare
WASHINGTON 1 (Agerpres).- —
înaintea votului final asupra proiec
tului de lege privind aprobarea buge
tului militar pentru anul financiar
1985, care incepe la 1 octombrie, Ca
mera Reprezentanților a Congresului
S.U.A. s-a pronunțat, joi seara, îm
potriva atribuirii de credite pentru
producerea și amplasarea de rachete
nucleare cu rază medie de acțiune
de 'tipul „Tomahawk", care urmau să
fie instalate, începînd din această
lună, pe nave și submarine america
ne, dacă Uniunea Sovietică nu trece
Ia realizarea unui sistem de arme
similar, relatează agențiile A.P.,
U.P.I., France Presse și Reuter. De
asemenea, Camera Reprezentanților a

reafirmat votul- de la 16 mâi privind
reducerea numărului de rachete
„MX" —• care ar urma să fie con
struite după aprilie 1985 — de la 40,
număr solicitat de Administrație, la
15, cu precizarea că decizia îp acest
sens va reveni Congresului.
Proiectul de lege adoptat de Came
ra Reprezentanților prevede aproba
rea, pentru Pentagon, cu toate redu
cerile operate, a sumei record de
284,4 miliarde de dolari, pe mențio
nat că suma aflată în dezbaterea Se
natului este de 291 miliarde dolari,
ambele cifre fiind inferioare fonduri
lor solicitate inițial de Administrație,
totalizînd 305 miliarde dolari.

BERLIN; Întîlnire între

Manifestări consacrate aniversării
zilei de 23 August

tovarășii Erich Honecker
și Kim Ir Sen

BERNA I (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor dedicate celei de-a
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, la Beiiia
au fost inaugurate o expoziție do
cumentară de fotografii, oglindind
inițiativele de pace și dezarmire
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
și realizările României socialiie,
precum și'un stand de carte ronănească, in care, la loc de fruite
s-au situat operele președintdui
Nicolae Ceaușescu.
A luat cuvîntul, cu acest priej,
Ferdinand Polly, președintele A'ociației de prietenie helveto-romăie,
care a relevat dezvoltarea relițiilor dintre cele două țări.

' BERLIN 1 (Agerpres). — La Berlin
a avut loc, vineri, o întîlnire între
Erich Honecker, secr'etar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al Republicii Demo
crate Germane, și Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene,
care se află într-o vizită oficială de
prietenie în capitala R.D.G. Cei doi
conducători de partid și de stat au
examinat o serie de probleme legate
de dezvoltarea colaborării bilaterale
și aspecte ale situației internaționale
actuale.

LISABONA 1 (Agerpres). —In
cadrul manifestărilor prilejuite de
marcarea în Portugalia a zilei de
23 August, în saloanele' primatei
orașului Santarem. a fost organiată
o expoziție de carte româneacă,

Instituirea unui moratoriu
asupra principalelor datorii
externe ale statelor africane

la loc„ de cinste aflîndu-se operele
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
In cadrul festivității au fost sub
liniate personalitatea și activitatea
prodigioase
ale
conducătorului
partidului și statului nostru, ilus
tru om politic al lumii contempo
rane.
A fost prezentată, totodată, ex
poziția „Momente din lupta poporu
lui român pentru unitate și inde
pendență națională"..
LIMA 1 (Agerpres). — In cinstea
celei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială Și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, o acțiune culturală a fost or
ganizată la Colegiul „Hans Chris
tian Andersen", din orașul Lima,
capitala Perului. în cadrul acțiunii,
bibliotecii colegiului i-a fost donată
o colecție de cărți și discuri româ
nești. Au fost prezentate filme do
cumentare românești și muzică din
creația lui Enescu.

cerută în Consiliul anual
al C.E.A.
ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). —
Miniștrii africani ai finanțelor, reu
niți la Addis Abeba în cadrul Con
siliului anual al Comisiei Economice
a O.N.U. pentru Africa (C.E.A.), au
elaborat un memorandum privind
acordarea de ajutoare urgente sta
telor de pe continent afectate de
secetă, informează agenția ■ M.A.P.
Documentul, a relevat secretarul, ge
neral executiv al C.E.A., Adebayo
Adedeji, evidențiază situația de criză
economică și socială care afectează
țările africane, greu lovite de
secetă, situație agravată de uriașele
lor datorii externe, precum și de
reducerea prețurilor Ia materiile
prime reprezentînd principalele lor
produse de export.
■ Datoriile externe ale țărilor afri
cane, se relevă în memorandum, au
totalizat aproximativ 150 miliarde
dolari anul trecut, iar dobînzile au
reprezentat, în medie, 22,4 la sută
din veniturile obținute din expor
turi, în unele țări ajungîndu-se pină
la nivelul de 60 la sută. în acest
context, se lansează Fondului Mo
netar Internațional și Băncii Mon
diale apelul de a institui un mora
toriu . asupra rambursării principale
lor datorii externe ale statelor afri
cane, precum și de a le acorda: noi
credite, necesare pentru depășirea
dificultăților economice cu care sînt
confruntate.

Iii sprijinul ieșirii Spaniei
j din N.A.T.O.
MADRID 1 (Agerpres). — Centrala
sindicală Uniunea Generală a Mun
citorilor din Spania (U.G.T.) a dat
publicității o. declarație .în care se
cere organizarea de urgență a refe
rendumului anunțat cu privire la
menținerea țării. în N.A.T.O. Centra
la sindicală socialistă spaniolă se
pronunță', de asemenea, „împotrivă
politicii blocurilor", arătînd că. în
cadrul referendumului ce urmează
să aibă loc, „va adopta o atitudine
activă, în . vederea ieșirii țării din
N.A.T.O." — menționează agenția de
presă E.F.E.
Reamintind că Spania a aderat la
Alianța nord-atlantică la 30 mai 1982,
fără a se integra în structurile mi
litare ale organizației, agenția E.F.E.
menționează că guvernul Felipe Gon
zalez (Partidul Socialist Muncitoresc
Spaniol) a anunțat că va organiza în
cursul actualei legislaturi, care se
încheie în 1986,. un referendum pri
vind prezența țării în N.A.T.O.

AGERȚiILE DE PRESĂ
W -• pe scurt
TRATAT DE PRIETENIE ȘI
COLABORARE ÎNTRE R.P. WN. GOLA ȘI R.P. UNGARA. La iuI nie. Yumjaaghiin Țedenbal, stre■ tar general ai C.C. al P.P,.M.,
președintele Prezidiului Mtelui
I Hural Popular al R. P. Monge, și
j Pal Losonczi, președintele Coriliului Prezidențial al R. P. Uțare,
Icare întreprinde o vizită în Migolia, au semnat Tratatul de prtenie
și colaborare dintre cele douțțări.

I

CONGRES. în localitatea (lun

ii ster s-a deschis Congresul arai al

Partidului
Liber-Democrat din
ÎR. F. Germania, formațiune poli
tică membră, a coaliției giernamentale. La congres partică 400
de delegați.. Pe. agenda dezberilor
I figurează o serie de probloe de
I politică internă și internronală.
Deschizînd lucrările congsului,
ii președintele . P.L.D.,
Hans-ietrich
j Genscher, vicecancelar și inistru
al afacerilor externe, a co'irrhat,
«potrivit agenției France Puse, că
în 1986 nu va mai candidaa pre
ședinția partidului.

||
ÎN FAVOAREA UNI.CARII
|| PORTELOR DE OPOZIT. DIN
CHILE. Alianța Mișcarea DemoIcratică Populară din Chil— din
care fac parte Partidul Cnunist,
Partidul Socialist și IVIișcaa Stîngii Revoluționare — a Isat AI] lianței Democratice și Biciui SoI cialișt un apel la unificai în ve
derea intensificării lupteforțelor
■I ude opoziție din țară împdva gu<1 verriului militar, pentru îvenireă
la o viată politică pârlamtară "Și
l| un regim civil în Chile, pelul a
“ fost lansat în cadrul une-euniuni
f

.

j

“

|

I

.

I

Ia care au luat parte și reprezen- |
tanti ai Comandamentului Național
al Oamenilor Muncii și ai altor ,
organizații sindicale chiliene.

VOT DE ÎNCREDERE CERUT DE
GUVERNUL PORTUGHEZ. Guvernul de coaliție de centru-stînga din
Portugalia, condus de Mario Soares,
a solicitat parlamentului un vot de
încredere înainte de 15 iunie, dată
la care se încheie actuala sesiune
parlamentară, s-a anunțat oficial la
Lisabona. Potrivit opiniei observatorilor politici din capitala portugheză — citați de agenția France
Presse — decizia este motivată de
intențiile premierului Mario Soares
de a deterrhina Partidul Social-Democrat, partenerul de coaliție al so
cialiștilor, să accepte o remaniere
parțială a actualului cabinet.
CEREMONIE. Vineri, la Paris,
în marele amfiteatru al Sorbonei a
avut loc o ceremonie prilejuită de
aniversarea a 90 de ani de la în
ființarea Comitetului internațional
olimpic și de la adoptarea propunerii francezului Pierre de Couber
tin de a se institui Jocurile Olimpice moderne. La festivitate au
participat
președintele
Franței,
Franțois Mitterrand, membri ai
C.I.O., reprezentanți ai vieții spor
tive din Franța și de peste hotare.

ACCELERAREA RITMULUI INFLAȚIEI IN ISRAEL. Prețurile la
produsele alimentare de bază și la
benzină au fost majorate, joi, in
Israel cu 8 și, respectiv, 10 la sută,
relatează agenția U.P.I. In primele
patru luni ale anului în curs, indicele - prețurilor la- bunurile de consum a crescut cu 71 la sută.

Cercetări twico-științifice în Cosmos
După cum relatează
agenția T.A.S.S., zborul cosmonauților so
vietici la bordul complexului științific orbital „Saliut-7“ — „Soiuz T-ll" — „Progress-22“ continuă. Echipajul
realizează,
potrivit programului,
diferite experiențe și

rcetări tehnico-știinfice. Se execută, de
semenea, un mare
olum de explorări
ledicale pentru stabiIrea modului îh care
borul cosmic îndelun•at influențează staea sănătății cosmolauților.

Paralel cu aceasta,
echipajul a început
descărcarea navei de
transport
„Progress-22.“
Cei trei cosmonauți
sînt sănătoși. Sisteme
le de bord ale comple
xului orbital funcțio
nează normal.

DBlECTIDE EDMjmEJLE MIIICJJflME PROMOVATE IE TARA NOASM DE PREȘEDINTEI NICOLAE CEAUSESCU
j

9. PRIETENIA, SOLIDARITATEA Șl COLABORAREA MULTILATERALĂ CU TOATE ȚĂRILE
SOCIALISTE
5
in centrul întregii activități internaționale a Românii
Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România au
pus și pun neabătut în centrul activității lor dezvoltarea continuă a
relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate statele
socialiste. Situăm la loc de frunte întărirea relațiilor cu țările socia
liste vecine - și sîntem ferm liotărîți să facem totul și în viitor pen
tru extinderea raporturilor de bună vecinătate, colaborare și soli
daritate cu acestea.
NICOLAE CEAUȘESCU
Expresie concludentă a unității în viața internațională. în lupta pen
dialectice dintre politica internă și tru progres, asigurarea păcii și în
statu- tărirea securității popoarelor.
externă a partidului și
lui nostru, una din trăsăturile definitorii, permanente ale în
Conlucrare amplă, multi
tregii vieți internaționale a Româ
niei în cei 40 de ani de libertate o laterală Vasta activitate a parti
constituie consecvența cu care a si dului și statului nostru pentru dez
tuat si situează în.centrul activității voltarea prieteniei și colaborării cu
sale pe plan extern dezvoltarea legă toate țările socialiste, în cele mai di
turilor de prietenie și colaborare mul verse domenii pornește de Ia aseme
tilaterală cu toate țările soeialisle. nea premise cum sint,caracterul co
Aceasta constituie o orientare fun mun al orînduirii, al ideologiei și țe
damentală, care exprimă continuita lurilor majore, care formează baza
tea vechilor tradiții ale mișcării obiectivă a relațiilor de prietenie,
muncitorești.
revoluționare
din . liantul
letl2lu indestructibil
Iiucc
al colaborării și
România, solidaritatea ei cu lupta
itătî?
forțelor înaintate de pretutindeni
O atenție deosebită a acordat
pentru eliberare națională și socia . România dialogului la cel mai înalt
lă. După actul istoric de la 23 August nivel, care s-a dovedit și se dove
1944 și trecerea .puterii în mîinile dește de însemnătate hotărîtoare
celor ce muncesc, dezvoltarea priete pentru impulsionarea conlucrării. În
niei și solidarității cu popoarele care perioada de după Congresul al
au pășit pe calea socialismului și co IX-lea, anii celei mai intense activi
munismului a devenit politică de tăți politice și din acest punct de ve
stat, înscrisă in documentele progra dere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
matice ale Partidului Comunist Ro avut — fie la București, fie cu oca
mân, reafirmate cu putere la. toate zia unor vizite întreprinse peste ho
congresele și conferințele naționale tare sau cu prilejul unor reuniuni
ale partidului. Cu neslăbită energie internaționale — numeroase întilniri
a acționat.și acționează în acest sens cu. conducătorii de partid și de stat
tovarășul Nicolae Ceaușescu. care a din celelalte țări socialiste, întîlniri
subliniat și subliniază neobosit în care au deschis noi și ample per
semnătatea istorică a conlucrării spective colaborării și solidarității,
strinse cu și între toate țările socia le-au dat dimensiuni tot mai largi.
Expresie concludentă a preocupă
liste, pentru înfăptuirea măreței
opere revoluționare în care sînt an rii pentru crearea unui cadru poligajate. pentru creșterea rolului lor tico-juridic optim colaborării sînt

tratatele de prietenie și colaborare
cu diferite țări socialiste, declarațiile
comune și
comunicatele comune
încheiate la cel mai înalt nivel — do
cumente de mare însemnătate care
asigură o amplă deschidere legături
lor multilaterale cu statele respec
tive. Pe linia materializării pre
vederilor acestor documente, au
cunoscut o puternică extindere le
găturile de prietenie între P.C.R.
și partidele comuniste și mun
citorești din celelalte țări socialiste,
legături care au avut și au un rol
esențial în dezvoltarea relațiilor, in
totalitatea lor; totodată, s-au ampli
ficat contactele între parlamente, pe
linie guvernamentală, între organi
zațiile de masă și obștești. ș.a.
în cadrul intensificării relațiilor cu
toate țările socialiste, partidul, și sta
tul nostru au pus un accent priori
tar pe întărirea colaborării cu țările
socialiste vecine, și în primul rînd
cu . Uniunea Sovietică. Si. fără
îndoială, este un motiv de sa
tisfacție faptul că România întreține
astăzi cu toate țările vecine rapor
turi de trainică prietenie, care oferă
posibilitatea valorificării în folosul
comun a potențialului economic și
tehnico-științific, în general a avan
tajului apropierii geografice, con
lucrării în lupta pentru asigurarea
păcii și securității pe continentul
nostru și în întreaga lume.
Totodată. România a dezvoltat am
plu legăturile cu celelalte țări socia
liste din Europa. În spiritul aceleiași

orientări generale principiale, parti
dul și statul nostru au acordat con
stant o mare însemnătate dezvoltă
rii .conlucrării cu R.P. Chineză, a
acționat pentru dezvoltarea relațiilor
cu celelalte țări socialiste din Asia
și America Latină.

Cursul mereu ascendent
al relațiilor economice. Bune‘
le relații ale României cu țările so
cialiste își găsesc o semnificativă
materializare și in dezvoltarea con
tinuu ascendentă a colaborării eco
nomice și. tehnico-științifice. Numai
în perioada de după Congresul al
IX-lea, volumul schimburilor de bu
nuri materiale cu aceste țări a cres
cut de peste 6 ori, ponderea lor in
ansamblul legăturilor economice in
ternaționale ale României fiind, as
tăzi, de 53 la sută. în prezent
sint în curs de aplicare peste 270 de
acorduri de colaborare economică și
tehnico-științifică. în actualul cinci
nal urmind să se ajungă, intr-un șir
de cazuri, pină la dublarea volumu
lui schimburilor. în același timp,
Srau extins continuu' formele supe
rioare de colaborare, o însemnătate
deosebită avînd realizarea prin
eforturi comune a unor impor
tante obiective economise, precum
și ■ adîncirea specializării și coope
rării în producție.
Actualmente
se află. în curs de realizare. un
număr substanțial de acțiuni de
acest gen, menite a asigura o
mai' bună valorificare a capacită
ților de producție, a potențialului
■ tehnic și tehnologic în importante ra
muri industriale. Ținîhd seama de
ponderea țărilor socialiste în econo
mia mondială, de potențialul lor
tehnico-științific. România, președin
tele țării au'reliefat constant însem
nătatea întăririi colaborării cu și
dintre aceste țări, inclusiv în cadrul
C.A.E.R.. organism chemat să asi
gure progresul .mai rapid al fiecărei
economii
naționale,
soluționarea
prin eforturi comune a diferitelor
probleme economice ale țărilor

J
membre, egalizarea treptată a nive
lurilor lor de dezvoltare.
România a acționat, de asemenea,
pentru lărgirea schimbului de valori
spirituale, știut fiind rolul impor
tant al colaborării în domeniile cul
turii. artei, învățămintului. mijloa
celor de informare în masă pentru
cunoașterea realizărilor și preocu
părilor popoarelor care edifică noua
orinduire. pentru întărirea prieteniei dintre ele.

Temelia de nezdruncinat
a colaborării : noile principii
de relații ■^cti°nîn<î intens pentru
dezvoltarea relațiilor cu toate țările
alături de care construim noua orinduire. partidul nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu au evidențiat în
permanență necesitatea
afirmării
puternice a superiorității relațiilor dintre țările socialiste, faptul că ele sînt
și trebuie să
fie radical diferite și' opuse ce
lor generate de imperialism, cărora le sint. proprii inechitatea, inge
rințele și dictatul, presiunile și do
minarea celui slab de către cel pu
ternic. Pornind de la concepția ma
terialismului dialectic și istoric, de
la esența proceselor făuririi noii
orînduiri. partidul și. statul nostru au
pus constant la temelia relațiilor cu
toate țările socialiste principiile in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului in treburile interne, avanta
jului reciproc, întrajutorării, tovără
șești. Realitatea a demonstrat cu pu
tere adevărul susținut constant de
partidul nostru că numai și numai
aceste principii sînt de natură să asi
gure premisele cele mai favorabile
pentru progresul fiecărei națiuni so
cialiste și totodată pentru dezvolta
rea unei colaborări prietenești, fruc
tuoase, pentru întărirea solidarității
și coeziunii țărilor socialiste.
Din aceste norme, România a de
dus și practici concrete de acțiune
în abordarea și soluționarea proble-

melor dintre țări socialisi practici
aflate in deplină conconță cu
natura relațiilor internațioe socia
liste. Astfel. România a pit de la
realitatea că, dată - fiind area di
versitate de condiții în c< se fău
rește noua orinduire, estaevitabil
să apară și deosebiri de pfi, punc
te de vedere deosebite legătură
cu modul de soluționări proble
melor construcției sociali sau de
apreciere a unor fenorni și eve
nimente ale vieții intaționale.
dar ele nu trebuie, in nun caz,
transformate în surse (tensiune,
nu trebuie să afecteze ațiile de
prietenie și colaborare ire țările
respective, să ducă la bliri și eti
chetări reciproce ; dimjiva, este
necesar și intru totul poi ca deo
sebirile de păreri să iialuționate
în spirit tovărășesc, prtonsultări
și tratative, prin discuții la partid
la partid, de ia conducda condu
cere, pornindu-se de laința de a
se ajunge la clarificări, rezolvări
reciproc acceptabile, pulu-se mai
presus de orice, interese'iajore âle
unității.
■ .
Unind vorba cu faptSta noastră
a militat nehbătut peirdepășirea
deosebirilor de părerii țțru solu
ționarea constructivă țblefneldr, •
restabilirea încrederii ișbrmalizarea relațiilor, pentru injiea uni
tății și solidarității tutu țărilor
care făuresc noua orindi.
Tocmai pe baza cefeiji stricte
respectări a acestor prirti — fără
nici o abatere sau „derie" de la
ele. — România și-a ddtat larg
relațiile c.u toate țările sțiste, fără
nici o excepție — ceea jonstituie
o constantă a politicii i externe,
o dovadă concludentă jsteței. și
rodniciei orientării fcipiale a
partidului și statului nij.,
Preocupîndu-se statoi de dez
voltarea legăturilor cu .intre ță
rile socialiste, secretarțrneral al
partidului a acordat o e însem
nătate abordării juste aportului
dintre factorul naționațel inter
național, ■ fundamentîn adevărul

obiectiv că preocuparea pentru în
florirea națiunii socialiste nu poate
fi opusă in nici un fel preocupării
de a dezvolta colaborarea și solida
ritatea între țările socialiste ; tot așa
cum solidaritatea și colaborarea din
tre țările socialiste nu pot fi opuse
dezvoltării națiunii și statelor na
ționale independente — cele două
aspecte formind o strinsă unitate
dialectică și condiționindu-se re
ciproc.
Este meritul de seamă al Româ
niei. al președintelui ei. care — por
nind de la legătura indisolubilă din
tre îndeplinirea sarcinilor naționale
și a celor internaționale — au pro
iectat cu putere adevărul că, cu cit
fiecare țară socialistă demonstrează
în fapt capacitatea socialismului de
a soluționa mai bine cerințele pro
gresului societății, de a asigura înflo
rirea și ridicarea pe noi trepte de
civilizație a națiunii cu atît contri
buie mai mult la îmbogățirea expe
rienței generale de făurire a noii
orînduiri. cu atît sporește puterea
de atracție a socialismului.
Militînd cu neabătută consecvență
pentru dezvoltarea amplă a relații
lor de strinsă prietenie și solidari
tate. de colaborare multilaterală cu
toate țările ce construiesc socialis
mul și comunismul, pentru întărirea
unității de acțiune a țărilor socia
liste. pentru coeziunea tuturor for
țelor păcii și progresului social,
partidul și statul nostru au nutrit și
nutresc ferma convingere că un ase
menea curs a corespuns și corespun
de pe deplin intereselor fundamen
tale ale poporului român, ca și ale
tuturor popoarelor angajate în fău
rirea noii orînduiri, colaborarea
strinsă și unitatea lor constituind un
factor determinant pentru întregul
proces revoluționar mondial, pentru
întărirea frontului antiimperialist,
pentru preîntimpinarea primejdiei
unei conflagrații nimicitoare și asi
gurarea unei păci trainice în lume,
pentru propășirea întregii umani- |
tăti.

Al. CAMPEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteli nr. 1. Tel, 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorli din Întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se poina prin „ROMPRESFILATELIA'
Sectorul export-import presă P.O., Box 12—201,. telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel-nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEH40 360 ț
■

J

I
I
i
I
'

I
I

i
I
1
I
I
I
|

[
j

.
*

I
|

.

I
’

î
j

