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• -în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescula consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.
CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE 
— utilizate cu înalt randament, pentru 

îndeplinirea integrală a planului I
Așa cum a subliniat secretarul ge

neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., pentru 
îndeplinirea in bune condiții a pla
nului este necesar să se ia măsuri 
pentru folosirea corespunzătoare, cu 
înalt randamept a capacităților de 
producție de care dispun întreprin
derile. pentru buna întreținere si 
exploatare a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor.

In lumina acestei cerințe să ne 
referim la citeva din acțiunile ce 
trebuie întreprinse în acest scop.

FOLOSIREA CU INDICI SUPE
RIORI A MIJLOACELOR TEHNI
CE DIN DOTARE. Se știe că în pri
mele luni ale anului, din cauza con
dițiilor climatice nefavorabile, pla
nul. la producția fizică nu a putut fi 
Îndeplinit integral intr-o serie de în
treprinderi și sectoare de activitate. 
Esențial este acum ca toate aceste 
restante să fie recuperate integral, 
intr-un timp cit mai scurt, si in acest 
sens, potrivit măsurilor stabilite la 
recenta consfătuire de lucru de ,1a 
C.C. al P.C.R.. ele au și fost înscrise 
în plan.

Rezerve de creștere a producției 
sint suficiente, iar planul poate fi 
îndeplinit în bune condiții, la nive
lul. stabilit, chiar și în situația în 
care el cuprinde și restantele înre
gistrate în prima parte a anului. 
Argumentele 7 întîi de toate faptul 
($, prin planul? pe acest an, pe an
samblul economiei naționale ș-a pre- 
vâzut un indice de utilizare a capa
cităților de producție de 88 la sută. 
Desigur, practic nu este pasibil ca 
toate utilajele și instalațiile să fie 
folosite în proporție de sută la sută. 
Indicele planificat evidențiază însă 
că, în toate ramurile și sectoarele de 
activitate, sint rezerve importante 
în ce privește folosirea capacităților 
de producție si pentru valorificarea 
lor este nevoie să se acționeze neîn- 
tirziat, prin măsuri energice, cu
prinzătoare. La o analiză atentă a 
rezultatelor obținute în această di
recție de la începutul anului, se 
observă că există diferente aprecia
bile in ce privește folosirea mijloa
celor tehnice nu numai de la o uni
tate la alta, ci și de la un județ la 
altul. în profil teritorial, intr-un 
număr d'e 21 județe ■— printre care 
Suceava, Timiș, Satu Mare. Cluj, 
Vrancea — și municipiul București, 
indicele de utilizare a capacităților 
de prodilcție a fost de peste 85 la 
sută. Deci, cu toate condițiile clima- 
tioe nefavorabile, printr-o bună or
ganizare a muncii s-au găsit soluții 
pentru folosirea judicioasă a mași
nilor și utilajelor. In același timp

însă, .indicele de utilizare a capaci
tăților de producție s-a situat în une
le județe — Covasna. Ialomița. Giur
giu. Harghita. Botoșani — mult sub 
nivelul planificat.

Ce rezultă de aici? Un mod diferit 
de organizare a muncii, un mod di
ferit de acțiune pentru adaptarea 
producției .la condițiile concrete de 
lucru. In unele unități, indicii de utili
zare a mașinilor și utilajelor au fost 
necorespunzători nu numai în pri
mul trimestru din acest an. ci și 
anul trecut. Tocmai de aceea, in ra
portul aprobat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. privind 
analiza pe bază de bilanț a rezulta
telor obținute pe ansamblul econo

asistențe tehnice permanente și com
petente.

Toate aceste cerințe sint bine cu
noscute în întreprinderi, numai că 
ele nu se respectă pretutindeni și 
întotdeauna. O analiză recentă efec
tuată de Inspecția pentru controlul 
gospodăririi fondurilor fixe din Mi
nisterul Aprovizionării a pus in evi
dență că la Combinatul siderurgic 
Călărași, Combinatul de oțeluri spe
ciale din Tirgoviște,' întreprinderea 
de țevi Roman, „Laminorul" — t 
Brăila, pentru a da numai citeva' 
exemple, nici nu sint elaborate in
strucțiuni de exploatare pentru o 
serie de utilaje și instalații de bază 
sau auxiliare. Totodată, intr-o serie

Mașinile, utilajele și instalațiile constituie o 
mare avuție națională, ceea ce impune, în 
fiecare întreprindere, în fiecare ramură, mă
suri ferme, eficiente pentru exploatarea și 

întreținerea lor în cele mai bune condiții

miei naționale în anul 1984. se sub
liniază neoesitatea ca ministerele, 
centralele industriale, întreprinderi
le să ia măsuri hotărîte pentru folo
sirea țel puțin la nivelul planului a 
fondurilor fixe. Cu deosebire, se im
pune să se acționeze pentru utiliza
rea intensivă . și eficientă a capaci
tăților de producție, pentru atingerea 
parametrilor proiectați In industriile 
constructoare de .mașini, energetică, 
minieră, chimică, în industria pre
lucrării lemnului și materialelor de 
construcții. în mod normal. în acele 
unități unde utilajele din dotare nu 
sint folosite corespunzător, nu se 
justifică realizarea de noi investiții 
pentru creșterea capacităților de 
producție.

ÎNCĂRCAREA judicioasa a 
UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR. 
Nivelul producției nu depinde însă 
numai de timpul cit o mașină . sau 
instalație sint în funcțiune, ci 
și de modul în care acestea 
sint exploatate. De aici se des
prinde necesitatea ca în toate 
unitățile să se ia măsuri operative 
pentru programarea judicioasă a fa
bricației pe schimburi de lucru, a- 
provizionarea ritmică a locurilor de 
muncă cu materii prime, materiale, 
piese și SDV-uri, creșterea gradu
lui de calificare și a spiritului de 
răspundere a personalului muncitor, 
folosirea la maximum a fondului de 
timp disponibil, asigurarea unei

de unități, conducerile secțiilor și 
atelierelor nu asigură cunoașterea și 
aplicarea riguroasă a instrucțiunilor 
de exploatare a utilajelor de către 
muncitori și —' din cauza nerespec- 
țărik tehnologiilor de Ju.crp. — se în
registrează multe ore ; de: opriri ac* 
cidentale. ; ■ ■
"Folosirea intensivă aUtilajelor 'și 

instalațiilor din dotare depinde, în 
același timp, de repartizarea judi
cioasă a sarcinilor de plan atît în ca
drul întreprinderilor, cit și pe an
samblul centralelor industriale. Din 
analizele efectuate de organele de 
sinteză rezultă că, in acest an, din 
diferite cauze, o serie de capacități 
de producție din industria chimică, 
industria constructoare de mașini, 
metalurgie, din unitățile de indus
trializare a lemnului și materialelor 
de construcții nu au fost suficient de

bine încărcate prin plan. Altfel spus, 
există capacități de producție dispo
nibile. Iată de ce, in spiritul sarci
nilor .stabilite la recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R.. este 
necesar să se ia măsuri pentru re
partizarea proporțională pe între
prinderi a contractelor și comenzilor, 
astfel incit planul la producția fi
zică să fie îndeplinit in cele mai 
bune condiții.

ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA 
CORESPUNZĂTOARE A LUCRĂ
RILOR DE REVIZII ȘI REPARAȚII 
este liotăritoarc pentru funcționarea 
iii bune condiții, la parametri su
periori. a mașinilor, utilajelor si in
stalațiilor.

De altfel. în toate unitățile, la sta
bilirea planului de producție se iau 
in calcul cu exactitate timpii nece
sari pentru efectuarea lucrărilor de 
întreținere, a reviziilor și reparați
ilor la fiecare utilaj in parte. Cu 
toate acestea, uneori, lucrările de re
parații se amină sau se execută su
perficial. La Combinatul Siderurgic 
din Hunedoara, bunăoară, dar ase
mănător s-a> procedat și in alte uni
tăți, în acest an nici nu au fost cu
prinse în pian toate utilajele la care, 
potrivit normelor tehnologice, trebuie 
să se execute reparații capitale. Or, 
după cum se știe, opririle acciden
tale ale unor utilaje — opriri deter
minate in principal tocmai.de ne- 
respectarea instrucțiunilor tehnologi
ce — atrag după ele nu numai im
portante. pierderi de capacități de 
producție, ci și consumuri suplimen
tare, de materiale shtencigie. ■

j ... .Potențialul productiv, al. economiei 
noastre naționale asigură, așadar, 
îndeplinirea exemplară, la un, înalt 
nivel calitativ a prevederilor de plan. 
Esențial este acum ca muncitorii și 
specialiștii din întreprinderi, sub 
directa îndrumare a organelor și or
ganizațiilor de partid, să acționeze

■ cu fermitate pentru menținerea în 
perfectă stare de funcționare a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor, pen
tru utilizarea cu randament superior 
a tuturor capacităților de producție.

Ion TEODOR

ÎNTREȚINEREA Cm™
- LUCRARE HOTĂRÎTOARE PENTRU RECOLTĂ

IN PAGINA A ll-A, relatări ale corespondenților „Scînteii" 
din județele Botoșani, Bacău ți Mureș

ÎN ÎNTÎMPINAREA APROPIATULUI FORUM AL TINERETULUI 

„învățdți, munciți, munciți și învățați“ 
ÎNSUFLEȚITORULUI ÎNDEMN AL SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI, 

TINERII ÎI RĂSPUND PRIN EXEMPLARE FAPTE DE MUNCĂ
...„Electronica" — 60 la sută tineri: 

Întreprinderea de elemente pentru 
automatizare — 70 la sută tineri ; În
treprinderea de cinescoape — 65 la 
sută tineri : Întreprinderea de calcu
latoare electronice — 68 la șută ti
neri. Și exemplele ar putea con
tinua. Dar chiar și numai acestea 
— argumentează . Nicolae Popescu, 
secretarul comitetului de partid de la 
„Electronica" — sint suficiente pen
tru a ilustra tinerețea, ca vîrstă, a 
colectivelor muncitorești ale platfor
mei industriale Pipera. Tinere
țe firească, pentru că însăși 
platforma aceasta a industriei elec
tronice românești este tînără, A luat 
ființă și s-a dezvoltat in ultimii 20 
de. ani. după Congresul al IX-Iea al 
partidului, cind din inițiativa secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae 'Ceaușescu. a fost stabilit 
amplul program de dezvoltare si in
troducere largă a tehnicii noi. a elec
tronicii. in toate ramurile economiei 
naționale.

— Ce probleme pune în fața orga
nizației de partid de la „Electronica" 
tinerețea colectivului 7

— Și la noi, dar, in general, în toa
te întreprinderile de pe platformă, 
preocuparea principală a organizații
lor de partid rezultă, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Raportul la Congresul al XIII-lea al 
partidului, din grija permanenta față 
de educarea și formarea tineretului 
pentru muncă și viață în spirit re
voluționar. Asta înseamnă, in primul 
rind, strădania, preocuparea sistema
tică pentru cultivarea și dezvoltarea 
la tineri a dorinței permanente de 
perfecționare, de autodepășire, de 
însușire a celor mai noi cunoștințe 
tehnico-științifice. in general, și din 
domeniul electronicii in special, pen
tru a putea face față cit mai bine 
sarcinilor mereu sporite, mai ales d8

ordin calitativ, ce revin colectivului 
nostru.

Spre a vedea cum se concretizează
băncile facultății, 12 ingineri electro- 
niști-stagiari. Sigur, tineri bine pre
gătiți, in general, dar în domeniul

ÎNSEMNĂRI de pe platforma pipera 
A ELECTRONICII ROMÂNEȘTI

această preocupare a organizației de 
partid, poposim mai întîi la secția 25 
eercetare-proiectare. Toamna trecută, 
aici au fost încadrați, venind de pe

strict al receptoarelor de radio și te
leviziune mai aveau nevoie de cu
noștințe de specialitate. Au fost 
de la bun inceput repartizați pe

lingă ingineri mai vechi, cu expe
riență, comuniști, alături de care să 
cunoască și să-și însușească multitu
dinea problemelor unei ‘ asemenea 
munci, pentru ca, în cel mai scurt 
timp, să participe efectiv la rezol
varea temelor noi de cercetare și 
proiectare. „Ca să fiu mai bine înțe
leasă — ne spune inginera Doina

AI. PINTEA

TINERII - ÎN PRIMELE RÎNDURI ALE
(Continuare în pag. a IlI-a)

CONSTRUCTORILOR

Brigadieri Io Porțile de Fier II - brigadieri la „Porțile luminii". Sub acest nume s-au făcut cunoscuți cei peste 
6 500 de tineri care, de-a lungul ultimilor patru ani, și-au adus partea lor de contribuție la realizarea noii hidro
centrale de pe Dunăre, unde ei au executat importante lucrări de construcții, montaj și. finisaje, in aceste zile, 
cind întreg tineretul patriei intîmpină cu frutripase fapte de muncă forumul său național, brigadierii de la „Porțile 
luminii", asemenea tuturor constructorilor de la Porțile de Fier II, sint mobilizați cu toate forțele in vederea apro

piatei puneri în funcțiune a celui de-al treilea hidroagregat, cu o putere de 27 MW

Colonel Denis Sassou Nguesso, președintele Comitetului Central al Partidului Congolez ' al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, 
împreună cu tovarășa Antoinette 
Sassou Nguesso, va efectua o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. colonel Denis Sassou Nguesso. președintele 
Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare Congo, va efectua, îm
preună cu tovarășa Antoinette Sassou Nguesso. o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră, in a doua decadă 
■a lunii mai 1985.

Vizita de stat 
în Republica Socialistă 

România 
a regelui Spaniei, 

Juan Carlos I, 
și a reginei Sofia

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, regele Spaniei. Juan Carlos I. împreună cu 
regina Sofia, va efectua o vizită de stat in țara noastră, 
în ultima decadă a lunii mai 1985.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
1 ’

Ministrul relațiilor externe al Columbiei

Toyarăsu}. ..... 
președintele- Republicii-. 
România, a
Augusto' Ramirez Ocampo, ministrul 
relațiilor externe al Columbiei, pre
ședintele părții columbiene în 
Comisia mixtă româno-columbiană 
de cooperare economică și tehnico- 
științifică, care și-a desfășurat lu
crările celei de-a VII-a sesiuni la 
București.

Mulțumind pentru 
acordată, oaspetele a 
plăcuta misiune de 
președintelui Nicolae 

prietenie din partea

Nicolae Ceaușescu, 
Socialiste 

primit, la 13 mai, pe

cald mesaj . de

întrevederea 
arătat că are 
a transmite 
Ceaușescu un

președintelui Belisario Betancour 
Cuartas.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Columbia 
un cald salut și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii a fost evi
dențiat cu satisfacție cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, 
subliniindu-se că o mare însemnă
tate pentru extinderea conlucrării 
bilaterale pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte 
domenii au avut-o înțelegerile

convenite cu prilejul vizitei de stat 
s ■ președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Columbia, precum și cu ocazia 
dialogului la nivel înalt româno- 
columbian de la București.

în cadrul convorbirii s-a exprimat 
dorința comună de a se extinde și 
dinamiza colaborarea economică ro
mâno-columbiană pe baza interesu
lui și avantajului reciproc și s-a re
levat importanța pe care o are con
venirea unor acorduri pe termen 
lung.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Trimisul special al președintelui Libanului
Președintele Republicii Socialis

te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, .luni, pe Samy 
Maroun. președintele Consiliului 
Național pentru relații economice 
externe al Libanului, trimis special 
al președinteWi Libanului. Amin' 
Gemayel.

Oaspetele a exprimat vii mul
țumiri pentru primirea acordată și 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea Dre- 
ședinteliți Amin 1 Gemayel. urări

cordiale de sănătate și fe'ricire. Tri
misul special al președintelui Liba
nului a menționat, de asemenea, că-i 
revine deosebita onoare de a ex
prima profunde mulțumiri 1 și deo
sebita apreciere a guvernului liba
nez pentru sprijinul constant pe 
care România, președintele Nicolae 
Ceaușescu il acordă eforturilor pen
tru soluționarea justă a situației din 
Liban, pentru crearea condițiilor ca 
poporul libanez să trăiască in pace 
si-liniște. să-și hotărască singur des

tinele. fără nici un amestec din 
afară.

Tovarășul Nicolae Ceaușe^u, a 
mulțumit pentrfl mesaj și pentru 
sentimentele exprimate si a rugat 
să se transmită președintelui Amin 
Gemayel un salut călduros și cele 
mai bune urări.

In timpul întrevederii au fost e- 
vocate raporturile de prietenie și 
colaborare dintre România si Liban,
(Continuare în pag. a IlI-a)

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII VlRSTEI Dl 80 Of ANI A TOVARĂȘULUI H. II. TIHOHOV

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I, cu eșarfă, tovarășului Nikolai Aleksandrovici Tihonov, 

președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Pentru contribuția adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 

al Uniunii Sovietice, la întărirea relațiilor de prietenie dintre poporul român și popoarele sovietice, la promo
varea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale,

cu prilejul împlinirii virstei de 80 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, to

varășului Nikolai Aleksandrovici Tihonov, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

Tovarășului NIKOLAI ALEKSANDROVICI TIHONOV
Președintele Consiliului

Dragă tovarășe Tihonov.
La' aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, ne 

este plăcut să vă adresăm calde felicitări și cele mai 
bune urări de ani mulți de viață, de noi succese in 
activitatea de mare răspundere ne care o desfășurați.

Apreciem cursul ascendent al. colaborării româno- 
sovietice și acordăm o mare importanță realizării înțe
legerilor convenite cu prilejul întîlnirii la nivel înalt 
româno-sovietice din iunie 1984 și al convorbirilor cu 
tovarășul Mihail Sergheevici Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și în acest cadru dorim să

de Miniștri al U.R.S.S.
MOSCOVA

subliniem contribuția dumneavoastră la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și, colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Sovietică.

Sîntem profund convinși că, acționînd în conti
nuare în spiritul înțelegerilor convenite între parti
dele și statele noastre, relațiile de prietenie, de cola
borare multilaterală româno-sovietice se vor dezvolta 
și întări tot mai mult, în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei socialismului și păcii in lume.
' Cu calde salutări tovărășești.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general âl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România'

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

tocmai.de
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ÎN SPIRITUL INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Un obiectiv 
prioritar 

în economie
După cum se știe, în cadrul acțiunilor pentru asigurarea și dezvol

tarea bazei materiale a producției, conducerea partidului pune perma
nent în evidență cerința recuperării în cit mai mare măsură a materia
lelor refolosibile și reintroducerii acestora in circuitul economic. In in
dustria reciclării materialelor o deosebită importanță are recondiționarea 
pieselor și subansamblelor, cale prin care in acest an trebuie să se 
asigure o bună parte din necesitățile de piese de schimb pentru 
repararea și întreținerea fondurilor fixe productive. In legătură cu pro
blemele activității de recondiționare a pieselor de schimb am avut o 
convorbire cu ing. Paul Florescu, director in Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.

— Ce progrese s-au obținut in ulti
mii ani in domeniul reciclării piese
lor de schimb 7

—- Măsurile stabilite in acest scop 
de conducerea partidului, cedrul le
gislativ creat au asigurat condiții 
pentru dezvoltarea substanțială. în
deosebi in actualul cincinal, a acti
vității de recondiționară a pieselor 
de schimb in întreaga economie. 
Calculele arată că în anul 1984. bu
năoară. datorită rccondiționării unui 
volum important de piese de schimb 
g-au consumat cu 160 mii tone 'mai 
puține metale feroase si neferoase, 
economiile realizate ridicindu-se la 
circa 7 miliarde lei. De fapt, se 
poate spune că în numeroase între
prinderi activitatea de recondiționa
te a pieselor de schimb a cunoscut 
o largă și permanentă extindere, 
în actualul cincinal, pentru uti
lizarea mai bună, intensivă a capa
cităților de producție, volumul re
parațiilor capitale aproape s-a du
blat. în vreme ce valoarea fondu
rilor fixe din economie a sporit cu 
54 la sută. De aici rezultă 
că a crescut substantial cererea de 
piese de schimb. în aceste condiții, 
producția de piese de schimb, pe 
ansamblul economiei, a sporit in
tr-un ritm mediu anual de 15 la 
sută, superior ritmului de creștere 
a producției industriale, si ar fi tre
buit să fie mult mai mare dacă nu 
se asigura creșterea într-un ritm 
mediu anual și mai accelerat — de 
30 la sută — a volumului recuperă
rilor si recondiționărilor de piese de 
schimb uzate.

— De bună seamă că in acest scop 
au fost necesare schimbări importan
te in organizarea și dotarea tehnică a 
sectoarelor de profil din unități, care 
au trebuit să se ocupe mai intens de 
activitatea de recondiționare. Cum 
au fost asigurate condițiile respec
tive 7

— Un rol important in organizarea 
si dotarea corespunzătoare a sectoa
relor in' care se recondiționează 
piesele de schimb l-a avut inițiati
va locală. Mai mult poate decit în 
cazul recuperării' si valorificării ma
terialelor. preocuparea factorilor de 
răspundere din întreprinderi pentru 
dezvoltarea si buna desfășurare a 
activității de recondiționare a fost 
mai statornică, mai bine organizată. 
A fost stimulată inteligenta tehnică 
■ unor muncitori' si specialiști care, 
fără a dispune de o experiență deo
sebită prealabilă, au studiat litera
tura de specialitate, au conceput 
tehnologii de recondiționare si au 
realizat cu forte proprii o serie de 
utilaje și dispozitive necesare. în 
numeroase unităti au fost create 
chiar ateliere sau linii. tehnologice 
distincte pentru recondiționarea 
pieselor de schimb și subansamble
lor. Deosebit de aceasta, un rol im

Duminică seara, la ora bilanțului, 
aprecierea: FOARTE BINE!

Sîmbătă sipre seară. în JUDEȚUL 
BOTOȘANI nu se întrevedeau con
diții climatice cit de cit prielnice lu
crărilor de întreținere a culturilor, 
începuse o ploaie măruntă. Cu toate 
acestea, la indicația biroului comite
tului județean de partid, birourile 
comitetelor comunale de partid au 
mobilizat pentru a doua zi. dumini
că, toată suflarea satelor. Redăm 
cîteva aspecte despre modul în care 
s-a lucrat în consiliul agroindustrial 
Frumușica.,

Pe sola „Crîngași", cultivată cu 
sfeclă de zahăr, a cooperativei agri
cole din comuna Flăminzi intilnim 
nu mai puțin de 247 de prășitori. 
„Participă astăzi la lucru, ne-a in
format , Vasile Trocin. primarul co
munei. pește 10 000 de oameni ai 
muncii, o bună parte dintre ei fiind 
muncitori la filatura de bumbac și 
alte unităti industriale. Luarea în 
primire de către fiecare specialist a 
unei formații de cite 25—30 de oa
meni ne dă încrederea că indicația 
privind densitatea de 110 000 plante 
de sfeclă de zahăr ce trebuie să ,ră- 
mînă după prima prașilă manuală 
se va realiza întocmai".

Mii de cooperatori, de muncitori 
de toate profesiile și de specialiști 
am întîlnit și pe tarlalele cooperati

Exemplul fruntașilor să constituie
un îndemn

Lucrările de întreținere a culturi
lor fie desfășoară pe un front larg 
în unitățile agricole din JUDEȚUL 
BACĂU. Potrivit datelor furnizate de 
direcția agricolă, din cele 6 150 hec
tare cultivate cu sfeclă de zahăr, 
5 658 hectare au fost prășite ma
nual.

Există reale posibilități ca între
ținerea culturilor să se desfășoare 
mai intens. Esențial este ca pretu
tindeni organizațiile de- partid, con
siliile populare comunale și cadrele 
de conducere din unitățile agricole 
să acționeze ferm pentru mobilizarea 
la prășit a tuturor forțelor de la 
sate, să organizeze temeinic munca 
In cîmp, astfel incit prașilele să fie 
executate în termene cit mai scurte. 
De altfel, printr-o temeinică organi
zare a muncii, prin atragerea la pră-

portant l-au avut institutele de cer
cetare și inginerie tehnologică de 
profil, care au inclus între temele 
de cercetare și obiective legate de 
recondiționarea prin procedee cît 
mai economicoase, mai eficiente a 
pieselor de schimb. O bună parte 
din aceste teme au fost finalizate.

RECONDIȚIONAREA
PIESELOR DE SCHIMB

Experiențe ce se impun a fi 
generalizate, probleme ce se cer 

soluționate mai repede

iar soluțiile respective se aplică cu 
bune rezultate într-o serie de între
prinderi. Bunăoară. în acest an. în 
unitățile Ministerului Construcțiilor 
Industriale. Ministerului Petrolului 
si Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor există posibilități 
ca pe calea recondiționărilor să se 
asigure cel puțin 50 la sută din ne
cesitățile de piese de schimb.

— Ce experiențe mai deosebite 
s-au impus atenției și pot fi extinse 
și generalizate 7

— Desigur. în multe cazuri solu
țiile tehnice adoptate pentru recon- 
ditionare au o aplicabilitate limitată 
strict la piesele de schimb specifice 
unor anumite mașini, utilaje și in
stalații aflate numgi in dotarea în
treprinderilor respective. Dar sint și 
situații in care anumite tehnologii 
si instalații de .recondiționare con
cepute si realizate în unele între
prinderi sau institute de specialitate 
pot fi aplicate pe scară largă. Mă 
refer îndeosebi la metalizările cu 
arc electric, la diferite procedee de 
sudură, la utilizarea unor tehnologii 
neconventionale de încărcare a pie
selor cu material metalic ș.a. Din 
observațiile noastre a rezultat că 
multe din aceste tehnologii supe
rioare nu sint cunoscute suficient 
sau sint practicate artizanal, deși 
industria noastră este capabilă să 
producă instalații de serie sau la 
temă pentru aplicarea tehnologiilor 
respective. De asemenea, experiența 
a demonstrat că activitățile de re- 
condiționări sint cu atît mai eficien
te cu cit seria de piese de schimb

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

velor agricole din Prăjeni, Frumuși
ca. Nicolae Bălcescu, Coșula și Co- 
pălău. Seara, după o zi cu adevărat 
de vară, am realizat un succint 
bilanț al muncii împreună cu tova
rășa Eugenia Baraboi, președintele 
consiliului agroindustrial. Se încheia
se prima prașilă manuală pe cele 550 
de hectare de sfeclă de zahăr și pe 
cele 711 hectare, cuprinzind plante 
tehnice, iar în legumicultura au fost 
executate lucrări de întreținere pe o 
suprafață de 273 de hectare..

Duminică s-a lucrat intens Ia în
treținerea culturilor in marea ma
joritate a unităților agricole din ju
dețul Botoșani. între realizări figu
rează încheierea primei prașile ma
nuale la sfecla de zahăr pe toate 
cele 15 200 hectare și s-a efectuat 
prașila a doua manuală la aceeași 
cultură pe 1 122 hectare și pe 986 
hectare cu plante tehnice. „Volumul 
însemnat de lucrări realizat dumini
că. ne-a spus ing. Dumitru Simiean, 
directorul direcției agricole județene. 
ne-3 dovedit că putem de fapt mult 
mai mult. Iar acesta constituie obiec
tivul ce și l-au stabilit pentru peri
oada următoare organele agricole ju
dețene.

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scînteii"

pentru toți
șit și a altor locuitori de Ia sate, In 
multe unităti lucrările avansează re
pede.

Ne vom opri asupra realizărilor 
cooperativei agricole Săucești din 
consiliul agroindustrial Filipești. în 
această unitate, care a obținut anul 
trecut pe mari suprafețe cite 33 tone 
cartofi și 40 tone sfeclă de zahăr 
la hectar, lucrează zilnic la prășit 
circa 500 de cooperatori. Inginerul 
Viorel Savin, președintele cooperati
vei. pe care l-am întîlnit pe tere
nurile fermei Bogdan Vodă, ne spune 
că întreaga suprafață de 230 hectare 
cultivată cu sfeclă de zahăr a fost 
repartizată pe echipe care muncesc 
in acord global. Este o experiență 
care s-a 6oldat cu bune rezultate și 
în anii precedenți. Bineînțeles, la 
datorie sint și mecanizatorii. în nu
mai trei zile, Vasile Dochițoiu, 

supuse acestei operații este mal 
mare. De exemplu, .unitățile specia
lizate ale Centralei industriale de 
reparații auto și-au dezvoltat adevă
rate sectoare industriale de recon- 
ditionare a pieselor de schimb. La 
baza acestei orientări a stat si sar
cina ce le revine prin lege de a 
efectua dezmembrarea tuturor auto
vehiculelor scoase din uz în econo
mie. indiferent de unitatea care le 
are în patrimoniu.'Pe linii tehnolo
gice specializate se recondiționează 
cuzineți, pistoane, roti dințate, ar
bori si supape — piese fabricate 
din oțeluri speciale, cu elemente de 
aliere valoroase — crom, nichel, 
molibden, staniu ș.a. Aceste capaci
tăți nu sint insă utilizate integral, 
cu eficientă maximă, deoarece nu 
toate.. întreprinderile car.e dețin

parcuri auto Ișf îndeplinesc obligația 
legală de a livra acestor unităti 
piesele auto uzate rezultate din ac
tivitatea de întreținere și reparații, 
preferind să le trimită la fier vechi. 
Avem asemenea semnalări și de la 
alte unităti care și-au Specializat 
linii tehnologice, pentru reconditio- 
narea pieselor uzate.

— Ce anume se cuvine întreprins 
in aceste situații 7

— întii de toate, doresc să preci
zez că legea condiționează elibera
rea pieselor de schimb noi de pre
darea pieselor de schimb uzate. De 
aceea. în virtutea atribuțiilor care 
ne revin, si noi. cei ce lucrăm in 
organele de control din Ministerul 
Aprovizionării, va trebui să dove
dim mai multă fermitate in situa
țiile în care această prevedere le
gală. nu este respectată. Totodată, 
este absolut necesar ca. împreună 
cu ministerele economice si cu re
țeaua proprie de baze de aprovizio
nare Si desfacere. 6ă organizăm mai 
bine sistemul de predare-preluare 
a pieselor de schimb uzate. Impor
tanta rezolvării neîntîrziate a aces
tei probleme rezidă și din faptul că 
în anul 1985 vor fi scoase d:n func
țiune autovehicule cu o valoare de 
inventar totală de cuca 1,8 miliar
de lei. din care cel ’puțin o treime 
poate fi recuperată pe calea valo
rificării pieselor de schimb uzate. 
Pe de altă parte, organizațiile de 
tineret si-au asumai in acest an 
sarcina de a efectua dezmembrarea 
unor fonduri fixe uzate in valoare 
de 2,5 miliarde lei, urmind a recu-

Gheorghe Cotea și Nicolae Arghir au 
încheiat prima prașilă mecanică pe 
cele 100 hectare de cartofi. La sfecla 
de zahăr prima prașilă manuală a 
fost făcută pe mâi mult de jumătate 
din suprafața cultivată.

Am insistat mai mult asupra mo
dului de organizare a muncii în, a- 
ceastă unitate ale cărei rezultate do
vedesc că hotărî toăre pentru execu
tarea la. timp a lucrărilor sint parti
ciparea activă la prășit a tuturor coo
peratorilor și organizarea temeinică 
a muncii. Dar și in alte unități agri
cole, procedindu-se în acest fel, 6-a 
reușit să se execute un mare volum 
de lucrări. între acestea se numără 
și cele cinci cooperative agricole din 
consiliul agroindustrial Dealu Morii. 
Cooperatorii din Găiceana, Vultureni 
și Huruiești au încheiat prima pra

Pe primul plan, densitatea plantelor, 
nu... desimea ședințelor!

tn consiliul agroindustrial Iernut 
din JUDEȚUL MUREȘ, anul trecut 
s-au realizat 41 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar, cu peste 8 000 kg mai mult 
decit producția planificată. Tovară
șul Ștefan Laszlo, președintele aces
tui consiliu agroindustrial, ne spune 
că. insămînțată la timp și în teren 
bine pregătit, sfecla de zahăr a răsă
rit uniform, iar acum, favorizată și 
de umiditatea bună din 601, se dez
voltă normal. Modul în care se lu
crează pe terenurile cooperativei a- 
gricole din Cuci este deosebit de edi
ficator în ce privește eforturile care 
se fac pentru realizarea de recolte 
record.

„Anul trecut am realizat, în me
die. 64 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar și ne-am propus ca în acest an 
să depășim 70 000 kg — ne Spline 
Gyorfi Mihai, inginerul-șef • al coo
perativei. în acest scop, executăm cît 
mai devreme prașilele și urmărim să 
menținem o densitate de peste 100 000 
plante la hectar, așa cum prevede 
tehnologia. Iată’ de ce prezenta noas
tră, a specialiștilor, în cîmp este ab
solut necesară". Pentru a ne argu
menta. specialistul face o simplă 
măsurătoare pe cîteva sole, din care 
rezultă că densitatea ajunge chiar 
pînă la 120 000 plante la hectar. In
tr-adevăr. aici, unde' a început și pra
șila a doua manuală, executarea aces
tei lucrări nu este lăsată exclusiv pe 
seama cooperatorilor.

Așa se procedează și in cooperati
vele agricole Sălcud, Cipău și altele, 
unde specialiștii unităților urmăresc 
zi de zi. oră de oră menținerea den

pera șl preda pentru recondiționare 
piese in valoare de circa 700 mi
lioane lei.

— Cum se explică faptul că pe an
samblul unităților Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini se 
recondiționează mult mai puține pie
se de schimb decit in unitățile din 
celelalte ministere economice 7

— Desigur, și în unitățile con
structoare de mașini s-au făcut pro
grese importante în domeniul recon- 
ditionării pieselor de schimb. Fap
tul că au rămas oarecum în urmă 
din punct de vedere al cantității 
pieselor de schimb recondiționate se 
explică prin posibilitățile mai mari 
pe care le au de a-si asigura piese 
de schimb noi. Aceasta însă repre
zintă o încălcare a disciplinei de 
plan, a unei dispoziții legale. De 
asemenea, sint încă unităti construc
toare de mașini care nici măcar nu 
ău primit prin plan sarcina de a 
recondiționa' piese de schimb. De 
aceea, recent, din inițiativa minis
terului nostru. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini a emis un 
ordin pentru a se revizui sau întoc
mi — acolo unde nu există — no
menclatoare și normative de consum 
pentru grupele de piese de schimb 
Ia care centralele industriale din 
subordinea acestui minister sint co
ordonatoare de balanță. Credem că 
această măsură, care tine seama de 
condițiile actuale, de progresele în
registrate in industria reciclării, va 
avea ca rezultat instaurarea unei 
discipline mai ferme in gospodări
rea pieselor de schimb uzate si în 
recondiționarea acestora atît în u- 
pitătile constructoare de mașini, cît 
și în întreprinderile care au în do
tare utilaje ale căror piese de 
schimb sint cuprinse in balanțele 
materiale respective.

— Care este pasul calitativ urmă
tor in activitatea de recondiționare a 
pieselor de schimb 7

— Sarcinile in acest domeniu pre
văzute de documentele Congresului 
al XIII-lea al partidului sint foarte 
mobilizatoare, dar pe deplin reali
zabile. Pasul următor va trebui să-l 
reprezinte intensificarea activității 
de cercetare a tehnologiilor de re- 
condiționare atit pentru lărgirea 
sferei pieselor de schimb uzate care 
pot fi recondiționate, cît mai ales 
pentru găsirea unor soluții tehnice 
mai eficiente. Astfel, de exemplu, 
in prezent manopera directă pentru 
recondiționarea anumitor piese de 
schimb pentru, tractoare, mașini a- 
gricole și autovehicule este de două 
sau chiar de trei ori mai mare de
cit cea necesară pentru fabricarea"! 
unor piese noi. Odată stabilite aces
te tehnologii, un alt pas mai impor
tant trebuie să-l reprezinte aplica
rea lor generalizată, care adeseori 
poate presupune renunțarea la une
le soluții și initiative locale mai 
puțin eficiente. în fine, progresul de 
fond al întregii activități trebuie să 
se producă încă în faza de concep
ție a unui nou produs, prin luarea 
in considerare a cerinței recondițio- 
nării lesnicioase, economicoase a 
pieselor de schimb componente 
chiar din etapa proiectării și tipiză
rii acestora.

Convorbire realizată de
Comeliu CARLAN

șilă mecanică la sfecla de zahăr și 
ău executat prașila manuală pe 54 la 
sută din suprafața cultivată cu floa- 
rea-soarelui.

Experiența unităților agricole frun
tașe la întreținerea culturilor dove
dește că munca organizată în echipe 
întărește răspunderea pentru recoltă. 
Dar exemplul fruntașilor trebuie să 
constituie un Îndemn la muncă mai 
intensă. Spunem aceasta întrucit 
acum, după ploi, plantele se dezvoltă 
repede. Or, in unele unităti agricole 
din consiliile agroindustriale Răcă- 
ciuni. Sascut și Parincea întreține
rea culturilor. îndeosebi prașila ma
nuală. nu se desfășoară în ritmul 
cerut.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii”

sităților stabilite. Subliniem acest 
fapt întrucit, la data raidului nostru, 
deși cimpul era împinzit de oameni, 
în unele unități agricole specialiștii, 
alte cadre de conducere nu se aflau 
în cîmp, acolo unde oamenii execu
tau lucrările de întreținere a cultu
rilor. Bunăoară, la C.A.P. Sinpaul, 
Szakacs Io6if. inginerul-șef, era ple
cat cu alte treburi, iar președintele 
unității, Nagy Ștefan, și Gheorghe 
Mateș, primarul comunei, se aflau 
la ora 10 intr-o ședință în care se 
analiza... mersul lucrărilor agricole. 
In cîmp, pe o solă de 36 hectare, stăm 
de vorbă cu cițiva cooperatori, între 
care Samșudi Magda, pe care o între
băm : Ce densitate de plante vi 6-a 
recomandat să mențineți la hectar ? 
„Știu eu ? Asta-i treaba inginerilor, 
a brigadierilor. Grija mea și a celor
lalți cu care lucrez e ca după prășit 
să rămînă cit mal multe plante". A- 
semenea răspunsuri date și de alți 
cooperatori cu care am discutat aici, 
ca și Ia C.A.P. Ogra, denotă că aceș
tia. în absenta specialiștilor, nu-și 
făceau prea mari probleme din 
menținerea densității optime a plan
telor la hectar.

Concluzia ? Una singură. întrucit 
prășitul sfeclei de zahăr s-a genera
lizat în întreg județul, specialiștii și 
alte cadre din conducerea unităților 
trebuie să se afle permanent în cîmp, 
în vederea executării unor lucrări ire
proșabile, astfel incit peste tot să 
fie obținute producții mari.

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scînteii”

în livrări - „cheia46 reușitei
în realizarea planului la export

în anii de după Congresul al IX- 
lea al partidului, industria confecții
lor din țara noastră a cunoscut, la 
fel ca toate celelalte ramuri indus
triale, o puternică dezvoltare și mo
dernizare. România dispune azi de 
un mare număr de fabrici de con
fecții dotate cu tehnică modernă, in 
care lucrează oameni inimoși, mun
citori și specialiști ambițioși, capa
bili să răspundă celor mai înalte exi
gente ale partenerilor interni și ex
terni. Fiecare întreprindere de con
fecții ar putea să prezinte o expe
riență aparte, o acțiune de factură 
tehnică, organizatorică mai deosebi
tă. menită- să stirnească interesul 
celorlalte unităti. Aici, la întreprin
derea de confecții din Oradea, o ata
re experiență se conturează îndeo
sebi in privința realizării în bune 
condiții a tuturor contractelor înche
iate cu partenerii externi. Două 
lucruri ne-au determinat să ne oprim 
asupra acestei experiențe. în primul 
rînd. pentru că atit în anul >,1984. cît 
și in perioada care a trecut din 
acest an, întreprinderea orădeană 
și-a onorat exemplar fiecare contract 
la export. în al doilea rînd. pentru 
că în ultimii cinci ani întreprinderea 
nu a primit nici o reclamatie din 
partea vreunui client extern. Apre
cierile și solicitările partenerilor ex
terni de a suplimenta comenzile spe
ciale se tin lanț și ele sosesc aproa
pe săptămînal din multe țări, unele 
dintre ele cu recunoscută tradiție în 
producția de confecții.

încercînd să desprindem cîtiva pa
rametri ai acestei experinte. interlo
cutorul nostru, ing. Gheorghe Ma
xim. directorul întreprinderii, se 
arată destul de zgîrcit .in informa
ții, abordînd chiar o accentuată mo
destie : „Nu cred că facem nimic 
deosebit fată de alte întreprinderi 
de confecții din țară atita timp cît 
ne străduim să răspundem prompt 
și la -nivelul exigențelor calitative so
licitate de partenerii externi. Avem 
un colectiv destoinic, statornic, cu o 
înaltă calificare, avem muncitori, 
ingineri și tehnicieni atașați de în
treprinderea in care lucrează, dispuși 
și hotărîti să pună in valoare întrea
ga lor capacitate de creație, muncă 
și acțiune pentru a ne- atinge obiecti
vele propuse. Nu este un se
cret pentru nimeni că și cea mai 
mică manifestare de rigiditate poa
te duce chiar la pierderea clien
tului extern. Este lucrul de care 
ne-am ferit și ne vom feri întot
deauna in activitatea noastră. Iar 
dacă avem peste 25 de firme străine 
din 15 țări care solicită produse fa
bricate de întreprinderea noastră de 
peste 8—10 ani. aceasta înseamnă că 
strădania colectivului nostru: de1 â; fi 
punctual în a-și onora in bune con
diții comenzile Je export ește..ta..ge- 
neral apreciata".

Dincolo de aceste considerente șl 
afirmații ale directorului întreprin

SERICICULTURA
- sursă de materii prime pentru economie, 

pentru creșterea veniturilor populației
Faptul că in aceste zile județul 

Dolj a fost, pentru a doua oară con
secutiv în ultimii ani. gazdă a 
consfătuirii de lucru pe țară, cu ca
racter de schimb de experiență, or
ganizată de Consiliul National al Fe
meilor cu sprijinul Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., în colaborare 
cu Comitetul județean al femeilor 
Dolj, privind creșterea contribu
ției comitetelor și comisiilor femei
lor la dezvoltarea sericiculturii, nu 
este întîmplător. , în județul Dolj 
există o veche tradiție în creșterea 
viermilor de mătase; aici s-a obținut 
an de an cea mai mare producție de 
gogoși de mătase din tară și tot aici 
această frumoasă îndeletnicire cu
noaște o mare extindere și in gospo
dăriile populației. Peste 8 000 gospo
dării ale populației din județ au ob
ținut anul trecut aproape 24 tone 
gogoși de mătase, fată de 18 tone cit 
era prevăzut prin plan. De altfel, cu 
cele 205,3 tone gogoși de mătase li
vrate în 1984 la fondul de stat. Dol
iul â ocupat locul I între județele 
tării în ceea ce privește realizarea 
planului in sericicultură.

Cum s-a acționat ? Pe baza indica
țiilor secretarului general al parti
dului. comitetul județean de partid a 
elaborat și a coordonat nemijlocit 
un cuprinzător program de acțiune 
în vederea sporirii contribuției la 
dezvoltarea sericiculturii, pentru a 
realiza in tara noastră cantități tot 
mai mari de mătase naturală de care 
are nevoie economia națională si a 
reduce, pe această cale, efortul valu
tar. O primă acțiune : asigurarea unei 
bogate baze furajere. Numai in acest 
cincinal s-au plantat circa 66 000 duzi 
pe aliniamentele drumurilor, in 
curțile gospodăriilor populației, pe 
terenuri neagricole din intravilanul 
localităților, precum si în fondul fo
restier. în prezent, suprafața ocupată 
cu duzi în cultură intensivă este de 
aproape 2 000 hectare, la care se 
adaugă peste 133 000 duzi răzleți. 
Paralel cu analizele periodice între
prinse de organele și organizațiile de 
partid in unitățile cu sarcini in 
acest domeniu — cele 14 ferme serici
cole de stat. Inspectoratul silvic, coo
perativele de contractări, achiziții si 
desfacere a mărfurilor. Inspectoratul 
școlar — au fost organizate cercuri 
sericicole în cadrul învătămintului 
agrozootehnic de masă, s-au editat 
broșuri și pliante pentru cunoașterea 
tehnologiilor moderne. La rindul său. 
comitetul județean al femeilor a 
organizat schimburi de expe
riență și întîlnjri cu crescătoarele 
fruntașe în comunele Negoi. Desa, 
Maglavit. Daneți. Dăbuleni și Ciu- 
percenii Noi. localități cu o îndelun
gată tradiție în creșterea viermilor 
de mătase. Toate aceste acțiuni, ini
tiate cu consecventă, prin care s-a 
urmărit finalitatea lor practică, au 
condus la extinderea rapidă a crește
rii viermilor de mătase. în folosul 
economiei naționale si ar cetățenilor. 
Viorica Toma. bunăoară, una dintre 
crescătoarele fruntașe din comuna 
Maglavit. a obținut anul trecut un 
venit de peste 30 000 lei. In interven
ția sa în cadrul consfătuirii de lucru 

derii încercăm să desprindem citeva 
detalii dintr-o experiență care, fără 
îndoială, este demnă de un larg in
teres pentru unitățile de profil. Nu 
este desigur un lucru simplu ca. in 
condițiile unei acerbe concurențe pe 
piața internațională in industria con
fecțiilor. să impui produsele fabrica
te ia Oradea și să le menții perma
nent la o cotă ridicată. Cea mai 
mică dovadă de nepunctualitate, 
măsurată în 1—2 zile sau uneori 
chiar în ore. ar fi suficiente argu
mente pentru un client extern pre
tențios — așa cum sint de altfel toți 
clienții întreprinderii orădene — să 
refuze un lot de produse sau chiar 
să rezilieze un contract. Este limpede 
că bătălia pentru calitate și punctua
litate constituie principala „linie de 
forță" a experienței acestei între-

Din experiența întreprinderii 
de confecții din Oradea

prinderi în realizarea producției 
pentru export.

— în cît timp realizați o comandă 
a unui client extern ?

— Dacă este vorba de realizarea 
unei colecții de modele compusă din 
10—15 „piese", sintem pregătiți să 
onorăm comanda în cel mult 24 de 
ore. dacă nu chiar și intr-un termen 
mai. scurt. Partenerul extern așteap
tă din partea noastră un răspuns 
prompt, care de multe ori este pus 
în balanță alături de alte răspunsuri 
pe care același partener Ie are de la 
alte firme ofertante. Din cite știm, 
la ora actuală nu există în lume 
producători de confecții — sau dacă 
totuși există, aceștia constituie ex
cepții — care să realizeze confecții 
de o asemenea factură într-un ter
men mai scurt decit cele oferite de 
noi. Iar oamenii noștri din atelierul 
de creație cunosc bine această „lec
ție" a concurenței și de fiecare dată 
manifestă un admirabil spirit de 
mobilizare, o exemplară dăruire 
muncitorească. Concludent este în 
acest sens faptul că noi executăm 
un costum în 160—180 de minute, 
deci la nivelul performanțelor euro
pene. Nu ni s-a întîmplat în ultimii 
ani ca un client străin venit in în
treprinderea noastră să plece cu co
manda neonorată. Nu mai puțin im
portant este contactul permanent cu 
firma beneficiară. De multe ori am 
constatat că sugestiile pe care le fac 
oamenii noștri în realizarea unui 
produs pot aduce o notă mai elegan
tă in îmbinarea croielii sau chiar in 
realizarea unui costum. Desigur, 
asemenea sugestii trebuie transmise 
operativ 'partenerului extern. Din 
practica noastră ne-am convins că 

__a.t.unci. cînd .am .procedat în acest fel 
n-am avut decit de cîștigat. parte
nerul extern adresindu-ne calde 
mulțumiri și onorîndu-ne cu noi co

arăta : „Am amenajat spatiile pentru 
creșterea viermilor de mătase din 
rame de răsadnițe, intr-un solar — 
— in care am obținut initial răsad 
de tomate timpurii — și garajul ma
șinii. Am putut obține 321 kg gogoși 
de mătase prin aplicarea corectă a 
tehnologiei, sub îndrumarea perso
nalului calificat de la Complexul se
ricicol din localitate, asigurînd o 
curățenie ca la farmacie, o aerisire 
permanentă si o hrănire abundentă 
cu frunză proaspătă". O bună expe
riență au relevat și alte sericicultoa- 
re participante la dezbaterile ce au 
avut loc în cadrul consfătuirii, prin
tre care Gherghina Andreescu din 
Slobozia. Filica Gabăr și Elena Ne- 
toiu din comunele Desa și, respec
tiv. Ciupercenii Noi. „Eu am predat 
la fondul de stat 90 kg gogoși de 
mătase, pe care le-am obtinut în 
două serii succesive, în spațiul ame-

însemnări de Ia consfătuirea 
de lucru pe țară organizată 
în județul Dolj de Consiliul 

Național al Femeilor

najat într-un grajd vechi. în gos
podăria mea am amenajat si o ca
meră de incubație", arăta Elena 
Nețoiu.

Pornind de la cerințele Programu
lui unic de creștere a producțiilor 
agricole în gospodăriile populației, 
de la importanța pe care conducerea 
partidului și statului o acordă dez
voltării sericiculturii, precum si de 
la obiectivele mobilizatoare ce si le-a 
asumat, printr-un program special 
de măsuri, pentru mobilizarea femei
lor la realizarea producției de gogoși 
de mătase in 1985, reprezentantele 
comitetelor județene ale femeilor 
din Buzău. Timiș. Teleorman și Ar
geș au înfățișat pe larg experiența 
acumulată in acest domeniu, precum 
și măsurile preconizate în vederea 
sporirii producțiilor de gogoși de mă
tase. „Prin organizarea periodică a 
unor consfătuiri, concursuri pe tema 
„cine știe sericicultură cîștigă" și 
intîlniri cu specialiștii din acest do
meniu, în 1984 am obtinut cea mai 
mare producție de gogoși de mătase. 
Cooperativa agricolă din Puiesti, 
bunăoară, a predat la fondul de stat 
884 kg gogoși de mătase, fată de 430 
kg planificate, fruntașe fiind și 
C.A.P. din Balta Albă și Cislău, care 
au realizat producții duble față de 
plan. Pentru dezvoltarea sericicultu
rii am introdus în creștere material 
biologic cu potential genetic ridicat 
și am extins rasa de viermi de mă
tase „Alb de Cislău". rasă adaptată 
foarte bine condițiilor din județul 
nostru" — arăta Zoica Harpău. pre
ședinta Comitetului județean Buzău 
al femeilor. La rîndul său. Letitia 
Brindescu. președinta Comitetului 
județean al femeilor Timiș, a subli
niat faptul că. prin asigurarea unor 
tehnologii avansate de creștere a 
viermilor de mătase, de către specia
liștii Institutului agronomic din Ti

menzi care depășesc de 2—3 ori co
manda inițială,

Cuvintele aparțin tovarășei Maria 
Șoicana, șefa atelierului proiectări 
produse și prototipuri. Iar acestor 
argumente le-am adăuga încă unul : 
timpul de la preluarea comenzii la 
trecerea in fabricație și onorarea ei 
efectivă este de asemenea foarte 
scurt. în cel mult două săptămini, 
orice comandă lansată întreprinderii 
orădene de către un partener extern 
poate fi pregătită tehnologic, lansa
tă in producție, executată, finisată, 
ambalată și livrată partenerului ex
tern. Firește, o asemenea operativi
tate nu este de conceput in afara 
unei riguroase exigente privind cali
tatea produselor, și ea poate fi atin
să numai și numai printr-o exem
plară organizare a producției pină 
în cel mai mic amănunt.

întregul sistem de organizare a 
producției este astfel stabilit incit să 
asigure, deopotrivă, un randament 
maxim în execuție, cel maj scurt 
timp in realizarea unei operații sau 
a produsului finit, o calitate irepro
șabilă și răspundere maximă la fie
care loc de muncă. Aceste obiective 
sint atinse aici prin organizarea 
producției pe brigăzi și ateliere spe
cializate in executarea de comenzi 
ale partenerilor externi și chiar pe 
faze de preasamblare și asamblare a 
produsului finit. Croirea, bunăoară, 
se execută centralizat pe întreprinde
re de către oameni specializați, care 
cunosc pină la detaliu cerințele fie
cărei comenzi, fie că este vorba de 
mostre, de serii de 10—20 costu
me ori de serii mari ; fazele prima
re de asamblare sint realizate de 
asemenea in sistem centralizat, pe 
linii specializate, in care controlul 
interfazic și autocontrolul muncito
resc asigură Ia fiecare operație o 
calitate ireproșabilă ; apoi, pe mă
sură ce produsul înaintează spre 
faza de asamblare, exigentele de 
execuție cresc, controlul de calitțite 
se întărește, astfel încit în faza fi
nală fiecare produs, să poarte marca 
celei mai înalte calități.

Desigur, am putea înfățișa o se
rie de alte detalii din experiența co
lectivului întreprinderii din Oradea 
în realizarea planului la export. 
Subliniem însă în mod deqsebit că 
de peste doi ani întreprinderea oră
deană este afiliată la marca inter
națională „WOOLMARK" — cea mai 
prestigioasă marcă în confecțiile din 
lină — și că între clienții săi prin
cipali se numără renumite firme 
din Olanda. R.F.G., S.U.A.. Franța, 
Italia și Belgia. Sint precizări care 
oferă o imagine mai exactă asupra 
performantelor acestui colectiv în 
competiția. internațională deosebit da ! 
exigentă de pe piața confecțiilor.

Florea CEAUSESCU 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii”

mișoara, prin organizarea unor 
schimburi de experiență, expuneri 
si calcule economice in cadrul clu
bului „Femina" a crescut numărul 
crescătorilor de viermi de mătase. 
Anul trecut s-au obtinut 100 tone 
gogoși de mătase pe ansamblul ju
dețului. dar există posibilități pentru 
a realiza de peste 3 ori mai mult.

Demonstrațiile practice de la fer
ma sericicolă Bucovăt. de la ferma 
sericicolă a școlii generale si la gos
podăriile populației din comuna 
Teasc, vizionarea filmelor documen
tare și a expoziției sericicole, pre
cum și dezbaterile critice și autocri
tice ce au avut loc în cadrul schim
bului de experiență au reliefat cu 
putere hotărîrea tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul sericiculturii ca 
în 1985 să se realizeze o producție 
sporită de gogoși de mătase. Pornind 
de la faptul că Directivele Congresu
lui al XIII-lea prevăd dezvoltarea și 
mai puternică a sericiculturii in vii
torul cincinal, în încheierea consfă
tuirii s-a insistat asupra citorva pre
ocupări de viitor ;

• Desfășurarea unei stărui
toare și convingătoare munci 
politico-organizatorice pentru a- 
tragerea gospodăriilor popu
lației la încheierea de con
tracte pentru livrarea la fondul 
de stat, așa cum prevede Pro
gramul unic, a cel puțin 4—5 
kg gogoși de mătase. S-a men
ționat faptul că într-o serie de 
județe, printre care Neamț, 
Bacău, Brăila, Dîmbovița, Giur
giu și Gorj, există la această 
dată serioase rămîneri in urmă 
in acțiunea de contractare a 
producției de gogoși dc mătase 
în sectorul gospodăriilor popu
lației.

® S-a insistat asupra cerinței 
dc a se generaliza experiența 
pozitivă din județul Dolj privind 
identificarea tuturor spatiilor 
disponibile din C.A.P., gospodă
riile populației ți din școli și 
amenajarea acestora în vederea 
creșterii viermilor de mătase.

• Avînd in vedere că în acest 
an există material săditor pen
tru plantarea a 3 milioane de 
duzi, organizațiile de femei sint 
chemate să ia parte activă la 
dezvoltarea bazei furajere, ast
fel incit fiecare curte țărănească 
să aibă plantați duzi.
• Comitetele județene ale fe

meilor vor organiza, in zilele 
următoare, consfătuiri la nivelul 
fiecărui județ, unde să anali
zeze modul în care s-a îndepli
nit planul pe 1984 și să stabi
lească măsuri concrete pentru 
realizarea prevederilor planifica
te pe 1985 Ia producția de go
goși de mătase.

Prin întreaga desfășurare a acestei 
consfătuiri, cu caracter de schimb de 
experiență, s-a desprins cerința da 
a se realiza în acest an producții se
ricicole record în toate județele tă
rii.

Nicolae BABĂLĂU
corespondentul „Scînteii”



4

SCÎNTEIA — marți 14 mai 1985 PAGINA 3

(Urmare din pag. I)

în acest spirit au fost apreciate 
pozitiv rezultatele la care s-a 
cu prilejul actualei sesiuni a 
siei mixte.

A fost reliefată voința de 
acționa pentru dezvoltarea puterni
că a schimburilor comerciale și coo
perării în producție bilaterale, ceea 
ce servește intereselor de prosperi
tate și bunăstare ale celor două po
poare, cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Abordîndu-se unele probleme ale 
situației internaționale, s-a relevat 
necesitatea de a se acționa pentru 
oprirea cursei înarmărilor. în pri
mul rind a celei nucleare, pentru 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, pace și colaborare, pen
tru soluționarea tuturor problemelor 

• pe cale pașnică, prin tratative.
în acest cadru, ministrul colum

bian a arătat că politica externă a

ajuns 
comi-

(

X 
României, caracterizată, printr-o po
ziție activă în favoarea păcii și 
colaborării internaționale și promo
vată cu consecventă de președintele 
Nicolae Ceaușescu, se bucură de o 
înaltă apreciere și considerație., în 
tara sa.

în legătură ou situația din Ame
rica Centrală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat că activitatea 
desfășurată de „Grupul de Ih . Con- 
tadora" din care faCe parte și Co
lumbia. inițiativele și acțiunile ță
rilor membre pot contribui la regle
mentarea pe cale politică a situației 
dip această regiune.

în cadrul întrevederii s-a subliniat 
importanta respectării dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, fără amestec din afară, a re
nunțării și excluderii forței și amenin
țării cu forța, ,a înlăturării raportu
rilor de dominație, inegalitate și 
inechitate, a rezolvării tuturor liti
giilor dintre state pe calea tratative
lor, cu luarea în considerare a drep-

tului fiecărui popor la libertate, in
dependență și suveranitate naționa
lă. la dezvoltare economică și socia
lă. în conformitate cu aspirațiile și 
interesele proprii.

în acest cadru, a fost evidentjată 
importanța întăririi unității și, soli
darității țărilor în curs de dezvol
tare, a rolului O.N.U, că foru
mul cel mai adecvat pentru so
luționarea, cu. participarea statelor 
dezvoltate ,și a celor in curs de dez
voltare, a problemelor legate de așe
zarea pe baze noi a raporturilor eco
nomice internaționale, care să asi
gure progresul tuturor țărilor, și în 
primul rind al celor rămase în urmă 
din punct de vedere economic.
. La întrevedere,, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, a participat 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, președintele pârtii române 
în comisia mixtă.

A fost de față. Lucella Ossman de 
Duque, ambasadorul Republicii Co
lumbia în România.

Sosirea unei delegații 
parlamentare 

din Republica Populară Benin
La 

nale. 
tara 
tară 
condusă ... 
președintele Adunării Naționale. Re
voluționare.

invitația Marii Adunări Națio- 
luni a sosit intr-o vizită în 

noastră o delegație parlamen- 
din Republica Populară Benin 

de Romain Vilon Guezo,

(Agerpres)

t
20,00 Telejurnal
20.20 Forumul tinerel generații. învă

țăm, muncim — muncim și învă
țăm : un mod <le a trăi revolu
ționar

20,40 Lumina noii noastre vieți. Versuri 
patriotice și revoluționare

20.50 Actualitatea în economie 
21,05

21,30
21,50
22,00

Frumoșii ani ai tinereții noastre.
Emisiune literar-muzical-coregra- 
fică
Universul familiei
Telejurnal 
închiderea programului

Trimisul special al președintelui
(Urmare din pag. I)

perspectivele dezvoltării acestora si 
s-a exprimat convingerea că aceasta 
corespunde pe deplin intereselor 
popoarelor român și libanez, cauzei 
păcii și înțelegerii în Orientul Mij
lociu, în Europa și in întreaga lume.

Din însărcinarea președintelui 
Amin Gemayel, oaspetele a informat 
despre evoluția evenimentelor din 
Liban și Orientul Mijlociu si a expus 
preocupările guvernului libanez pen-

>
tru reglementarea justă si durabilă a 
situației din țara sa și din zonă.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
prezentat poziția țării noastre pri
vind soluționarea justă și durabilă, 
pe cale pașnică a situației din Orien
tul Mijlociu. în. legătură cu situa
ția din Liban, șeful statului român 
a subliniat că în prezent se Impun 
retragerea trupelor israeliene din 
întreg teritoriul libanez, realizarea 
unei largi reconcilieri si conlucrări a 
tuturor forțelor politice și r sociale

Libanului
asigura unita- 

suveranitatea 
teritorială, re-

Vizita ministrului relațiilor externe
al Columbiei

Luni au avut loc, la București, 
convorbiri între ministrul afacerilor 
externe. Ștefan Andrei, și ministrul 
relațiilor externe al Columbiei. Au
gusto Ramirez Ocampo, aflat in vi
zită oficială în țara noastrăț

Cei doi miniștri au discutat aspec
te referitoare la dezvoltarea rapor
turilor de colaborare româno-colum- 
biene și la principalele probleme ale 
vieții internaționale, la conlucrarea 
dintre cele două țări pe plan extern, 
în interesul politicii de pace, cola
borare și respect al independenței 
naționale a tuturor popoarelor.

In aceeași zi s-au desfășurat lu
crările celei de-a VII-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-columbiene 
de^cooperare economică și tehnico- 
științifică.

La încheierea lucrărilor, ministrul 
■facerilor externe al României șf 
ministrul relațiilor externe al Co
lumbiei au semnat protocolul se
siunii.

d-upă-amiază. tovarășul 
viceprim-

Luni <_____ .
Gheorghe Oprea, prim 
ministru al guvernului, a primit pe 
Augusto Ramirez Ocampo, ministrul 
relațiilor externe al Columbiei.

în timpul convorbirii s-a eviden
țiat evoluția pozitivă a raporturilor 
de colaborare, dintre România și Co
lumbia. și s-au relevat posibilități
le. de amplificare si diversificare a 
cooperării bilaterale in domenii de 
interes reciproc. In acest cadru s-a 
exprimat dorința comună de a se 
acționa in continuare pentru ridi
carea pe noi trepte, superioare, a 
conlucrării româno-columbiene.

Ministrul columbian al relațiilor 
externe a avut întrevederi in aceeași 
zi . cu Alexandrina Găinușe, 
prim-ministru al guvernului, 
Pungan.. ministrul comerțului 
rior și cooperării economice 
naționale, și Gheorghe Pană, prima
rul general al Capitalei.

(Agerpres)

vice-
Vasile 
exte- 
inter-

v r e e a

' VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
BIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII ,;SCÎNTEII^

CLUJ : In funcțiune — noi capacități de producție

de

Colectivele unităților Trustului 
de antrepriză generală de con
strucții industriale Cluj, care exe
cută obiective de investiții în 8 
județe din această parte a tării, 
desfășoară o activitate susținută 
pentru -realizarea și punerea în 
funcțiune a noilor capacități
producție prevăzute în planul pe 
a'cest an. Măsurile întreprinse de 
organizațiile de partid și conduce
rile antreprizelor și brigăzilor 

. pentru extinderea mecanizării, a- 
plicarea unor tehnologii noi. care 
duc la creșterea ritmului de lucru 
pe șantiere. întărirea ordinii si dis
ciplinei în muncă au făcut ca. în 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului și pînă acum, să se 
realizeze un volum de lucrări de

constructii-montai peste plan în 
valoare de 15 milioane lei. în acest 
răstimp au fost puse în funcțiune 
9 capacități de producție, intre care 
secții și instalații industriale la 
Combinatul metalurgic din Cîmpia 
Turzii întreprinderea „Sinterom" 
din Cluj-Napoca. întreprinderea 
„Chimica" din Turda, întreprinde
rea metalurgică din Beclean. între
prinderea de mase plastice din 
Năsăud, „Avicola" din Zalău. în 
prezent, un număr de peste 50 ca
pacități de producție, prevăzute să 
fie date în funcțiune in acest an 
se află în faze finale de execuție, 
unele din acestea urmînd să fie 
realizate înainte de termenele pre
văzute. (Marin Oprea).

rile de prelungire a liniei de tram
vai în cartierul „1 Mai", unde se 
va construi și un depou pehtru 40 
de tramvaie.

După-cum am aflat de Ia to
varășul Alexandru Teodorescu, in- 
ginerul-șef al întreprinderii jude
țene de transporturi locale, ex
tinderile vor totaliza 7,4 kilometri. 
Pentru devansarea punerii în func
țiune a celor două extinderi se 
vor organiza importante acțiuni de 
muncă patriotică, la care vor parti
cipa mii de cetățeni ai munici
piului. (Corneliu Ifrim).

ROȘIORI DE VEDE :

Construcții 
social-ediîitare

libaneze pentru a se 
tea. independenta și 
națională, integritatea 
construcția tării, pacea și, liniștea in 
întregul Liban. A fost evidențiată 
importanta creșterii rolului O.N.U. 
în reglementarea pașnică a proble
melor din Orientul Mijlociu și din 
Liban.,

La primire, desfășurată într-o at
mosferă prietenească, a participat 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 mai, ora 20 — 17 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi caldă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice în regiunile vestice, centrale și 
nordice și cu caracter 
teritoriului. Vînt-ul va 
la moderat, cu unele 
munte. - Temperaturile 
cuprinse între 7 și 17 
maxime, între 20 și 30 
mai ridicate în primele zile. Izolat vor 
fi condiții pentru căderi de grindină.

izolat în restul 
sufla slab pînă 
intensificări la 
minime vor fi 
grade, iar cele 
de grade, local

■ ZB

In întreaga fără au început

ZILELE CĂRȚII PENTRU TINERET"//

Luni au început în întreaga tară 
„Zilele cărții pentru tineret", tra
dițională manifestare ce dobîndește 
la actuala ediție o semnificație deo
sebită. fiind dedicată Anului Inter
national al Tineretului si apropia
tului Forum al tineretului român. 
Expozițiile de carte, intîlnirile cu 
autorii, dezbaterile literare, festiva
lurile cultural-artistice. organizate in 
toată această săptămînă- la orașe și 
sate, pun în lumină marele poten
țial creator al tinerei. generații din 
tara noastră, participarea sa activă 
în toate domeniile vieții economico- 
sociale.

Cuprinzătoarele expoziții de carte 
de la sala „Dalles" a Universității 
cultutal-științifice din Capitală și de 
la Casa de cultură a științei și teh
nicii pentru tineret de la Mărășești, 
care au marcat luni deschiderea la 
nivel republican a manifestării. în
fățișează coordonatele fundamentale 
ale politicii partidului și statului 
nostru, grija deosebită pentru edu-

■ 6
carea. instruirea si integrarea socio- 
profesională a tinerei generații. Căr
țile publicate, selectate si prezenta
te pe larg în aceste expoziții, lite
ratura apartinind tineretului dau ex
presie sentimentelor de dragoste și 
caldă recunoștință pe care tinerii pa- 

. triei le nutresc fată de partid, fată 
de conducătorul iubit si stimat al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicplae Ceaușescu. Volumele pre
zentate confirmă existența unui pu
ternic detașament de tineri scriitori, 
oameni de artă, publiciști, adine 
preocupați în creația lor de viata si 
munca tinerei generații din Româ
nia socialistă, de inepuizabila ener
gie cu care aceasta se afirmă prin 
faptă, prin dragoste de țară, prin 
permanent spirit. înnoitor, revoluțio
nar. Editurile politică. „Albatros", 
„Eminescu" vor prezenta în acest 
interval volume apărute cu prilejul 
Anului International al Tineretului, 
alte cârti adresate tinerilor.

’ (Agerpi’es);'
,$£?•<

CONSTANȚA : Un nou edificiu pentru sănătate
La Constanta a fost 

dat in folosință un nou 
și modern obiectiv 
destinat ocrotirii sănă
tății oamenilor muncii. 
Este vorba de policli
nica teritorială nr. 2, 
amnlasată pe strada 
Ștefan cel Mare, in 
imediata apropiere a 
snitalului municipal. 
Realizat intr-o arhi
tectură modernă și 
multifuncțională, nou! 
edificiu este compue 
din cinci corpuri eu 
șase, niveluri și o su
prafață utilă de 7 000 
metri pătrați. Clădirea 
găzduiește o policlini
că de adulți, o policli
nică de copii, o far
macie. un serviciu de 
balneofizioterapie ș 
recuperare medicală 
un dispensar teritorial
un serviciu de urgen
tă pentru toate virste- 
le. laboratoare și ca
binete care asigură un 
număr de 1 500 consul
tații pe zi. (George 
Mihăescu).

BRĂILA

„Invâțați, munciți, munciți și invâțați"
(Urmare din pag. I)
Stănciulescu, secretara biroului-orga
nizației de bază — vă dau un amă
nunt care sintetizează dimensiunea 
obiectivelor secției noastre pentru a- 
cest an : 98 la sută din producția- 
marfă a întreprinderii trebuie să o 
reprezinte produsele noi, reproiectate. 
în prima adunare generală de partid, 
noii veniți au fost prezentați, comu
niștilor, s-a. discutat despre posibili
tățile de sprijinire a integrării lor 
cit mai rapide in problematica acti
vității noastre. La sugestia unor co
muniști. au fqst puși să acorde asis
tență tehnică la benzile de fabricație, 
mijloc de cunoaștere în detaliu a 
procesului de producție, a capacității 
utilajelor, au fost sfătuiti să studieze, 
să învețe în continuare.

Acum, cei 12 tineri ingineri sînt oa*- 
meni „cu idei", cu rezultate mate
rializate în noi tipuri de aparate lan
sate în producție, oameni pe care 
colectivul secției se bazează din plin".

Dar în celelalte secții ?
— Aceeași grijă atentă pentru sti

mularea perfecționării noastre conti
nue o simțim cu toții, in toate sec
țiile, atelierele și compartimentele 
întreprinderii — apreciază - Daniela 
Rateu, secretara comitetului U.T.C. 
din întreprindere. Să vă dau două 
exemple. Un caz concret, al unuia 
dintre uteciștii noștri, și altul gene
ral, privind întregul tineret din în
treprindere. Primul : tînăra despre 
care vă vorbesc a terminat în urmă 
cu doi ani și ceva liceul de metro
logie și a fost repartizată aici, în în
treprindere, la laboratorul de specia
litate. I-a fost greu. Au ajutat-o lu
crătorii vechi, cu experiență. Toți, dar 
mai ales comuniștii Viorica Man- 
dache și Nicolae Bivol. Cu dragoste, 
cu atenție și răbdare i-au stimulat 
ambiția de a stăpîni la perfecție me
seria. ambiția de a învăța în conti
nuare. Cînd a cerut să intre in rîn- 
durile partidului — devenise un ve
rificator de aparate de măsură și 
control la nivelul celorlalți lucrători 
— toți comuniștii au votat în Una
nimitate. N-au lipsit, bineînțeles, re- 

■ comandările : „Ești tînără, i-au spus, 
ai putere de muncă, cunoștințe. Dar 
mîine ? Electronica este o meserie a 
viitorului". S-a pregătit, tot ajutată 
de comuniști, și a dat examen la 
Facultatea de cibernetică, desigur la 
seral. Acum este în anul II. Ute- 

'■ ciștli au. ales-o în biroul organizației 
U.T.C. pe secție, iar apoi, de curînd. 
secretară a comitetului U.T.C. din în
treprindere.

— Cu alte cuvinte...
— Da. spune zîmbi.nd, despre mine 

este vorba. Dar nu ca să mă laud am

vorbit despre mine, ci pentru că pur 
și simplu și cazul meu este un exem
plu. în. ce privește „exemplul gene
ral" de care aminteam, menționez. că 
sîritem în întreprindere 1530 de 
uteciști. Dintre aceștia, circa 400. ur
mează cursuri de calificare, aproape 
500 cursurile liceului seral de elec
tronică. peste 600 „politehnica mun
citorească", cum le spunem noi 
cursurilor de perfecționare profesio
nală, peste 50 sînt studenți la cursu
rile serale ale diferitelor facultăți 
— majoritatea, evident, la ciberneti
că. Iată cum se materializează la 
noi, prin grija și ajutorul organizației 
de partid, ăl comuniștilor. îndemnul 
secretarului general al partidului a- 
dresat tinerei generații : „Invătati, 
munciți, munciți și invătati..."

— La aceste exemple — intervine 
secretarul comitetului de partid — 
se cuvine adăugată și următoarea 
precizare : în primele patru luni, co
lectivul Întreprinderii și-a îndeplinit 
în întregime sarcinile de plan. între 
care și exportul, ceea ce înseamnă 
că forța noastră nr. 1, tinerii, și-au 
onorat datoria. Și-au făcut-o in 
spirit revoluționar, pentru a întîmpi- 
na cu rezultate cit mai bpne con
gresul lor — Congresul al XII-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist.

într-adevăr. două exemple și o 
completare edificatoare. Dar cite 
alte exemple asemănătoare nu se 
pot dâ din întreprinderile aflate pe 
platforma Pipera ?

— Iată, la noi — ne spune. ingi
nerul loan Somandru, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de elemente pentru- automa
tizare— în ultimii cinci ani numă
rul comuniștilor aproape s-a dublat. 
Așa se face că din cei 1 000 de 
membri de partid, aproape 550. adică 
mai mult de jumătate, sînt tineri 
pînă în 30 de ani. Asta demonstrea
ză, pe de .o parte,, că avem în în
treprindere un număr mare de ti
neri foarte buni, fruntași în muncă, 
care și-au însușit principiile comu
niste de muncă și viată, iar pe de 
altă parte, preocuparea noastră, a 
fiecărei organizații de bază, a tutu
ror comuniștilor pentru formarea și 
educarea tinerilor, pentru, pregăti
rea comuniștilor de mîine.

— Și încă un amănunt important', 
intervine in discuție Marînică Pă- 
trașcu, secretar adjunct cu proble
mele organizatorice al comitetului 
de partid din întreprindere : vîrsta 
medie a colectivului este de 28 de 
ani, iar a existentei întreprinderii 
noastre este și mai mică, n-a atins 
încă vîrsta „majoratului" — adică 
18 ani. .

„Amănuntul" merită. într-adevăr. 
reținut. întreprinderea de elemente 
pentru automatizare, ca și alte în
treprinderi de pe platforma Pipera, 
înălțate în ultimii 20 de ani, în pe
rioada pe care cu îndreptățită mîn- 
drie o numim „Epoca . Ceaușescu", 
a'oferit unui mare număr de tineri 
cîmp larg de afirmare în ramuri de 
virf ale tehnicii,, ca și în viața poli
tică- și socială a țârii. Marînică Pă- 
trașcu este și el un exemplu : sculer- 
matriter de înaltă precizie, nu are 
decît 30 de ani. Pînă anul trecut a 
fost membru al comitetului U.T.C. A 
terminat liceul seral,, a terminat o 
școală de partid și se gîndește acum 
la politehnică.

Ne oprim in cîteva secții ale în
treprinderii și discutăm cu secreta
rii birourilor organizațiilor de bază 
despre calitățile ce-i recomandă pe 
tineri, atunci cînd adunarea comur 
niștilor dezbate cererea lor de pri
mire in rîndurile partidului.

— în primul rind, rezultatele 
muncii — ține să precizeze electro
nistul Petre Popescu, secretarul bi
roului organizației de bază nr. 9 din 
secția montaj. Bunăoară, in reco
mandările pe care le-au dat .recent 
tinerilor electroniști Fonica Șoima- 
ru și Marin Stoean la primirea în 
partid, comuniștii Aneta Baboi și 
George Budea au subliniat că aceștia 
sint fruntași în producție, că au. o 
atitudine înaintată, revoluționară 
fată de muncă. Am subliniat aceasta 
pentru că intr-adevăr, prin muncă, 
prin rezultatele obținute se manifes
tă spiritul revoluționar pe care cău
tăm să-1 cultivăm 
la tineri.

— Prin muncă 
Aurel Dumitrescu, 
lui organizației de 
sculărie

șk să-l dezvoltăm

— subliniază și 
secretarul birou-

__ __ bază hr. 4 secția 
mai exact prin atitudi

nea fată de muncă se manifestă im
portante trăsături ale tinerilor : an
gajarea fermă în îndeplinirea poli
ticii partidului, a indicațiilor și 
orientărilor secretarului general al 
partidului, spiritul de răspundere 
pentru propria activitate și a. colec
tivului din care fac parte. ■ spiritul 
de inițiativă, de îndrăzneală, de buni 
gospodari, dorința de autodepășire, 
de a obține rezultate mereu mai 
bune, hărnicia și perseverenta, pri
ceperea și măiestria profesională, 

într-adevăr. aici, la întreprinderea 
de elemente pentru automatizare, ca 
și la „Electronica" sau la toate ce
lelalte întreprinderi de pe platforma 
industrială Pipera, munca a devenit, 
prin grija organizațiilor de partid, 
cea mai înaltă școală de educație re
voluționară a comuniștilor de mîine.

teatre
• Teatrul Național (14 717X,. sala 
mică) : A douăsprezecea noapte — 
19: (sala Atelier) : Farul si domnul 
Valentino 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Andrei Vieru. Program Beetho
ven — 19; (sala Studio) : Seară de 
trlouri Aureiian-Octav Popa, Sanda 
Crăciun, Dan Cavassi, Nicolae Maxim, 
Maria Madru — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Lakmâ 
— 18.
• Teatrul de operetă 
Silvia — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Romeo si Julieta la sfirsit 
brie — 19.

Bulandra"
14 75 46) : 

de noiem-

• Teatrul Mic (14 70 81) :■ Richard al 
III-lea — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Șoareci de apă
• Teatrul 
Avea două 
negri — 19.
• Teatrul
Magheru) : < uuauuivi vum-
pia — 18,30; (sala Studio) ; Acești în
geri triști — 18.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19.
• Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul va
rietăților — 19.
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Pe sub cetini 
— 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă"
Și dacă se invîrtește — 9; 
veseli — 15.
• Teatrul „Țăndărică" 
Nlnigra și Aligru — 15,30;

19.
de comedie (16 64 60) : 
pistoale cu ochi albi si

„Nottara" (59 31 03. sala 
Pensiunea doamnei Olim-

română" 
la izvoare

(50 26 55) :
Muzicanții

(15 23 77) : 
(sala Cos-

monautllor) : încotro, călutule 7 - 
10: 15,30.
• Circul București (10 41 95) : Ved®' 
tele circului din Varșovia — 19.

cinema
• Acasă : SCALA (11 03 72) — 9: 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17: 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20. .
• Ziua „Z“ : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
• Ciuleandra : SALA MICA A PA
LATULUI — 17; 19,30, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,30. FLAMURA
(85 77 12) - 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

Extinderea liniilor de tramvai
în vederea îmbunătățirii condiți

ilor de transport și a realizării 
unor legături rapide intre centrul 
municipiului și noile cartiere de 
locuințe și zonele industriale, la 

^JBrăila au început lucrările de ex-

tindere a liniei de tramvai. Astfel, 
in cartierul muncitoresc „Progre
sul", care numără în prezent 6 000 
de apartamente, linia se va pre
lungi pînă la marginea acestuia. 
Concomitent, au început și lucră-

INFORMAȚII DE LA C.E.C,
Depunerile pe obligațiuni 

C.E.C. cu cîștiguri
Creșterea continuă a numărului 

depunătorilor și a volumului eco
nomiilor păstrate de aceștia pe di
ferite instrumente de economisire 
demonstrează Încrederea de care se 
bucură în marea masă a cetățenilor 
Casa de Economii, și Consemna- 
fiuni — singura instituție autori
zată să păstreze economiile bănești 
ale populației.

Unul dintre instrumentele de eco
nomisire mult solicitate de popu
lație sînt obligațiunile C.E.C. cu 
ciștiguri. Audiența largă de care 
se bucură obligațiunile C.E.C. se 
datorește avantajelor pe care le 
prezintă, printre care : întreaga 
dobîndaj aferentă de 4 la sută pe 
an se acordă sub formă de cîști
guri in bani, prin trageri la sorti 
lunare ; obligațiunile se pot procura

.7

Orașul Roșiori de Vede a cunos
cut in ultimii ani o puternică în
florire economico-socială. Au fost 
înălțate noi și moderne obiective 
social-culturale — școli, magazine, 
blocuri de locuințe, baze de agre
ment și altele — care se integrează 
armonios în planul de sistematiza
re a localității. Tot aici se vor da 
in folosință un spital cuplat cu po
liclinică și o 
tineret. Sînt, 
de finalizare 
a rețelei de 
Ștefan).

casă a tehnicii pentru 
de asemenea, în curs 
lucrările de extindere 
apă potabilă. (Stan

BRASOV :

Amenajări piscicole
De citiva' ani în județul Bra

șov se desfășoară importante lu
crări de amenajări piscicole. Ase
menea lucrări s-au efectuat oină 
acum in zona localității Satul Nou, 
unde s-a creat un lac cu o supra
față de 322 hectare, ce va fi ex
ploatat intensiv. Altă amenajare 
s-a executat în apropierea comu
nei Rotbav. unde s-au creat trei 
lacuri cu apă în suprafață de 63 
hectare, acestea aflîndu-se exclu
siv la dispoziția pescarilor amatori. 
Tot la dispoziția lor se mai află 
alte trei hectare luciu de'ană. for
mate în urma'amenajării albiei Ol
tului. Amenajări piscicole s-au mai 
efectuat în zona Măgura Codlei și 
pe riul Tăriung.

în prezent se execută lucrări de 
amenajări piscicole la Vadul Roșu, 
unde se va crea un luciu de apă 
cu o suprafață de 162 hectare. în 
zona comunei Beclean. unde se a- 
menajează un alt lac cu o supra
față de 36 hectare, ca și în alte 
zone ale județului. Aceste amena
jări se execută în zonele impro
prii culturilor agricole. (Nicolae 
Mocanu)

BULETIN RUtiEB
în numărul dorit fără nici o forma
litate de la oricare unitate C.E.C. 
sau unitate poștală care efectuează 
operații pentru C.E.C. ; obligațiu
nea C.E.C. cu cîștiguri este un in
strument de economisire la purtă
tor. iar sumele depuse pe acest 
instrument de economisire practic 
și avantajos se pot restitui oricînd 
la cerere, de la oricare unitate 
C.E.C. sau unitate poștală din me
diu) urban sau rural..

Este important de reținut că în 
primele zece zile ale fiecărei luni 
obligațiunile C.E.C. cu' cîștiguri se 
pot procura la valoarea lor nomi
nală. iar tragerile la sorți lunare 
pentru atribuirea cîștigurilor. în 
bani, a căror valoare este cuprinsă 
între 50 000 de lei și 800 de lei, sînt 
organizate de Casa de Economii și 
Consemnațiuni în ultima zi lucră
toare a fiecărei luni.

INFORMAȚII
Victorii ale canotoarelor 

românce
Sportivele românce au dominat în

trecerile tradiționalei regate interna
ționale de canotaj academic de la 
Mannheim (R.F. Germania), obtinind 
patru victorii, în proba de schif sim
plu. Valeria Răcilă s-a situat De 
primul loc. cu timpul de 7’41”87/100, 
fiind urmată de Ann Marden 
(S.U.A.) — 7’46”36/100 și Astrid Un
ger (Austria) — 7’58”97/100.

Celelalte succese au fost ■ realiza
te în probele de dublu vîsle (Elisa- 
beta Oleniuc. Marioara Popescu) — 
7’09”87/100 ; dublu rame (Elena 
Florea, Rodica Arba) — 7’30”34/100 
și 4 plus 1 rame (Olga Bularda. Chi- 
ra Apostol, Maria Fricioiu, Florida 
Lavric. Viorica loja) — 6’44”25/100.

în concursul masculin. Vaier Toma 
șl Petre Iosub s-au clasat pe locul 
secund in proba de 2 rame fără 
cir maci.

ATLETISM. Pe stadionul din o- 
rașul brazilian Sao Paulo s-a des
fășurat un mare concurs internatio
nal de atletism. Ia care au parti
cipat sportivi și sportive din Româ
nia. Bulgaria. U.R.S.S.. Canada. Ce
hoslovacia, S.U.A.. Polonia. Elveția, 
Portugalia. Spania si Brazilia.

Printre cîștigători s-a numărat și 
campioana olimpică Doina Mclinte 
(România), care a obtinut o victo
rie detașată in proba de 1 500 m cu 
timpul de 4T0”79/100. întrecindu-le

• Dublura intră in acțiune : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30: 15,30; 
17,30; 19,30.
• Secretul lui Bachus : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Rămășagul: POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17; 19.
• Recorduri, lauri, amintiri : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Capcana mercenarilor : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
•’ Sosesc păsările călătoare : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16.30; 
19. ARTA (213186) — 9; 11,30; 14; 
16.30: 19, la grădină — 20,30.
• Competiția : CAPITOL (16 29 17) — 
9: 11,30; 14; 16,30; .19, la grădină — 
20.30.
• Așa bunic, așa nepot : PATRIA 
.(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
■20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30.
• Prințesa tristă — 9; 11; 13; 17,
Frați de cruce — 15; 19 : DOINA
(16 35 33).

SPORTIVE
pe Aurora Cunha (Portugalia) — 
4T3”25/100 și Cornelia Burkj (Elve
ția) — 4T3”63/100.

BOX. După o săptămînă de Între
ceri frumoase, desfășurate în Sala 
sporturilor din Buzău, au fost de
semnați campionii naționali la ju
niori mari.' De remarcat că cel 12 
campioni aparțin de 12 cluburi și 
asociații : A. Amzer (Timpuri noi 
București). M. Tudoriu (Voința Brăi
la). R. Mîndrută (Feroviarul Buzău), 
D, Măeran (Metalul Bistrița), 
G. Gogol (C.S.M. Iași). I. Caraman 
(C.S.M. Buzău). M. Roman (C.F.R. 
Timișoara), M. Ștefânescu (A.S.A. 
Buzău). D. Beșliu (Metalul Drobe- 
ta-Tumu Severin) V. Damian (Fa
rul Constanta). I. Corbu .(P.A.L.-Făl- 
ticeni), I. Comorașu (Steaua). Din
tre cîștigătorii celor 12 categorii Ia 
juniori mici, s-a detașat Mihai Leu 
(Metalul 
consecutiv 
cursului.
fac parte 
pentru 
juniori 
1985).

Hunedoara). învingător 
la trei ediții ale con- 

Majoritatea 
din lotul

campionatele mondiale de 
(București — septembrie

campionilor 
reprezentativ

HANDBAL. Campionatul diviziei 
A la handbal feminin s-a încheiat 
cu victoria echipei Știință Bacău — 
61 puncte (din 22 de jocuri dispu
tate), urmată în clasamentul final 
de formațiile Chimistul Rm. Vîlcea 
(60 puncte) si Hidrotehnica Con
stanta' (54 puncte).

• Surorile medicale : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
- - - ............ săi : BUZEȘTI
(15 61 10) — 9; 11;
• Fedos și fiii
(50 43 58) — 14; 16; 18.
• Brățara de
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Burlacul căsătorit: VOLGA (79 71 26)
__  <Y. 11 • 17 • 15. i7« iq

S Vraciul’: VIITORUL (10 67 40) — 
14; 16,30; 19.
• Caseta din cetate: MtlNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19.
• Incendiu Ia Krong-Yung : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Pe urmele șoimului: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12: 15,30; 18,30.
• Toate mi se intimplă numai mie : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 
17,15: 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. GRADINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 20.30.

argint : DACIA

Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția circulație x

înainte de a schimba direcția de 
mers (regula cea mai frecvent încăl
cată), să respecte normele de priori-, 
tate și de depășire, să nu se depla-, 
seze sub influenta alcoolului, să- 
aibă bicicletele echipate cu mijloace 
corespunzătoare de semnalizare. în. 
orașul Buhuși, de exemplu, un bi
ciclist a virat brusc la stingă fără- 
să se asigure, fiind lovit de un au
toturism in fata căruia efectuase, 
manevra. Caz identic in apropiere: 
de comuna Merișani, județul .Argeș,» 
iar la Iași, Ion Darie a pătruns 
într-o intersecție fără să respecte 
regulile de prioritate, lucru care l-a
costat viata.

O importanță deosebită în prote
jarea bicicliștilor' după lăsarea serii 
o au mijloacele moderne de semnali
zare (catadioptri), cu putere sporită 
de reflectare a luminii farurilor, cu 
care trebuie să fie echipate toate 
bicicletele — în față. în spate si pe 
spițele roților. Statisticile arată că. 
anual, cel puțin 100 de oameni nu 
și-ar pierde viața in accidente dacă 
toate bicicletele ar fi dotate cu echi
pament de sepinalizare adecvat. Pre
venirea accidentării bicicliștilor de
pinde într-o măsură însemnată si de 
conducătorii auto, care au datoria 
să-i avertizeze sonor pe cei care, 
urmează să-i depășească, iar în 
cursul depășirii să păstreze o dis
tanță laterală suficientă pentru a-., 
evita acroșarea lor.

Atenție la tren I
Un apel ce se adresează tuturor 

conducătorilor de vehicule care ur
mează să traverseze o cale ferată, 
indemnînd la un plus de prudență. 
Măsuri temeinice de precauție re
clamă din partea șoferilor, tractoriș
tilor. bicicliștilor. căruțașilor și chiar 
a pietonilor acele pasaje de cale 
ferată la care apropierea trenului 
este semnalizată numai prin luminile 
roșii intermitente ale lămpii, fără 
semibariere. în acest fel. interdicția 
traversării liniei ferate, pînă la tre
cerea trenului, este similară cu in
terzicerea pătrunderii într-o intersec
ție pe culoarea roșie a semaforului. 
Cum nimeni nu trebuie să ignore 
semnificația culorii semaforului pe 
motiv că nu există cumpăna unei 
bariere, tot așa nimeni nu are voie 
să nesocotească semnalele luminoase 
și acustice de la pasaje de nivel cu 
calea ferată fără bariere. Nu putini 
dintre cei care au încălcat aceste 
reguli au plătit cu viata. în ultimele 
zile, lingă Ocna Sibiu, conducătorul 
tractorului 41-SB-2797, proprietatea 
S.M.A. din localitate, netinînd seama 
de luminile roșii intermitente, a fost 
șurprins de un tren de marfă. Trac
toristul și un însoțitor și-au pierdut 
viata. Caz 
cale ferată
autor Răducanu Nicolae cu tractorul 
41-IL-6824, proprietatea S.M.A. Ur- 
ziceni.

■Este necesar să se retină si faptul 
că. în cazul în care, după trecerea 
trenului, semnalele optice' și sonore 
continuă să funcționeze, nu trebuie 
să se traverseze calea ferată. Intru- 
cît în foarte scurt timp urmează să 
mai vină un tren.

identic Ia trecerea de 
din comuna Manasia :

Obligațiile bicicliștilor
Bicioleta iși menține neștirbit 

Iul și însemnătatea ca mijloc 
deplasare la îndemîna oricui, comod
si sănătos, fiind utilizată, deopotrivă, 
de tineri și vîrstnici. femei și băr- 

orașe și la sate. Dar și

ro-
de

bați. In
bicicliștii trebuie să cunoască si să 
respecte regulile de circulație.- Un 
deziderat care n-ar mai trebui enun
țat. fiind de la sine înțeles, dacă 
n-ar exista și unii care îl nesocotesc, 
urmările accidentelor din vina lor 
fiind adeseori dintre cele mai grave. 
Bicicliștii trebuie să știe și să aplice 
aproape tot atîtea reguli de circula
ție ca si șoferii. într-adevăr. ei tre
buie să semnalizeze și să se asigure

• Campionul : VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 12,30; 16; 19.
• Pledone in Egipt : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20. GOTROCENI (49 48 48) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19,15, GRADINA MODERN 
(15 63 84) — 20,45.
• Un șerif extraterestru : LIRA 
(317171) — 15; 17; 19.
• Jandarmul și extraterestrii : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Vulcanul : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17,15: 19,30.
• Provocarea dragonului : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19. FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11; 13; 15.30: 17,45: 20.
• Aventuri tn Marea Nordului : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, . 
la grădină — 29,45.
• Iubirea are multe fețe : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20.30.
• Undeva, eîndva : GRADINA PARC

... hotel , <n os 53) — 20,45.

se re
de dis- 
pietoni 
traver-.

Păgubitoarea grabă 
a pietonilor

Nu o dată, rubrica noastră a con
sacrat spațiu problemelor privitoare 
la circulația pietonilor. Cu toate că 
și în rîndul acestora, ca și în cel al 
conducătorilor de vehicule, 
marcă o creștere a gradului 
ciplină, totuși mai sînt încă 
grăbiți, care se avîntă in
sarea străzii subapreciind pericolul 
la care se expun prin apariția lor 
inopinată înaintea unor autovehi
cule. Din cauza traversărilor impru
dente, in fiecare zi 3—4 pietoni su
feră vătămări grave, iar unii iși 
pierd viata. Nu putini dintre ei sint 
bătrîni și copii.

în Capitală, ca și în tară, agenții 
de circulație, sprijiniți adeseori de. 
șoferi din activul voluntar, actio--- 
nează sistematic pentru protejarea 
pietonilor de pericolul traversărilor 
periculoase. Pentru că. oricît ar fi 
de grăbiți, pietonii sint datori cai la 
fiecare .traversare să se asigure cu 
toată atenția. Se cer evitate cu de- 
săvirșire 
prin fața 
loace de 
In stație, 
mai ales
seama de faptul că astfel de impru
dențe constituie sursa de producere' 
a circa jumătate din accidentele da
torate culpei pietonilor.

Și în cazul pietonilor contează 
foarte mult spiritul preventiv al 
conducătorilor auto, capacitatea aces
tora de a anticipa momentele dificile 
pe care le pot crea unii pietoni. Diri 
partea celor afla ti la volan se cere 
multă precauție la trecerea pe lingă 
pietoni, mai ales dacă sînt copii sau 
bătrini. tinînd seama că unii dintre 
ei iși pot schimba instantaneu direc
ția de 'mers sau'nu sesizează apro
pierea autovehiculelor.

angajările în traversare 
sau prin spatele unor mij- , 
transport in comun oprite 
ca și a altor autovehicule.

cu gabarit mărit, tinind-.
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România a adus o contribuție însemnată 
ia victoria asupra fascismului, promovează 
o politică activă pentru dezarmare și pace

BERLIN. — La Universitatea din 
Halle au fost trecute in ■ revistă 
momente ale luptei pentru liberta
te a poporului român, care a culmi
nat cu revoluția de eliberare ■ so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August
1944, contribuția de seamă a Româ
niei la obțirlerea victoriei asupra 
Germaniei fasciste, la eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți din teritoriul Austriei. De ase
menea, au fost evidențiate politica 
externă . a României socialiste, 
activitatea neoboșită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru pace, 
securitate si colaborare internațio
nală.

Au fost vizionate expoziția 
. „Contribuția eroică a poporului 
‘ român și a forțelor sale armate la 

Infringerea fascismului", precum și 
filmul documentar „România, arc 
peste timp".

VIENA. — In localitatea austria
că Sommerein-Kaisesteinbruch a 
avut loc ceremonia dezvelirii unui 
monument ridicat pentru cinstirea 
memoriei ostașilor români \căzuți 
in luptă împotriva fascismului, in 
cursul celui de-al II-lea război 
mondial.

La Monumentul eroilor români 
au fost depuse coroane de flori 
din partea mai multor organizații 
austriece- si a Ambasadei române' 
din Viena.

In cuvintările rostite cu acest pri
lej au fost evocate aportul impor
tant pe plan militar, economic și 
uman al poporului român la ob
ținerea victoriei istorice de la 9 Mai
1945, jertfa de singe adusă în bătă
liile purtate pentru izgonirea de pe 
teritoriul României a trupelor 
hitleriste și, apoi, pentru elibe
rarea Ungariei, Cehoslovaciei și a 
unei părți a Austriei.

ATENA. — La universitățile din 
Atena, Ioannina . și Salonic, la 
Centrul de cercetări sud-est euro
pene și Centrul de cercetări neo- 
elenice din capitala Greciei au avut 
loc conferințe care au prezentat 
lupta pentru suveranitate și 
independență a poporului român, 
legăturile sale milenare de priete
nie și cooperare cu poporul grec. 
Au fost subliniate contribuția adu
să de cele două popoare la cultu

ra și civilizația europeană, rolul lor 
in zdrobirea fascismului și victo
ria forțelor aliate in cel de-al 
doilea război mondial. Conferințele 
au pus in lumină principiile politi
cii de pace și prietenie promovate 
de țara noastră, cursul ascendent 
al relațiilor de cooperare multila
terală dintre România și Grecia.

CAIRO .— La Academia militară 
superioară „Nasser", din Cairo, a 
avut loc o adunare festivă, la care 
au participat cadre din conducerea 
academiei, reprezentanți ai vieții 
politice și militare egiptene, mem-

Manifesîări consacrate îm
plinirii a 40 de arai de 
ia înfrîngerea hitlerismu* 
Iui și aniversării Zilei 
independenței României

bri ai Ambasadei. României la 
Cairo.

Cu acest prilej, generalul de di
vizie Aii Fahmi Hamed, directorul 
academiei, a evocat contribuția 
majoră pe care a adus-o armata 
română la victoria asupra fascis
mului, evidențiind curajul și abne
gația dovedite de ostașii români in 
luptele pentru alungarea ocupan- 
ților fasciști de pe teritoriul țării, 
pentru eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei și a unei părți din terito
riul Austriei, pînă la victoria finală 
asupra Germaniei nqziste.

„Cu același curaj și hotărire cu 
care și-a apărat ființa națională in 
cele două războaie mondiale — a 
subliniat vorbitorul — poporul 
român, sub conducerea înțeleaptă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
este angajat astăzi pe frontul 
apărării păcii, al dreptului popoare
lor la independență și dezvoltare 
liberă. Din aceste considerente — 
a relevat el — România socialistă 
și președintele său, Nicolae 
Ceaușescu, s-au aflat întotdeauna 
alături de țările arabe, acționînd 
cu consecvență pentru soluționarea 
justă, trainică și globală a proble
mei Orientului Mijlociu".

CIUDAD DE MEXICO. — La 
Ciudad de Mexico a avut loc o 
manifestare dedicată celei de-a 
40-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului și Zilei independenței 
de stat a României, organizată la 
inițiativa Confederației naționale a 
tinerilor democrați din Mexic, in 
colaborare cu ambasada țării 
noastre.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, vorbitorii au relevat im
portanța actului revoluționar de la 
23 August 1944, care a reprezentat 
un factor esențial în dezagregarea 
dispozitivului militar hitlerist- din 
partea sud-estică a Europei. De 
asemenea, s-a scos in evidență 
contribuția umană și economică a 
țării noastre la victoria asupra 
fascismului in Europa. A fost subli
niat, pe de altă parte, rolul în
semnat al României socialiste, al 
președintelui său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in cadrul eforturilor 
pentru menținerea păcii în lume.

HELSINKI. — La sediul Asocia
ției de prietenie Finlanda—Româ
nia din orașul Turku, profesorul 
Lauri Lingren, președintele aso
ciației, a prezentat o expunere în 
care a scos in evidență Contribuția 
României la victoria asupra Ger
maniei hitleriste.

LUANDA. — La Ambasada 
României din Luanda a fost orga
nizată o conferință de presă, in 
cadrul căreia s-au evidențiat în
semnătatea evenimentelor aniver
sate, importanța participării, eroice 
a armatei române la luptele împo
triva trupelor fasciste.

LONDRA. — Asociația de prie
tenie Marea Britanie—România a 
organizat la Londra o seară româ
nească. Cu această ocazie, Jim Bal- 
lantyne, vicepreședinte al asocia
ției, a evocat aspecte ale luptei în
delungate a poporului român pen
tru cucerirea și apărarea indepen
denței de stat, precum și contribu
ția importantă pe care România a 
adus-o, alături de forțele aliate, la 
victoria asupra fascismului.

-A fost prezentată o expoziție do
cumentară care ilustrează contribu
ția armatei române la infringerea 

■ fascismului german in cel de-al 
doilea război mondial.

i
*
*

ț

W acțiuni și luări de poziție j 
pentru stăvilirea cursei înarmărilor \

\ 
\

„Arsenalele nucleare
amenință însăși existența omenirii"

SUEDIK

DE

ÎN CAPigae# '.SO
VIETICE a wufojoE <£îri’tilnife in

to; legația tării linișâstfe a evidențiat 
I? llu'pta poporului irbifiân pentru li-

Declarația premierului suedez
zite amenință însăși existența 
omenirii, care ar dispărea pentru 1 
totdeauna în focul unui incendiu ) 
nuclear", a relevat el. Pronunțîn- i 
du-se împotriva militarizării spa- 
țiului cosmic, primul ministru sue- ) 
dez a subliniat că este imperios ne- i 
cesară oprirea producerii și ampla- ’ 
sării în Cosmos a acestei arme dis-.^ 
trugătoare.

l 
MEXIC: Apel la interzicerea proliferării armelor

de distrugere în masă ț
obiective- ) 

și le-a 
a lansat 

statelor semnatare ale „Tratatului 
de la Tlateleloco" apelul de a pro
mova ferm principiile dezarmării și 
păcii, interzicerii instalării și proli
ferării armelor nucleare în Ame
rica Latină și transformării acestei 
regiuni într-o zonă a păcii și cola
borării, lipsită de arme nucleare.

STOCKHOLM. — Sub deviza lup
tei pentru pace trainică și elimina
rea pericolului unui război termo
nuclear care ar duce la distrugerea 
civilizației, într-una din piețele cen
trale ale capitalei suedeze a avut 
Ioc un miting la care a luat cuvîn- 
tul primul ministru al Suediei,. Olof 
Palme. „Cantitățile de arme nu
cleare stocate în prezent în depo-

CIUDAD DE MEXICO. — într-o 
. declarație făcută la Ciudad de 
t Mexico, Victor Flores Olea, pre- 
’ ședințele Conferinței generale a 

Organizației pentru interzicerea ar
melor nucleare în America Latină 
(OPANAL), ministrul adjunct de 
externe al Mexicului, s-a pro
nunțat pentru elaborarea unor ac
țiuni. concrete de pace și dezarma
re, pentru consolidarea activității

IRLANDA: Inițiativă
DUBLIN. — Organizația obștească

( irlandeză intitulată „Mișcarea pen- 
’ iru dezarmare nucleară" a organi- 
\ zat în orașul Cork o manifestație 
/ de protest față de prezența in acest 
1 port — cu acordul autorităților Re- 
\ ....... .
I

publicii Irlanda — a unor subma
rine militare care se întorceau de 
la manevrele navale ale N.A.T.O.,

VIZITA

Primirea la președintele Indoneziei

OPANAL și atingerea 
lor pe care aceasta 
propus. Totodată, el

a mișcării pacifiste
efectuate în Oceanul Atlantic. Vor
bitorii la mitingul care a avut loc 
cu acest prilej au avertizat asupra 
pericolelor pe care le generează 
pentru poporul irlandez prezența 
unor nave ale țărilor N.A.T.O. în 
porturile acestei țări și au cerut 
guvernului să promoveze o politică 
de neutralitate, cooperare și pace.

favoarea creării
unei zone ăenuclearizafe în nordul Europei

NORVEGIA: In

OSLO. — într-o declarație adop
tată la încheierea Congresului 
Uniunii centrale a sindicatelor din 
Norvegia se subliniază importanța 
transpunerii neîntîrziate în viață a 
ideii creării unei zone denucleari- 
zate în nordul Europei. Edificarea 
unei astfel de zone, se relevă in 
document, ar constitui un aport im-

portant la lupta popoarelor pentru 
eliberarea continentului și a întregii 
planete de- arma nucleară.

Declarația cheamă guvernul și 
parlamentul Norvegiei să adopte o 
hotărîre care să interzică introdu
cerea armelor nucleare în această 
țară sau folosirea lor de pe teri
toriul norvegian.

i

I 

L

rat- așa-numitul „referendum", care 
a avut loc în rindurile comunității 
cipriote turce, drept nul si neavenit.

ternaționalâ a veteranilor de război 
si foștilor luptători și combatanți 
împotriva fascismului, consacrată 
celei de-a 40-a aniversări a victo
riei poporului sovietic în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei. La 
lucrări au participat reprezentanți 
clin țările membre ale coaliției an
tihitleriste si luptători din mișcarea 
de rezistentă din 56 de țări. Din 
tara noastră a . luat parte o dele
gație a Comitetului foștilor luptă
tori și veterani de război împo
triva fascismului. condusă de 
gl. It. (r) Neagu Andrei, președin
tele comitetului. în expunerea 
prezentată în cadrul întâlnirii, de-

bertate și independență. împotriva 
fascismului, contribuția armatei 
române și a întregului popor ro
mân la zdrobirea Germaniei hitle
riste.

INTÎLNIRE PARLAMENTARĂ, 
în localitatea mexicană Queretaro 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
25-a întîlniri a parlamentarilor din 
S.U.A. și Mexic, în cadrul căreia 
au fost examinate, în principal, 
problemele cooperării dintre cele 
două țări în vederea reprimării tra
ficului de droguri și a eliminării 
barierelor comerciale din raportu
rile bilaterale. în cadrul acestor

convorbiri, delegația parlamentară 
mexicană și-a exprimat opoziția 
fermă față de embargoul comercial 
instituit de S.U.A. împotriva Repu
blicii Nicaragua. „Delegația Mexi
cului. a declarat senatorul Celso 
Delgado, insistă asupra necesității 
•respectării principiului neinterven
ției în America Centrală".

ALEGERILE DIN ITALIA. Du
minică și luni, în Italia' Ș-au des- " 
făsurat alegeri regionale, provin
ciale si comunale, la urne fiind 
chemați aproape 45 milioane de 
cetățeni cu drept de vot. Rezulta
tele oficiale definitive- sînt aștep
tate miercuri.

REAFIRMARE. Secretarul gene
ral ăl O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a reafirmat că O.N.U. nu 
recunoaște alt stat cipriot decît Re
publica Cipru și că nu poate fi spri
jinită nici o acțiune care ar veni 
în contradicție cu această poziție a 
O.N.U. în consecință, el a conside-

DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI 
LA SEUL. în ultimele zile, la Seul 
și Kwangju s-au desfășurat puter
nice demonstrații studențești în 
memoria victimelor răscoalei popu
lare- care a avut Ioc în urmă cu 
cinci ani la Kwangju. La demon
strații ău participat peste 6 000 de 
studenți din 11 universități din 
Coreea de Sud. Poliția a operat nu
meroase arestări.

REUNIUNE FINANCIARĂ IN
TERNAȚIONALĂ. La Jeddah (Ara
bia Saudită) a început luni o reu
niune în cadrul căreia experți 
financiari guvernamentali din cele 
45 țări membre ale Organizației 
Conferinței Islamice discută moda
lități și măsuri pentru promovarea 
legăturilor comerciale și a cooperă
rii economice dintre statele res
pective.

Sub semnul intereselor păcii, destinderii și colaborării

„Austria va continua politica 
de neutralitate, bună 

vecinătate și cooperare** 
Declarația ministrului 

de externe Leopold Gratz 
VIENA 13 (Agerpresj. ■— Prin pro

movarea unei politici de neutralita
te, bună vecinătate și cooperare, 
Austria contribuie la asigurarea pă
cii și stabilității în Europa Centrală, 
a declarat ministrul de externe aus- | 
triac. Leopold Gratz. într-un inter
viu acordat revistei austriece „Ma
gazin", el a subliniat că țara sa va 
continua și în viitor să-și aducă 
contribuția la eforturile îndreptate 
spre asigurarea destinderii încordării 
internaționale și dezarmării. In acest 
context, se arată în interviu. Austria 
va acorda o mare importanță măsu
rilor de întărire a încrederii în re
lațiile dintre state.

Ministrul de externe austriac a 
reiterat poziția țării sale in proble
ma soluționării situației din Ameri
ca Centrală și a subliniat necesita
tea reglementării problemelor din 
această parte a globului pe calea 
negocierilor politice, -fără amestec 
din afară.

JAKARTA 13 (Agerpres). — Co
respondență de la I. Erhan : Pre
ședintele Republicii Indonezia, ge
neralul Suharto, s-a întâlnit luni și 
a avut convorbiri cu primul minis
tru al Guvernului Republicii' Socia
liste România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, aflat în vizită de lucru 
la Jakarta.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. primul ministru al 
guvernului român a transmis pre
ședintelui Suharto și doamnei Tien 
Suharto un cald salut prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace și bunăstare poporului indo
nezian.

Exprimind vii mulțumiri, pre
ședintele Suharto a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu. din partea sa 
si a doamnei Tien Suharto, un me
saj de caldă prietenie, însoțit de 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală. , de progres și 
prosperitate poporului român.

în cursSl convorbirilor a fost 
evidențiată importanța deosebită a 
dialogului româno-indonezian la cel 
mai înalt nivel, reliefîndu-se că vi
zita oficială de prietenie efectuată 
în Indonezia de tovarășul Nicolae 
Ceaușesbu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în noiembrie 1982, 
a dat un impuls hotăritor amplifică
rii relațiilor dintre cele două țări în 
toate domeniile de interes comun.

Președintele Suharto a subliniat că 
așteaptă cu deosebită plăcere efec
tuarea vizitei sale în România, în 
cursul acestui an, pentru a continua 
dialogul cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd convingerea 
că înțelegerile ce voi- fi convenite 
cu acest prilej vor înscrie un nou 
pas important în. evoluția raporturi
lor de strânsă prietenie și colaborare 
fructuoasă existente între România 
.și Indonezia.

Referitor Ia relațiile bilaterale, pri
mul ministru român și președintele 
Indoneziei au apreciat că evoluția 
pozitivă a acestora se întemeiază pe 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectării stricte a inde
pendenței si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. S-a constatat 
cu satisfacție că anii ce au urmat vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Indonezia se disting prin intensi
ficarea _ relațiilor economice. în 
același timp, s-a subliniat că econo
miile celor două țări, aflate în plină 
dezvoltare, dispun de posibilități 
pentru 'creșterea si mai puternică a 
schimburilor de mărfuri. în acest 
sens a fost evidențiată necesitatea 
realizării intre întreprinderi româ
nești. și firme indoneziene a unor 

-aranjamente -și contracte pe "termen 
lung. ■ care să asigura schimburi co
merciale echilibrate, stabile si în 
avantajul reciproc.

In cursul convorbirilor ' au fbșt 
examinate stadiul actual al raportu
rilor bilaterale. îndeosebi pe plan 
economic, precum și perspectivele de 
dezvoltare a acestora. în spiritul în
țelegerilor convenite la nivel înalt. 
Reliefîndu-se cu satisfacție intensifi
carea schimburilor comerciale din 
ultimii ani, s-a subliniat că econo
miile celor .două țări, aflate în-plină 
dezvoltare, oferă condiții deosebit de 
favorabile creșterii puternice a co
merțului bilateral pe baze echilibra
te și pe termen lung.

Problemele conlucrării economice 
și ale cooperării in producție au 
ocupat, de asemenea, un larg spațiu 
în cadrul convorbirilor dintre pre
ședintele Indoneziei și primul minis
tru al guvernului român. S-a apre
ciat că există largi posibilități de ex
tindere a cooperării în producție, in 
mod deosebit în domeniile industriei 
electrotehnice, metalurgiei metalelor 
neferoase, producției de utilaj petro
lier, producției și transportului de 
energie electrică, transporturilor fe
roviare, maritime și rutiere, agricul
turii.

Pentru mai buna cunoaștere a po
sibilităților celor două economii s-a 
convenit să fie intensificate contac
tele directe, la diverse niveluri, atît 
între guvernele celor două țări, cit 
și între întreprinderile românești și 
firmele indoneziene.

în cadrul întrevederii s-a realizat, 
de asemenea, un . schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale ale 
vieții internaționale. Primul minis
tru al guvernului român a prezentat 
președintelui Suharto concepția și 
considerentele tovarășului Nicolae 

. Ceaușescu cu privire ,1a depășirea 
situației încordate existente în lume, 
reluarea politicii de pace, destindere 
și largă colaborare între națiuni, ma
nifestarea activă a tuturor statelor 
hunii în lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, și în 
primul rind pentru dezarmare nu
cleară, lichidarea subdezvoltării și 
reducerea decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace și trecerea la 
înfăptuirea noii ordini economice in
ternaționale. reglementarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
exclusiv pe cale pașnică, prin trata
tive. democratizarea întregii vieți in
ternaționale. creșterea rolului O.N.U. 
în reglementarea problemelor majo
re cu care este confruntată lumea 
contemporană. în context, a fost a- 
firmată voința comună a celor două 
țări de a extinde cooperarea. în ca
drul O.N.U., al mișcării țărilor ne- 

. aliniate. în alte foruri internaționale.
întîlnirea s-a desfășurat într-o at

mosferă caldă, cordială, de dețJlină 
înțelegere reciprocă, caracteristică 
raporturilor prietenești dintre Româ
nia și Indonezia.

★
în aceeași zi. tovarășul Constantin 

Dăscălescu a avut convorbiri cu Aii 
Wardhana. ministru coordonator 
pentru problemele economice, pre
ședintele părții indoneziene în Co
misia mixtă de cooperare cu țara 
noastră, precum și cu alți membri 
ai guvernului. Au fost’ abordate pro
bleme concrete ale dezvoltării și â- 
dincirii conlucrării româno-indone- 
ziene în diverse domenii de activi
tate economică.

★
Vicepreședintele' Indoneziei a ofe- 

_rit-luni. un dineu, oficial în onda-.. 
rea primului ministru, al guvernului 
român. .

Au rostit toasturi tovarășul Con
stantin Dăscălescu si Umăr Wiraha- 
dikusumah.

Vizita de lucru in Indonezia con
tinuă.

★
La sosirea în Indonezia, pe aero

portul din Jakarta. împodobit cu 
drapelele de stat ale celor două țări, 
primul ministru român a fost întâm
pinat de Vicepreședintele Indoneziei. 
Umăr Wirahadikusumah. Au fost de 
fată persoane oficiale indoneziene. 
Au fost, de asemenea, prezenți am
basadorii celor două țări.

încheierea vizitei în Malayezia

Aprobarea în unanimitate de către 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a activității delegației ro
mâne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta intîlnire Ia ni-- 
vel înalt a conducătorilor de partid 
Și .de stat ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia dă expresie 
sentimentelor întregii noastre na
țiuni de inaltă apreciere a modului 
în care secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, a pre
zentat poziția României socialiste în 
problemele discutate. în deplină 
concordanță cu hotăririle Congresu
lui al XIII-lea al partidului, cu in
teresele poporului român, ale cau
zei generale a socialismului, păcii și 
destinderii în Europa și în lume.

In cadrul ședinței Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
fost exprimată aprobarea unanimă 
pentru semnarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a Protocolului cu 
privire la prelungirea duratei de va
labilitate a Tratatului de prietenie, 
colaborare și- asistență- mutuală, 
încheiat la Varșovia la 14 mai 1955. 
După cum se subliniază în comuni
catul înaltului for al partidului, 
aceasta a constituit o necesitate dic
tată de evoluția situației internațio
nale.

Este o realitate istorică faptul că 
semnarea Tratatului de la Varșo
via — eveniment petrecut în urmă 
cu 30 de ani — a avut loc în con
diții 'internaționale deosebite. Ma
rea victorie asupra fascismului, 
evocată în această primăvară de în
treaga omenire cu sentimente de 
adîncă cinstire a faptelor de glorie 
și a jertfei imense date in numele 
libertății, fusese salutată acum patru 
decenii de popoarele lumii cu în
dreptățite speranțe în instaurarea 
unei epoci de pace, securitate si în
țelegere. Se știe însă că. ,1a pu
țin timp după războiul ce însînge- 
rase omenirea, pe cerul Europei și al 
lumii s-au așternut norii „războiului 
rece", aducători de încordare și ani
mozitate. Relațiile internaționale au 
cunoscut o profundă agravare ; țări 
foste aliate în marea încleștare cu 
forțele fasciste s-au așezat în pozi
ții de confruntare ; a fost declanșată 
o intensă cursă a înarmărilor; schim
burile economice și de altă natură 
au fost blocate. Pe fundalul acestor 
evoluții, în 1949 a fost creată Organi
zația Tratatului Atlanticului de Nord 
(N.A-T.O.), îndreptată in mod fățiș 
împotriva țărilor din răsăritul Eu
ropei.

Acestea au fost împrejurările în 
care, ca măsură de răspuns, la șase 
ani după crearea N.A.T.O., a fost

semnat Tratatul de Ia Varșovia, 
avîhd ca țel fundamental, înscris in 
actul constitutiv, de a acorda ajutor 
imediat „în cazul unui atac armat în 
Europa din partea vreunui stat sau 
grup de state împotriva unuia sau 
mai multor state semnatare'ale Tra
tatului". Din înseși prevederile sale, 
ca și din împrejurările în care a fost 
constituit în urmă cu 30 de ăni, re
iese cu claritate caracterul strict de
fensiv al Tratatului de la Varșovia, 
faptul că el are ca misiune apărarea 
în fața unei eventuale agresiuni im
perialiste. unirea eforturilor țărilor 
participante, la Tratat pentru salv
gardarea păcii pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

După cum se știe, țările Tra
tatului de la Varșovia sînt an
gajate într-o vastă operă de con
strucție pașnică, în înfăptuirea unor 
programe de profunde transformări 
economico-sociale. Socialismul și 
pacea au fost și sînt de nedespărțit. 
Pe acest postulat imuabil se înteme
iază preocuparea lor de a asigura 
propriilor popoare un climat de li
niște și deplină securitate, ca o con
diție vital necesară înaintării pe calea 
progresului și bunăstării. Constituit 
ca o alianță liber consimțită, Trata
tul de la Varșovia a înscris ca norme 
fundamentale respectul independen
tei și suveranității naționale, egali
tatea în drepturi, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc. în
trajutorarea tovărășească — princi
pii menite să călăuzească relațiile de 
tip nou dintre țările socialiste.

în acest spirit, România, ca țară 
participantă la Tratatul de la Varșo
via, a dezvoltat în toți acești ani, în 
concordanță cu principiile și angaja
mentele înscrise în Tratat, colabo
rarea atît pe plan politic, cît și mi
litar cu forțele armate ale celorlalte 
state socialiste. în întreaga sa acti
vitate în cadrul Tratatului. Româ
nia socialistă pornește de la reali
tatea că întărirea forței și capaci
tății de apărare a statelor participan
te la Tratat depinde in primul rind 
de întărirea lor pe plan economic, 
de succesele obținute in construcția 
socialistă, in ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Cu cit sint mai 
mari aceste succese, cu atît oame
nii muncii, conștienti de răspun
derea ce le revine, vor fi mai fermi 
și mai hQtărîți în apărarea cuceri
rilor lor. a realizărilor noii socie
tății Aceasta presupune ca ne pri
mul plan să se situeze colaborarea 
economică, preocuparea pentru solu
ționarea prin eforturi comune a unor 
probleme privind dezvoltarea mai 
accelerată a construcției socialiste si

comuniste. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia: „în acti
vitatea noastră internațională vom 
acorda și în viitor o însemnătate deo
sebită dezvoltării în continuare a re
lațiilor cu țările socialiste, conside- 
rind că intărirea solidarității si cola
borării dintre aceste state reprezintă 
un factor de cea mai mare importan
tă pentru creșterea prestigiului socia
lismului, pentru întărirea unității ță
rilor socialiste, a tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste, în lupta 
pentru progres social și pace in 
lume. în spiritul hotărîrilor pe care 
le-am adoptat la Congresul partidu
lui, vom acționa în continuare pen
tru înfăptuirea înțelegerilor privind 
perfecționarea colaborării în cadrul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. precum și în cadrul Trata
tului de la Varșovia".

Evoluțiile din viața internațio
nală. interesele generale ale pă
cii și destinderii impun cu tot 
mai multă acuitate depășirea di
vizării Europei și a lumii în blocuri 
militare opuse. Este un lucru știut 
că statele participante la Trata
tul de la Varșovia au declarat de la 
început că organizația creată are un 
caracter vremelnic, arătînd că ea își 
va pierde valabilitatea concomitent 
cu desființarea N.A.T.O. în Comuni
catul întîlnirii la nivel înalt care a 
avut loc la sfirșitul lunii trecute 
s-a reafirmat în mod clar că statele 
Tratatului de la Varșovia se pro
nunță și în prezent pentru desfiin
țarea simultană a organizației lor șt 
a blocului nord-atlantic și, ca prim 
pas. a organizațiilor lor militare.

Fără îndoială că, așa cum s-a ară
tat și în comunicatul - Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
atît timp cît se menține pericolul 
la adresa păcii în Europa și în 
lume, cit continuă să existe blocul 
militar N.A.T.O., statele socialiste 
vor menține și întări alianța lor de
fensivă, intensificând. în același 
timp, lupta ■ pentru dezarmare și 
pace, pentru depășirea blocurilor 
militare.

Semnînd Protocolul privind pre
lungirea Tratatului de la Varșovia, 
România și-a reafirmat hotărîrea 
fermă de a milita. ca și pînă acum, 
împreună cu celelalte țări socialiste, 
pentru dezarmare, pentru înlătura
rea pericolului unui nou război mon
dial, pentru menținerea și consoli
darea cuceririlor procesului de des
tindere.

în mod deosebit se impune ■ spori
rea eforturilor pentru destindere și 
dezarmare în actualele condiții inter
naționale. cind. datorită trecerii la 
amplasarea noilor rachete cu rază

medie de acțiune în Europa, au spo
rit în mod îngrijorător riscurile unui 
nou război, care s-ar transforma ine
vitabil într-o catastrofă nucleară. De 
cea mai mare importanță este în pre
zent realizarea unui acord în cadrul 
negocierilor de la Geneva dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii în problema arma
mentului nuclear și cosmic. In 
acest sens, sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu, statele europene, 
în primul rind statele celor două 
blocuri militare — Tratatul de la 
Varșovia și N.A.T.O. — trebuie să 
aibă un rol activ, să vină cu noi 
inițiative, să-și aducă contribu
ția, într-o formă sau alta, la identi
ficarea posibilităților de realizare a 
unor acorduri card să ducă la opri
rea amplasării rachetelor, la înlătu
rarea tuturor armelor nucleare de 
pe continent, la prevenirea și evita
rea militarizării. spațiului cosmic, la 
înlăturarea amenințării ce planează 
asupra omenirii întregi.

România socialistă consideră că, in 
actualele împrejurări, cind lichida
rea primejdiei nucleare. înfăptuirea 
dezarmării, apărarea păcii s-au im
pus ca problemă fundamentală a 
epocii noastre, este mai necesară ca 
oricînd unirea eforturilor tuturor 
statelor și popoarelor. Cea de-a 40-a 
aniversare a victoriei asupra fascis
mului a pus din nou în evidență pil
duitoarele fapte de conlucrare din acei 
ani de grea încercare pentru uma
nitate, forța acțiunii unite a popoa
relor. Statele celor două blocuri mi
litare au făcut parte, în marea lor 
majoritate, din coaliția antihitleristă, 
au luptat alături și au repurtat îm
preună marea Victorie. Cu atît mai 
mult astăzi, cînd omenirea este con
fruntată cu cea mai gravă primejdie 
din istoria sa multimilenară — pri
mejdia distrugerii nucleare — nu 
există și nu poate exista țel mai 
înalt decît acela ca, pe deasupra 
oricăror deosebiri, să-se acționeze cu 
forțe unite în numele supremei cauze 
a păcii.

La cea de-a 30-a aniversare a Tra
tatului de la Varșovia, România, prin 
întreaga sa politică externă.. dă ex
presie hotărârii de a întări conlucra
rea cu celelalte state participante la 
Tratat, cu toate celelalte țări socia
liste, de a acționa și în continuare 
pentru unirea eforturilor tuturor po
poarelor continentului și ale lumii 
pentru depășirea situației de con
fruntare, pentru înfăptuirea dezar
mării, pentru salvgardarea păcii șl 
civilizației pe planeta noastră.

Dumitru ȚINU

R. F. GERMANIA

Partidul Social-Democrat, 
cîștigător în alegerile din 

landul Renania 
de nord — Westfalia

BONN 13 (Agerpres). — în ale
gerile legislative desfășurate dumi
nică în landul Renania de nord — 
Westfalia. Partidul Social-Democrat, 
principala formațiune de opoziție din 
R.F. Germania, a realizat o impor
tantă victorie, obținând majoritatea 
absolută de voturi — 52,1 la sută — 
ceea ce reprezintă un spor de 3.6 
procente comparativ cu scrutinul din 
1980. Acest rezultat va permite re
prezentanților P.S.D. să dețină 125 
mandate din totalul de 227 ale parla
mentului local. Partidul cancelarului 
Helmut Kohl, Uniunea Creștin-De- 
mocrată. a întrunit 36,5 la sută din 
voturi (cu 6,7 la sută mai puțin față 
de rezultatul înregistrat în 1980) și 
88 locuri în landtag. Obținînd 6 la 
sută din voturile exprimate. Parti
dul Liber-Democrat revine în land
tag, unde va deține 14 mandate.

Rezultatele alegerilor legislative 
din cel mai populat land al tării 
— ce cuprinde circa un sfert din 
totalul electoratului vest-german — 
sînt considerate un test semnifica
tiv in perspectiva scrutinului fede
ral din 1986. relevă agențiile inter
naționale de presă.

Noi represiuni sîngeroase 
in R.S.A.

JOHANNESBURG 13 (Agerpres). 
— în R.S.A. continuă manifestațiile 
populației de culoare împotriva re
gimului rasist de la Pretoria, repri
mate cu brutalitate de politie, ca și 
în zilele precedente. Poliția a .inter
venit împotriva demonstranților la 
Kwatema, în apropiere de Johannes
burg, la New Brighton și in. zona 
Grahamstown.

în urma acțiunilor represive ale 
forțelor polițienești. 7 persoane de 
culoare ce participau la aceste ma
nifestații antiapartheid au fost ucise 
in R.S.A., duminică și luni.

Citind declarații ale . unor repre
zentanți ai opoziției sud-afiT.ca.ne, 
agenția A.P. relatează că numărul 
total al victimelor a ajuns în ultime
le nouă luni la 350..

KUALA LUMPUR 13 (Agerpres). 
— Luni, s-a încheiat vizita oficială 
efectuată de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
în Malayezia, la invitația primului 
ministru malayezian, Dato Seri dr. 
Mahathir Mohamad.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
rezultatele cu care s-a încheiat vi
zita, subliniind că s-au înregistrat 
noi pași pe calea dezvoltării colabo
rării multilaterale româno-’malaye- 
ziene. în acest sens, a fost eviden
țiată voința celor două guverne de

a acționa pentru finalizarea acțiu
nilor convenite, pentru identificarea 
de noi modalități care să determine 
adîncirea colaborării economice reci
proc avantajoase.

Primul ministru al guvernului ro
mân a adresat primului ministru al 
guvernului malayezian invitația de 
a face o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

La plecarea din Kuala Lumpur, to
varășul Constantin Dăscălescu a fost 
salutat de primul ministru malaye
zian, de alte persoane oficiale.

Reuniune ministerială a statelor din zona Asiei de sud
THIMPHU 13 (Agerpres). — în 

capitala Bhutanului au început lu
crările reuniunii miniștrilor de ex
terne din țările membre ale Organi
zației regionale de cooperare a sta
telor din zona Asiei de sud (SARC), 
din care fac parte Bangladesh.. Bhu
tan. India. Maldive, Nepal. Pakistan' 
și Sri Lanka. Necesitatea lichidării 
politicii restrictive promovate de sta
tele occidentale industrializate fată 
de țările in curs de dezvoltare, a 
intensificării eforturilor pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, precum șî căile de

promovare a cooperării in regiune 
constituie principalele probleme în
scrise pe agendă.

în alocuțiunea rostită la deschi
derea reuniunii, regele Bhutanului, 
Jigme Singye Wangchuk. și-a expri
mat îngrijorarea față de pericolul 
izbucnirii unui război nuclear și al 
extinderii cursei înarmărilor în spa
țiul extraatmosferic. El a condam
nat. după cum arată agenția A.P., 
faptul că. în vreme ce resurse uriașe 
sînt. folosite în scopul distrugerii, 
lumea este confruntată cu- sărăcie, 
foamete și maladii.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 13 (Agerpres). — La 

Beirut, de-a lungul liniei de demar
cație. dintre sectoarele de est 
și de vest ale orașului, au avut loc 
luni — ca și în noaptea precedentă 
— noi schimburi de focuri, inclusiv 
eu arme grele, între milițiile rivale, 
potrivit agențiilor U.P.I. și Reuter, 
în ostilități și-au pierdut viața cel

puțin trei persoane, iar 17 au fost 
rănite.

Șeful statului libanez, Amițh Ge- 
mayel. a primit luni, la palatul pre
zidențial Baabda din Beirut, pe pri
mul ministru Rashid Karame și pe 
președintele parlamentului, Hussein 
Husseini, pentru a examina evoluția 
situației și. modalitățile de încetare 
a luptelor.

Propunere nicaraguană în vederea reglementării 
conflictului de frontieră cu Hondurasul

MANAGUA .13 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Nicaragua a pro
pus autorităților honduriene un plan 
în vederea reglementării conflictului 
de frontieră dintre cele două țări. 
Acesta prevede. printre altele, 
neutralizarea, prin intermediul Cru
cii Roșii, a elementelor antiguver
namentale. care, retrăgindu-se din 
Nicaragua, in Honduras, lansează o- 
perațiuni armate împotriva autorită
ților legale de la Managua.

Planul a fost expus, după cum 
relatează agenția T.A.S.S., de ad
junctul ministrului de externe al Re
publicii Nicaragua. Victor Hugo

Tinoco. în cadrul unei conferințe de 
presă.

MADRID 13 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la încheierea vizitei 
sale Ia Madrid, președintele Republi
cii Nicaragua. Daniel Ortega Saave
dra. a reafirmat necesitatea relansă
rii dialogului .dintre S.U.A. și Nica
ragua, ca un factor important pentru 
edificarea păcii in America Centrală. 
Totodată, președintele nicaraguan a 
lansat guvernului Statelor Unite 
apelul de a se angaja pe calea solu
ționării prin dialog a situației din 
regiune — relevă agenția spaniolă 
E.F.E.
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