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succes depun lucrărilor forumului tineretului!

Tînăra generație - angajata puternic in făurirea
Faceți totul, dragi prieteni tineri, pentru a fi la înălțimea încrederii partidului 

nostru comunist, a condițiilor minunate ce vă sînt create. învățați, munciți, munciți și 
învățați, însușiți-vă cele mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii, concepția mate- 
rialist-dialectică, fiți cutezători, prețuiți strămoșii și părinții voștri, acționați 
permanent în spiritul romantismului revoluționar, pregătiți-vă să fiți întotdeauna 
gata de a vă face datoria de a duce înainte neabătut făclia progresului pe pămîntul 
României, mesajul de pace și colaborare al națiunii 
ale lumii!

noastre socialiste cu alte națiuni

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Comisiei de Planificare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe Manfred Gorywoda, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comisiei de Pla
nificare a Republicii Populare Po
lone. care a efectuat o vizită in tara 
noastră.

Oaspetele a adresat tovarășului 
. Nicolae Ceaușescu. conducerii parti
dului nostru un salut prietenesc și 
cele mai bune urări din partea to
varășului Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Polone, a 
conducerii P.M.U.P.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Wojciech Jaruzelski, con
ducerii P.M.U.P. un salut călduros 
și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost evocate cu satisfacție bu
nele raporturi de prietenie si colabo
rare 
rile 
care se amplifică continuu in spi
ritul 1.
înalt. în acest context a fost apre
ciată evoluția colaborării economi
ce rpmâno-polone. mentionindu-se

statornicite intre partidele, tă- 
Si popoarele noastre, raporturi
hotăririlor convenite la nivel

a R. P. Polone
că dezvoltarea continuă a potenția
lului țărilor noastre creează condi
ții pentru aprofundarea si lărgirea 
conlucrării in diverse domenii de ac
tivitate dintre România si Polonia, 

în acest cadru a fost exprimată 
dorința reciprocă de a intensifica 
cooperarea economică si în produc
ție. pe termen lung. în interesul ță
rilor si popoarelor noastre, al con
strucției socialismului in România sl 
Polonia, al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Bîrlea. președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

A fost prezent Boguslaw Stahura, 
ambasadorul Poloniei la București.

Președintele firmei americane
International Commodities Export Company"

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri după- 
amiază. pe Emil Sherer Finley, pre
ședintele firmei americane „Interna
tional Commodities Export Com
pany". care se află in tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost exa
minate probleme privind colabora
rea economică româno-americană și, 
în acest cadru, posibilitățile de ex
tindere și amplificare a schimburilor 
comerciale prin intermediul Societă-- 
ții mixte ,.Amrochem“ din New York,

precum și cu firma „International 
Commodities Export Company".

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat Va- 
sile Pungan. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

DOUA DECENII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
Astăzi, în capitala țării încep lu

crările Forumului tineretului — eve
niment cu profunde și ample rezo
nanțe în munca și activitatea ti
nerei generații, moment politic cu 
importante semnificații în viața so
cietății noastre socialiste. Reunind 
Congresul al Xll-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist, Conferința a 
XlV-a a Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și a V-a 
Conferință Națională a Orga
nizației Pionierilor - largul forum 
democratic 
menirea 
spirit de 
munistă, 
și obiectivele actuale și de perspec
tivă ale organizațiilor de copii și 
tineret în vederea unirii și mobili
zării eforturilor creatoare ale celor 
mai tineri fii ai patriei la înfăp
tuirea Programului partidului, a is
toricelor hotăriri ale Congresului 
al Xlll-lea al partidului, a chemă
rilor înflăcărate adresate tineretu
lui țării de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a munci și învăța, 
de a-și dedica toată energia crea
toare dezvoltării patriei noastre so
cialiste.

Desfășurat în atmosfera de pu
ternică angajare în muncă a între
gului nostru popor în întîmpinarea 
aniversării a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
Forumul tineretului va reafirma, cu 
forța faptelor, ampla și fructuoasa 
participare a tinerei generații la 
înfăptuirea marilor realizări în în
florirea patriei, din acest răstimp 
istoric. De la înalta tribună a Con
gresului al Xlll-lea al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dus un vibrant omagiu, a dat o 
înaltă apreciere muncii pline de 
abnegație și răspundere a tinerei 
generații: „Avem un tineret minu
nat care desfășoară o activitate 
multilaterală, fiind prezent în toa-

al tineretului are 
să analizeze, într-un 

înaltă angajare co- 
revoluționară, sarcinile

te sectoarele, pe toate șantierele, 
aducindu-și, împreună cu toți oa
menii muncii, o contribuție activă 
la dezvoltarea patriei noastre". Pe 
bună dreptate, partidul nostru, se
cretarul său general numesc tine
retul patriei, chemat să ducă 
înainte neabătut făclia progresului 
pe pămîntul Româniăi, drept o pu
ternică forță socială, viitorul însuși 
ol națiunii noastre socialiste.

Nicicînd tînăra generație a Româ
niei nu a avut asemenea condiții 
minunate de muncă, de viață și 
învățătură, posibilități de formare și 
educare comunistă, revoluționară, 
de afirmare plenară în toate dome
niile de activitate ca în această pe
rioadă pe care cu legitimă mîndrie 
patriotică o . denumim „Epoca 
Ceaușescu". Toate acestea sînt re
zultatul concepției originale, științi
fice a secretarului general al parti
dului cu privire la rolul și locul ti
neretului în opera istorică de fău- 

• rire a noii societăți, expresia înaltei 
preocupări, a profundei și perma
nentei griji a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu față de generațiile ti
nere pe care le îndrumă și cărora 
le cere să se formeze în. spiritul 
muncii, al dragostei de patrie, par
tid și popor, al romantismului re
voluționar, generator ol marilor e- 
nergii creatoare care ne vor purta 
țara spre visul de aur al omenirii 
— comunismul.

Urmînd strălucitul exemplu de 
revoluționar consecvent și patriot 
înflăcărat al secretarului general 
al partidului, tînăra generație ac
ționează neabătut, cu energie, en
tuziasm și elan tineresc pentru în
făptuirea sarcinii de mare răspun
dere 
de 
lor construcției revoluționare 
acestei epoci, de a face totul pen
tru ridicarea pe noi culmi de civi
lizație șl progres a patriei. Situînd

puse în fața ei de partid 
a fi la înălțimea exigerițe-

a

centrul preocupă- 
comunistă, patrio- 

prin muncă și

în permanență în 
rilor lor educarea 
tică, revoluționară, 
pentru muncă, a tinerei generații, 
Uniunea Tineretului Comunist, Uni- • 
unea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, Organiza
ția Pionierilor, sub conducerea par
tidului, și-au adus și își aduc con
tribuția - pe 
participare a 
realizarea, în 
că patriotică, 
dezvoltare economico-socială a ță
rii — la executarea unor ample lu
crări de investiții, cercetare și pro
iectare, au acționat și acționează 
pentru însușirea și aplicarea în 
practică a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, pentru continua 
perfecționare a pregătirii profesio
nale a tinerilor, pentru efectuarea 
unor lucrări de investiții din agri- 

' cultură, pentru recuperarea și rein
troducerea în circuitul economic 
productiv a unor 
lăți de materiale 
răspunsul 
tineretului 
cabile de 
Susținută 
marilor . obiective ale , _?r, 
economico-sociale a patriei 
tre socialiste, la chemarea secreta
rului general al partidului : „Peste 
tot, in orice oraș, in orice sat, in 
orice virf de munte, tineretul poate 
și trebuie să se afirme cu pu
terea sa
său novator 
progresului, 
lism, pentru 

Forumul
anul în care tînăra generație de 
pretutindeni marchează Anul Inter
național al Tineretului - proclamat 
de Organizația Națiunilor Unite în 
urma unei strălucite și unanim apre
ciate inițiative românești - militînd

baza Programului de 
tinerei generații la 
anul 1985, prin mun
ci unor obiective de

în circuitul 
însemnate canti- 
refolosibile. Este 

entuziast și unanim al 
probat prin fapte remar- 
muncă, printr-o amplă și 
participare la înfăptuirea 

dezvoltării 
noas-

trebuie să se
revoluționară, cu spiritul 

ca o forță puternică a 
a luptei pentru socia- 
comunism I"
tineretului are loc în

pentru înfăptuirea nobilelor idea
luri ale devizei „Participare-Dezvol- 
tare-Pace". Este un nou prilej pen
tru tineretul patriei noastre de a se 
angaja solemn, în spiritul politicii 
externe a partidului și statu
lui nostru, să facă totul, să 
militeze neobosit pentru întă
rirea permanentă a unității de voin
ță și acțiune a tuturor tinerilor pla
netei, a solidarității militante cu 
toate forțele revoluționare, demo
cratice, progresiste de pretutindeni, 
pentru ca acum, cînd nu este prea 
tîrziu, să se pună capăt aberantei 
curse a înarmărilor, să se imprime 
un curs nou, de destindere și cola
borare, în viața internațională, să 
se acționeze și mai energic pentru 
făurirea unei lumi pașnice, mai 
bune și mai drepte.

La deschiderea lucrărilor Foru
mului tineretului, cărora le urăm 
succes deplin, partidul, întregul 
popor își exprimă profunda convin
gere că tinerii din patria noastră — 
muncitori, țărani, intelectuali, mili
tari, studenți, elevi, pionieri și șoimi 
ai patriei - avînd permanent In 
minte și inimă modelul șuprem de 
dăruire revoluțîb'haro aT ■secretaru- . 
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vor acționa și 
în viitor cu abnegație, dăruire și 
pricepere și, conduși de puternica 
lor organizație revoluționară, Uniu
nea Tineretului Comunist, îndruma
tă permanent de partid, vor face 
totul pentru a fi întotdeauna în pri
mele rînduri ale muncii pentru țară, 
contribuind cu întregul lor poten
țial de acțiune, gîndire și inițiati
vă la înfăptuirea sarcinilor acestui 
an și a obiectivelor stabilite de 
Congresul al Xlll-lea al partidului 
pentru cincinalul 1986-1990 și în 
perspectivă pînă în anul 2000, în 
vederea înaintării ferme, neabătute 
a României socialiste pe drumul 
progresului și civilizației.

Eindirea și activitatea tovarășului

Nicolae Ceaușescu strâludte

contribuții la îmbogățirea concepției

revoluționare a tlasei muncitoare

POLITICA JUDICIOASA DE ACUMULARE

Rezultatele remarcabile obținute 
de ppporul rojnân în opera de ..fău
rire a societății socialiste multilate
ral "dezvoltate sînt indisolubil legate 
de orientările promovate de Parti
dul Comunist Român în domeniul 
repartizării judicioase a venitului 
național între fondul de acumulare 
și fondul de consum.

Contribuțiile determinante din ul
timii 20 de ani ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în acest domeniu 
și-au găsit încununarea în elabora
rea .unei concepții originale, amplu 
fundamentată științific, cu privire 
la corelația dintre acumulare și 
consum, in ștrînsă concordantă cu 
cerințele dezvoltării economiei na
ționale, ale ridicării nivelului de trai 
al întregului popor.

Concepția cuprinzătoare, de largă 
perspectivă a secretarului general 
al partidului in acest domeniu cu
prinde' teze și idei care se referă la :

CristianFoto : Sandu

TINERETUL
a
Si

buni prieteni 
ai tinerei

Entuziaști, romantici și revoluționari, brigadierii de azi au făcut din muncă valoarea supremă a tinereții. In fotografie : un instan
taneu de pe șantierul tineretului din Capitală

Partid, 
lumina tinereții

Partid al meu, lumina mea de țară, 
istorie în mers, ca o baladă 
mi-e timpul un copac frumos, carpatic 
și poți să faci din mine baricadă

nu e ușor să urci și să zidești 
prin văi de trandafiri nu ne e mersul, 
noi am ales prin tine un destin 
și-l împărțim ca pîinea și ca versul

noi am ales prin tine-un nume veșnic 
cu el, acasă, ne sîntem stăpîni 
cînd liberi respirăm, în demnitate 
prieteni, tineri comuniști români.

Nicolae Dan FRUNTELATĂ

I

...Iată un generic cu care 
ne-au obișnuit numeroase 
acțiuni educative ale tine
retului, ale copiilor patriei. 
Gîndind viitorul ni se des
chid luminoase orizonturi 
configurate prin docu
mentele partidului, prin 
gindirea și acțiunea națiu
nii, ale conducătorului nos
tru încercat. Această impli
care o simțim cu fervoarea 
unei descoperiri continue, 
a mărturiei pe care o de
pun întru eternitatea ideii 
de patrie ctitoriile răsărite 
și împlinite sub ochii noș
tri, in consonanță cu deve
nirea noastră ca oameni, 
ca fii ai acestui pământ, ai 
acestui timp al creației.

In țara in care un sfert 
din populație învață, in 
țara in care milioane de 
tineri își fac ucenicia pro- 

'fesională sub semnul iubi
rii de patrie și al idealului 
revoluționar, a gindi viito
rul înseamnă a investi in 
acești tineri o încredere a 
înseși devenirii noastre în 
istorie. Printr-o minuițată 
adeverire a istoriei contem- 
'porane, răsar sub ochii ge
nerațiilor prezente chipuri
le și întîile împliniri ale 
generațiilor succesive, care 
de două decenii consfin-

țese adevărul că în Româ
nia epocii inaugurate de cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului a fi tînăr în
seamnă a avea ferm des
chise in față căile afirmă
rii, căile participării, încă 
de la virsta adolescenței, la

drapelul patriei în 1965 și 
în anii care au urmat. Nu 
poate fi izvor mai plin de 
satisfacție decît a ști că, in 
toți acești ani, Ungă noi, o 
dată cu noi și-au dăruit 
patriei gindul și fapta cei 
care au făgăduit să trăias-

adolescenți adevărate lecții 
de istorie vie. Da. face 
parte din biografia pionie
rilor de acum două decenii 
participarea la edificarea 
noilor cetăți industriale, la 
puternica înflorire a fiecă
ruia dintre județe, la dez-

Gîndind cutezător
marele efort constructiv al 
patriei.

Trăim prin copii și tineri, 
Ca om ale cărui drumuri și 
popasuri s-au interferat 
continuu în aceste două 
decenii cu viața și gindu- 
rile fiecărei promoții de 
pionieri șl uteciști, trăiesc 
de fiecare dată — in mo
mentele inaugurării unor 
mari obiective ale con
strucției socialiste, ca și în 
diurnul flux creator al vie
ții patriei — momentul re
velator al conexiunii cu 
ceea ce peste ani au reușit 
să împlinească, de pildă, 
acei pionieri care rosteau 
luminosul legămint sub

că în chip comunist, să în
vețe și să muncească în 
chip comunist, pentru în
florirea scumpei noastre 
Românii, pentru cauza 
partidului, a poporului.

Biografiile individuale ale 
acestor copii, care au deve
nit tineri, care vor bate la 
porțile maturității spre 
anul 2000, configurează o 
constelație mai luminoasă 
decît oricare alta. Ca o in
vestiție în viitor, în bio
grafia fiecărui copil s-au 
răsfrînt intr-un chip sau 
altul . momente definitorii 
pe care le-am trăit cu toții. 
Marile evenimente din via
ta patriei au fost pentru

voltarea ramurilor de virf 
ale industriei, la noua re
voluție agrară, la afirma
rea strălucită a cercetării 
științifice românești, la în
florirea artelor și culturii.

In biografia multor foști 
pionieri se află zile fier
binți trăite pe ruta Trans- 
făgărășanului sau a Ca
nalului Dunăre — Marea 
Neagră, a Metroului bucu- 
reștean, a tuturor marilor 
ctitorii ale „Vpocii Nicolae 
Ceaușescu". Copiii de ieri 
nu uită niciodată că legă
mântul de la cea mai fra
gedă vîrstă față de patrie, 
partid și popor s-a împli
nit sub grija fără seamăn

celor mai 
, îndrumători 
generații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care nu precu
pețesc nimic pentru a crea 
tinerei generații cele mai 
bune condiții de creștere 
și afirmare.

In copiii și tinerii pa
triei se investesc astăzi, 
deopotrivă, înalte speranțe 
de viitor, cit și nobila pre
ocupare a întregii societăți 
pentru temeinica lor pre
gătire profesională și cetă
țenească. Iar in această 
împlinire, in spațiul celor 
două decenii, nu putem 
uita momentul cind condu
cătorul iubit le-a așezat Pe 
piepturi, in culoarea crava
tei de pionieri, raza de lu
mină a tricolorului, mo
mentul cînd, prin grija ace
luiași iubit prieten și în
drumător, li s-a dat pio
nierilor statutul de coparti- 
cipanți la conducerea orga
nizației ; lor revoluționare. 
Privim in ochii tinerilor 
care ne înconjoară și știm 
că lumina aceea pe care 
au trăit-o copiii primind

puternică 
forță 

socială
a patriei

viitorul
națiunii
noastre

socialiste
Mihai NEGULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

rolul prioritar al factorilor interni, 
;il efortului propriu, in lichidarea 
subdezvoltării ; interdependența mul
tiplă dintre volumul și rata acumu
lării, creșterea venitului 
a fondului de consum ; 
unor acumulări care să 
dc cele mai noi cuceriri 
ției tehnico-științifice contemporane 
pentru a crea premisele recuperării 
in cit mai scurt timp a decalajelor 
față de țările dezvoltate ; asigura
rea unei dezvoltări echilibrate și ar
monioase a economiei naționale, pe 
suportul industrializării, care să a- 
sigure mijloacele de producție nece
sare pentru înfăptuirea unor ample 
programe dc investiții ; asigurarea 
unei gospodăriri cu maximum dc 
eficiență a resurselor destinate acu
mulării. Se cuvine, de asemenea, re
levată contribuția secretarului ge
neral al partidului la elaborarea 
conceptului de fond național de dez
voltare economico-socială. categorie 
complexă care desemnează totalita
tea resurselor alocate de societate 
pentru dezvoltare, reflectînd un sta
diu superior 
și legităților 
lărgite.

Evidențiind 
economic și gradul de bunăstare și 
de civilizație al fiecărui popor sînt 
determinate în măsură hotărîtoare 
de realizarea unui raport just intre 
fondul de acumulare și fondul de 
consum, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— pe baza analizei științifice pro
funde a cerințelor obiective ale le
gilor sociale obiective — a funda
mentat temeinic și a demonstrat 
convingător necesitatea pentru tara

national și 
necesitatea 
tină seama 
ale revolu-

de abordare a surselor 
reproducției socialiste

adevărul că progresul

unei rate înalte a acumu- 
să asigure înfăptuirea re- 
lărgite, sporirea continuă 
naționale, făurirea unei

noastră a 
lării. care 
producției 
ă avuției’ 
economii moderne, de înaltă eficien
tă. capabilă să valorifice superior 
resursele materiale și de muncă, să 
asigure repartizarea rațională a for
țelor de producție în profil terito
rial, ridicarea standardului de viată 
al populației.

Deși în perioada 1951—1965 au fost 
obținute rezultate pozitive în dez
voltarea economico-socială. nivelul 
venitului național pe locuitor con
tinua să fie in 1965 mult inferior ce
lui din țările dezvoltate. La acea 
dată decalajul dintre tara noastră și 
țările dezvoltate ale lumii, din acest 
punct de vedere, era de unu la zece 
și chiar mai mult în anumite situa
ții. Tocmai de aceea. Congresul al 
IX-lea al partidului a hotărît inten
sificarea eforturilor pentru dezvol
tarea multilaterală a economiei, 
pentru punerea in valoare la un ni
vel superior a resurselor de care 
dispune poporul nostru în toate do
meniile. în scopul accelerării pro
gresului general al societății, al ri
dicării nivelului de trai. „Problema 
fundamentală — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de care depin
de realizarea acestei politici de pro
pășire economică a țării și de pros
peritate a maselor o constituie sta
bilirea justă a proporțiilor între 
fondul de acumulare si cel de con
sum. îmbinarea armonioasă a telu
rilor imediate și de perspectivă ale

Dr. Stelian MILITARU
(Continuare în pag. a V-a)

Întreținerea exemplară
A CULTURILOR

Puternică mobilizare a forțelor umane și mecanice 
din agricultură pentru a se asigura pretutindeni 
dezvoltarea plantelor în cele mai bune condiții!

® Temperaturile ridicate din ultimele zile impun participa
rea tuturor locuitorilor de la sate și folosirea din plin a mij
loacelor mecanice pentru executarea grabnică a prașilelor me
canice și manuale pe toate suprafețele prevăzute.

@ Specialiștii și celelalte cadre de conducere din unități 
trebuie să asigure, prin prezență permanentă în cîmp, realiza
rea lucrărilor la un înalt nivel calitativ și, în mod deosebit, păs
trarea densității optime de plante la fiecare cultură.

® Pretutindeni in județele din sudul țării, unde plantele au 
nevoie de apă, să se asigure funcționarea din plin a sisteme
lor de irigații și utilizarea tuturor posibilităților pentru udarea 
culturilor pe suprafețe cit mai mari.
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Modernizarea, extinderea folosirii standurilor
de probă și exigențele calității produselor

Dotarea unităților de cercetare și producție cu standuri de probă 
reprezintă una din condițiile importante pentru ridicarea continuă a nive
lului tehnic și calitativ al producției. De altfel, este absolut obligatoriu 
ca in toate întreprinderile și la toate locurile de muncă să se verifice, 
după fiecare operație efectuată, parametrii tehnici și calitativi ai produ
selor și semifabricatelor. Practic, nici un subonsamblu sau produs nu 
trebuie să treacă într-o fază superioară a producției și, cu atît mai mult, 
să nu iasă pe poarta întreprinderii dacă n-a fost supus pe standul de 
probă unui exigent control de calitate. Ținind deci seama de aceste 
cerințe, în ancheta de azi a „Scînteii" 
acțiunile practice care s-au întreprins și 
triale și de cercetare din județul 
probă.

Brașov

ne vom referi la cîteva dintre 
se întreprind in unități indus- 
pentru dotarea cu standuri de

Absolut deloc întimplător am 
început investigațiile la Centrul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru tractoare. Motivele ? 
în laboratoarele și atelierele acestei 
unități sint concepute majoritatea 
tipurilor de tractoare românești. Care 
sint. prin urmare, mijloacele și me
todele de testare folosite pentru ve
rificarea cu cît mai mare precizie 
a parametrilor tehnici și calitativi ai 
noilor produse ?

De . la bun început trebuie remar
cat că încercarea prototipurilor și 
modelelor 
prin teste 
verificate 
încercare 
pompare, 
impulsurilor, elemente 
automată etc. Esențial este și faptul 
că verificarea calității prototipurilor 
se face prin metoda de testare ac
celerată. Precizări cu privire la acest 
procedeu aplicat pentru prima oară 
în țară ne-au fost oferite chiar de 
către autorul lui. ing. Nicolae Pe
trescu, directorul centrului de cerce
tare științifică :

— Prin sistemul de testare accele
rată a componentelor de bază ale 
tractoarelor reușim să scurtăm pe
rioada de încercare de 10—20 de ori. 
Asemenea încercări, pe care le efec
tuăm in laborator, nu exclud insă 
testele pe care le facem direct pe 
teren. în condiții reale de exploata
re a produselor.

în cazul arborelui cotit de la mo
toarele de tractor, de exemplu, o în
cercare efectuată prin metode obiș
nuite dura 800 de ore. timp in care 
se consumau 38 000 kWh energie e- 
lectrică. Prin noua metodă. încer
carea arborelui cotit durează doar 
100 de ore. iar consumul de energie 
electrică se reduce de 7.5 ori. țn pre
zent, 30 la sută din volumul încer
cărilor se execută prin această me-

urmind ca în doi-trei ani sătodă.
se ajungă la 50 la sută.

Totodată. specialiștii Centrului 
de cercetare și inginerie teh-

tehnici și calitativi, noile standuri 
oferă si posibilitatea recuperării e- 
nergiei electrice rezultate in timpul 
rodajului motorului.

în ultima perioadă, un mare nu
măr de standuri de probă au fost 
realizate și la alte întreprinderi 
brașovene constructoare de mașini, 
printre care „Hidromecanica", 
întreprinderea de autocamioane, 
„Electroprecizia" Săcelc, întreprin
derea mecanică nr. 2, „Rulmentul", 
întreprinderea de utilaj chimic Fă
găraș etc. In mod firesc, se pune 
însă întrebarea : se asigură in toate 
unitățile standurile de probă nece
sare pentru o cit mai temeinică ve
rificare a subansamblelor și produ
selor realizate ? Referindu-se la 
această problemă, ing. Nicola

Ce relevă o investigație în unități 
industriale din județul Brașov

funcționale se asigură 
stimulative, la produsele 

fiind cuplate sisteme de 
adecvate : un grup de 
elemente de generare a 

de comandă

nologică pentru tractoare asigu
ră și documentația necesară 
pentru realizarea celor mai diverse 
standuri <Je probă destinate dotării 
întreprinderilor din cadrul centralei 
industriale de resort. In ultimul 
timp, asemenea proiecte s-au reali
zat pentru întreprinderea mecanică 
Oradea, întreprinderea de mecanică 
fină Sinaia, întreprinderea dș piese 
pentru tractoare din Intorsura Bu
zăului ș. a. „Dacă tractoarele noas
tre se bucură de un bun renume pe 
piața internă și externă — ne 
spune ing. Constantin Pomparău, de 
la întreprinderea „Tractorul" — 
aceasta se explică în primul rînd 
prin calitatea și performanțele lor, 
verificate cu ajutorul standurilor de 
probă. La ora actuală dispunem de 
269 de standuri, care testează di
verse subansamble executate de 
noi. în plus, am realizat si 18 s.tan- 

. duri, care efectuează anumite probe 
la subansamblele primite de la co
laboratori".

Odată cu sporirea lor numerică, 
la întreprinderea „Tractorul" s-au 
luat măsuri și pentru realizarea 
unor standuri de mare complexitate 
tehnică. Nu de mult s-au finalizat 
lucrările . de montaj la noile stan
duri de încercat alternatoare și de- 
maroare. Elementul de noutate con
stă în aceea că, pe lingă funcția 
lor de verificare a parametrilor

Purțuc, șeful unui colectiv de pro
iectare din cadrul Centrului de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru tractoare, sublinia 
necesitatea reducerii decalajului, 
uneori deosebit de mare și de pă
gubitor, care mai există intre pro
iectarea și execuția unor standuri 
d'6 probă. Pentru unul din standu
rile de probă proiectate în anul 
1980, de pildă, s-a lansat 
de execuție abia in 1984.

La rîndul său, ing. 
Greavu, șefa laboratorului
și bancuri de probă, preciza 
frecvente cazurile 
te subansamble, 
tii de viteze.

comanda

cind 
cum ar 

injectoare.

TOATE INVESTIȚIILE PUMHCAÎE I

Livrarea utilajelor tehnologice

intrare 
prevă-

Apropierea termenelor de 
în funcțiune a obiectivelor 
zute în cea de-a doua etapă de 
dezvoltare a Combinatului de ce
luloză și hîrtie din Adjud, termene 
reprogramate de altfel, a impus și 
pe acest șantier o intensificare a 
ritmului de lucru. Incepind cu lu
na aprilie, constructorii, cu sprijinul 
direct al beneficiarului, au obținut 
rezultate ce permit recuperarea 
restanțelor acumulate în lunile an
terioare. Astfel, s-a reușit ca tur
bina cu o putere instalată de 6 
MW — să fie pusă in funcțiune, 
iar la începutul lunii» mai să fie 
începute probele Ia cazanul pentru 
producerea aburului tehnologic. Este 
vorba de obiective indispensabile 
procesului de producție de la alte 
două capacități incluse în programul 
de investiții dm 
această etapă, si 
anume secția de 
confecții din car
ton ondulat si 
secția de produ
cere a hirtiei igie- 
nico-sanitare.

Din păcate.
• dintele de 

mandâment
care

de

de materiale de la secția de finisaj 
mecanic și de cele pentru acoperi
rea rampei de cale ferată destinată 
acestui sector. Va trebui definitiva
tă de asemenea soluția sistemului 
de ventilație și corelate traseele 
tehnologice cu cele electrice. Sint 
probleme ce pot fi rezolvate urgent. 
Cu toate acestea, utilajele dețin 
„cheia"5 tuturor problemelor ce con
diționează finalizarea noii etape a 
acestei importante investiții.

Așadar, problema problemelor o 
constituie utilajele, fapt argumentat 
și de beneficiar, deținătorul unei 
„bogate" documentații din care nu 
lipsesc adresele către ministere și 
furnizori. în ziua cind am fost pe 
șantier, delegați ai combinatului se 
aflau la diferite întreprinderi din 
tară, toate fiind

— Adevărul este că, In ultimii ani, 
în industria brașoveană s-au făcut 
pași însemnați pe linia dotării fabri
cației cu standuri de probă și apara
tură de măsură și control, ne spune 
interlocutorul. Această dotare însu
mează la ora actuală nu mai puțin 
de 850 de standuri de probă și circa 
640 000 aparate de măsură și control. 
Dar aceste cifre nu spun incă to
tul. Cînd vorbim de dotare trebuie 
să avem în vedere și un alt aspect, 
cel puțin, la fel de important : sal
tul calitativ înregistrat. Noile stan
duri au un nivel tehnic și calitativ 
mai ridicat, sint mai complexe de- 
cit cele vechi.

— Considerați satisfăcător actualul 
nivel de dotare a industriei brașove
ne cu standuri de probă și aparatură 
de măsură și control ?

— Categorie, nu. Pentru creșterea 
nivelului calitativ al producției este 
absolut necesar ca și în privința mij
loacelor de control și testare să se 
facă un salt de ordin calitativ. De aici 
decurge obligația conducerilor de în
treprinderi și institute de cercetare 
și proiectare de a ridica nivelul de 
dotare cu standuri și aparatură de 
măsură și control la ștacheta exigen
țelor pe care conducerea partidului 
le pune în fața noastră.

— Ce considerați că trebuie între
prins pentru ca în toate întreprin
derile să se asigure o testare a pro
duselor la nivelul tehnic și calitativ 
cel mai înalt ?

— Prima măsură se referă la do
tarea întreprinderilor și institutelor 
de cercetare și proiectare cu standuri 
la cel mai înalt nivel de complexitate 
și precizie. Apoi, este nevoie ca toa
te standurile necorespunzătoare din 
acest punct de vedere să fie moder
nizate. în al treilea rind, este necesar 
să se asigure o întreținere corespun
zătoare a acestora. La acestea aș mai 
adăuga încă o condiție : trecerea cît ■ 
mai grabnică la metoda testării acce
lerate a parametrilor tehnico-func- 
ționali ai produselor și subansamble- 
lor, metodă care, deși și-a demonstrat 
superioritatea, continuă — din păcate 

■— să rămînă un bun exclusiv al cer
cetătorilor si proiectanților de la Cen
trul de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru tractoare, 
în fine, consider că și Universitatea 
din Brașov, care dispune de un po
tențial tehnic și uman valoros, poate, 
și trebuie să-și aducă într-o măsură 
mai mare contribuția la dotarea uni
tăților industriale cu mijloace mo-

Marinela 
standuri 

că sint 
anumi- 
fi cu- 
distri-

buitoare, pompe de apă. servodirec- 
ții etc., ajung la întreprinderile care 
realizează produsul finit cu anumite 
dșfecte. Această situație se explică, 
în bună măsură, prin nivelul de com
plexitate tehnică mai redus al stan
durilor de probă Ia întreprinderile 
colaboratoare. De aici decurge nece
sitatea ca toate întreprinderile cola
boratoare să fie dotate cu standuri 
de încercare a subansamblelor la ni
velul exigențelor actuale, astfel incit 
să se asigure creșterea nivelului teh
nic și calitativ al produselor finite în 
care acestea sint incorporate.

Tocmai de aceea, in încheierea in
vestigației noastre am solicitat o 
serie de precizări tovarășului Silviu 
Pașca, inspector-șef al Inspectoratu
lui județean pentru controlul călită-.. . derne de testate a semifabricatelor, 
ții produselor, cu privire la nivelul subansamblelor și produselor, 
de dotard a unităților Industriale din. ' ’ i . ’
județul. Brașov cu mijloace de test^-*  Nicolae MOCANU
re a subansamblelor și produselor : " corespondentul „Scînteii"

obținerea de recolte mari
MEHEDINȚI

Cu toate că, de cîteva zile, în ju
dețul Mehedinți vremea se menține 
schimbătoare, pretutindeni s-a trecut 
la executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor. După cum apre
ciază specialiștii, cantitatea suficientă 
de apă existentă in sol favorizează 
dezvoltarea rapidă a culturilor, dar 
și a buruienilor. în aceste condiții, 
așa cum a stabilit comandamentul 
județean pentru agricultură, in fie
care unitate și fermă au fost luate 
măsuri pentru buna organizare a ac
tivității in cimp și participarea efec
tivă la prășit a tuturor locuitorilor 
de la sate.

Marți, 14 mai, ne-arn aflat în mai 
multe unități din consiliul agroindus
trial Recea, din zona de cîmpie a ju
dețului. Străbatem mari întinderi de 
pămint, ocupate cu porumb, floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr. O primă 
constatare : toate culturile sînt vi
guroase și se dezvoltă uniform. în 
primele ore ale dimineții, terenurile 
cooperativei agricole Oprișor erau 
impînzite de oameni, de la cei mai 
tineri pînă la cei vîrstnici. Ritmul 
muncii crește cu fiecare oră. „La 
cimp se află peste 2 600 de coopera
tori — ne spune tovarășul Dumitru

Bălăci, primarul comunei, pe care-1 
întilnim pe una din solele cu floarea- 
soarelui. Ei sint repartizați pe culturi 
și sole, în raport de urgențele zilei. 
Cu toate că in timpul nopții a plouat 
citeva ore, azi, după cum vedeți, se 
poate lucra bine. Pînă in seară în
cheiem prima prașilă manuală pe 
cele 200 hectare ocupate cu floarea- 
soarelui". Intr-un alt punct de lucru, 
unde se află amplasată sfecla de za
hăr pe 150 hectare, la ora prînzului, 
inginerul-șef al unității, Nicolae Vil- 
cea, a confirmat o realizare : termi
narea primei prașile manuale pe în
treaga suprafață și la această cultu
ră. Aici, la Oprișor, cea mai mare 
parte din forțe a fost concentrată 
acum pe cele 690 hectare cu porumb. 
Se muncește repede și bine. Dovada 
că de pe aproape 500 hectare cu po
rumb buruienile au fost înlăturate.

Ajungem și pe solele din apropie
re, ce aparțin cooperativelor agricole 
din Drincea și Punghina. „In comuna 
noastră — ne precizează Gheorghe 
Firu, primarul comunei Punghina — 
avem două cooperative agricole și o 
fermă l.A.S. Culturile prăsitoare ocu
pă peste 2 500 hectare. în cursul zilei 
de luni am încheiat prima prașilă la

floarea-soarelui pe cele 200 hectare 
și la sfecla de zahăr pe 210 hectare. 
Acum, pe solele ocupate cu porumb 
se află peste 200 de oameni".

Și in alte două unități agricole din 
consiliul agroindustrial — Vinători și 
Braniște — se muncea intens la pră
șit. Organizatorul de partid, Toma 
Stuparu, ne-a spus că prima prașilă 
manuală s-a încheiat în toate unită
țile pe cele 600 hectare cu sfeclă de 
zahăr, iar la floarea-soarelui s-a 
efectuat pe 500 hectare din cele 600 
hectare in cultură. De asemenea, din 
cele 2 473 hectare cu porumb au fost 
prășite 1 050 hectare.

Lucrările de întreținere a culturi
lor sint avansate și in unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Obîrșia de Cimp, Gruia, Vinju Mare, 
Devesel și Gogoșu. întrucit întreți
nerea culturilor s-a declanșat din 
plin in toate zonele județului, iar 
condițiile climatice sint favorabile, 
în fiecare unitate se urmărește re
alizarea unui randament cit mai ri
dicat de lucru.

Virqiliu TĂTARU
corespondentul „Scînteii"

VASLUI

Prima cerință
în aceste zile, excesiv de călduroa

se pentru luna mai, pe ogoarele ju
dețului Vaslui se depun eforturi sus
ținute în vederea realizării la timp 
și de calitate a lucrărilor de întreți
nere a culturilor prășitoare. Potrivit 
datelor furnizate de direcția agricolă 
județeană, prășitul manual al sfeclei 
de zahăr și al florii-soarelui se des
fășoară din plin in 15 consilii agro
industriale. Pozitiv este faptul că, 
deși sint situate în zona de nord, nu
meroase unități agricole din această 
parte a județului au obținut rezul
tate superioare mediei pe județ. Care 
este explicația ?

„Experiența anilor precedent), ne. 
spunea Maria Roman, președintele 
conșiliului agroindustrial Negțxșțrt.i, 
ne-a demonstrat 'Că' lucrările 'fă'Cbte- 
devreme sporesc simțitor recoltele. 
In acest an, am terminat printre pri
mii semănatul, ceea ce ne-a dat po
sibilitatea să începem mult mai de-

făbirea ritmului de lucru
vreme prășitul. Este, de altfel, o pe
rioadă cind se suprapun foarte mul
te lucrări hotărîtoare pentru recoltă. 
Acum totul depinde de mobilizarea la 
muncă a cooperatorilor, de aplicarea 
cu strictețe a normelor tehnice și. 
mai ales, de operativitate".

Cum sint respectate aceste cerințe 
în unitățile consiliului agroindustrial 
Negrești ? Un raid întreprins împre
una cu președintele acestui consiliu 
ne-a prilejuit constatarea că un mare 
număr de cooperatori participă la 
întreținerea culturilor. La C.A.P. Ne
grești se lucra intens, în toate fer
mele. La cele din Glodeni și Căză- 
nești, de exemplu, pgste 320 de coo
peratori prășeau ultimele 10 hectare 
diri cele. 100-"cultivafej. cu sfeclă..de 
zahăr. „Executăm o prașilă oarbă 
pe; toată'Suprafața1, precizează Mircea. 
Zahariă, președintele unității. Avem 
o densitate bună. Dar controlăm mi
nuțios și, acolo unde e nevoie, com-

pletăm imediat golurile cu sămînță 
îmbibată cu apă. în același timp, am 
inceput prima prașilă manuală pe 
care am executat-o pe două treimi 
din cele 150 hectare cu floarea-soare
lui. Dăm zor fiindcă, iată, ne aș
teaptă porumbul".

La Vulturești, practic, tot satul s-a 
mutat in cimp. După terminarea pri
mei prașile pe toate cele 70 hectare 
cultivate cu sfeclă, s-a trecut masiv 
la floarea-soarelui. „Deși aceste cul
turi sint erbicidate, ne spune Dorel 
Ciocan, președintele unității, condi
țiile deosebite ale acestei primăveri 
cu călduri mari impun executarea 
rapidă a primei prașile manuale, pen
tru a sparge crusta do la suprafață 
și a reține cit mai mult din rezerva 
de apă existentă în sol".

Că principala’ safeină a consiliilor 
populare, a tuturor locuitorilor sate- 
lorieste, in această .perioadă. între
ținerea culturilor ne-o dovedește și 
activitatea ce se desfășoară în comu
na Dumești. La prășit, in legumicul
tura și in vii erau prezenți la muncă 
peste 550 de cooperatori. „Toate for
mațiile sint organizate și lucrează în 
acord global — ne informează Maria 
Chirilă, primarul comunei. De aceea, 
înregistrăm o foarte bună participare 
la muncă. Sfecla de zahăr a fost pră
șită. pină luni, pe 85 la sută din su
prafață".

Aflăm că în întregul consiliu pri
ma prașilă la sfecla de zahăr s-a 
executat pe 430 hectare din 620, unele 
unități încheind lucrarea, iar la 
floarea-soarelui — pe 270 din cele 
350 hectare.

Lucrările de întreținere sînt avan
sate și in cooperativele agricole din 
consiliile agroindustriale Huși și Făl- 
ciu. Exemplul acestora trebuie să fie 
urmat și de unitățile din consiliile 
agroindustriale Ivănești, Ștefan cel 
Mare, Crasna, Puiești ș.a., in care 
prășitul se desfășoară încă foarte în
cet. Ca atare, în cooperativele agri
cole din județ, prima prașilă manuală 
a fost executată abia pe 33 la sută 
din cele 4 200 hectare cu sfeclă de 
zahăr și pe 7 la sută din cele 11100 
hectare cu floarea-soarelui. De aici 
se desprinde concluzia că este nece
sar să se acționeze mai energic in 
vederea intensificării lucrărilor de 
întreținere a culturilor, astfel incit 
să se asigure condiții optime de dez
voltare a plantelor.

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii"Lucrări de întreținere a culturilor de primâvarâ la l.A.S, Dârmânești, județul Bacâu

HARGHITA: Producție 
fizică peste plan

Oamenii muncii, români și 
maghiari, din tinăra și moderna 
industrie a județului Harghita 
înscriu noi și remarcabile suc
cese in cronica întrecerii socia
liste. Practic, in perioada care a 
trecut de la începutul anului 
s-au realizat suplimentar 500 
tone de fontă. 40 tone cupru în 
concentrate. 65 tone sulf, 110 
tone utilai pentru industriile 
metalurgică și alimentară, ma- 
șini-unelte și produse ale elec
tronicii și mecanicii fine in va
loare de peste 4 milioane lei. 140 
mc prefabricate din beton armat, 
8 493 mc cherestea, confecții tex
tile in valoare de peste 16,3 
milioane lei și alte produse so
licitate de beneficiarii interni și 
partenerii externi. Cele mai 
bftne rezultate au fost obținute 
de colectivele de la întreprin
derea minieră Bălan. întreprin
derea de fier Vlăhita. întreprin
derea mecanică Gheorgheni. 
Combinatul de exploatare și 
prelucrare a lemnului Toplița. 
(I. D. Kiss, corespondentul 
„Scînteii").
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în aceeași postură : 
restanțiere față 
de combinatul 
din Adjud.

— Intr-adevăr, 
ne aflăm într-o 
situație destul de 
dificilă, ne spu
nea ing. Gheor
ghe Voicu. direc
torul Combina
tului de celuloză 
și hirtie din Ad
jud. Cu sprijinul 

permanent al comitetului județean 
de partid am reușit să soluționăm 
multe probleme, dar problema li
vrării tuturor utilajelor de care 
avem nevoie continuă să rămînă 
nerezolvată. Sintem încredințați că 
și această problemă iși va găsi cit 
de curind rezolvarea. Ne aflăm în 
stadiul in care, mai mult ca oricind, 
avem realmente nevoie de spriji
nul eficient și cit mai urgent posi
bil al furnizorilor de utilaje tehno
logice. De aceea, prin intermediul 
ziarului „Scînteia", adresăm furni
zorilor de utilaje apelul nostru 
tovărășesc de a reanaliza comenzile 
noastre și a urgenta realizarea lor.

Am consultat și noi lista furni
zorilor și a utilajelor și mașinilor 
pe care ei trebuie să le livreze 
constructorilor și montorilor de pe 
acest șantier. Este vorba de unități 
constructoare din țară, firme cu 
renume și prestigiu onorat de fie
care dată cu fapte de muncă pe 
măsură, fapte pe care și de data 
aceasta le așteaptă cu încredere 

■ constructorii, montorii, chimiștii de 
Ia combinatul din Adjud : între
prinderea „Aversa" și întreprinde
rea „Electrotehnica" din București, 
întreprinderea de utilaj greu și în
treprinderea „Electroputere" din 
Craiova, întreprinderea de utilaj 
petrolier Tirgoviște, întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb Su
ceava și altele. Ceea ce ne face 
să conchidem că „cheia" marilor 
probleme nerezolvate incă pe șan
tierul 
bunei.

Pe șantierul 
Combinatului 
celuloză și hîrtie 

din Adjud

nu au dat re- 
existînd incă o

șe- 
co- 
de 

acest mare 
șantier nu a dus
lipsă pină acum 
zulîatele dorite, 
serie de probleme a căror soluțio
nare este tergiversată. Dintr-o si
tuație întocmită de Sucursala 
Vrancea a Băncii de Investiții, la 
data de 30 aprilie a.c„ rezulta că 
mai siht de asigurat utilaje tehno
logice în valoare de aproape 24 mi
lioane lei : unele restante sau 
contractate la termene necorelate 
cu punerea în funcțiune, altele ne
contractate, constituind la ora ac
tuală subiectul discuțiilor și trata
tivelor cu posibilii furnizori.

Dar să revenim la activitatea de 
pe șantier.

— Ne-am 
ce nu sint 
nesosite să 
a.c. — ne . 
Consiantinescu, șeful brigăzii 
plexe nr. 2 
Focșani, din 
treprizâ construcții industriale Gh. 
Gheorghiu-Dej. Dispunem de sufi
cientă forță de muncă, iar în zilele 
următoare vom suplimenta numărul 
muncitorilor pentru lucrările de 
finisaj. Măsuri corespunzătoare au 
fost. luate și pentru intensificarea 
lucrărilor de montare â utilajelor 
existente pe șantier, de executare a 
instalațiilor și izolațiilor prevăzute. 
Există, e drept, și unele proiecte 
de execuție nepredate, dar acestea 
nu periclitează 
ne. In schimb, 
va intîrzia și 
apărea greutăți 
mala a procesului de producție. Este 
vorba de proiectele pentru lifturile

angajat ca toate lucrările 
condiționate de utilajele 
fie terminate la 30 mai 
spunea inginerul Mitică 

com- 
Ădjud — Antrepriza 
cadrul Trustului ali

punerea în ■ funcțiu- 
dacă predarea 
în continuare, pot 

în desfășurarea npr-

lor
din Adj ud sa află pe mîini

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scînteii"

Condițiile de lucru au reintrat în 
normal și nu vom mai insista acum 
asupra cauzelor care au făcut ca, în 
primele luni ale anului, la întreprin
derea de utilaj tehnologic din Buzău 
să nu se poată realiza integral pla
nul la producția fizică și export. Pro
blema care se pune în prezent se referă ’ • ■ • -
programul de măsuri stabilit pentru 
recuperarea restanțelor acumulate și 
care însumează 1 620 tone la utila
jul chimic și 2 753 tone Ia utilajul 
metalurgic, produse destinate ex
portului și unor noi obiective de in
vestiții de la Zalău, Teleajen, Midia, 
Roman și Drobeta-Turnu Severin. 
Din discuțiile purtate cu tovarășul 
Gheorghe Lazăr, secretarul comite
tului de partid din întreprindere, cu 
directorii fabricilor de utilaj chimic 
și de utilaj metalurgic, inginerii Con
stantin Zaharia și, respectiv, Con
stantin Panaitescu, am reținut că în
tregul colectiv al întreprinderii este 
mobilizat și ferm hotărit să recupe
reze aceste restanțe și să asigure 
realizarea ritmică, integrală a pro
ducției. De altfel, dacă spre exemplu 
în primul trimestru s-au realizat nu
mai patru compensatoare spiralate, 
din cauza greutăților survenite în 
aprovizionarea tehnico-materială,_ în 
luna aprilie, ca urmare a măsurilor 
aplicate, s-au executat și livrat par
tenerilor externi patru astfel de echi
pamente de înaltă tehnicitate și com
plexitate, deci restanța la utilajul 
chimic s-a redus cu 200 de tone.

— In cadrul ședințelor și adunări
lor generale din cele 47 de organi
zații de partid, in ședințele de lucru 
ale biroului executiv al consiliului 
oamenilor’ muncii, problema recupe- 

. rării restanțelor se află la primul 
punct al ordinii de zi — precizează 
tovarășul Gheorghe Lazăr. Pentru 
creșterea ritmului de execuție a pro
duselor destinate exportului s-a tre
cut încă de la începutul lunii martie 
Ia reorganizarea fluxurilor tehnologi
ce și specializarea formațiilor de lu-

la modul in care se - aplică

cru pe grupe de produse, iar a mun
citorilor — pe operații, fapt ce a de
terminat o creștere a productivității 
muncii cu 17 la sută. De asemenea, 
la secția ansamble sudate s-a con
ceput și realizat cu forțe proprii un 
dispozitiv de executat spire pentru 
compensatoare, ceea ce a determinat 
sporirea -productivității muncii cu 
circa 30 la sută. Tot pentru urgen
tarea livrării produselor destinate

restanțelor. Așa s-a hotărit, bunăoa
ră, extinderea cu incă o travee a sec
torului de coturi, unde s-au ampla
sat două prese și a inceput montajul 
celei de-a treia. în cadrul aceluiași 
sector, pentru eliminarea timpilor 
morți, printr-o reamplasare mai ju- 

a utilajelor s-a eliminat 
de încălzire a coturilor ina- 
calibrare, realizîndu-se o 
a productivității muncii de

dicioasă 
operația 
inte de 
creștere

ansamblele necesare. O altă proble
mă, deosebit de grea' — cauciucarea 
vaselor pentru industria chimică — 
și-a găsit și ea rezolvarea prin în
ființarea unui sector propriu de cau- 
ciucare a filtrelor ionice și de sare. 
Totodată, în felul acesta, perioada de 
realizare a lucrărilor de acoperire 
anticorosivă a fost redusă cu 45 de 
zile, nemaifiind necesar transportul 
cu trailerele al produselor — majo-

depinde mult de unitățile colaboratoare
La întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău

exportului, la propunerea comuniș
tilor din organizațiile de bază de Ia 
montaj greu, din cadrul secțiilor ds 
cazangerie grea și subansamble su
date, programul de lucru a fost mă
rit cu o oră. In general, măsurile 
luate ne dau garanția recuperării în 
timp cit mai scurt a restanțelor.

Ca metodă practică de urmărire a 
Îndeplinirii programului de lucru 
prevăzut, șefii secțiilor din cele două 
fabrici se întîlnesc zilnic, la înce
perea și sfîrșitul fiecărui schimb, în
tr-o scurtă ședință. Cu acest prilej 
se analizează stadiul realizării fiecă
rui produs în parte, se stabilește o 
eșalonare a urgentelor și priorități
lor atît în aprovizionarea cu mate
rii prime, cît și în execuție. De aici, 
din aceste analize au reieșit și alte 
acțiuni ce trebuie întreprinse pen
tru recuperarea cît niai grabnică a

15 la sută și importante economii de 
gaze naturale. De asemenea, prin în
ființarea unui nou punct de verifi
care „Roentgen" a îmbinărilor suda
te de la compensatoarele spiralate, la 
secția ansamble sudate s-au elimi
nat „locurile înguste" de pe fluxul 
tehnologic, realizîndu-se numai la 
aceasta operație o economie de 45 de 
minute la fiecare produs.

în ansamblul măsurilor luate pen
tru onorarea integrală a contractelor 
la export se înscriu și cele referi
toare la îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale. Din analizele efec
tuate a rezultat că cele mai multe 
greutăți se intimpinau în asigurarea 
unor subansamble de la alte între
prinderi colaboratoare din țară. De 
aceea, conducerea unității a hotărit 
să înființeze o microturnătorie, în 
care se realizează cu forțe proprii 
circa 70 la sută din reperele și sub-

ritatea agabaritice — Ia o unitate 
specializată din București. Iată de ce, 
acum ar fi necesar să se reglemen
teze și problema aprovizionării cu 
cauciuc plastic. Subliniem acest lu
cru deoarece in primul trimestru al 
anului întreprinderea de utilai teh
nologic din Buzău a primit doar 3 
tone de cauciuc-plastic din cele 24 
tone contractate.

în vederea reducerii numărului de 
colaborări, îndeosebi cu unități afla
te la distanțe foarte mari, in cadrul 
fabricii de utilaj metalurgic a fost 
pusă in funcțiune o nouă capacitate 
de producție a pieselor forjate și 
s-au găsit soluții eficiente pentru 
eliminarea pierderilor de metal, 
adaosurile de prelucrare fiind foar
te mici. Totuși, eforturile proprii ale 
colectivului pentru recuperarea res
tanțelor și realizarea ritmică a pla
nului la producția fizică și export, la

un nivel calitativ superior, trebuie 
să fie mai bine susținute și de fur
nizorii de materii prime și materia
le. întreprinderea dispune de tehno
logii de virf, de oameni bine pregă
tiți profesional, care printr-o mobi
lizare exemplară sint hotărîți să re
cupereze grabnic restanțele, practic 
pină la sfirșitul lunii mai, așa cum 
s-a stabilit la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. Dar pen
tru aceasta trebuie să se asigure, și 
baza tehnico-materială necesară.

Iată de ce supunem atenției facto
rilor de resort citeva probleme care 
trebuie urgent rezolvate. în primul 
rind. Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini trebuie să stabileas
că de urgență furnizorul sau furni
zorii pentru 2 000 de motoare electri
ce și 11 000 de rulmenți de diferite 
tipodimensiuni, produse absolut ne
cesare fabricii de utilaj metalurgic, 
dar care nici nu au fost contractate. 
Apoi, furnizorii de materii prime1 și 
materiale trebuie să ia toate măsu
rile ce se impun pentru respectarea 
obligațiilor contractuale ce le revin. 
Restanțele acumulate însumează 1 212 
tone tablă la Combinatul siderurgic 
Galați, 
derea de țevi 
rești, f" ' . ____ _____
derea de țevi din Roman, 100 seturi 
robineți la întreprinderea de utilaj 
petrolier din Tirgoviște ș.a. După 
cum ne-a precizat inginerul Con
stantin Tudose, directorul comercial 
al întreprinderii, toate aceste pro
duse au fost contractate din timp și 
au avut termene de livrare in tri
mestrul I ai anului. Avind in vedere 
că îndeplinirea integrală a planului 
la producția fizică și export depinde 
de livrarea acestor materii și mate
riale, întreprinderea de utilaj teh
nologic Buzău așteaptă un răspuns 
prompt, prin fapte, din partea uni
tăților colaboratoare.

403 tone țevi la întrepriri- 
' ' „Republica" Bucu-

500 tone țevi la Intreprin-

Stelian CH1PER
corespondentul „Scînteii
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„INVĂȚAȚI, MUNCIȚI, MUNCIȚI Șl INVĂȚAȚI" - 
iată îndemnul-făclie, îndemnul-stindard pe care to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU l-a adresat, de la 
înalta tribună a Congresului al Xill-lea al partidului, 
tineretului României socialiste. Un îndemn pătruns — 
ca întreaga activitate a partidului nostru, a secre
tarului său general — de înalta grijă față de creșterea 
și formarea tinerei generații a țării, față de răspunde
rile ei pentru prezentul și viitorul patriei. Un îndemn 
pe care organizația revoluționară de tineret, Uniunea 
Tineretului Comunist, l-a situat și îl situează, sub în
drumarea organizațiilor de partid, in centrul întregii 
sale activități.
• Cum se materializează în practică această chema
re ? Ce ecouri a avut și are ea in rindul tinerei gene
rații a patriei ? lată întrebări cit se poate de firești 
pentru o anchetă pe această temă pe care am orga
nizat-o in preajma Forumului tineretului, care iși des
chide astăzi lucrările in Capitală.

Răspunsurile din această pagină se constituie ele 
insele intr-un autentic dialog tineresc, revoluționar, 
despre organizațiile Uniunii Tineretului Comunist și 
importanta lor misiune in etapa actuală a dezvoltării 
patriei noastre socialiste.

Munca - valoarea supremă

a tinereții
MUNCIȚI ȘI INVĂȚAȚI. Un 

prim argument mai larg, mai 
concret al modului în care tine
rii țării dau viață îndemnului 
de a munci și învăța, ne este 
relevat de tovarășul Gheorghe 
Abutnăriței, secretarul comite
tului U.T.C. din întreprinderea 
de autocamioane Brașov. „Nu 
cred că există o îndatorire mai 
importantă pentru un tînăr de- 
cît aceea de a răspunde printr-o 
contribuție activă, competentă, 
de înaltă calitate, la imperati
vele economico-sociale ale eta
pei actuale a construcției socia
liste. la orientările și chemările 
secretarului general al partidu
lui, de a așeza țara — prin 
mutica noastră, a tuturor — pe 
coordonatele progresului și ci
vilizației. Adică, de a fi pre- 
zenți în permanență prin mun
ca. prin priceperea și elanul 
nostru în primele rînduri ale 
înfăptuirii politicii partidului, 
în primul rind, a obiectivelor 
sale privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării. în mod 
concret, în îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan. în 
creșterea .productivității muncii, 
reducerea consumurilor energe
tice, de materii prime și ma
teriale. în perfecționarea con
tinuă a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, in realiza
rea sarcinilor la export se ma
nifestă cel mai direct, cel mai 
eficient răspunderea tinerilor 
pentru destinul țării, pentru vii
torul ei comunist11. în sprijinul 
ideii sale, secretarul comitetu
lui U.T.C. aduce un singur e- 
xemplu din faptele de muncă 
ale celor aproape 9 000 de ute- 
ciști ai întreprinderii: economi
sirea, în cadrul Întrecerii utecis- 
te „Tineretul — factor activ în 
realizarea obiectivelor deceniu
lui științei, tehnicii, calității și 
eficienței", a unor importante 
cantități de materii prime și 
materiale, recondiționarea și va
lorificarea unor scule, piese și 
subansamble, containere care în 
primele patru luni ale acestui 
an se ridică la peste 1 milion 
de lei".

Astăzi, generația crescută, for
mată și educată prin muncă și 
pentru muncă în ultimele două 
decenii — cele mai fertile din 
întreaga noastră istorie, perioa
dă pe care cu legitimă mindrie 
patriotică o numim, după nu
mele ctitorului ei genial, „Epo
ca Ceaușescu" — onorează prin 
fapte condițiile minunate crea
te pentru a deveni o forță im
portantă în construcția socialis
tă și comunistă a patriei. „A fi 
în primele rînduri ale muncii, 
acolo unde este nevoie, acolo 
unde ne cheamă partidul, este 
nu numai o insuflețitoare devi
ză. ci o realitate care exprimă 
răspunsul nostru, al tinerei ge
nerații — subliniază și ingine
rul Constantin Mitrică. secre
tarul comitetului U.T.C. de pe 
Șantierul tineretului Bistra-Po- 
iana Mărului din Munții Poiana 
Ruscăi. Economia națională aro 
nevoie imperioasă de mai mul
ti energie electrică care. în fi
nal. să asigure independența 
țării noastre din acest punct de 
vedere. „Să facem totul pentru 
creșterea producției de energie 
electrică", ne-a chemat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului.. Pu
tea să nu aibă ecou o asemenea 
chemare patriotică în rindul 
nostru ? Firește că nu. La Po
iana Mărului se construiește un 
baraj și o hidrocentrală de 
140 MW. un baraj de beton pe 
Rîul Rece și o hidrocentrală de 
40 MW la Rusca — Taragova, 
mai multe microhidrocentrale și 
o mare uzină electrică la Tumu 
Ruieni. Lucrări grele, lucrări 
aspre pe văi și creste de munte.

Suportul afirmării-

inalta pregătire 

tehnico-profesională
INVĂȚAȚI ȘI MUNCIȚI. To

varășa Mihaela-Maria Roman, 
președinte al Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din 
Centrul universitar Tg. Mureș, 
nu simte nevoia unei pregătiri 

Cine se înfruntă bărbătește cu 
asemenea dificultăți 7 în primul 
rînd, tinerii. Virsta medie a co
lectivului nostru este de 25 de 
ani. Ce facem ? Mutăm munte
le punîndu-1 în calea apei, con
struind un baraj de 125 metri 
înălțime, cu o lățime la bază 
de 500 metri. Volumul de anro- 
camente — 7 milioane mc. Cel 
al viitorului lac de acumulare
— 90 milioane mc apă. Dacă 
este greu ? Sigur că este. Dar 
aceasta este una din marile și 
frumoasele noastre satisfacții — 
aceea de a ști că prin muncă 
contribuim la progresul patriei 
noastre socialiste".

„Ceea ce dimensionează as
tăzi contribuția organizațiilor de 
tineret, sub conducerea organi
zațiilor de partid, la efor
tul constructiv, la uriașul po
tențial de forțe creatoare ce se 
manifestă de-a lungul și de-a 
latul țării, schimbîndu-i, înfru- 
musețîndu-i în permanentă în
fățișarea, este, fără îndoială, ro
mantismul revoluționar al tine
retului", afirmă și argumentează 
tinărul Valentin Maxim, inginer 
la secția mecanică grea a între
prinderii constructoare de ma
șini Reșița. „Pentru noi, munca, 
munca de înaltă calitate și com
petență, de înaltă eficiență, pe 
terenul fertil și generos al căreia 
ne împlinim ca oameni, ca gene
rație. reprezintă o stare de con
știință, un răspuns permanent, 
responsabil și avintat dat în- 
flăcăratelor îndemnuri ale se
cretarului general al partidului. 
Această stare aici, la noi. se ex
primă prin contribuția celor 
6 000 de uteciști la realizarea 
echipamentelor complexe pen
tru cele patru platforme de fo
raj maritim, motoare diesel de 
diferite puteri pentru locomo
tive și nave fluviale sau mari
time. utilaje hidroenergetice cu 
care s-au echipat cetățile lu
minii de pe Olt și Bistrița, 
Sebeș sau Porțile de Fier II, 
echipamente pentru viitoarele 
centrale atomo-nucleare. Și încă 
ceva fără de care tabloul cali
tativ al muncii nu ar îi com
plet : valoarea deseori de uni
cat și de performantă mondială 
a produselor realizate".

MUNCIȚI ȘI INVĂȚAȚI. Ar
gumentele unui alt Interlocutor, 
Doina Vasilescu, președintele 
C.A.P. „Ogorul Nou" din.Pecica
— Arad, se impun cu deosebire 
atenției. Și aceasta pentru că. 
anul trecut, pentru rezultatele 
obținute de cooperatorii de aici, 
atît cooperativa agricolă cit și 
președintele au fost distinși cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste. „Mulți tineri — ne 
spune dînsa — au adus o con
tribuție hotărîtoare la obținerea 
unei producții record pe țară la 
griu (8 365 kg la hectar) și la 
cele peste 20 tone știuleți de 
porumb la hectar. Mie îmi vin 
însă in minte acum, la întîm- 
plare, tinerii' uteciști Aurelia și 
Pavel Sedlac. Soț și soție, cei 
doi ingineri sînt amîndoi șefi 
de fermă".

— Ca Erou al Muncii Socia
liste credeți că din rindul tine
rilor din cooperativă se vor mal 
„naște" — ca să ne exprimăm 
așa — noi Eroi ai Muncii So
cialiste ?

— Cred că da. Avem tineri 
minunați, destoinici. Noua re
voluție din agricultura româ
nească, înfăptuirea marilor o- 
biective stabilite pentru noi de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului nu mai pot fi realizate de- 
cît cu oameni bine pregătiți, cu 
o înaltă conștiință profesională, 
patriotică. Iar tinerii din coope
rativa noastră — de la meca
nizatori pînă la specialiști — 
au tocmai asemenea calități.

prealabile pentru a aborda a- 
cest subiect. „Am proaspăt în 
memorie — ne spune dînsa — 
bilanțul activității desfășurate 
de studenții comuniști în acest 
an și, evident, în cinstea foru

mului comunist al tinerel gene
rații, Congresul al XII-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist. 

s> Niciodată în' istoria sa învăță- 
mîntul superior românesc n-a 
fost atît de organic legat — da
torită orientărilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu — de 
practică, de viață. încît pot spu
ne că cerința de a învăța și de 
a munci este, practic, o axiomă. 
Bunăoară, in cadrul institutului 
de subingineri, unde peste 420 
de tineri români, maghiari și de 
alte naționalități iși desăvîrșesc 
pregătirea la cursurile serale, 
învățătura și munca formează
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SUB COMUNISTĂ STEA
Primăvară, fără țărmuri, a speranței roditoare 
Matcă zămislind lumină, tîmplă sprijinind fintîni, 
Spic de grîu visînd mireasma dintr-o pîine viitoare, 
Vatră a ființei noastre și-a credinței de stăpîni.

Inimă veghind prin veacuri somnul ierbii secerate 
Și dăruirea nemuririi de la cel dinții cuvint

Patrie cu trup de miere, patrie cu zări curate, 
Sprijinită-n cer cu zborul și cu sevele-n pămînt.

Stăruința ta-n iubire, după legea omeniei, 
Lumii-ntregi înfățișează un popor fără amurg 
Și-n Partid fiind cuprinsă nemurirea României, 
Dinspre steaua lui spre țară comuniste seve curg.

George ȚĂRNEA

un tot unitar, care are efecte 
— așa cum demonstrează via
ța — de-a dreptul spectaculoa
se. Bun muncitor în produc
ție, studentul Dorin Ștefan 
de la secția electromecanica 
tehnologică a conceput — aju
tat de cunoștințele asimilate 
în facultate — un redresor mo
nofazat în punte semicomandă 
pentru excitarea mașinilor sin
crone. Beneficiarii concreți ai 
ideii-inovație — cele două com
binate chimice din Tg. Mureș și 
Tîrnăveni. Beneficiar în an
samblu — economia națională. 
Alți doi studenti. Andrias Șan- 
dor și Petred Gyongy de la sec
ția tehnologia construcțiilor de 
mașini, au dat viață. în pre
mieră pe tară, unei alte idei 
îndrăznețe : determinarea pe 
cale grafică a probelor sculelor 
ce lucrează prin metoda gene
rării.

As putea da multe alte exem
ple care să releve cu cită pa
siune. cu cit spirit revoluționar, 
răspund studenții centrului 
nostru, ai tării în general. în
demnului de a învăța șl de a 
munci. Mă opresc numai la 
unul. Studenții de la Institutul 
de medicină și farmacie au pre
zentat la recenta sesiune a 
cercurilor științifice peste 170 
de lucrări. Dacă numărul lor în 
sine nu spune prea multe, fap
tul că 6 din ele au obținut pre
miul I pe tară arată că învăță
tura si munca sînt orientate nu 
spre rezultate obișnuite, medii, 
ci spre performanță".

MUNCIȚI ȘI INVĂȚAȚI — 
iată îndemnul care, la scara 
unui municipiu, precum Cluj- 
Napoca, în care iși desfășoa
ră activitatea în cadrul pro
ducției și învățăturii aproa
pe 100 000 de tineri, se re
găsește — prin grija orga
nizațiilor Uniunii Tineretului 
Comunist — in toată profunzi
mea și eficienta lui. Tovarășul 
Ungvari Sigismund, președin
tele Consiliului tineret muncito
resc al Comitetului municipal al 
U.T.C.. argumentează — cu fap
te și cifre ca in orice demonstra
ție — această realitate din viata 

tineretului patriei noastre. „în 
cadrul «Săptămînii științei și 
tehnicii tineretului clujean», 
manifestare dedicată celui de-al 
XII-lea Congres al U.T.C. — 
afirmă interlocutorul — tinerii 
din aproape toate unitățile in
dustriale ale municipiului nos
tru au prezentat comunicări și 
referate, s-au angajat intr-un 
veritabil dialog al noului, al cu
tezanței și spiritului revoluțio
nar. care s-a dovedit deosebit 
de fructuos. Prin maturitate și 
îndrăzneală, prin soluțiile pro
duse pentru rezolvarea unor 
probleme economice de strin
gentă actualitate pentru unități 
industriale ca „Unirea". Combi
natul de utilai greu. întreprin
derea de electronică industrială 
și automatizări ș.a.“..

Cultivarea pasiunii și răspun
derii tinerilor pentru creșterea 
competentei profesionale, pentru 
însușirea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii este un 
obiectiv de cea mai mare în
semnătate pus de partid în fața 
organizațiilor U.T.C. și pe care 
— asa cum am reținut din con
vorbirea cu interlocutorul nos
tru — organizațiile U.T.C. le 
traduc In viată prin modalități 
cit mai diverse, cit mai eficien
te. menite să se adreseze nu 
numai vîrfurilor. numai unei 
categorii medii, ci tuturor tine
rilor. Pentru că. așa cum subli
niază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o tară cu tineri bine 
pregătiți profesional si politic 
are viitorul asigurat. Edificator 
în acest sens este faptul că în 

municipiul Cluj-Napoca. prin 
grija organizațiilor U.T.C.. iși 
desfășoară activitatea 12 politeh
nici muncitorești — adevărate 
„rampe de lansare a noului" — 
că peste 28 000 de tineri au fost 
și sint cuprinși în cursuri de 
calificare și perfecționare a ca
lificării profesionale, că la faza 
de masă a concursurilor si olim
piadelor pe meserii au partici
pat peste 35 000 de tineri, că ac
țiunea „Știință-tehnică-produc- 
ție". care stimulează preocupă
rile tinerilor pentru tehnică, 
pentru nou. înscrie, sub stindar
dul ei. mii. de participant.

„Acum, în preajma Forumu
lui tineretului. Congresul al 
XII-lea al U.T.C. — ne spune 
In încheiere interlocutorul — 
cind facem și bilanțul activității

Prin tinerii țării-

tinerețea mereu revoluționară

a partidului
MUNCIȚI ȘI IMVĂȚAȚI. Ar

gumentele tovarășului Dumitru 
Nagîț, secretar al Comitetului 
municipal de partid Iași, se 
esențializează. Ele ilustrează 
modul în care, muncind și în- 
vățind, tinerii sînt crescuți și 
promovați in munci de răspun
dere.

— Dacă nu am sta de vorbă 
în acest birou, care aparține 
Comitetului municipal de partid 
Iași, am avea impresia că sin- 
teti. în continuare, activist al 
Uniunii Tineretului Comunist.

— Vă asigur — ne spune dîn- 
sul — că această impresie ar 
putea fi multiplicată în orice 
județ al tării. Partidul nostru a 
privit și privește Uniunea Ti
neretului Comunist nu numai 
ca pe un vlăstar al său, pe ca- 

desfășurate de organizațiile 
U.T.C. din municipiul nostru 
pentru educarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerei genera
ții. cînd ne raportăm întreaga 
activitate la îndemnul generos 
adresat nouă, tinerilor, de secre
tarul general al partidului, de a 
învăța și munci, de a munci si 
învăța, ne dăm seama că pe 
viitor activitatea noastră în 
acest domeniu trebuie să fie 
mai intensă și mai densă, să 
abordeze, în spirit nou, revolu
ționar. toate formele prin care 
tinerii să aibă o largă deschi-
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dere spre cuceririle științei și 
tehnicii, să deschidă ei înșiși — 
prin pasiune si îndrăzneală — 
drumurile spre domenii necu
noscute ale noului.

re-1 crește și educă, ci și ca pe 
continuatorul activității sale, ca 
pe schimbul său de mîine. Fap
tul că o bună parte din acti
viștii U.T.C., membri de partid, 
sînt promovați în rindul activiș
tilor de partid reprezintă nu 
numai un proces legic și logic. 
Prin aceasta partidul iși asigură 
mereu tinerețea sa revoluționa
ră. Iar în cazul partidului nos
tru este vorba și de materiali
zarea concepției secretarului 
■nostru general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care acordă cea mai 
mare atenție promovării tine
retului.

— Spuneți-ne, cum asigură 
Comitetul municipal de partid 
Iași materializarea în practică 
a acestui important principiu 
în conducerea politică a socie
tății noastre ?

— înainte de a argumenta pe 
larg răspunsul, aș vrea să 
apelez la un exemplu. între
prinderea de mașini agregat 
și mașini-unelte speciale Iași 
face parte din familia unități
lor tehnice de virf care pro
duc. la rindul lor. tehnică de 
virf. Unele din utilajele ce se 
realizează aici sint unicat, ade
vărate premiere naționale și nu 
o dată chiar premiere mondiale. 
Aici trebuia să numim nu de 
mult un director. Pe cine ? — 
se întrebau multi. Era nevoie 
în această funcție de un om 
care să „simtă" noul și prin 
gindire. și prin cutezanța vîrstei. 
Comitetul municipal de partid 
a propus pentru această Impor
tantă muncă pe tinărul inginer 
Constantin Gilea, șef de secție 
la Întreprinderea mecanică „Ni- 
colina". unde a activat multi ani 
și ca secretar al comitetului 
U.T.C. din această unitate. Și 
n-am greșit. Alături de specia
liștii cu experiență din condu
cerea întreprinderii. precum 
Ion Ungureanu. inginerul-șef 
cu cercetarea, care in urmă cu 
20 de ani — iată încă o dovadă 
a promovării valorii — a fost 
primul student inventator din 
România, tinărul director co
munist a adus în conducerea 
întreprinderii nu numai spiritul 
omului care „arde" pentru nou, 
ci și capacitatea politică și pro
fesională de a discerne noul nu 
numai în tehnică, ci și in în
tregul proces al activității de 
conducere. Ca o argumentare a 
celor spuse. în scurt timp de la 
numirea tânărului comunist ca 
director. întreprinderea ieșeană
— firește avînd în componenta 
sa multi specialiști și munci
tori competenți, cu înalt spirit 
revoluționar — a trecut la rea
lizarea unor linii automate de 
utilaje-agrggat care sînt adevă
rate „fabrici" ale construcției 
de mașini. Una dintre acestea
— linia automată pentru prelu
crat corpuri distribuitoare pen
tru instalații hidraulice — fa
bricată în premieră națională, a 
ajutat unitatea beneficiară, în
treprinderea de scule și echipa
mente hidraulice Focșani., să 
realizeze și ea o premieră na
țională : pompa automată hi
draulică sau. cum ii spun de pe

Un bilanț mereu mai bogat
Relatările din această pagină, 

chiar dacă nu au putut cuprin
de perimetrul întregii țări, se 
constituie intr-un tablou repre
zentativ t care ilustrează intensa 
activitate creatoare a tinerei 
generații a țării, modul con
cret, angajant în care s-a dat și 
se dă viață îndemnului generos, 
îndemnului patriotic al tova
rășului Nicolae Ceaușescu de 
a munci și învăța, de a contri
bui cu tot ce are mai bun, cu 
toată capacitatea de muncă și 
creație la progresul multilateral 
al patriei. Iată, ca tin ultim ar
gument, și o edificatoare sinteză.

MUNCIȚI ȘI INVĂȚAȚI. • 
Aportul tineretului patriei la 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
ale unităților economice, în
deosebi la producția fizică și 
export, prin organizarea unor 
acțiuni de muncă patriotică în 
sprijinul producției, a fost în 
1984 de peste 8,5 miliarde lei 
• în primele 4 luni din acest 
an, prin grija organizațiilor 
U.T.C., eforturile tinerilor se 
înscriu cu generozitate pe 
aceleași coordonate © Peste 
1,8 milioane de tineri au par
ticipat, în cadrul întrecerii 
uteciste „Tineretul — factor 
activ în realizarea obiectivelor 
deceniului științei, tehnicii, ca
lității și eficienței", la îndepli
nirea obiectivelor actualului 
cincinal. • în cadrul mișcării 
„Știință-Tehnică-Producție" au 
fost soluționate anul trecut 
7 600 de lucrări a căror efi
ciență economică se ridică la 
peste 3,4 miliarde lei. • Pri
mele rezultate din acest an ale 
acestei reprezentative acțiuni 
arată că există premise — prin 
apariția mai multor idei, prin 
ambiția tinerilor de a le tra
duce in viață — ca acest bilanț 
să fie depășit. • In agricultu
ră și silvicultură tinerii au par
ticipat act'iv la întreținerea 
culturilor, efectuarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, plan

lată, sintetic, un tablou al faptelor tinerei generații. 
Un tablou al prezenței sale de zi cu zi, alături de în
tregul popor, în marile bătălii ale construcției socia
liste, acolo unde este nevoie, acolo unde este mai 
greu. Un tablou al generației care își face din îndem
nul fierbinte al secretarului general al partidului „In- 
vâțați, munciți, munciți și învățați" o profesiune de 
credință, o deviză de viață și muncă, o deviză-etalon 
a spiritului său revoluționar. Un tablou al generației 
care, angajată plenar în făurirea prezentului și viito
rului comunist al patriei, își face un titlu de înaltă 
onoare din a înfăptui cu abnegație și entuziasm, cu 
dăruire și devotament chemările, îndemnurile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, adresate cu nenumărate prilejuri în cele două 
decenii ale unei epoci de mari transformări revolu
ționare, epoca inaugurată de Congresul al IX-Iea al 
partidului, epoca împlinirii marilor aspirații ale tinerei 
generații a țării.

Așa arată, așa se prezintă la Forumul său național 
tineretul României socialiste. Un tineret al muncii și 
certitudinilor, al încrederii în viitor, un tineret al cărui 
țel suprem este, urmînd înaltul exemplu comunist al 
secretarului general al partidului, de a munci și trăi 
in spirit revoluționar, de a-și consacra toate puterile, 
întreaga energie creatoare înfăptuirii politicii Parti
dului Comunist Român, înfloririi necontenite a patriei 
socialiste.

Pagină realizată de Constantin PRIESCU,
Alexandru P1NTEA și corespondenți ai „Scînteii*

acum specialiștii, pompa viito
rului. Aș putea, firește, să aduc 
în discuție multe alte nume și 
exemple de tineri promovați în 
munci de răspundere care își 
onorează, prin fapte, încrederea 
acordată și dovedesc astfel a- 
devărul indubitabil că, prin gri
ja permanentă a partidului, or
ganizația revoluționară de tine
ret — U.T.C. — este o școală in 
care se formează, la flacăra 
înaltului model comunist, și 
buni specialiști, și buni revolu
ționari. Dar in locul lor, oricit 
de convingătoare ar fi. voi re
leva — pe bază de elemente 
statistice — faptul că organiza
ția municipală de partid Iași, in 
spiritul orientărilor date de con
ducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, 
privește promovarea tineretului 
ca un principiu fundamental al 
activității sale. Argumente ? La 
ultimele- alegeri de partid. 20 
de tineri care au activat în or
ganizațiile U.T.C. au fost pro
movați ca secretari de organi
zații de bază și comitete de 
partid; aproape 70 ca instructori 
obștești de partid și de stat ; 9 
tineri îndeplinesc funcția de di
rector. 5 de inginer-șef, 9 de 
contabil-șef și aproape 100 de 
șefi de secții, servicii și birouri. 
De asemenea, circa 100 sînt di
rectori de școli sau în conduce
rea facultăților și catedrelor 
universitare. Să subliniem și 
faptul că. la ultimele alegeri, 
20 de tineri au fost învestiți de 
cetățeni cu mandatul de depu
tat în consiliul popular muni
cipal, iar unul cu mandatul de 
deputat în Marea Adunare Na
țională".

Tineretul reprezintă, așa cum 
atît de convingător evidenția 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însuși viitorul națiunii noastre 
socialiste. încrederea în tineri, 
reflectată și in promovarea lor in 
cele mai importante munci, re
prezintă ea însăiși o ilustrare a 
acestui adevăr fundamental. 
Pentru că partidul nostru îi 
crește și educă pe tineri, cum 
sublinia secretarul general al 
partidului la Congresul al XI- 
lea al U.T.C., pentru a putea să 
ducă mai departe făclia socia
lismului și comunismului pe pă- 
mîntul patriei noastre străbune.

tarea de arbori, arbuști, viță de 
vie, pomi fructiferi și puieți, 
la strîngerea și depozitarea a 
peste 8 milioane tone de pro- 
duse-agricole. 4

INVĂȚAȚI ȘI MUNCIȚI. • 
400 000 de ' tineri au participat 
în 1984, mobilizați'de organiza
țiile U.T.C., la acțiunile de 
calificare și perfecționare a 
pregătirii profesionale în ca
drul politehnicilor muncitorești 
pentru tineret și 1,5 milioane 
la concursurile profesionale și 
olimpiadele pe meserii. O Or
ganizațiile U.T.C. au contribuit 
la recrutarea, calificarea și 
perfecționarea a 6 200 de tineri 
pentru meseriile deficitare din 
agricultură și mai ales prin 
acțiuni politico-educative, la 
stabilirea unui număr cit mai 
mare de tineri la sate. • Lâ 
sfîrșitul anului școlar 1983— 
1984, procentul de promovare al 
elevilor uteciști a fost de 97,06 
la sută, față de 96,11 la sută in 
anul precedent. © Concursurile 
școlare pe meserii și pe disci
pline de învățămînt au antre
nat majoritatea elevilor de 
liceu, dintre care peste 1100 au 
fost premiați la etapele națio
nale ale acestor manifestări. • 
La formele specifice de pregă
tire politică, intre care un loc 
central îl ocupă învățămîntul 
politico-ideologic, au participat 
peste 3 000 000 tineri.

MUNCIȚI ȘI INVĂȚAȚI. 
• Planul de muncă patriotică a 
fost îndeplinit în anul 1984 în 
proporție de 120 la sută, iar pe 
cele 251 de șantiere naționale, 
județene și locale, zecile de mii 
de brigadieri au efectuat lu
crări în valoare totală de 
aproape 3,2 miliarde lei. O în 
cinstea Forumului tineretului, 
tinăra generație a țării rapor
tează că planul de muncă pa
triotică pe acest an a fost în
deplinit în proporție de 50 la 
sută.
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De la înalta tribună a 
Congresului, al XIII-lea, 
tovarășul Nicolae 
Ceatișescu a reafirmat teza 
niaterialist-dialectică potri
vit căreia in întreaga isto
rie ....poporul a fost întot
deauna făuritorul și păs
trătorul celor mai înaintate 
tradiții de artă, cultură și 
al limbii române". Toate 
comorile limbajelor artis
tice. literare. muzicale, 
plastice, sini opera unui 
mare suflet colectiv care 
este poporul nostru. In 
afara lexicului și gramati
cii nu se poate imagina 
nici o rostire poetică, topi
ca și sintaxa specifice ca 
ritm și psihologie, aria te
matică a etnogenezei, con
tinuității Si unității, luptei 
pentru independență, pro
gres național si social, toa
te acestea alcătuiesc sub
stanța primă a marilor, 
adevăratelor opere de artă 
pictate. cioplite in piatră 
sau turnate in bronz.

Acum, mai mult ca ori- 
cînd „...întreaga activitate 
tumultuoasă de transfor
mare revoluționară a țării 
oferă minunate posibilități 
literaturii și artei, creației 
de toate genurile, dind su
biecte pentru opere nepie
ritoare, care să ridice cul
tura și arta românească la 
un nivel mai înalt de dez
voltare, să contribuie Ia 
formarea conștiinței socia
liste a poporului nostru, să 
însuflețească in muncă și 
viață tinăra generație, să 
înfățișeze perspectiva, vii
torul luminos- al patriei 
noastre". Literatura, artele 
plastice și scenice, apoi 
presa, cinematografia si 
televiziunea ca mijloace 
ale comunicației de masă 
constituie cadrul spiritual 
al manifestării ideilor și 
sentimentelor, al mișcărilor 
spirituale caracteristice 
conștiinței de sine a unui 
popor. De acest cadru larg 
ai conturării dorințelor și 
voinței, aspirațiilor ideale 
proprii depind și realiză
rile materiale, devenirea 
gindului în fapte deschiză
toare de orizont nou. Dia
lectica istoriei este astfel 
alcătuită incit gindim des

„Caso cărții" din lași Foto : Gh. Viuțilă

Industria mică din județul Prahova era, cu ani in urmă, una din 
cele mai reprezentative din țară. Producția unităților sale ajunsese la 
un moment dat să depășească 1 miliard de lei anual. Se realiza o gamă 
diversă de produse — de la articole mărunte, de. uz casnic și gospodă
resc. pină la unele subansamble complexe, necesare marilor întreprin
deri din industria republicană.

După cum se știe, acum 7—8 ani. potrivit cerințelor majore ale pro
gresului economie, industria locală a fost reorganizată, adică organi
zată mai rational. în sensul că acele capacități de producție care lucrau 
în colaborare permanentă sau foarte strinsă cu industria republicană au 
trecui, firesc. Ia aceasta, la marca industrie. Cu' atit mai mult era de 
așteptat — de fapt acesta chiar a fost unul din sensurile măsurii res
pective — ca unitățile rămase in profilul industriei locale nu numai 
să-și continue, ei să-și amplifice, și incă in mod considerabil, produc
ția articolelor de uz casnic și gospodăresc, valorificind mai intens re
sursele locale, de materii prime și forță de muncă.

Cum au procedat respectivele unități din Ploiești și care este situa
ția acum ?

Mai multe răspunsuri la 
aceeași întrebare. ° -intl0du- 
cere" la răspuns poate oferi Însuși 
magazinul de prezentare din Ploiești 
al unităților de mică industrie. Ce 
găsește cumpărătorul aici ? Cîteva... 
cozi de unelte (dar nu de toate tipu
rile și dimensiunile), citeva perii de 
șters pereții, două modele de cable, 
alte cîteva-modele de coșuri de nuie
le, covoare, carpete (e adevărat, cu 
un aspect foarte frumos), sacoșe de 
piață și încă vreo citeva asemenea 
obiecle.

— Cumpărătorii solicită, bineînțe
les, și multe alte produse, cum ar 
fi săpăligi, stropitori, deschizătoare 
de sticle și borcane, jardiniere, mă
suțe pentru telefon — ne spune vin- 
zătoarea Daniela Al'iliu. Numai că 
nu am unde să Ie comand. Unitățile 
de mică industrie din județul nostru 
nu le produc.

Stăm de vorbă și cu directorul în
treprinderii .comerciale I.C.R.M. Plo
iești, loan Vlăduțiu. întreprindere 
care aprovizionează cu articole de 
uz casnic .și gospodăresc întreaga re
țea de magazine din județ. Aflăm 
că deși I.C.R.M. a solicitat indus
triei mici din Prahova să-i livreze 
pentru acest an un număr de 80 di
verse tipuri de articole, in valoare 
de citeva zeci de milioane de iei, 
unitățile de mică industrie n-au răs
puns favorabil decit pentru 3 — trei ! 
— sortimente. Despre celelalte au 
spus că nu le pot produce, deși e 
vorba de articole simple, care nu ar 
necesita dotări tehnice deosebite sau 
tehnologii complicate ; Iacalele, fă
rașe. burlane, lopeți. greble, cazmale, 
stropitori, balamale etc. Așa incit 
respectivele mărfuri se aduc de la 
sute de kilometri distanță, tot de la 
unități de mică industrie, dar tocmai 
din... Iași, Constanta, Tulcea, Galați.

pre lucruri și fapte, trecute 
sau existente, dar săvirșim 
mai intii in gind și apoi in 
fapt sau în lucru fata de 
miine a lumii. Viitorul se 
naște mai intii in mintea 
noastră și depinde de buna 
lui cunoaștere și reprezen
tare. de puterea de a făp
tui. Un gind sau o imagine 
greșită pot. conduce la un 
gest sau la o faptă greșită. 
Un mod nefericit de a 
imagina poate conduce la 
un mod nefericit de a trăi. 
Gindul cel bun și fapta cea 
bună iridreptate spre vii
torul tineretului, al copii-

artistic. cum era In Renaș
tere, acest tel a devenit 
miezul activității organi
zate, plănuite in strategii 
și tactici politice, economi
ce. culturale al întregii 
noastre societăți. Cine se 
abate de la acest tel nu 
înțelege nici sensul liber
tății. nici pe cel al rațiunii 
Științifice, al respectării 
colectivității in legitatea sa 
lăuntrică, nici sensul feri
cirii de a trăi ca un om 
intre oameni. Pentru ' a 
provoca starea înaltă a 
conștiinței, a’ o menține 
trează si nealterată, artele

Originalitate și valoare 
in creația artistică

lor -noștri, spre pacea lor 
și a lumii se cer să fie 
miezul de lumină al tutu
ror operelor de artă care-și 
merită numele. De aici 
marea, răspundere a artiș
tilor fată de prezent și 
viitorime.

Libertatea artistului în
cepe din momentul înțele
gerii locului și misiunii 
sale în lume. Adevărul 
vieții, realitatea ca sursă 
de inspirație sînt prima 
valoare și primul impuls 
al artei. Cum bine gindeau 
luminiștii. nu se cunoaște 
o frumusețe mai mare de- 
cit adevărul. Adevărul vie
ții este valoarea supremă 
în jurul căreia se clădesc 
toate marile filosofii des
pre viată ca izvor si cri
teriu valoric. Valoare' uni
că. dată omului pentru a-si 
realiza libertatea și ferici
rea. o viață trăită frumos, 
adevărat. în deplinătatea 
realizărilor este singurul 
tel demn de urmat al uma
nismului revoluționar. Din 
deziderat utopic, literar-

se cere să o aibă in miezul 
lor ca o flacără veșnic vie.

Libertatea si umanismul 
coincid in mod fericit. De 
fapt fericirea și libertatea 
sînt sinonimia dorinței, 
aspirației cu înfăptuirea 
idealului propus. Spre ase
menea momente pot con
duce conștiințele politice și 
artistice inalte. deopotrivă 
cu mijloacele științifice și 
tehnice. Cum operăm cu 
acestea din urmă asupra 
naturii, tot. astfel concep
tele politice și artistice 
bine aplicate schimbă fe
ricit natura socialului, con
diția umană. Realități noi. 
superioare, nu se pot naște 
decît din cunoașterea pro
fundă și puterea de a mo
difica vechile realități. De 
aceea se cere ca „sursa de 
inspirație să fie izvorul 
viu al muncii, al vieții po
porului nostru, nu ulcioa
rele, chiar aurite, care pot 
deforma realitățile. A sorbi 
apa nu din ulcioare, ci clin 
izvoarele limpezi, dătătoare 
de viată, constituie — și

Oradea, Cluj-Napoca. Baia Marc; 
cheltuindu-se sume imuortante cu 

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

Marile posibilități de progres 
ale industriei mici

• Oferta de articole casnice și gospodărești — între cerințe și realități • De ce se aduc 
produse de la sute și sute de kilometri ? • O mai mare operativitate în asimilarea 

noilor produse

transportul si manipularea fiecărui 
conteiner.de marfă.

— De ce nu realizați pe plan local, 
cu forțele locale produsele solicitate 
pe piața locală ? — l-am întrebat pe 
directorul întreprinderii județene de 
prestări-servicii și producție indus
trială, Constantin Negrilă, care coor
donează activitatea unităților de mică 
industrie din subordinea consiliilor 
populare. Multe asemenea produse 
se realizau — și incă in cantități în
destulătoare și de bună calitate — 
eu ani în urmă in industria praho
veana.

— Că să invoc dificultăți tehnolo
gice, n-ar avea rost, pentru că așa 
ceva, practic, nu există.

— Atunci ?

va constitui Întotdeauna — 
singura sursă adevărată de 
Inspirație pentru toți crea
torii de artă ai patriei 
noastre...". Si iarăși ne in- 
tîlnim cu gindul lui Leo
nardo da Vinci că cei care
preferă să-i copieze pe 
maeștrii cei mari. în loc. să 
meargă direct la natură, la 
viața reală, la sursă... nu-și 
merită numele de artiști. 
Orice libertate presupune 
o restricție elementară, 
anume aceea de a nu fi 
sclav al modei sau al mo
delelor elaborate de alții. 
A fi liber ca artist înseam
nă a te autoexprima, nu 
a te supune și a copia de 
la alții. Prima condiție a 
valorii este autoexprimarea, 
in raport cu o experiență 
proprie de viață, cu o ca
pacitate unică, incontunda- 
bilă. de a formula ideile și 
stările afective intr-un stil
propriu. Abia apoi vine 
condiția circulației valorii.

Numai valorile originale 
in plan individual și națio
nal, numai individualitățile 
stilistic bine conturate, in- 
confundabile. demne de a 
li imitate, dar inimitabile, 
au vocația de a circula ca 
valori universale. își do- 
bîndesc această supremă 
libertate in mod firesc și 
legitim. La o asemenea su
premă libertate, numită 
originalitate, prin surse 
proprii de inspirație, la o 
asemenea ambiție creatoa
re de stil propriu, la o ie
șire din metode și șabloa
ne anterior alcătuite in
tr-un imperiu al frumuse
ții sau altui, la o afirmare 
de sine a unei frumuseți 
întemeiate pe asimilarea 
tradiției de profundă cu
noaștere a vieții acestui 
popor și a aspirațiilor sale 
indreptățite prin nobilă 
strădanie îndeamnă priel
nic și prietenos gindul 
înalt al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, oe toți 
acei care pot. prin voință 
dat si prin remarcabil ta
lent. să fie exponentii con
științei noastre sociale în 
elevat plan artistic.'

Radu NEGRUy

Un răspuns care... nu 
răspunde la nimic. Ca răs_ 
puns, ni se furnizează o explicație 
potrivit căreia de vină ar fi... ma
rile întreprinderi ale industriei repu
blicane, care, atunci cind au preluat 
vechile unități ale industriei locale, 
n-au continuat să producă și artico
lele mărunte de uz casnic și gospo
dăresc. Un răspuns care denotă ne
înțelegerea esenței și scopurilor mă
surilor luate. E drept, ni se înfăți
șează și unele perspective mai opti
miste : aflăm de la același interlo
cutor că „de vreo 5 ani. o dată cu 
reînființarea întreprinderii locale de 
mică industrie, se încearcă să se re
facă ceea ce s-a neglijat pe parcurs". 
Dar oare ce se tot „încearcă" atit 
timp, de 5 ani de zile ? Se așteaptă 

cumva rezultatele unor cercetări de 
laborator, de inginerie tehnologică 
sau al unor investigații cibernetice 
pentru a se inventa... făcălețul 6au 
fărașul ? în 5 ani și chiar mai rapid, 
se ■ asimilează și se realizează pro
duse de inaltă tehnicitate, cu tehno
logii avansate cum, desigur, nu 
este cazul solicitărilor și profilului 
micii industrii.

De a'ltfel. semnificative pentru spi
ritul de „mobilizare", pentru „ope
rativitatea" cu care se acționează 
sint și prevederile de creștere sta
bilite pentru acest an. comparativ cu 
1984, la producția mărfurilor desti
nate fondului pieței. Cu cît credeți 
că va crește această producție pen
tru a putea acoperi serioasele rămî-

Oamenii locului la temelia vieții culturale
Călătorul sosit tn Topoloveni pe 

vechiul drum național dinspre 
București trăiește inevitabil șocul 
ineditului, chiar dacă a mai tre
cut pe aici tn urmă cu 5—10 sau 
mai multi ani. Șoseaua cu binecu
noscutul ei pod Îngust, care făcea 
un cot așa de brusc incit nu pu
tini motocicliști au poposit tn zidul 
cu aspect'de contrafort al unei con
strucții mai vechi, și-a schimbat 
alura, devenind largă, frumos arcui
tă spre perspectiva de azi a ora
șului, cu centrul lui cochet și tinăr 
de numai... patru ani. flancat de 
blocuri fericit gîndite și încadrate 
ip peisajul de sub dealurile cu vii. 
care parcă string ca intr-o palmă 
ocrotitoare micul oraș. . Surpriza a 
fost mare, deși locurile îmi erau 
de mult cunoscute, aproape fami
liare și poate tocmai de aceea s-a 
impus stăruitor. Au contribuit poa
te și lămuririle oferite de prima
rul orașului. Nina Geantă, care 
ne-a atras atenția că primul bloc 
s-a înălțat aici in 1980 pentru ca 
acum in cele peste 1 000 de apar
tamente noi să locuiască o bună 
parte din cei 8 000 de locuitori. Tre
cerea in. revistă a peisajului eco
nomic și social ne-a dovedit că 
forța orașului depășește cu rhuit 
obișnuitul cu cele două Întreprin
deri republicane : întreprinderea 
de supape și-bolțuri și întreprin
derea de prelucrare și industriali
zare. a legumelor și fructelor, un 
puternic sector artizanal și unul 
agricol, deopotrivă arabil, viticol și 
legumicol.

Panorama înnoită a orașului are 
Insă și alte dimensiuni, mai puțin 
spectaculoase, dar nu mai puțin im
portante. Și primarul orașului a 
dat la iveală un album, din care 
a scos o fotografie : „Aici sînt eu ! 
și a indicat o figură printre zecile 
din fotografie. Pină de curînd am 
făcut parte din corul casei de cul
tură, de la a cărui înființare am 
sărbătorit anul trecut 75 de ani. 
Pe aici au trecut generații de iubi
tori ai muzicii corale din Topolo
veni și putem să spunem că viața 
noastră culturală este rezultatul 
precumpănitor al strădaniilor oa
menilor locului".

Cele relatate, coroborate cu ob
servațiile nemijlocite asupra feno
menelor culturale, argumentează 
existența unui puternic efect psi
hologic de participare a oameni
lor din centrele urbane, mici la 
susținerea și întărirea unei vieți 
cult.ural-artistice proprii, cît mai 
variată, păstrînd unele tradiții ru
rale, dar totodată deschise înnoiri
lor. O cercetare de sociologie cul
turală ar pune, probabil, mai bine 
în evidentă acest fenomen, cu ex
plicațiile științifice de rigoare. însă 
dintre acestea nu pot să lipseas
că pasiunea și dăruirea, voința ge
nerală de a face să se afirme ta
lentele spirituale, aflate din plin 
la oamenii locului. Sprijinite și de 
o bază materială în creștere, prin 
existența unui club, a .unui cine
matograf, un cămin cultural nou la 
Țigănești, cu toate că lipsa unei 
case de cultură corespunzătoare se 
face simțită, virtuțile oamenilor de 
aici sînt puse în valoare prin mij
loace și forme tot mai complexe, 
țintind succcesul de performanță. 
Secretarul adjunct cu propaganda, 
șubinginerul Nicolae Stoica, consi
deră că viabilitatea actului cultu
ral se află în solida lui așezare In 
instituții și întreprinderi, în școli 
și unități agricole. Brigada artis
tică de la întreprinderea de supape 
și bolturi, deși înființată doar de 
trei ani, a urcat pe treptele cele 
mai înalte ale „Cîntării României". 
Ion Sinea, tehnician. Traian Tăbir- 
cea. desenator tehnic. Smaranda 
Teodora, distribuitor, sînt numai 
cîțiva din cei 12 membri ai bri
găzii, prezenți cu spectacole în ha
lele de producție, în cămine cultu
rale, la manifestări ample sau în
micile săli din împrejurimi, incit
prezența lone simțită ca un fapt 
deosebit în yiața localității. Tot 

neri în urmă ? Cu 1 milion lei, îneît 
se va ajunge de la mărfuri de 29 
milioane lei la... 30 milioane lei. Un 
asemenea ritm este nesemnificativ 
pentru un județ ca Prahova, care 
dispune de posibilități largi de ma
terii prime locale, de forță de mun
că calificată, de o .ridicată capaci
tate tehnologică.

Și totuși, care sînt per
spectivele ? Ind'catiile conduce
rii de partid în privința dezvoltării 
micii industrii sint clare. Pretutin
deni. în toate județele, consiliile 
populare au obligația să se ocupe de 
organizarea unităților capabile să 
pună în valoare resursele locale de 
materiale și forță de muncă, pentru 
a putea asigura o cit mai bună apro

vizionare a pieței locale cu mărfuri 
de cerere curentă și pentru a asigu
ra, totodată, disponibilități la export. 
Este firesc și pe deplin necesar din 
punct de vedere al eficienței econo
mice ca ceea ce se poate realiza pe 
plan local să se producă în unități 
locale, cu forțe locale, și numai a- 
cele produse a căror realizare depă
șește potențialul local să fie aduse 
din alte județe. Acesta este de alt
fel însuși scopul principal al princi
piului autoaprovizionârii In profil 
teritorial, cu egală valabilitate și 
pentru produsele agroalimentare, și 
pentru cele nealimentare. Desigur, o 
asemenea concepție de organizare 
nu presupune promovarea autarhiei, 
trecerea județelor la o dezvoltare 

astfel stat așteptați și prețulți 
membrii grupului vocal de la în
treprinderea „Muncitoarea", grun 
condus de muncitorul Ionel Molse, 
unde vocile dăruite ale grupului 
sau a unei soliste ca Doina Doagă 
fac să răsune pe scenă minunatul 
și autenticul folclor argeșean. La 
I.P.L.F. formația de dansuri popu
lare susține consecvent programe 
de bună calitate, unde sînt etalate 
o parte din bogatele cusături popu
lare din zonă, expuse de altfel, pe 
larg, tn expoziția de artă plastică 
și artizanat a cooperației meșteșu
gărești. Și la căminul, cultural de 
la Țigănești, aparținînd de oraș, 
s-a Căutat să se dezvolte genuri 
specifice, intre care se remarcă 
grupul vocal de copii prin reperto
riul de colinde și obiceiuri laice.

Preocuparea pentru crearea și 
menținerea in activitate permanen
ta a unor formații artistice în în
treprinderi și instituții asigură baza 
mișcării artistice de amatori și în
tărește rolul educativ al activității 
culturale. Oamenii simt că tot ce 
se face aici emană din interiorul 
colectivelor, reprezintă ecoul succe
selor și căutărilor lor. aduce în 
prim-plan pasiunea și talentul uno
ra dintre ei. Totodată, acestea asi
gură un larg domeniu de selecție 
pentru activitățile la nivelul orașu
lui, puse sub egida casei de cul
tură, permit concentrarea in for
mații, acțiuni și activități repre
zentative a tot ce are mai bun lo
calitatea.

Corul casei de cultură pe 4 voci 
cu peste 70 de membri este un fel 
de emblemă culturală la Topolo
veni. Multiplu laureat la Festiva
lul național „Cintarea României", 
cunoscut dincolo de fruntariile ju

Examenul conștiinței
Nu demult, tntr-un sat situat 

undeva în cirnpia apuseană a Româ
niei, s-a produs, in cadrul generos 
al Festivalului „Cintarea Româ
niei". un -eveniment cultural cu 
semnificative reverberații în în
treaga tară : festivalul inter jude
țean de satiră și umor „Gura satu
lui", la care, invitat fiind, am avut 
posibilitatea să intru in contact 
nemijlocit cu o realitate umană ce 
mi se pare semnificativă. început 
prin vernisarea expoziției de cari
catură și pictură naivă și conti- 
nuînd cu spectacole de brigadă, tea
tru nescris, grupuri de satiră și 
umor, microrecitaluri individuale, 
festivalul a ținut întreaga suflare a 
localității sub semnul hazului sănă
tos. popular, mustind de vigoare 
morală, punînd în evidentă încă și 
încă o dată adevărul că sîntem un 
popor cu ample disponibilități su
fletești, practicând vorba de spirit 
ori de cite ori ea destramă o situa-: 
tie anacronică, amendează o stare 
de lucruri in care principiile bunu
lui simt, dar și principiile de viață' 
ale societății socialiste sînt ultra
giate, ori de cîte ori mai mici sau 
mai grave destabilizări morale se 
ivesc, uneori surprinzător, în mij
locul nostru. Festivalul de la Macea 
a pus în evidentă umorul popular, 
spiritul satiric de la nivelul „cel 
mai de jos". în sensul că nartici- 
panții au adus cu ei spectacole ale 
căminelor culturale preocupate de 
deficientele concrete ale producției 
agricole (brigăzile din comunele 
Dridu — Ialomița ; Laza — Vaslui. ; 
Macea — Arad etc.)., unele proble
me de moralitate cetățenească (că
minul cultural din comuna Holod 
— Bihor, teatru nescris), au persi
flat superstițiile care mai întunecă 
unele minți (teatrul nescris din 
sătul Banc — Hunedoara). Toate 
aceste formații, dar încă multe

exclusiv In funcție de interesele lo
cale sau trecerea fiecărui județ la 
o producție cvasigenerală, pentru în
tregul necesar de mărfuri. Cerința 
autoaprovizionării se referă doar la 
acele produse care se pot realiza pe 
plan local și pentru care se asigură 
o eficiență economică corespunză
toare. Ceea ce în cazul micii indus
trii înseamnă, în primul rind, reali
zarea articolelor mărunte de uz cas
nic și gospodăresc.

Un angajament... cu eta
pe în legătură cu tema în discu
ție, am solicitat în finalul documen
tării noastre opinia tovarășului 
Gheorghe Dumitrescu, vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliului 
popular județean.

— Intr-adevăr, actualul nivel al 
dezvoltării micii industrii prahovene 
este nesatisfăcător — ne-a spus in
terlocutorul. Tocmai de aceea, consi
liul popular județean a întocmit un 
program de măsuri, care are în ve
dere revitalizarea cît mai grabnică a 
acestui sector. Se urmărește mai 
intii realizarea unei inventarieri a- 
mănunțite a tuturor rezervelor lo
cale de materii prime și materiale 
(ar putea fi folosite în acest scon 
concluziile unui studiu întocmit de 
arhivele statului din Ploiești — n.n.), 
ca și stabilirea potențialului local de 
forță de muncă, inclusiv prin dez
voltarea muncii la domiciliu a 
pensionarilor. Apoi, avem în. ve
dere refacerea unor capacități -de 
producție ale fostei industrii lo
cale și profilarea lor pe reali
zarea acelor mărfuri de cerere cu
rentă pentru piața locală. Mica in
dustrie prahoveana poate — și tre
buie — să facă pași grabnici și cit 
mai hotărîți pe calea satisfacerii la 
un nivel superior a cerințelor de a- 
provizionare a populației județului, 
creind, totodată, disponibilități și 
pentru aprovizionarea altor județe, 
ca și pentru export.

...Mentionind că acest „program dc 
măsuri" pare cam... supraetajat, cu 
destule etape intermediare și faze 
preliminare de inventarieri și anali
ze. să sperăm totuși că faptele v.or 
confirma cît mai curînd așteptările, 
incit să se treacă operativ la satis
facerea tot mai bună a cerințelor 
populației, in concordantă cu nevoile 
gospodărești ale cetățenilor și cu In
teresele economiei naționale.

Constantin CĂPRARU 
Mihai IONESCU 

dețului, chiar peste hotare, corul, 
dirijat de Ion lonescu, este un mo
zaic aparte de pasiune, hărnicie 
și talent, cu un repertoriu de cîn- 
tece patriotice, revoluționare, pre
lucrări folclorice și piese clasice pe 
cit de bogat pe atit de superior 
interpretat. Maria Ciotea, Gh. Po
pescu, Maria Goleșteanu sint nu
mai cfțiva componenți ai ansam
blului coral care au dăruit ani fru
moși acestei pasiuni și s-au reali
zat mai deplin ca existențe cultu
rale. Teatrul de amatori face, de 
asemenea, figură frumoasă în viața 
localității, ca și formația de dan
suri populare, taraful și soliștii. 
S-a reușit stabilirea unor rapor
turi mai adecvate cerințelor actua
le între spectacolul folcloric tradi
tional. aici mai ușor de realizat, și 
formele moderne, cu pronunțat ca
racter educativ. implicate în viața 
economico-socială a localității. Dacă 
montajele muzical-literare nu sînt 
încă pe măsura așteptărilor, in 
schimb cercul literar al bibliotecii 
orășenești și mai ales cercul de 
creație tehnico-știlnțifică și-au do
vedit eficiența prin rezolvarea unor 
sarcini de producție, a unor insta
lații experimentale și didactice 
cum este microhidrocentrala de pe 
Cîrcinov, realizată de un grup de 
ingineri de la liceul de aici.

în ansamblu, comitetul orășenesc 
de cultură și educație socialistă, 
casa de cultură sînt tot mai preo
cupate să amplifice latura forma
tivă a actului cultural prin asimi
larea unor programe variate, bo
gate în conținut. Educația patrioti
că are ca obiectiv atit sărbătorirea 
evenimentelor naționale, cum au 
fost cele legate de aniversarea a 40 
de ani de la victoria asupra fascis

altele, s-au prezentat Ia festivalul 
de la Macea cu spectacole de o 
binevenită .intransigență față de as
pectele negative și. lucru îmbucură
tor, pline de haz. capabile să stir- 
nească risul sănătos al spectatori
lor. Spectacolele, dar mai ales gala 
finală, au fost asaltate de specta
torii dornici să participe la aceste 
adevărate „șezători populare" — și 
a fost o plăcere deosebită, să vezi 
o sală de cîteva sute de oameni, 
plină ochi, (afară, așteptau alți zeci 
și zeci de spectatori care nu mai 
prinseseră un bilet), reacționind cu 
elevată conștiință cetățenească la 
ceea ce se petrecea pe scenă. Mi
siunea educativă a spectacolului de 
teatru era în plină acțiune.

Pornind de la această realitate 
umană, scriitorul încearcă să des
prindă semnificații- Personal, am 
legat risul exploziv din sala de 
spectacol de aspectul general al sa
tului r sat de gospodari, curat, cu 
trotuare betonate, cu solarii în 
clinti,.'cu clădiri în bună oarte noi., 
dovadă '.că-nroprietarii. lor, membri 
ai C.A.P.-ului, au înțeles să mun
cească tn așa fel incit roadele 
muncii lor să le permită un trai 
civilizat, s-au străduit să valorifice 
agricol cea mai mică palmă de pă- 
mint, au pus munca la baza exis
tenței' lor și, firesc. îi primesc 
roadele. Masa de oameni care se 
amuza copios ascultînd textele sa
tirice mi s-a părut în „afara" lor, 
tn sensul că nu se simțeau vizați : 
celui șfichiuit de vorba de duh 
nu-i mai arde să „guste" arsura cu- 
vîntului, îl primește cu ochi în
cruntat, nemulțumit. Mi s-a părut 
că vrednicia evidentă a sătenilor, 
ușor de observat, conștiința dato
riei cetățenești împlinite se mani
festa sub forma hohotelor de ris în 
sala de spectacol.

Pentru a Înțelege și mai bine as

teatre 

cinema
13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR
(□0 51 40) - 9; 11; 13: 15; 17; 18. 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; 13.45: 
18; 20.15.
• Ciuleandra : AURORA (35 04 66) - 
«; 11,30: 14; 16,30; 19, la grădină -

u 1 n e ni ci
• Acasă : SCALA (11 03 72) -- 9; li,15;

mului și a ..Zilei independenței na
ționale", realizate pe baza unui 
program unic județean — din care 
la Topoloveni s-au desfășurat sim
pozionul „De la Congresul al 
IX-lea la Congresul al XIII-lea — 
o epocă de grandioase înfăptuiri 
și transformări revoluționare in 
istoria patriei", dezbaterea „Ti
neretul — factor activ in lup
ta pentru pace", Intîlniri cu ve
terani de război, recitalul de 
poezie patriotică „Eroi au fost, eroi 
sint încă", expoziții de cărți etc. 
— și o serie de manifestări legate 
direct de viața orașului, de reali
tățile Iui imediate. Pentru elevi, 
de pildă, s-a organizat cunoașterea 
monumentelor istorice din zonă, 
s-au prezentat pagini de eroism 
înălțător, ca și realizările de azi 
ale .societății noastre.

Punerea în valoare R potenția
lului cultural propriu prin folo
sirea judicioasă a forțelor locale, 
prin stimularea și cultivarea lor 
rămîne principalul cîmp de acțiu
ne al forurilor locale. în colaborare 
cu Instituțiile profesioniste din ju
deț și din alte zone ale tării (Tea
trul de stat din Pitești are aici o 
stagiune permanentă), la Topolo
veni se afirmă tot mai- mult o via
ță spirituală care pune în valoare 
zestrea nativă a oamenilor locului 
și face din această localitate in 
plină ascensiune economică și so
cială un centru de emulație cul
turală, capabil să se ridice și . în 
acest domeniu la înălțimea exigen
țelor societății noastre contempo
rane.

Emil VASILESCU

pectul satului, în afară de tradiția 
de muncă gospodărească, evidentă, 
trebuie să-i cunoști pe cei care, 
prin munca dăruită colectivității, 
se străduiesc să păstreze tradițiile 
gospodărești, să le orienteze spre, 
realizările in comun. Teodora Furca, 
primarul comunei Macea, la prima 
vedere o ființă fragilă, mamă devo
tată, încă tinără, promovată în 
munca cetățenească sub semnul 
ideilor Congresului al IX-lea, în
țelege să-și îndeplinească misiunea 
încredințată de consăteni la cel 
mai înalt nivel șl, iată, acest fes
tival, care aduce în prim-planul 
conștiinței artistice românești un 
sat oarecare din cirnpia de apus a 
tării, este o dovadă. Macea este, in 
clipa de față, un punct semnifica
tiv pe harta tării, deoarece aici sînt 
realizate deziderate majore ale so
cietății socialiste : o conștiință ce
tățenească înaltă ; o dorință de a 
dtice la’îndeplinire sarcinile econo
miei, o străduință evidentă, de a 
nu fi neglijate necesitățile sufle
tești ale cetățenilor, ținută,-.în con
tact cu arta glumei, dar nu numai; 
ambiția evidentă de a face din co
muna lor un loc de cinste la nive
lul întregii țări. Scriitorul satiric, 
obișnuit să descopere în orice loc 
„ceea ce nu merge încă bine", tră
iește o mare bucurie cîn.d constată 
că Ia Macea „deformația lui pro
fesională" nu se poate exercita, și 
el se bucură primul de „dezamăgi
rea satirică", semn al lucrului te
meinic, serios, plin de mîndrie a 
locului pe care l-a intilnit.

Dragostea de locul natal și pa
siunea pentru păstrarea unei tra
diții dau temei să credem că. în 
viitor, pe harta țării va străluci, 
din ce in ce mai puternic, o nouă 
lumina culturală.

Tudor POPESCU

20,30. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
d Să mori rănit din dragoste de 
viață : STUDIO (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; 13; 20. 
e Rămășagul : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17: 19.
8 Recorduri, lauri, amintiri : UNION 
(13'49 04) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
0 Capcana mercenarilor : DRUMUL 
SĂRIT (31 28 13) — 15; 17; 19.
S Sosesc păsările călătoare ; COS
MOS (27 54 93) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19. ARTA (21 31 86) — 9: 11,30; 14; 
16,30; 19. la grădină — 20,30.
• De dragul tău, Anca : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Asa bunic, așa nepot : PATRIA 
(11 86 23) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15. FAVORIT (43 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17,15: 19,30.
• Mușchetarii in vacanță — 9; 11; 
13; 15, Frați de cruce — 17; 19 : DOI
NA (16 33 38).
O Surorile medicale : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
© Fedos și fiii săi ! BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14; 16; 18.
© Brățara de argint : DACIA 
(50 33 94) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
0 Burlacul căsătorit: VOLGA <79 71 20)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19.
© Vraciul : VIITORUL (10 67 40) — 
14; 16.30; 19.
© Caseta din cetate: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19.
© Incendiu la Kroug-Yung : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Pe urmele șoimului: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
0 Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
O Toate mi se întimplă numai mie : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 
17,15: 19.30. EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; II: 13; 15: 17,15; 19.30. MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20. GRĂDINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 20.30.
0 Campionul : VICTORIA (16 28 79) — 
9,30: 12,30; 16; 19.
© Piedone în Egipt : GRIVITA 
(17 08 58) * *-  9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, COTROCENI (49 48 48) — 9; 11; 13: 
îs; 17: 19,15, Grădina modern 
(15 63 84) — 20,45.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Papa dolar — 19.
• Filarmonica George EnesciT*
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal.
Solist : Daniel Podlovschi — 19;
(sala Studio) : Cvintetul de suflă
tori „PHILH ARMONIA" — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Camc- 
rata coregrafică, Francesca da Rimini 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Victoria și-ai el husar — 18.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulândra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Gustul parvenirii — 19.
© Teatrul Național Iași (sala Schi
tu Măgureanu a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra". 14 75 46) : Deștep
tarea primăverii — 17; 20.
• Teatrul Mlo (14 70 81): Mitică 
Popescu — 19.
© Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : 
Romanță tîrzie — 19.
© Teatrul de comedie fi6 64 60, la 
Palatul sporturilor și culturii) : Pe- 
țitoarea — 19.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovîi — 18; (sala 
Studio) : Amintirile Sare! Bernhardt
— 19.
® Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tlrzie — 19: (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Hotel „Zodia ge
menilor" — 15.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic, despre 
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19.
G Ansamblu] „Rapsodia română'’ 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
© Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Albă ca Zăpada 
și cei 7 pitici — 18.
@ Teatru) „Țăndărică’* (15 23 77) ; 
Boroboață — 17; (sala Cosmonaute
lor, 11 07 37) : Punguța cu doi bani
— 10; Lungul nasului — 15.30.
0 Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Peer Gynt — 19. • Un șerif extraterestru : LIRA 

(317171) - 15; 17: 19.
G Jandarmul și extraterestrii : FE
RENTARI (80-49 85) — 15; 17; 19.
0 Vulcanul : GIULEȘTI (17 55 46) - 
9; 11.15; 13.30;. 15.45; 18: 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Provocarea dragonului : PACEA 
(71 30 35) - 15: 17: 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11; 13; 15,30: 17.45: 20. 
0 Aventuri în Marea Nordului : TO
MIS (21 49 46) — 9: 11 ; 13: 15; 17; 19, 
'.a grădină — 20,45.
0 Competiția : GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 20,30.
0 Iubirea are multe fețe : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20,30.
0 Undeva, cîndva : GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 20.45.

conteiner.de


SC1NTEIA - joi 16 mai 1985 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
al Consiliului Prezidențial și al Guvernului Republicii Populare Ungare, 
precum și al poporului ungar, permiteți-ne să exprimăm sincere mulțumiri 
pentru felicitările și urările transmise cu prilejul sărbătorii noastre naționale, 
a 40-a aniversare a eliberării Ungariei.

Ne exprimăm, și cu această ocazie, convingerea că întărirea colaborării 
dintre partidele și guvernele noastre, a relațiilor de bună vecinătate dintre 
popoarele noastre, in spiritul marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar, servesc deopotrivă intereselor țărilor și popoarelor noastre, comuni
tății socialiste.

JÂNOS KÂDÂR
Secretar general 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

20,00 Telejurnal
20,45 Studioul tineretului. Ediție spe

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 16 mai ora 20 
— 19 mai ora'20 : In țară : Vremea se 
va răci ușor, îndeosebi în regiunile 
din nordul țării. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse locale de 
ploaie, însoțite și de descărcări elec
trice în nordul, centrul șl estul țării, 
unde pe alocuri cantitățile de apă vor 
depăși 15 litri pe metru pătrat in 24

INFORMAȚII SPORTIVE
BASCHET. In prima zi a Balca

niadei masculine de baschet, compe
tiție ce se desfășoară în sala Flo- 
reasca din Capitală, selecționata 
României a învins cu scorul de 71— 
58 (36—23) formația Turciei. Alte 
rezultate : Grecia—România (tineret) 
81—72 (43—30) ; Iugoslavia—Bulgaria 
72—61 (35—31).

Competiția continuă astăzi, de la 
ora 15, după următorul program : 
Iugoslavia—România (tineret) : Gre
cia—Turcia ; România—Bulgaria.

FOTBAL. Iată rezultatele meciu
rilor din etapa a 29-a a Campiona
tului diviziei A : Dinamo — Steaua 
0—0, Sportul studențesc — Rapid
2— 2 (1—1), Gloria — F. C. Bihor
3— 0 (1—0), F. C. Olt — Politehnica 
Timișoara 3—1 (2—0), F.C.M, Bra
șov — A.S.A, 1—0 (0—0), Politehnica 
Iași — Corvinui..4—0 (4—0),. F. C. 
Baia Mare — Chimia Rm. Vîlcea 
0—1 (0—0), Jiul — S. C. Bacău 2—2 
(1—0), Universitatea Craiova — F. Q. 
Argeș 2—1 (2—1).

în clasament conduce echipa Stea
ua cu 48. puncte, urmată de forma
țiile Dinamo — 44 puncte, Sportul 
studențesc — 42 puncte, Universita
tea Craiova — 35 puncte.

Partidele viitoarei etape se vor 
desfășura duminică, 19 mai.

VOLEI. La Salonic, în ziua a doua 
a turneului de calificare pentru cam
pionatul european feminin de volei, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 3—0 (15—1, 15—4, 15—7) 
formația Austriei. Iii celelalte două 
partide : Grecia — Elveția 3—0 
(15—13, 15—10, 15—4): Suedia — Fin
landa 3—0 (15—6, 15—6, 15—12), In 
clasament conduce echipa României 
cu 4 puncte.

CICLISM. Cea de-a 38-a ediție a 
„Cursei Păcii" a continuat miercuri 
cu etapa a 7-a, Ostrava — Bielsko 
Biala, în cursul căreia caravana ci- 
clistă a intrat pe teritoriul Poloniei. 
Primul a trecut linia de sosire, în 
aplauzele entuziaste ale spectatorilor, 
însuși purtătorul tricoului galben, 
polonezul Lech Piasecki, cronometrat 
pe distanța de 186 km cu timpul de 
4 h 52’24”. Printre animatorii acestei 
etape montane s-a numărat si rutie
rul român Mircea Romașcanu. câști

cială consacrată Forumului tine
retului ® Programul partidului, 
programul tinereții noastre — do
cumentar • E tinerețea noastră 
partidului. datoare I Spectacol 
muzical-literar-coregrafic

21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

de ore. în restul teritoriului ploile 
vor fi izolate. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperatura minimă 
va fi cuprinsă între 7 și 17 grade, iar 
maxima între 16 și 26 de grade, local 
mai ridicate la începutul intervalului. 
Izolat, condițiile atmosferice sînt favo
rabile căderii grindine!. în București : 
Vremea se va răci ușor către sfîrși- 
tul intervalului. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse de ploaie, 
îndeosebi după-amiaza. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
tura minimă va fi cuprinsă între 12 
și 14 grade, iar maxima între 23 și 25 
de grade.

gător a.l sprintului de cățărare de la 
Kubalonka (km 141) și aflat ia finiș 
în primul pluton, înregistrând același 
timp cu învingătorul etapei.

în clasamentul general individual 
conduce Piasecki. urmat de coechipie
rul său Miezerjewski, la 27”. Pe echi
pe. în fruntea clasamentului se află 
U.R.S.S., secundată de R.D. Germa
nă. Formația României ocupă locul 
14. Astăzi este zi de repaus. Cursa 
va fi reluată vineri, cu etapa a 8-a 
Bielsko Biala — Czestochowa 
(189 km). ®

ȘAH. în runda a 13-a a turneului 
zonal de șah de la Tunis, jucătorul 
român Mihai Subă avind piesele 
negre a remizat cu olandezul So- 
sonko, egalitatea fiind consemnată, 
de asemenea, în partidele Iusupov— 
Beliavski, Cernin—Morovici și Dlugy— 
Gavrikov. înaintea ultimelor 4 runde 
conduce Iusupov (U.R.S.S.) cu '■ 9.5 
puncte, urmat de Cernin (U.R.S.S.) 
— 9 puncte. Beliavski (U.R.S:S.)
8.5 puncte, Hort (Cehoslovacia) —
7.5 puncte, Șubă (România), Gavrikov 
(U.R.S.S.) — 7 puncte. Portisch (Un
garia) — 6,5 puncte (1) etc.

„ȘTAFETA TINARULUI MUNCI
TOR". în zilele de 18 și 19 mai, Ia 
Alba Iulia, în cadrul competiției na
ționale „Daciada". se vor desfășura 
finalele pe țară ale „Ștafetei tînăru- 
lui muncitor". Vor fi prezenți cei mai 
buni competitori, remarcați in cadrul 
concursurilor de masă, organizate pe 
instituții si întreprinderi, pînă la 
nivel de județe.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 15 MAI 1985
Extragerea I : 29 5 10 16 14 15.
Extragerea a Il-a : 39 11 18 35 33 43.
Fond total de cîștiguri : 999 239 lei, 

din care : 67 205 lei. report la cate
goria 1.

Cronica zilei
La București au avut loc convor

biri intre delegațiile organelor cen
trale de planificare din România si 
Polonia, conduse de tovarășii Ștefan 
Birlea. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și. respectiv, de 
Manfred Gorywoda. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comisiei de Planificare a R.P. 
Polone.

Au fost analizate stadiul actual al 
relațiilor economice bilaterale, posi
bilitățile si căile de amplificare a 
cooperării în domenii de interes co
mun.. lărgirii si diversificării schim
burilor reciproce de mărfuri.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat un protocol.

A fost de fată Boguslaw Stahura, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

*
Miercuri a sosit în Capitală prim- 

vicepreședintele Republicii Democra
tice Somalia și ministru al apără
rii. general de corp de armată Mo
hamed Aii Samatar, care, în frun
tea unei’ delegații, efectuează o vi
zită în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de general-colonel' 
Constantin Olteanu. ministrul apără
rii naționale, de generali si ofițeri 
superiori.

★
Ministrul relațiilor externe al Co

lumbiei. Augusto Ramirez Ocampo, 
s-a înfilnit. miercuri, in cadrul unei 
conferințe de presă, cu reprezentanți 
ai ziarelor centrale. Radioteleviziu- 
nii. Agerpres. precum si cu cores
pondenți ai presei străine acreditați 
la București.

în declarația prezentată cu acest 
prilej. . referindu-se la primirea ,a- 
cordată de șeful statului român, 
oaspetele a spus : în timpul primi-( 
rii am discutat cu președintele 
Nicolae Ceaușescu probleme de in
teres bilateral, posibilitățile mari 
care există pentru dezvoltarea ra
porturilor dintre țările noastre. Vi
zita efectuată in Columbia de pre
ședintele României — a arătat el — 
constituie, în acest sens, un moment 
de referință.

Colaborarea economică, schimburi
le comerciale bilaterale, a spus 
oaspetele, au cunoscut o creștere per- 
ngmentă. Apreciem insă că. dat 
fiind potențialul economiilor națio
nale ale României și Columbiei, se 
poate ajunge la un volum mult su
perior. intr-un timp foarte scurt.

Ministrul columbian s-a referit, de 
asemenea, la întrevederile pe care 
le-a avut în timpul șederii în țara 
noastră, la rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei întreprinse în 
România.

în încheiere, oaspetele a răspuns 
la întrebările puse de ziariști.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Nor

vegiei. miercuri a avut loc in Ca
pitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. în 
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară.

A . fost, de asemenea, prezentat 
filrpul documentar „Peisaje norve
giene". , ... .............................

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros p'ublic.

Au fost prezenți Borre Merlees 
Riise. ambasadorul Norvegiei la 
București, membri ai ambasadei.

4r
Miercuri, la Biblioteca centrală 

universitară din București, a fost 
inaugurată — in cadrul „Ateneelor 
cărții" — o expoziție de carte aca
demică germană, organizată de Edi
tura Academiei Republicii Socialis
te România. în colaborare cu Edi
tura Academiei de Științe din R.D. 
Germană — „Akademie Verlag".

La festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Educației și 
învățămîntului. Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de știință, di
rectori de edituri, cadre didactice 
universitare, studenți.

Au fost de fată Herbert Plaschke. 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Glira si activitatea twarășii Ifcfc toiissn ■-sirotefejirtgii 
la îmbogățirea concepții rewMaare a clasei muncitoare

POLITICA JUDICIOASĂ DE ACUMULARE
(Urmare din pag. I)
societății. Pentru țara noastră, care 
are de recuperat un important de
calaj față de alte state, înfăptuirea 
consecventă a unui amplu program 
de investiții, menținerea unei rate 
înalte a acumulării constituie un 
imperativ vital de prim ordin".

DIMENSIUNEA ȘI VALOAREA 
EFORTULUI PROPRIU. în lumina 
acestor orientări fundamentale, care 
au imprimat un curs calitativ nou 
dezvoltării economico-sociale a tării, 
în cincinalul 1966—1970 rata acumu
lării a fost de aproape 29 la sută, 
față de circa 24 la sută in perioada 
1961—1965 și 17 Ia sută in deceniul 
1951—1960. Practica a demonstrat 
insă, așa cum a atras atenția secre
tarul general al partidului, că nici 
acest nivel nu era suficient, si de 
aceea congresele și conferințele na
ționale care au urmat au trasat sar
cina accelerării procesului de , dez
voltare, a ridicării ratei acumulării 
la circa o treime clin venitul na
țional, în vederea creării condițiilor

1) în condițiile eficienței acumulării din fiecare cincinal

Ferioada
Rata medie a 
fondului de 
acumulare 

(%)

Volumul 
investițiilor 

(mid lei)

Volumul fon
durilor fixe 
la sfirșitul 
perioadei 
(mid lei)

Ritmul me
diu anual de 

creștere a 
venitului na-, 

țional (%)

Ritmul mediu anual de 
creștere a venitului națio
nal care s-ar fi obținut ’) 
la o rată a acumulării de :

15% 20% 25%
1966—1970 28,8 330.8 757,1 7,7 4,0 5,3 6,7
1971—1975 34,3 549,0 1 203,3 11,3 4,9 6,6 8,2
1976—1980 36,3 931,9 1 864,2 7,2 3,0 4,0 5,0
1981—1985 31,0 1 200,0 2 860,0 peste 7 3,4 4,5 . 5.6
1966—1985 circa 33 3 011,7 peste 8,3 3,8 5,0 6,4

Pe temelia trainică a ratei înalte 
a acumulării s-a asigurat progresul 
accelerat al economiei naționale și 
ca urmare creșterea in ultimii 20 de 
ani a venitului național de aproape 
5 ori, ritmul mediu anual fiind de 
peste 8 la sută, unul din cele mai 
înalte ritmuri înregistrate pe plan 
mondial în perioada de după război. 
Pe această bază am putut spori ve
nitul național pe locuitor de la circa
8.7 mii lei, cit era în 1965, la peste 
36 mii lei în anul 1985. Calculele 
arată că, dacă in ultimii 20 de ani 
am fi alocat pentru acumulare nu
mai 20 la sută — rată apropiată de 
cea din perioada 1951—1965 — am 
fi putut realiza în acest an o creș
tere a venitului național de numai
2.7 ori, adică un ritm mediu anual 
de 5 Ia sută, iar venitul național pe 
locuitor ar fi ajuns Ia numai 20 mii 
lei pe locuitor.

EFECTELE PROPAGATE ALE 
ACUMULĂRII. Dezvoltarea în rit
muri susținute a economiei naționa
le a permis reducerea decalajelor 
fată de țările dezvoltate. Dacă in 
1960 venitul național pe locuitor era 
de 8—10 ori mai mic decit al. țărilor 
dezvoltate, .in prezent acest decalaj 
s-a redus la 2—4 ori.

• într-o perioadă istorică foarte 
scurtă, ca urmare a politicii de acu
mulare promovate de partidul nos
tru, România a cunoscut o puterni
că" dezvoltare economico-socială și ă' 
devenit o țară industrial-agrară cu 
o industrie puternică, modernă și cu 
o agricultură socialistă avansată. In
dustria României este în prezent de 
aproape 7 ori mai puternică decît 
în 1965 și de peste 43 de ori față 
de 1950. contribuind în acest an cu 
aproape două treimi la crearea ve
nitului național.

Pe baza obiectivelor stabilite de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
privind orientarea eforturilor de in
vestiții. s-a asigurat dezvoltarea pu
ternică a bazei energetice și de ma
terii prime, a tuturor ramurilor in
dustriei prelucrătoare.

Agricultura, la rîndul ei. tocmai 
ca urmare a industrializării tării, a 
cunoscut prbfunde transformări în
noitoare. pe7 cajea modernizării și 
dezvoltării intensive, creîndu-se con
dițiile tehnico-materiale pentru creș
terea producției agricole si sporirea 
aportului acestei ramuri de bază a 
economiei naționale la progresul ge
neral al societății. » 

pentru reducerea decalajelor fată de 
țările dezvoltate. Este un adevăr 
simplu și ușor de înțeles pentru 
orice om de bună credință, sublinia 
cu ani în urmă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că dacă o țară dezvoltată 
alocă pentru acumulare 28 la sută, 
la o tară în curs de dezvoltare, cum 
este România, se impune o rată de 
acumulare mult mai mare, pentru a 
putea depăși starea de înapoiere. 
Nu încape nici o îndoială că. dacă 
tara noastră ar aloca pentru dez
voltare tot atîta cit un stat avansat 
economic, atunci ea ar fi sortită să 
rămînă veșnic in urmă. Experiența 
noastră proprie, cit și practica și 
experiența mondială atestă exem
plar că singura cale pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru progre
sul economico-social. pentru ridica
rea fiecărei națiuni la un înalt grad 
de civilizație este efortul fiecărui 
popor ; fără aceasta nu se poate 
realiza nici un progres ! Nici o țară 
din lume, nici un popor nu s-a dez
voltat așteptînd ajutorul altora, nici 
o națiune nu se va putea dezvolta 
așteptînd ca alții să facă eforturi

Industrializarea socialistă și re
partizarea rațională a forțelor de 
producție în profil teritorial au a- 
sigurat dezvoltarea armonioasă și e- 
chilibrată a tuturor localităților tă
rii. în acest an. fiecare din jude
țele tării dispune de fonduri fixe 
în valoare de peste 20 miliarde lei, 
fată de numai 6 județe în 1965 și 
nici unul în 1945. într-o perioadă 
istorică relativ scurtă au fost înlă
turate marile inegalități in dezvol
tarea diferitelor zone ale tării, moș
tenite de la regimul burghezo-moșie- 
resc.

Orientările stabilite după Con
gresul al IX-Iea privind repartizarea 
judicioasă a venitului național, 
menținerea unei rate înalte de acu
mulare. au asigurat sporirea avuției 
naționale, și pe această bază s-a 
asigurat ridicarea continuă a gra
dului de bunăstare și civilizație al 
întregului popor. Progresele înregis
trate în acest domeniu sînt demon
strate de faptul că fondul de con
sum pe locuitor este în acest an de 
peste 2,5 ori mai mare decît în 
19Ș5. Relația ștrinsă d<;. interdepen
dență dintre rata acumulării și fon
dul de consum este evidențiată de 
sporul mediu anual al fondului de 
consum, care în condițiile acumulă-' 
rii a circa o treime din venitul na
țional in ultimii 20 de ani este. în 
medie, de 15 miliarde Iei. compara
tiv cu circa 5 miliarde lei în perioa
da 1951—1965. cind rata acumulării 
a fost. în medie, de numai o cinci
me. Calculele arată că. dacă si după 
1965 am fi continuat să menținem 
rata acumulării din perioada 1951— 
1965. fondul de consum pe locuitor 
ar fi putut crește în 1985 de numai
1,5 ori fată de 1965.

Creșterea continuă a resurselor 
destinate consumului populației a 
creat condiții pentru înfăptuirea 
unor ample programe de ridicare a 
nivelului de trai al tuturor oame
nilor muncii, programe care s-au 
materializat in sporirea veniturilor 
din retribuirea muncii și din fondu
rile sociale de consum. în creșterea 
continuă a puterii de cumpărare.a 
populației. Astfel, ca urmare a ma
jorărilor în diferite etape, retribuția 
medie nominală a personalului mun
citor va fi în acest an de 3 000 lei, 
fată de 1 028 lei în 1965. Creșterea 
retribuțiilor tuturor categoriilor de 
personal muncitor. în condițiile 
menținerii preturilor în limitele pla
nificate. asigură sporirea in 1985, 

pentru ea. Generalizind experiența 
țării noastre in anii construcției so
cialiste. la Congresul al XIII-lea al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a revenit asupra proble
mei acumulării precizînd că „nu
mai alocarea a 28—32 la sută din 
venitul național asigură reproducția 
lărgită și viitorul liber și indepen
dent al unei națiuni".

Opțiunea strategică fundamentală 
pentru amplificarea efortului de a- 
cumulare a asigurat înfăptuirea in 
perioada 1966—1985 a unor ample 
programe de investiții (totalizînd 
peste 3 000 miliarde Iei) care au con
tribuit la dezvoltarea puternică și 
modernizarea bazei tehnico-materia- 
le din toate ramurile economiei na
ționale, volumul fondurilor fixe spo
rind de la circa 503 miliarde lei, in 
1965. la 2 860 miliarde lei în acest an.

Sporirea continuă a avuției națio
nale acumulate în fonduri fixe șl 
nivelul tehnic ridicat al acestora au 
creat premise pentru dezvoltarea și 
diversificarea producției materiale, 
pentru creșterea venitului național, 
după cum se desprinde din datele 
de mai jos.

fată de 1965. a retribuției reale de 
circa 2 ori. în aceeași perioadă, pe 
baza sporirii producției agricole, 
veniturile reale ale țărănimii, cal
culate pe o persoană activă, sînt 
mai mari de 2,5 ori.

Concomitent cu sporirea venituri
lor bănești din retribuirea muncii, 
populația a beneficiat de venituri 
suplimentare din fondurile sociale 
de consum sub formă bănească — 
pensii, alocații pentru copii, burse, 
ajutoare ș.a. — sau de bunuri și 
servicii. în cadrul instituțiilor de 
învătămînt. ocrotire a sănătății, cul
tură. artă etc. Pe o familie aceste 
venituri au sporit de la 3.8 mii lei, 
în 1965. la peste 13 mii lei în 1985.

O dată cu creșterea puterii de 
cumpărare a populației s-a îmbu
nătățit consumul alimentar al aces
teia în condițiile realizării unor im-. 
portante progrese în ceea ce pri
vește conținutul de calorii și factori 
nutritivi. De asemenea, au sporit, 
an de an. cheltuielile pentru cum
părarea de bunuri nealimentare, 
care au îmbunătățit condițiile de 
viață, și, de .copjprt. gradul,, de „în
zestrare' cu bunuri de folosință în
delungată. Volumul desfacerilor de 
mărfuri prin comerțul socialist va 
fi în acest an de peste-'3.4 ori mai 
m’are fată de 1965.

Pe baza vastului program de in
vestiții din ultimii 20 de ani s-a 
asigurat dezvoltarea armonioasă a 
tuturor județelor tării, creșterea 
continuă a gradului de urbanizare, 
modernizarea tuturor localităților. 
Concomitent cu dezvoltarea orașelor 
existente au apărut noi orașe pe 
harta patriei, dotate cu numeroase 
unități economice, comerciale, de 
servicii, de învătămînt. cultură, artă 
etc., care asigură un grad ridicat de 
organizare a vieții, de bunăstare și 
de civilizație.

Politica de repartizare a venitului 
național promovată de partidul nos
tru și-a ' găsit o puternică reflectare 
in înfăptuirea unor ample programe 
de îmbunătățire a condițiilor de lo
cuit. atit prin sporirea cu peste 3 
milioane a numărului de locuințe 
noi in perioada 1965—1985, cit și prin 
creșterea gradului de confort al a- 
cestora. în anii 1965—1984 s-au mu
tat în apartamente, construite din 
fondurile statului, de aproape 7 ori 
mai multe familii decît în perioada 
1945—1964.

S-au îmbunătățit condițiile de 
muncă. Dezvoltarea puternică a eco

nomiei naționale pe suportul indus
trializării a asigurat utilizarea de
plină a forței de muncă, populația 
ocupată în economia națională fiind 
în acest an cu peste 2 milioane per
soane mai mare față de 1950. Efor
tul pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă s-a reflectat în creșterea 
permanentă a gradului de înzestrare 
tehnică a muncii, a mecanizării și 
automatizării proceselor de produc
ție. S-a generalizat săptămîna re
dusă de lucru de 46 ore.

Pe temelia' dezvoltării economiei 
naționale, a politicii de acumulare, 
s-a dezvoltat și modernizat baza 
materială a activităților din dome
niul învățămîntului. științei, culturii 
și ocrotirii sănătății, asigurîndu-se 
dotarea la nivelul tehnicii si cunoaș
terii științifice actuale. Pe această 
bază s-a putut ridica nivelul de 
cultură și de instruire al populației ; 
au fost obținute însemnate progrese 
în formarea omului nou. cu o înal
tă conștiință socialistă. Creșterea 
nivelului calitativ al vieții oameni
lor se reflectă, deopotrivă, in starea 
de sănătate mereu mai bună a popu
lației. în felul în care se îmbracă 
și își petrece timpul liber. în care 
gindesc, muncesc și trăiesc toti ce
tățenii patriei noastre.

MENȚINEREA ÎN CONTINUARE 
A UNEI RATE ÎNALTE DE ACU
MULARE — O NECESITATE O- 
BIECTIVĂ. Ținînd seama de reali
zările obținute pînă în prezent în 
dezvoltarea economico-socială.. Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român a stabilit obiective 
și sarcini care asigură continuarea 
fermă a procesului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea spre comunism a 
patriei noastre. în ansamblul aces
tor orientări, un obiectiv important 
îl constituie dezvoltarea puternică, 
în continuare, a forțelor de produc
ție — factorul hotărîtor care asigu
ră ridicarea nivelului de dezvoltare, 
progresul neîntrerupt al economiei 
naționale. în vederea înfăptuirii 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului. menținerea 
în continuare a unei rale inaltc a 
acumulării constituie o necesitate 
obiectivă pentru a. asigura consoli
darea realizărilor obținute de Româ
nia ca tară mediu dezvoltată și tre
cerea. în deceniul viitor, la un sta
diu superior de dezvoltare.

Realizările remarcabile obținute de 
poporul nostru in construcția socia
listă demonstrează cu putere juste
țea politicii partidului nostru în ceea 
ce privește politica de repartizare 
judicioasă a venitului national între 
fondul de acumulare și fondul de 
consum, evidențiază faptul că numai 
în condițiile în care întregul popor 
este stăpin pe bogățiile sale, cind 
tot ce se produce aparține poporu
lui sînt posibile înfăptuirea rapidă 
a, progresului economic și social..,, 
creșterea continuă a bunăstării oa
menilor muncii. AiĂaȘi

Aceste mărețe izbînzi. obținute îirt., 
"perioada' âe după Congresul ăl 
IX-lea. numită cu stimă și profun
dă recunoștință „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", sînt rezultatul muncii
eroice a tuturor oamenilor muncii 
din patria*  noastră, sub conducerea 
partidului nostru comunist, în frunte 
cu secretarul său general — condu
cătorul genial, luptătorul neobosit, 
care cu înflăcărat patriotism și-a de
dicat întreaga viață împlinirii aspi
rațiilor de progres și bunăstare ale 
întregului nostru popor, afirmării 
gloriei și măreției României socia
liste.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția supremă de 
președinte al Republicii Socialiste 
România reprezintă garanția sigură 
că poporul nostru, strâns unit în 
jurul Partidului Comunist Român, 
va asigura înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea, 
a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre co
munism. ridicarea României la un 
înalt nivel de dezvoltare economică, 
științifică și culturală, acolo unde o 
îndreptățesc hărnicia, inteligența și 
capacitatea creatoare ale națiunii 
noastre socialiste.

GÎNDIND CUTEZĂTOR
(Urmare din pag. X) 
cravata roșie cu tri
color este o lumină de 
neșters, că ea le jalo
nează cu căldură și 
claritate creșterea, de
venirea. acțiunea și 
gindul înaripat al fie
cărei zile.

Născută in anii unor 
istorice împliniri ma
teriale și spirituale, â- 
ceastă înzestrată ge
nerație a beneficiat de 
o instruire temeinică, 
modernă, ce pune pe 
prim-plan politehni- 
zarea, integrarea învă
țământului cu cerce

tarea și producția, dez
voltarea capacităților 
fiecărui tinăr in strin- 
să concordanță cu ne-. 
voia de cadre a econo
miei naționale, cu 
perspectivele fiecărei 
localități, ale fiecărei 
zone, ale întregii țări. 
Cutezanța, setea de 
nou, curajul, măies
tria profesională, dra
gostea de frumos, 
cinstea, omenia se îm
pletesc cu iubirea de 
patrie, pe care pionie
rii și uteciștii o învață 
de la părinți, de la co-, 
muniști și care pe mă
sura creșterii lor, o 
dată cu țara, pentru

țară, dobîndesc acope
rirea în aur a faptei.

Gindind viitorul, țara 
privește cu deplină în
credere in copiii și ti
nerii ei. In acești copii 
și tineri vedem la sca
ra împlinirii revelato
rii noi generații de oa
meni de omenie, de 
patrioți și revoluțio
nari a căror minunată 
ctitorie vor fi chipul 
țării de miine, zidirile 
socialiste și aspirațiile 
tot mai cutezătoare cu 
care vom întâmpina 
lumina noului mileniu 
pe străbunul pămînt 
românesc.

Note din Republica Populara Congo

EMBLEMELE ÎNNOIRILOR LA BRAZZA VILLE

In luna mai, pe litoral

Ieri Ia prinz. temperatura ae
rului a atins 24 de grade, iar tem
peratura apei 22 de grade. Timp 
excepțional. pentru concedii sau 
perioade mai scurte de vacanță.

Petreceti un sejur de 12 zile la 
tariful de 852 lei (cazare in hotel

cat. I — masa la restaurant). Gra
tuitate de 25 la sută la biletele de 
călătorie pe calea ferată.

Adresați-vă agențiilor de turism 
care vă eliberează biletul dum
neavoastră de vacantă in luna mai 
pe litoral.

Situat pe țărmul nordic al fluviu
lui Congo (Zair), acolo unde mare
le curs de apă se pregătește să 
străbată ultimele sute de kilome
tri in drumul său spre Atlantic, 
Brazzaville este un oraș de mărime 
medie, care dispune insă de o in
teresantă istorie și de un admirabil 
cadru natural. întemeiat în anul 
1880 de exploratorul francez Sa
vorgnan de Brazza — de la care iși 
trage numele — a fost multă vre
me centrul administrativ al Africii 
Ecuatoriale Franceze și unul dintre 
principalele puncte de acces spre 
pădurile de necuprins din inima 
continentului. într-adevăr. Congo, 
ca și alte state din zonă, a fost 
dintotdeauna o împărăție a vegeta
ției luxuriante. Din suprafața sa to
tală de 342 000 kmp, aproape jumă
tate este acoperită de păduri, iar 
restul de ierburi înalte ale sava
nei. Pe pământurile tinerei repu
blici crește liber „arborele care 
plînge" (arborele de cauciuc), ală
turi de mahon.. eben. okoume — 
esențe tari și nobile, ce fac fala în
tinselor păduri ecuatoriale.

Existența orașului Brazzaville a 
intrat într-o fază cu totul nouă in 
urmă cu un sfert de veac, cind, ca 
urmare a dezvoltării mișcării de 
eliberare națională, lanțurile domi
nației coloniale au fost rupte. De
venind capitala noului stat inde
pendent Congo (1960), așezarea a 
intrat intr-un proces de adinei 
transformări, care nu i-a afectat 
însă cu nimic pitorescul. Brazzaville 
apare și acum privirilor ca un 
imens parc, cu străzi umbroase, 
de-a lungul cărora coroanele dense 
ale arborilor formează adevărate 
tuneluri vegetale ce feresc trecăto
rii de săgețile incandescente ale 
soarelui ecuatorial. Dar pe cu
prinsul multora dintre arterele sale 
principale au apărut construcții noi, 
moderne, realizate în special in 
ultimii cinci ani, cind edilii orașu
lui au pus în aplicare un amplu 
program de modernizare, pe baza 
căruia au fost construite noul Pa
lat al Congreselor, un mare hotel 
pe malul fluviului Congo, un șir 
de clădiri cu destinație socială și

au fost înălțate citeva cartiere de 
locuințe.

Așa cum relevă presa congoleză, 
problema extinderii construcțiilor' 
de locuințe are o importanță deo
sebită pentru Brazzaville, care se 
află in plin proces de dezvoltare 
și modernizare. în ultimii 25 de ani, 
numărul locuitorilor capitalei con
goleze a crescut de la 150 000 la a- 
proape 600 000, ceea ce înseamnă

că aproape o treime din populația 
țării trăiește în capitală. S-a dez
voltat industria, . comerțul și meș
teșugurile. Au luat o deosebită 
extindere învățămîntul și cultura. 
Astăzi Brazzaville este principalul 
centru economic al țării, concen- 
trind majoritatea întreprinderilor 
industriale din sectoarele prelucră
rii lemnului, textilelor, cimentului, 
reparațiilor navale, afirmindu-se, 
totodată, ca un activ port pentru 
exportul materialului lemnos.

Desigur, noua înfățișare a orașu
lui Brazzaville constituie doar un 
aspect al adâncilor prefaceri înre
gistrate de R.P. Congo in anii care 
au trecut de la proclamarea inde
pendenței. Aceste transformări 
ștucturale au cuprins și alte regiuni 
ale țării, fiind o expresie vie a do
rinței poporului congolez de a pune 
capăt înapoierii moștenite din tre

cut. de a înfăptui adinei prefaceri 
sociale, innoiri democratice, pro
gresiste, de a-și făuri o viață li
beră și prosperă. Sub conducerea 
Partidului Congolez al Muncii, creat 
în anul 1969. au fost adoptate .un șir 
întreg de măsuri cu caracter pro
gresist, care au schimbat radical 
bazele economiei congoleze. Pămin- 
tul și bogățiile subsolului au fost 
naționalizate, s-a instaurat contro
lul de stat asupra întreprinderilor 
din industria textilă, a zahărului, 
a cimentului ; a început realizarea 
unor obiective economice de impor
tantă capitală pentru accelerarea 
mersului înainte al țării. Printre a- 
cestea din urmă la loc de frunte 
se situează construirea noului tra
seu al liniei ferate care străbate 
munții Bamba. stabilind o legătu
ră directă intre regiunile bogate din 
interior și Oceanul Atlantic. Reali
zarea importantului obiectiv în
cepută în urmă cu cîțiva ani a fost 
determinată de faptul că vechea 
cale ferată, dată in exploatare in 
anul 1934. nu mai corespundea ce
rințelor actuale. Noul traseu, care 
străbate, de asemenea, munții, a 
presupus amenajarea a trei tunele 
și 19 poduri, precum și alegerea 
unor pante mai puțin înclinate care 
permit mărirea vitezei de deplasa
re. El va face posibilă sporirea 
capacității anuale de transport de 
la 3,6 milioane tone la 6 milioane 
tone. Inaugurarea noii căi ferate 
Brazzaville — Pointe Noire va avea 
loc in vara acestui an.

Poporul congolez a depus eforturi 
susținute in vederea realizării și a 
celorlalte obiective prevăzute în 
primul plan cincinal de dezvoltare 
economică a R.P. Congo (1982— 
1986) ; este vorba de construirea a 
două complexe de prelucrare a lem
nului la Pointe Noire si Likinda, 
de asfaltarea a 1 500 km de șosele, 
de extinderea cu 33 la sută a supra
fețelor agricole și de sporirea pînă 
la șase milioane tone a producției 
de petrol.

Un eveniment de mare însemnă
tate in viața politică a țării l-a 
constituit cel de-al III-lea Congres 
al Partidului Congolez al Muncii,

Unul din edificiile moderne ale orașului Brazzaville — clădirea parla
mentului

desfășurat la sfirșitul lunii iulie 
1984, care a stabilit noi sarcini pen
tru ridicarea pe o treaptă superi
oară a operei de dezvoltare econo
mică și socială a țării. ..Congresul 
a reafirmat — așa cum declara pre
ședintele C.C. al Partidului Con
golez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo. Denis 
Sassou Nguesso — rolul conducă
tor in societate ce revine Partidului 
Congolez al Muncii ca unica orga
nizație politică capabilă să conducă 
lupta poporului congolez pentru 
construirea socialismului".

în spiritul politicii sale de soli
daritate militantă cu tinerele state 
africane, cu toate popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare. România socialistă ur
mărește cu viu interes și simpatie 
lupta poporului congolez pentru 
consolidarea independenței țării și 
realizarea de transformări social- 
economice cu caracter progresist. 
Intre țările, partidele și popoarele 
noastre s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, întemeiate 
pe deplina egalitate în drepturi și 
avantajul reciproc, care cunosc o 
evoluție mereu ascendentă. Un rol 
determinant in realizarea acestei 
evoluții l-au avut întîlnirile la cel 
mai înalt nivel, care, prin acordu
rile și înțelegerile convenite, au 
deschis ample perspective conlu

crării româno-congoleze pe cele mai 
diverse planuri. Ca o expresie a 
acestei colaborări reciproc avanta
joase, in ultimii ani pe pămîntul 
țării prietene au fost înălțate de 
specialiștii români și congolezi o 
serie de obiective importante, ca de 
exemplu întreprinderea de țesături 
sintetice de la Brazzaville și fabri
ca de cherestea de la Betou, iar pe 
ogoarele cooperativelor agricole din 
valea Congoului lucrează tractoare 
și alte utilaje fabricate în România.

Ținind seama de rezultatele rod
nice ale colaborării româno-congo- 

,leze, ca și de dorința comună a ce
lor două țări de a da un conținut 
și mai bogat legăturilor lor tradi
ționale. nu încape nici o îndoială 
că vizita oficială de priete
nie pe care o va întreprinde 
în țara noastră. la invitația
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Populare Congo, colonel Denis Sas
sou Nguesso. împreună cu tovarășa 
Antoinette Sassou Nguesso se 
va înscrie ca un nou și important 
moment in evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor dintre România 
și Congo, ca o contribuție de sea
mă la cauza păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Nicolae N. LUPU
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ORIENTUL MIJLOCIU
Noi acțiuni și luări de poziție

pentru stăvilirea cursei înarmărilor
Inițiativa S.U.H. de „apărare strategică" 

sporește riscul izbucnirii unui conflict nuclear
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Un grup de 37 de organizații ști
ințifice. religioase si pentru apăra
rea drepturilor civile din Statele 
Unite au dat publicității un docu
ment comun în care se solicită 
Congresului să nu aprobe fondu
rile destinate aplicării în practică 
a Inițiativei de Apărare Strategi
că. transmite agenția United Press

International. Documentul, intitulat 
sugestiv „Nu avem încredere in 
războiul stelelor", relevă. între al
tele. că acest nou program va duce 
la o intensificare a cursei înarmă
rilor și. în consecință, la creșterea ; 
riscului izbucnirii unui conflict nu- \ 
clear. Totodată, „războiul stelelor" 1 
va însemna o uriașă irosire de fon- 1 
duri, ceea ce va afecta nivelul de i 
viată a milioane de oameni.

ț Seminar internațional consacrat educației pentru pace j

CARACAS 15 (Agerpres). — La 
Caracas se vor deschide, la 2 iu
nie, lucrările unui Seminar inter
național consacrat educației pentru 
pace — transmite agenția venezue- 
leană de presă VENPRES. Simpo-

zionul va aborda problemele păcii 
„nu ca o opțiune, ci ca o necesi
tate stringentă pentru ameliorarea 
calității vieții în lume" — precizea
ză agenția, citind un comunicat 
dat publicității la Caracas.

,■ In Franța s-au organizat noi acțiuni pentru pace și dezarmare, pentru 
1 stăvilirea cursei înarmărilor, in primul rind a înarmărilor nucleare. In foto- 

grafie : un .aspect de la manifestația desfășurată recent la Paris în 
sprijinul dezarmării nucleare

BEIRUT 15 (Agerpres) — La Bei
rut au avut loc convorbiri între pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
și secretarul general adjunct al 
O.N.U. pentru problemele Orientului 
Mijlociu. Claude Aime.

Discuțiile s-au concentrat asupra 
unor probleme privind viitorul For
ței Interimare a O.N.U. în Liban — 
U.N.I.F.I.L., fiind examinate, totoda
tă, o serie de propuneri ale secre
tarului general adjunct în legătură 
cu cea de-a treia fază a procesului 
de retragere a trupelor israeliene 
din sudul teritoriului libanez, trans
mite agenția M.E.N.

După cum se știe, ultima etapă a 
evacuării de către forțele israeliene 
a zonei sudice a Libanului urmează 
să se încheie la începutul lunii iu
nie.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Miercuri, 
la linia de demarcație dintre estul 
șl vestul Beirutului s-au semnalat 
numai tivuri izolate, prevalînd, în 
ansamblu, o atmosferă de calm.

O degradare a situației s-a Înre
gistrat însă în suburbiile din sudul 
capitalei libaneze, unde s-au produs 
ciocniri între milițiile rivale.

CAIRO 15 (Agerpres). — La Cairo 
a început miercuri o nouă rundă de 
negocieri, egipteano-israeliene la ni
vel de experți, în problema zonei de 
frontieră Taba, transmite agenția 
M.E.N.

La negocieri participă și o delega
ție a S.U.A., în calitate de obser
vator.

Situată pe malul Golfului Aqaba, 
zona Taba a fost ocupată în urma 
războiului din 1967 de Israel, care a 
refuzat să o evacueze la retragerea 
trupelor sale din Sinai, la 25 aprilie 
1982.

BELGRAD

Radovan Vlaikovici, ales președinte al Prezidiului 
R. S. f. Iugoslavia 

în funcția de vicepreședinte a fost ales Sinan Hasani
BELGRAD 15 (Agerpres). — întru

nit în ședință, miercuri, la Belgrad, 
Prezidiul R. S. F. Iugoslavia l-a ales 
pe Radovan Vlaikovici în funcția de 
președinte al acestui organism pe pe
rioada următoarelor 12 luni — in
formează agenția Taniug. Vicepre
ședinte al Prezidiului R.S.F.I., pe 
același termen, a fost ales Sinan Ha
sani. Radovan Vlaikovici și Sinan 
Hasani își vor prelua funcțiile la 
16 mai.

Potrivit constituției, președintele 
și vicepreședintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia sînt aleși în fiecare an,

prin rotație, din partea diferitelor re
publici ori provincii, în conformitate 
cu o ordine fixă.

★
BELGRAD 15 (Agerpres). — Cele 

două camere reunite ale Adunării 
R.S.F. Iugoslavia l-au ales in func
ția de președinte al forului legisla
tiv pe Iliaz Kurteși, pînă in prezent 
președinte al Comitetului provincial 
al Uniunii Comuniștilor din Kosovo, 
transmite agenția Taniug. Conform 
constituției, durata mandatului esta 
de un an.

Ședința solemnă de la Viena
consacrată celei de-a 3O-a aniversări a semnării Tratatului 

.. de stat cu Austria
VIENA 15 (Agerpres). — La 15 

mai, la Viena a avut loc ședința 
solemnă consacrată celei de-a 30-a 
aniversări a semnării Tratatului de 
stat cu Austria, prin care această 
țară și-a redobîndit independenta și 
suveranitatea.

în cadrul ceremoniei a luat cuvîn- 
tul cancelarul federal al Austriei, 
Fred Sinowatz, care s-a referit La 
dezvoltarea economică, socială și cul
turală a țării în anii de după sem
narea tratatului. EI a subliniat câ 
politica Austriei se bazează pe neu
tralitate activă și promovarea

coexistenței pașnice, ceea ce a avut 
drept rezultat stabilirea unor relații 
de bună vecinătate cu țările din re
giune, indiferent de sistemul lor so
cial și politic.

Au luat, da asemenea, cuvîntul 
ministrul de externe al Austriei, 
Leopold Gratz, precum și miniștrii 
de externe al celor patru state sem
natare ale tratatului — U.R.S.S.,
S.U.A., Marea Britanie și Franța, 
prezenți la Viena pentru a participa 
la ceremoniile prilejuite de această 
aniversare.

VIZITA

Plecarea din Jakarta

Politica regimului rasist de la Pretoria — un pericol 
pentru independența popoarelor, din Africa australă

LUANDA 15 (Agerpres). — Co- 
mentînd o declarație a ministrului 
apărării al regimului rasist de la 
Pretoria. Magnus Malan, potrivit că
reia Republica Sud-Africană va 
lansa un nou atac asupra Angolei 
dacă această tară nu va înceta să 
Sprijine Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
ziarul „Jornal de Angola", din Luan
da. subliniază că amenințarea res
pectivă constituie o nouă dovadă a 
naturii agresive a politicii de a- 
partheid. Ministrul sud-african — 
scrie cotidianul angolez — a ară

tat cu Claritate că regimul rasist nu 
este deloc interesat in găsirea unei 
reglementări reale a problemei na- 
mibiene si că dorește să mențină 

■controlul asupra Namibiei. „în a- 
celasi timp, declarația este o do
vadă că Angola va fi în permanen- , 
tă amenințată âe afiliata sud-afri-1 
cană atît timp cit trupele regimu
lui de apartheid nu vor fi retra
se din Namibia", menționează- zia-« 
rul.

„Jornal de Angola" reafirmă, tot
odată. sprijinul ferm al Angolei pen
tru lupta dreaptă și legitimă a po
porului namibian.

Demonstrații antiguvernamentale ale studenților din Coreea de Sud
SEUL 15 (Agerpres) — Ample ac

țiuni antiguvernamentale ale studen
ților din Coreea de Sud au loc atît 
Ia Seul, cît și în alte centre univer
sitare. Organizate cu prilejul împli
nirii a cinci ani de la marea răscoa
lă a populației din orașul Kwangju 
Împotriva regimului de dictatură, 
manifestațiile studenților, care au 
luat o deosebită amploare începînd 
de vineri, comemorează pe cei 
aproape 300 de tineri uciși în mai 
1980 de tancurile și mitralierele gu

vernului militar, același guvern 
care recurge astăzi la arestări masi
ve pentru a opri valul nemulțumirii 
populare.

Miile de participanti la manifesta
țiile de marți au cerut demisia re
gimului instaurat de Chun Du Hwan, 
desfășurarea de alegeri prezidențiale 
democratice. eliberarea persoane
lor arestate. Intre demonstranți și 
poliție s-au produs ciocniri violente 
— relevă agențiile A.P. și France 
Presse.

Reuniune pregătitoare 
a Conferinței O.U.A. 

la nivel înalt
ADDIS ABEBA 15 (Agerpres) — 

La Addis Abeba s-au încheiat lucră
rile reuniunii Comitetului pregătitor 
al Conferinței la nivel înalt a Orga
nizației Unității Africane, care se va 
desfășura în capitala etiopiană, în
tre 18 și 21 iulie. Reprezentanții ce
lor șapte țări membre ale comitetu
lui — Algeria. Camerun. Coasta de 
Fildeș. Nigeria. Senegal. Tanzania și 
Zambia — au hotărît ca principala 
problemă înscrisă pe ordinea de zi 
să fie situația economică a statelor 
membre, recomandindu-se ca partici- 
panții să dezbată și să stabilească 
noi măsuri, mai eficiente, pentru 
dezvoltarea agriculturii si creșterea 
producției alimentare, menționează 
agenția Reuter. Pe ordinea de zi a 
viitoarei conferințe vor fi înscrise, 
de asemenea, probleme legate de re
ducerea datoriei externe a statelor 
africane, estimată în prezent la 150 
miliarde de dolari.

Pentru normalizarea 
situației de la frontiera »

dintre Honduras și Nicaragua
TEGUCIGALPA 15 (Agerpres). — 

Forțele armate honduriene au în
ceput operațiunea de dezarmare a 
elementelor contrarevoluționare an- 
tisandiniste staționate la frontiera 
cu Nicaragua, în regiunea de sud a 
Hondurasului — relatează agenția 
France Presse, citind o declarație a 
ministrului hondurian pentru pro
blemele președinției, Ubodoro Arria
ga. El a precizat că aceste forțe 
„vor fi îndepărtate din zona de fron
tieră honduriano-nicaraguană, pen
tru a se pune capăt stării conflic- 
tliale din regiune".

După cum se știe, guvernul nica- 
raguan a avansat, săptămîna trecu
tă, guvernului hondurian o propu
nere de conlucrare vizînd normali- 

' zarea situației de la frontiera dintre 
cele două țări.

Vii critici după embargoul impus de S.U.A. 
Republicii Nicaragua

CARACAS 15 (Agerpres). — în 
capitala Venezuelei a avut loc o reu
niune extraordinară a Consiliului la- 
tino-american — organul suprem al 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.) — convocată la ce
rerea Republicii Nicaragua. în le
gătură cu embargoul comercial im
pus de S.U.A. împotriva acestei țări. 
Documentul final adoptat de repre- 
zentariții a 24 de state membre ale 
S.E.L.A. denunță acest embargou, a- 
firmînd necesitatea respectării drep
tului popoarelor de a-și alege pro
pria cale de dezvoltare economică, 
socială și politică, in pace si liber
tate. fără presiuni, agresiuni sau a- 
menințări din exterior. Documentul 
evidențiază că toate măsurile co
ercitive la adresa oricărui membru 
al S.E.L.A. afectează securitatea e- 
conomică a Americii Latine si con
tribuie — în cazul Nicăraguei — la 
accentuarea tensiunilor în America 
Centrală.

îți consecință. S.E.L.A. cere S.U.A. 
să renunțe la toate măsurile adop
tate împotriva Republicii Nicaragua 
si își reafirmă sprijinul fată de e- 
fortuirile „Grupului de la Contado
rs" pentru instaurarea unui climat 
de pace, securitate si cooperare în 
America Centrală, subliniind că dia
logul și negocierile sînt elemente
le fundamentale în realizarea aces
tui obiectiv.

Consiliul latino-american a însăr
cinat Secretariatul permanent al 
S.E.L.A. să definească măsuri con

crete de cooperare cu Nicaragua. în 
vederea depășirii efectelor embar
goului impus de S.U.A.

CIUDAD DE PANAMA 15 (A-
gerpres). — în declarații făcute zia
rului panamez „Matutino", ministrul 
de externe al Republicii Panama, 
Jorge Abadia, a evidențiat că em
bargoul comercial impus de S.U.A. 
Republicii Nicaragua „afectează efor
turile de pace în America Centra
lă ale «Grupului de la Contadora»" 
— relatează agențiile Prensa Latina 
și I.P.S. „Nici o măsură de forță 
sau de amenințare cu forța nu va 
ajuta la instaurarea păcii în regiu
ne" — a declarat ministrul panamez.

El s-a pronunțat, totodată, pentru 
reluarea dialogului dintre S.U.A. și 
Nicaragua și pentru abținerea de la 
măsuri care ar putea torpila pro
cesul de pace In America Centrală 
inițiat de „Grupul de la Contadora".

GENEVA 15 (Agerpres). — Con
ferința Organizației Mondiale a Să
nătății (O.M.S.), ale cărei lucrări se 
desfășoară la Geneva, a adoptat o 
rezoluție în care denunță sancțiuni
le economice instituite de S.U.A. îm
potriva Republicii Nicaragua. Potri
vit agenției Reuter, rezoluția con
damnă orice fel de restricții comer
ciale, blocade și embargouri, precum 
și alte sancțiuni impuse de statele 
industrializate dezvoltate împotriva 
țărilor în curs de dezvoltare.

JAKARTA 15 (Agerpres). — Co
respondență de la I. Erhan : To
varășul Constantin Dăscălescu. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a avut întreve
deri cu AII Wardhana, ministru coor
donator pentru problemele economi
ce, financiare, industriale si de dez
voltare. precum și cu alți membri 
ai guvernului indonezian.

★
Miercuri s-a încheiat vizita efec

tuată de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-minlstru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. în Republica Indonezia.

La plecare, pe aeroportul din 
Jakarta, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a fost salutat de vicepre
ședintele Indoneziei. Umăr Wiraha- 
dikusumah.

Au fost de fată persoane oficiale 
indoneziene, precum șl ambasadorii 
celor două țări.

★
în încheierea vizitei a fost adoptat 

următorul comunicat :
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat 
o vizită în Republica Indonezia. în 
perioada 13—15 mal 1985. la invita
ția guvernului acestei țări.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a fost 
primit de președintele Republi
cii Indonezia. Președintele Suhar
to și primul ministru Constantin 
Dăscălescu au avut convorbiri în le
gătură cu raporturile bilaterale, pre
cum si cu privire la unele aspecte 
ale situației internaționale actuale. 
Cu această ocazie, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și gene
ralul Suharto, președintele Republi
cii Indonezia, a avut loc un cordial 
schimb de mesaje de prietenie.

In cursul convorbirilor dintre pre- 
ședintele indonezian și primul minis
tru român, desfășurate într-o at
mosferă prietenească și de deplină 
înțelegere reciprocă, s-a exprimat 
satisfacția celor două țări fată de 
cursul ascendent al relațiilor de 
cooperare dintre ele. S-a reliefat că 
aceste raporturi se bazează pe în
țelegerile realizate la cel mai înalt

nivel. In timpul vizitei oficiale de 
prietenie efectuate in Indonezia da 
președintele Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în noiembrie 1982. S-a subliniat, de 
ambele părți, că dialogul dintre cei 
doi șefi de stat a dat un impuls ho- 
tărîtor întăririi prieteniei și ampli
ficării cooperării dintre cele două 
țări șl popoare, atît pe plan bilate
ral. cît și în sfera vieții interna
ționale.

In cursul convorbirilor cu privire 
la dezvoltarea raporturilor bilaterale, 
o atenție deosebită a fost acordată 
problemelor economice, subliniln- 
du-se hotărîrea guvernelor român și 
indonezian de a stimula extinderea, 
în continuare, a cooperării în pro
ducție și a schimburilor comerciale, 
pe baze reciproc avantajoase.

De ambele părți s-a evidențiat 
amplul potențial existent pentru dez
voltarea conlucrării dintre cele două 
țări pe plan economic. în acest con
text, cele două părți-au convenit să 
încurajeze întreprinderile și firmele 
de specialitate din țările lor pentru 
utilizarea deplină a posibilităților de 
angajare a unor acțiuni de coope
rare în domenii ca explorarea, ex
ploatarea și prelucrarea petrolului, 
industria construcțiilor de mașini, 
petrochimia, industria materialelor 
de construcții, transporturile, mi
neritul. agricultura si altele.

Cele două părți au convenit, de 
asemenea, să depună. în continuare, 
eforturi sporite pentru creșterea 
schimburilor comerciale bilaterale, 
pentru a asigura dezvoltarea lor di
namică. pe termen lung. In același 
timp, ambele părți au hotărît să fie 
intensificate contactele directe din
tre reprezentanții guvernelor și să 
fie. totodată, încurajate legăturile 
directe dintre întreprinderile româ
nești de comerț exterior si cercurile 
de afaceri indoneziene.

Manifestîndu-și satisfacția față de 
rezultatele vizitei în Indonezia a pri
mului ministru al guvernului român, 
ambele părți și-au exprimat convin
gerea că extinderea in continuare a 
conlucrării româno-indoneziene. atît 
pe plan bilateral, cît și în sfera vie
ții internaționale, servește intereselor 
celor două țări.

În favoarea rezolvării pe cale politică a situațiilor 
conflicliiale din America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 15 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama se 
desfășoară lucrările reuniunii miniș
trilor adjuncți de externe din țări
le membre ale Grupului de la Con
tadora — Columbia. Mexic. Pana
ma și Venezuela — si a reprezen
tanților statelor centroamericane — 
Costa Rica. Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și\ Salvador — consacra
tă continuării eforturilor de instau

rare a păcii în America Centrală — 
informează agenția Prensa Latina, 
în prima ședință au fost examina
te probleme legate de perfecționa
rea proiectului Tratatului de pace, 
securitate si cooperare în regiune 
propus de Grupul de la Contado
ra. Pe agenda reuniunii figurează, 
de asemenea, dezbaterea consecin
țelor embargoului comercial impus 
de S.U.A. împotriva Republicii Ni
caragua.

Sosirea la
RANGOON 15 (Agerpres). — In 

aceeași zi, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a sosit la Rangoon, ca
pitala Birmaniei.,

Pe aeroportul' Mingaladon, împo
dobit CU drapele de stat ale Româ
niei și Birmaniei, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a fost întim- 
pinat și salutat de U Maung Maung 
Kha, primul ministru al Birmaniei. 
Au fost intonate imnurile de stat ale

Rangoon
celor două țări. O gardă militară a 
prezentat onorul.

Au fost de față persoane oficiale 
birmane.

★
U Maung Maung Kha a oferit, 

miercuri, un dineu oficial in 
onoarea tovarășului Constantin 
Dăscălescu. Cei doi prlm-miniștri 
au rostit toasturi.

Preocupări social-economice 
ale țărilor in curs de dezvoltare

DAKAR 15 (Agerpres). — Poporul 
senegalez a sărbătorit recent împli
nirea unui sfert de veac de la pro
clamarea independentei, ani de efor
turi susținute pentru, edificarea unei 
economii care să permită punerea în 
valoare a resurselor naturale ale ță
rii în folosul propriu.

Cei 25 de ani de independență au 
fost și anii impulsionării industriei : 
printre unitățile construite în acest 
interval se numără o rafinărie de 
petrol, fabrici de ciment, fibre sinte
tice, de produse metalice etc. în 
prezent se află in construcție un 
complex al industriei chimice.

FREETOWN 15 (Agerpres). — 
Printre măsurile adoptate de guver
nul din Sierra Leone în scopul ridi
cării producției în agricultură se în
scriu sporirea investițiilor destinate

acestui sector de bază al economiei 
naționale și consolidarea bazei teh
nice a gospodăriilor agricole. In 
scopul generalizării experiențelor cu 
valoare generală pentru obținerea de 
recolte din ce în ce mal mari, anual 
se organizează expoziții agricole de 
natură să stimuleze activitatea lucră
torilor de la sate.

DACCA 15 (Agerpres). — In anii 
1983—1984, produsul intern brut a 
marcat în Bangladesh, în pofida unor 
inundații puternice, o creștere de 
4,5 la sută. Ca rezultat al măsurilor 
adoptate pentru stimularea activi
tății economice, au fost înregistrate 
sporuri atît în producția industrială 
— 5,7 la sută, cît și în cea agricolă, 
a cărei valoare a crescut cu 4 la sută, 
în domeniul exportului a fost reali
zat un spor de 12,29 la sută.

\ 
\

\ 
\

în promovarea obiectivelor Anului Internațional al Tineretului AGENȚIILE DE PRESA

Anul Internațional 
al Tineretului 

1985

Forumul tinerei generații din 
patria noastră — eveniment cu 
profundă semnificație in viata ti
neretului român — reprezintă un 
nou și semnificativ prilej de a evi
denția atenția deosebită, înalta res
ponsabilitate pe care România socia
listă, partidul nostru le acordă pre
zentei active a tineretului în viața 
societății, contribuției sale la lupta 
pentru împlinirea aspirațiilor gene
rale de pace, independență și pro
gres. Desfășurîndu-se în climatul de 
profundă angajare patriotică, în care 
întregul popor întîmpină aniversarea 
a două decenii de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului și, în a- 
celași timp, sub semnul marcării 
Anului Internațional al Tineretului 
— proclamat de O.N.U. la propunerea 
României — Forumul organizațiilor 
de tineret, studenti și copii pune în 
lumină, o dată in plus, înalta inves
tiție de încredere de care se bucură 
generația tînără din România socia
listă, preocuparea statornică a se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de a asi
gura tineretului român, tinerilor de 
pretutindeni condiții optime de rea
lizare a visurilor lor celor mal 
scumpe.

Desigur. tineretul este unul 
din principalii beneficiari ai perma-

MULTIPLE ALE
nentelor eforturi, inițiative și de
mersuri întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în viața interna
țională. Cine, dacă nu tinerii, sînt 
cei care au nevoie vitală de pace 
pentru a se pregăti pentru viață și 
muncă ? Cine, dacă nu tinerii, ar fi 
chemați să dea cel mai greu tribut 
de sînge în eventualitatea unui 
război ? Animat de statornică grijă 
fată de tinerele vlăstare ale umani
tății, președintele României a acțio
nat și acționează neobosit pentru 
salvgardarea păcii, pentru ferirea ge
nerațiilor prezente și viitoare de pri
mejdia cumplită a unui nou război, 
care — în condițiile existenței și pro
liferării armamentelor nucleare — ar 
putea duce la însăși dispariția ome
nirii.

In același timp, pornind de la reali
tățile dramatice ale unei lumi în 
care flagelul subdezvoltării afectează 
grav peste două treimi din populația 
mondială — în marea majoritate ti
neri — prin glasul de înaltă autori
tate al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
România s-a pronunțat și se pronun
ță pentru lichidarea înapoierii eco- 
mico-sociale, pentru Instaurarea noii 
ordini economice internaționale, care 
să permită tuturor națiunilor să se 
dezvolte plenar, să beneficieze da 
cuceririle civilizației (1 progresului.

Afirmînd asemenea teze și con
cepte de valoare universală, Româ
nia socialistă, președintele Nicolae 
Ceaușescu au relevat cu tărie că în
tre forțele sociale Înaintate, capabile 
să determine, prin acțiunea lor unită 
șl solidară, dezvoltarea societății 
contemporane, făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, tînăra ge
nerație este un factor din cei mai 
Importanți. Tocmai avînd in vedere 
acest adevăr incontestabil, România 
socialistă a avansat numeroase pro
puneri la Națiunile Unite, în alta 
foruri internaționale destinate să 
genereze o stare de spirit nouă, un 
statut activ pentru tînăra generație, 
în vederea soluționării problemelor 
sale specifice și antrenării sale spo
rite la viata internațională. Cele pes
te 40 de rezoluții în problemele ti

TINERETULUI DIN ROMÂNIA
neretului adoptate la O.N.U. din ini
țiativa României, care au culminat 
cu proclamarea Anului Internațional 
al Tineretului, sînt tot atîtea strălu
cite mărturii în acest sens. Dacă ar 
fi să ne referim numai la perioada 
care a trecut de la precedentul Fo
rum al tineretului român — desfășu
rat în 1980 — la toate sesiunile Adu
nării Generale a O.N.U. au fost a- 
doptate prin consens propunerile 
României privind tînăra generație, 
propuneri la care s-au asociat, în 
calitate de coautoare, zeci și zeci 
de alte țări de pe toata continentele.

Este un fapt unanim recunoscut 
că datorită României, care a avut 
un rol de pionierat în aducerea în 
atenția comunității internaționale a 
problemelor tinerei generații, anul în 
care ne aflăm, 1985, a fost proclamat 
Anul Internațional al Tineretului — 
eveniment de rezonanță mondială, 
chemat să abordeze în mod sistema
tic muți piele dosare care-i privesc pe 
tineri, să asigure continuitate preocu
părilor in acest domeniu. Pregătirea 
Si marcarea A.I.T. — așa cum atestă 
veștile sosite din toate colțurile lu
mii — se desfășoară cu mult succes, 
prefigurînd certitudinea că acest An 
se va înscrie ca o etapă de referință 
în reglementarea problematicii de ti
neret Fără îndoială, în întregul pro
ces de pregătire a acestui eveniment, 
Comitetul Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tineretului, 
al cărui președinte este reprezen
tantul României, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Comitetului Na
țional Român pentru A.I.T., și-a 
adus o contribuție remarcabilă, do
cumentele elaborate de acest orga
nism devenind programe de largă 
audientă în activitatea de tineret.

Organizarea în România în luna 
septembrie a Conferinței mondiale a 
comitetelor naționale pentru A.I.T., cu 
tema „Tineretul anilor 2000 — Parti
cipare, Dezvoltare, Pace", se înscrie 
pe linia acelorași inițiative menite 
să stimuleze eforturile pentru a face 

din A.I.T. o manifestare pe deplin 
reușită.

Tineretul român — angajat ple
nar in înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru — își aduce din plin contribuția 
la concretizarea înaltelor obiective 
ale Anului Internațional al Tinere
tului. Beneficiind de o concepție cla
ră, științifică privind statutul lor în 
societate, tinerii iau parte activă și 
responsabilă Ia procesul dezvoltării 
multilaterale a patriei, se manifestă 
ca o puternică forță în îndeplinirea 
mobilizatoarelor sarcini stabilite de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R., răs
pund prin însuflețite fapte de mun
că îndemnurilor și chemărilor înflă
cărate adresate tineretului de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în același timp, tînăra generație a 
României socialiste este puternic 
angajată, alături de întregul nostru 
popor, în lupta pentru pace, destin
dere și securitate, pentru democrati
zarea vieții internaționale, pentru o 
largă colaborare între toate țările. 
Sînt cunoscute în acest sens marile 
mitinguri și marșuri desfășurate in 
toate colturile țării sub genericul 
„Tineretul României dorește pacea", 
ca și ampla activitate desfășurată de 
organizațiile de tineret din țara noas
tră în cadrul mișcării internaționale 
de tineret și Btudenți în vederea 
unirii eforturilor tinerei generații a 
lumii pentru înlăturarea spectrului 
distrugerii nucleare, pentru promo
varea intereselor legitime ale tine
rilor de pretutindeni.

Sînt toate acestea argumente Incon
testabile ale preocupărilor consec
vente șl> pilduitoare ale Românie! 
socialiste, ale înaltei griji pe 
care o manifestă președintele Nicolae 
Ceaușescu față de viitorul tineretu
lui român, față de destinele tinerel 
generații a lumii contemporane, eloc
vente expresii ale modului exemplar 
în care tara noastră onorează obiec
tivele pentru care Organizația Na
țiunilor Unite a proclamat Anul In
ternațional al Tineretului.

Ioan T1MOFTE

I pe scurt

PREZIDIUL C.C. AL. P.C. 
DIN CEHOSLOVACIA Șl GU
VERNUL R.S. CEHOSLOVACE 
au dezbătut rezultatele întîlnirii 
la nivel înalt a conducătorilor 
de partid și de stat ai țărilor 
participante la Tratatul dc la 
Varșovia, aprobind activitatea 
delegației cehoslovace la intil- 
nire, relatează agenția C.T.K. A 
fost subliniată importanta pre
lungirii duratei valabilității Tra
tatului de la Varșovia, care ga
rantează dezvoltarea suverană 
pașnică a țărilor semnatare, 
avînd totodată un rol însemnat 
in menținerea păcii în Europa 
și tn lume.

4

CONVORBIRI LA BERLIN. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a avut 
miercuri convorbiri la Berlin cu 
Athos Fava, secretar genera] al 
Partidului Comunist din Argenti
na. Au fost discutate probleme pri
vind relațiile dintre cele două 
partide, precum și chestiuni ale ac
tualității politice internaționale.

CANDIDATURA. Coaliția forțelor 
democratice, progresiste costarica- 
ne „Pueblo Unido", din care face 
parte și Partidul Avangarda Popu- 

■ Iară (Partidul Comunist), l-a de
semnat pe Alvaro Montero Mejia 
candidat la funcția de președinte al 
Republicii Costa Rica, la alegerile 
generale programate să aibă loc în 
februarie, anul viitor — informea
ză agenția Prensa Latina.

i avut loe o 
a femeilor șo-

LA LISABONA
I mare demonstrație

mere sosite din diferite regiuni a- 
I gricole ale tării. Miile da parti- 
I cipante la această acțiune au par

curs străzile principale ale orașu- 
| lui. îndreptîndu-se spre reședința 

primului ministru, a parlamentu
lui si spre palatul prezidențial. în 
cadrul adunărilor care au avut loc 
cu acest prilej, vorbitoarele au 
subliniat că, in ansamblul populației 
active a tării, femeile portugheze 
sînt cel mai grav afectate de șo
maj. ele reprezentînd aproximativ 
75 la sută din totalul celor ce nu 
au locuri de muncă.

SESIUNE. La Riad au început 
lucrările celei de-a noua sesiuni a 
Comitetului de coordonare econo
mică și financiară al Consiliului 
de Cooperare al Golfului (C.C.G.), 
la care participă miniștrii econo
miei și finanțelor din țările mem
bre ale acestei organizații regio
nale. Reprezentanții Arabiei Sau- 
dite. Bahrainului. Emiratelor Ara
be Unite. Kuweitului. Omanului și 
Qatarului examinează. între alte
le. probleme referitoare la activi
tățile productive în industriile de 
bază din statele C.C.G. si coope
rarea comercială în zonă — 
mează agenția KUNA.

Infor-

PROBLEMA CIPRIOTA, 
trul elvețian de externe, 
Aubert, care a efectuat o 
oficială Ia Nicosia, a reafirmat 
preocuparea țării sale pentru 
problema cipriotă șl a subliniat 
că Elveția nu recunoaște existen
ta altui stat cipriot în afara Re
publicii Cipru — relevă comuni
catul oficial dat publicității la În
cheierea convorbirilor dintre Au
bert și ministrul 
prlot, Gheorghios 
mite agenția CNA.

Minls- 
Pierre 
vizită

de externe ci- 
Iacovou, trans-

VENEZUELEA-
In cadrul

ÎNTREVEDERI 
NO-ARGENTINIENE. 
convorbirilor de la Caracas dintre 
președintele Venezuelei, Jaime 
Lusinchl, și președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid. aflat în vizită 
tn capitala venezueleană. a fost 
relevată necesitatea intensificării 

acțiunilor In vederea realizării 
practice a egalității în drepturi în 
relațiile interstatale, precum și 
pentru impulsionarea dezvoltării 
economice si sociale a țărilor în 
curs de dezvoltare. Cei doi șefi de 
stat au subliniat dorința țărilor lo-r 
de a acționa pentru aplicarea prin
cipiilor mișcării de nealiniere în 
viața internațională — informează 
agenția Prensa Latina.

PROTEST. Comisia Permanentă a 
Pacificului de Sud a adresat o notă 
guvernului francez în care își expri
mă protestul energic fată de efec
tuarea de experiențe nucleare în 
atolul Muruspa. informează agenția 
Prensa Latina. Documentul, remis 
misiunii diplomatice a Franței din 
capitala ecuadoriană. precizează că 
aceste experiențe constituie un 
grav pericol pentru mediul marin 
și resursele sale naturale.

REDUCEREA CHELTUIELILOR 
BUGETARE ÎN AUSTRALIA. Mi
nistrul de finanțe al Australiei, 
Paul Keating, a anunțat în parla
ment reducerea cheltuielilor buge
tare cu 1.26 miliarde dolari austra
lieni (aproximativ 880 milioane do
lari americani), 
diminuării 
publice in

măsură destinată 
deficitului finanțelor 
viitorul an financiar.
A TEMPERATURII.SCĂDERE __ ... .

în R.S.S. Kirghiză meteorologii au 
consemnat in aceste zile o scădere 
« temperaturii atmosferice cu 20 
de grade C, ceea ce a dus la nin
sori abundente, tn noaptea de 13 
spre 14 mai a fost depășit recordul 
minim da temperatură înregistrat 
in zonă In această lună, mercurul 
termometrelor coborînd pînă la mi
nus 2 grade Celsius. In ultimii 
cincizeci dc ani, doar în luna mai 
1958 s-a mai consemnat in Kirghi
zia o coborîre a temperaturii sub 
0 grade. .
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