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Președintele Republicii Socialiste Romania, 
lîcolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu

s-au reîntîlnit cu regele Spaniei,
Juan Carlos I, și regina Sofia

Ca punct de plecare și 
de referință, Congresul al 
IX-lea a schimbat. în Bi- 

. hor, însăși structura unei 
întregi constelații de loca
lități, treci ndu-le din ano
nimat in notorietate. Ca 
de altfel în toate județele 
țării. M-am oprit la Bihor 
ca la un județ unde nu s-a 
pornit tocmai de la zero, 
și unde s-ar părea deci că 
procesul renașterii din cele 
două decenii ar fi fost mai 
puțin spectaculos. Iată 
insă că și pe vetre cu o e- 
conomie industrială și a- 
grară mai evoluate, anii 
de după istoricul Congres 
IX au revoluționat structu
ral totul. Bihorul, de pil
dă, a ajuns să pro
ducă astăzj in Dlan zpnal 
multe dintre produsele de 
căpetenie din nomenclato
rul economiei naționale, 
ceea ce inseamnă diver
sificarea largă a economiei 
și deschiderea ei continuă 
in ramuri noi : de la alu
mina anului 1965 la . mași
nile agricole ale anilor 
proaspeți. Și nu numai în 
Oradea. Constelația locali
tăților ieșite din anonimat, 
de care vorbeam mai sus, 
cuprinde orașe și sate, 
de munte și cîmpie, pe ar
moniile și simetriile între
gului județ.

Să luăm comuna Holod, 
în care s-a născut ctitorul 
„Familiei", academicianul 
Iosif Vulcan. Nod de cale 
ferată, comuna număra 
multi muncitori ceferiști. 
Dar, navetiști, ei nu aveau 
timpul de a se rosti în via
ta politică și socială a co
munei și de a influenta-o 
în spiritul dinamic mun- 
citoresc. Iată insă că, după 
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Congresul IX. o fabrică 
întinsă și modernă de pre
lucrare a fibrelor de in și 
de cînepă a schimbat din 
temelie metabolismul eco
nomic și social al comunei, 
de la nivelul de trai la cel 
cultural. Comuna, reînnoi
tă edilitar, cu case în stil 
vilă și cu oameni de ținută 
aleasă, are o activitate

așezați pe mari blocuri de 
marmură. Imperiul austro- 
ungar a exploatat pină 
la maximum posibil mar
mura, averea cristalizată a 
munților românești — cele 
mai superbe palate ale fos
tului imperiu au la- teme
lii, la frontoane. în scări 
și colonade, marmură de 
Vașcău și Băița, Mpneasa

Strălucitoare 
constelații din 

„Epoca Ceaușescu"
artistică, in cadrul „Cîntă- 
rii României", demnă de 
toată lauda, inclusiv o e- 
chipă . de teatru popular 
improvizat pe scenă, pe 
întimplările din comună.

Preluarea creatoare a 
tradițiilor economice din 
toate zonele patriei este 
una din valorile perma
nente promovate de docu
mentele partidului nostru 
de la Congresul IX încoace. 
Una din dovezile logicii 
economice și, o dată cu ea, 
ale eticii economice din re
cent'! 20 de ani. Să luăm, 
în acest sens, un exemplu: 
munții Moma Codru, din
spre partea Vașcăului pină 
dincolo de cumpăna ape
lor, in județul Arad, sînt

și Rușchița. Pînă prin 
anii ’30. exploatarea mar
mura mai mijea cit de cit, 
pentru ca apoi pină în anii 
’60 exploatarea ei să fie 
sistată. Dar, în acești ani 
ai renașterii, o fabrică de 
prelucrare a marmurii la 
Vașcău a repus plenitudi- 
nar pe rol marmura ca 
zestre pe cit de valoroasă, 
pe atît de frumoasă a zo
nei — economie și artă 
totodată căutată mereu 
în economia națională și 
la export.

Potrivit unor programe 
lucide și armonios o- 
rientate prin politica dez
voltării concepută. în noua 
epocă, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Vașcăul,

ajuns oraș, și-a creat o 
platformă industrială cu 
întreprinderi de mecanică, 
energetică, marmură, ma- 
rochinărie. panificație, pal
mares strălucit pentru cele 
nici 4 000 de suftete cit 
numără orașul, dar, toto
dată. unică modalitate de 
a revoluționa viata econo- 
mico-socială, spirituală de 
pe meleagurile pe care au 
trecut Horea și Iancu.

în fine, tot in perime
trul echilibrat al condiții
lor economice, nu trebuie 
uitată arta, de prelucrare 
a lemnului. Combinatul 
de la Oradea iși are, 
tocmai de aceea. sec
ții la Salonta, Aleșd. Va
lea lui Mihai, Orașul dr. 
Petru Groza. Beiuș. Saltul 
in calitate lansat frumos 
în conștiința națională în 
Epoca Ceaușescu se dove
dește aici, in Bihor, prin 
citeva repere superioare : 
fabricile de mobilă bihore- 
ne au exportat. în acești 
20 de ani, mobilă stil in 
țările care au întemeiat 
mobila stil, cele de pre
lucrare a marmurii, mar
mura în țările cu cea mai 
celebră marmură din lume, 
iar întreprinderile con
structoare de mașini, ma
șini perfecționate în țări
le care au întemeiat con
strucțiile de mașini. Or. ce 
altceva ar mai fi. la acest 
capitol, de spus ? De altfel, 
reporterul este obișnuit ca

Alexandru 
ANDRIȚOIU
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Terenul fertil al afirmării spiritului revoluționar

Președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reîntîlnit, marți, cu regele Spaniei, 
Juan Carlos I, și regina Sofia, în 
cadrul unui dineu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Juan Carlos I și-au ma
nifestat satisfacția față de convor
birile purtate în aceste zile la 
București, care au pus in eviden
ță dorința comună de a dezvolta 
și întări, în continuare, bunele re
lații dintre România și Spania.

Regele Juan Carlos I a exprimat, 
încă o dată, în numele său și al 
reginei Sofia, vii mulțumiri pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei' Elena’ Ceaușescu pentru 
amabila invitație de ă vizita Româ
nia, pentru primirea cordială de 
care s-au bucurat în timpul șe
derii in țara noastră, arătînd că 
vede în aceasta o reafirmare a 
sentimentelor de profundă priete
nie și stimă ce și le nutresc re
ciproc popoarele român și spaniol.

A fost afirmată convingerea co
mună că actuala întîlnire la ni
vel înalt se va înscrie — ca și c6a 
precedentă de la Madrid — ca o 
contribuție importantă la extin
derea . relațiilor tradiționale ro- 
mâno-spaniole, în interesul ambe
lor țări și popo.are, al cauzei pă

cii, destinderii, securității, înțele- Dineul și convorbirile au decurs 
gerii și colaborării în Europa și într-o ambianță cordială, de înțe- 
în întreaga lume. legere și stimă reciprocă.
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București11

Congresul al IX-lea al partidului 
— piatră de hotar în istoria con
temporană a României — a situat 
știința și tehnologia printre factorii 
decisivi ai progresului economico- 
social al patriei noastre. în de
cursul celor două decenii care au 
trecut de la acest memorabil e- 
veniment, eforturile materiale și 
umane ale națiunii au fost sta
tornic concentrate în direcția fău
ririi unei economii naționale com
plexe. armonioase, dinamice și efi
ciente, încorporînd organic cuceririle 
revoluției științifico-tehnice contem
porane. Acest interval de timp a 
constituit pentru slujitorii .științei, ca. 
de altfel pentru întregul popor, o 
etapă de efervescență creatoare și 
mobilizare exemplară, un prilej de 
afirmare și mai puternică a spiritu
lui revoluționar in activitatea de 
creație tehnico-știintifică.

Ne este încă adine întipărit în 
minte îndemnul secretarului general 
al partidului., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat întregii țări de la 
tribuna înaltului forum al partidului, 
de a promova cu tot curajul noul, 
de a introduce în toate domeniile 
spiritul nou. revoluționar, concepțiile 
revoluționare de muncă, de gîndire.

Perioada pe care o parcurgem, și 
mai ales cea care urmează să o 
parcurgem, sînt perioade de creație 
în toate domeniile, ceea ce presupune 
o largă disponibilitate față de nou, 
muncă exemplară și dăruire în nu
mele idealului comunist pe care ni 
l-am propus. într-o corelare de sin
teză în ansamblul activității econo- 
mico-sociale, energetica și cercetarea 
științifică de profil — domeniu în 
care îmi exercit profesia de aproape 
treizeci de ani — sint situate pe o 
poziție prioritară în structura pro
gramelor de dezvoltare economică și 
socială a patriei. Firește, modalitățile 
de abordare a viitorului energetic al 
patriei se înscriu, prin ansamblul 
obiectivelor propuse, intr-o structură 
deosebit de amplă și complexă. Vom 
continua să dezvoltăm și să îmbună
tățim procedeele care utilizează re
surse clasice, hidrocarburi si căr
buni ț vor intra în faza operațională 
centralele nuclearo-electrice. dar, 
concomitent, vom aborda tehnologii 
de vîrf pe plan mondial : noile ge
nerații de reactori, inclusiv cei cu

neutroni rapizi, precum și fuziunea 
termonucleară controlată. Se pre
vede, de asemenea, perfectionarea 
tehnologiilor pentru folosirea surse
lor noi de energie — a soarelui, vîn- 
tului, biomasei,. apelor geoterma- 
le etc.

Progresul tehnic și tehnologic cerut 
energeticii se corelează explicit cu 
dezvoltările cerute tuturor domenii
lor conexe de utilizare a energiei. 
Energia, componentă materială in
trinsecă in orice produs economic, se 
impune, printr-un imperativ al ra
țiunii. să fie adusă, Ia fel ca și ma
teriile prime și materialele, la un 
consum optimal. Or. prin optimal nu 
se poate înțelege decît consum cîț 
mai redus, de mare economicitate.

Trebuie să se sublinieze clar că 
resursele energetice, indiferent de 
natura lor, nu vor fi nici nelimitate 
și nici la prețuri derizorii. Sîntem 
realiști și știm că atît în energetică, 
ca și in oricare alt domeniu de acti
vitate nu se vor întîmpla minuni, 
dar lucrînd corelat vom putea rea
liza îmbunătățiri de randamente și 
de aici eficientă ridicată. Iată un 
exemplu. împreună cu colectivul cu 
care lucrez, format din cercetători 
științifici din Institutul de cercetări 
și modernizări energetice, cadre di
dactice de la Universitatea din Bra
șov și Institutul politehnic București, 
am prezentat, nu de mult, la Berlin, 
capitala Republicii Democrate Ger
mane. o comunicare științifică, rodul 
unor ani îndelungați de cercetări, 
privind aplicațiile în tehnologie ale 
unui nou concept teoretic referitor 
la fenomenul de electroliză. Prin lu

crarea noastră am exemplificat, în 
fapt, interdependența directă între 
cercetarea fundamentală și aplicarea 
in practică a rezultatelor acestor cer
cetări, ele fiind transpuse în produse 
și tehnologii (concretizate prin bre
vete de invenții), în modele experi
mentale și prototipuri industriale. în 
esență, se asimilează fenomenului de 
electroliză și se tratează unitar fe
nomene ca descărcarea în arc în 
cuptoarele electrice de elaborare a 
oțelului, sudura cu arc electric, tra
tamente termochimice ale pieselor 
puternic solicitate mecanic, cum ar fi 
sculele pentru așchiere mecanică sau 
.sateliții din angrenajele cutiilor de 
viteză ale tractoarelor etc.

Voi cita doar rezultatele unei sin
gure aplicații a acestui nou concept. 
La tratamentul termochimic al sate
liților din angrenajele cutiilor de 
viteză ale tractoarelor, prin aplicarea 
noului procedeu, consumul de ener
gie electrică se reduce pe piesă de 
la 2,44 kWh la 0,09 kWh, producti
vitatea crește de la 2 bucăți la 35 
bucăți pe oră, iar timpul pe operație 
se reduce de la 3 ore la 9 minutei 
aceste îmbunătățiri fiind corelate cu 
o creștere concomitentă a rezistenței 
la uzură a piesei.

Cazul concret la care am făcut re
ferire l-am citat pentru a sublinia 
o idee pe care va trebui s-o dez
voltăm. și anume : principala sursă 
de energie, materii prime si mate
riale se află in inteligența'umană — 
ale cărei perspective de dezvoltare

Incj. Alexandru FORJE
(Continuare în pag. a III-a)

Demnitatea muncii 
și creației
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Mai mult țiței pentru economia
în toate sectoarele de activitate, 

dar cu deosebire în industria extrac
tivă, care asigură baza proprie de 
materii prime și resurse energetice 
a economiei naționale. ' îndeplinirea 
exemplară a planului la producția 
fizică reprezintă una din condițiile 
esențiale pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite pentru acest an și 
pentru întregul cincinal. Realizarea 
producției prevăzute de țiței si gaze, 
ca să ne referim numai la acest 
domeniu, ocupă un loc cu totul deo
sebit, vital am putea spune, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan in 
alte ramuri ale economiei naționale. 
Tocmai de aceea. Ia recenta consfă
tuire de lucru de Ia C.Q. al P.C.R., 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a indicai 
să se acționeze cu hotărîre pentru 
realizarea integrală a planului si 
pentru îndeplinirea programelor re
feritoare la asigurarea bazei de ma
terii prime, in special a celor pri
vind producția de țiței, gaze natu
rale, cărbune și energie.

După lunile de iarnă grea, perioa
dă în care petroliștii s-au confrun
tat cu mari dificultăți, luptînd băr- 
bătește. sub cerul liber, cu geruri 
neobișnuite, a venit primăvara și 
eforturile acestor oameni se concre
tizează în sporirea producției de țiței 
de la o zi la alta, de la o lună la 
alta. Cele 12,6 milioane tone de țiței 
și 32,85 miliarde mc gaze naturale 
înscrise în planul pe anul 1985 re
prezintă producția minimă de care 
are nevoie economia națională din 
resurse proprii. De bună seamă, pe
troliștii au știut întotdeauna să-și 
respecte cuvintul, au știut să răs
pundă cu abnegație muncitorească 
la chemările partidului. Cu atît mai 
mult se impune . acum să acționeze 
cu întreaga lor pricepere și energie 
pentru recuperarea restantelor și în
deplinirea exemplară a planului. în

acest sens se cuvine remarcat faptul 
că in luna aprilie producția medie 
zilnică a crescut cu 705 tone față 
de luna martie. Ca urmare a măsuri
lor energice luate, a aplicării unor 
tehnologii moderne și a unei orga
nizări mai . bune !a muncii, unitățile 
din cadrul Trustului de forai și 
extracție Bolintin au reușit să ex
tragă zilnic cu 320 tone țiței mai 
mult decît în luna martie. Producția 
medie zilnică a crescut și în unită

împreună cu organele județene de 
partid, in ultima decadă a lunii tre
cute. Cele mai multe dintre acestea 
se referă la deficiente de ordin or
ganizatoric atit la nivelul brigăzilor, 
cit și ăl schelelor, la calitatea 
necorespunzătoare a unor lucrări de 
intervenții și reparații, la insufici
enta preocupare pentru recrutarea și 
calificarea personalului necesar mă
ririi numărului brigăzilor de inter
venții și reparații', la aprovizionarea

DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE
SI DE MATERII PRIME A TĂRII
■ Q

țile din cadrul trustului Boldești cu 
130 tone. ■ iar în cele din cadrul 
trustului Arad cu 115 tone. Si tot fn 
aprilie, patru mari , schele de extrac
ție ----Ticleni, Moșoaia. Marghita și
Găiești — și-au realizat planul lunar 
de producție, recuperînd în același 
timp o parte din restantele acumu
late în primul trimestru. Toate aceste 
rezultate dovedesc eficienta măsu
rilor întreprinse, capacitatea colecti
velor de petroliști de a se mobiliza 
pentru realizarea exemplară a pla
nului.

Cu toate aceste rezultate pozitive 
obținute de o serie de brigăzi și 
schele de producție petrolieră, totuși, 
pe ansamblul ramurii se mențin 
importante restante față de producția 
de țiței planificată, extracția situin- 
du-se pe primele patru luni ale 
anului sub nivelul posibilităților 
existente și al sarcinilor prevăzute 
în toate trusturile petroliere. Cauzele 
acestor nerealizări sînt multiple și 
ele au fost analizate aprofundat de 
conducerea Ministerului Petrolului

defectuoasă cu instalații, echipamente 
și piese de schimb.
. Pe baza acestor analize s-au sta
bilit programe concrete de măsuri 
pentru fiecare zăcămînt, pentru fie
care schelă și brigadă de producție 
în parte, evidentiindu-se posibilită
țile existente în întreaga industrie 
petrolieră pentru realizarea exem
plară a planului pe luna mai și pe 
întregul an 1985. Esențial este acum 
ca. actionînd în spiritul indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
petroliștii să își intensifice eforturile 
pentru creșterea pe toate căile a 
producției de titei și gaze naturale. 
Iată, în acest sens, numai cîteva din 
principalele direcții de acțiune.

FIECARE SONDA NOU FORATĂ 
— RACORDATĂ OPERATIV LA 
CIRCUITUL PRODUCTIV. în pro
ducția de titei a acestui an. o pon
dere importantă au sondele noi, 
forate la mică și, îndeosebi, la mare 
adîncime. Potrivit prevederilor pla-

națională
nului, în perioada ianuarie — aprilie 
trebuiau forate și date in circuitul 
productiv un număr de 467 de sonde 
noi. cu o producție estimată la - 
164 700 tone. Datorită greutăților în- 
timpinate in primele luni ale anului 
au fost forate . însă numai 238 de 
sonde, cu un aport Ia producția de 
titei de numai 56 153 tone. Iată de ce 
in toate unitățile trebuie să se ia 
măsuri ferme pentru intensificarea 
activității de foraj. Este adevărat, în 
luna aprilie planul de foraj a fost 
realizat și chiar depășit cu 5 034 me
tri pe ansamblul ministerului. în con
dițiile in care 6 din cele 19 unități 
de foraj nu au reușit să-și onoreze 
integral sarcinile de plan. Această 
situație demonstrează că există încă 
mari rezerve nefolosite in ce priveș
te utilizarea bazei tehnice din do
tarea unităților de foraj.

Pe baza programului aprobat în 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 9 martie, con
ducerile schelelor și trusturilor. în 
colaborare cu Institutul de cercetare 
și proiectare de la Cîmpina, organele 
și organizațiile de partid au datoria 
să urgenteze lucrările de foraj în 
zonele cu cele mai bune perspective, 
cum sînt cele de la Slăvuta, Brădești. 
Vîrteju. Valuta. Bibești și altele. 
Prin săparea și punerea in funcțiune 
a sondelor planificate in zonele 
amintite se poate asigura o creștere 
a producției de cel puțin 1 000 tone 
titei pe zi. Pentru realizarea inte
grală a planului la foraj va trebui 
să se întreprindă măsuri mai ener
gice pentru scurtarea duratei lucră
rilor de demontaj-transport-montaj 
ale instalațiilor de foraj, pregătirea 
din timp a locațiilor și mai ales 
pentru mecanizarea lucrărilor și 
transportul instalațiilor în blocuri

Petre CRISTEA

Literatura și arta 
românească din 
ultimii douăzeci 

de ani sint, indiscu
tabil, impresionante 
prin valoare, diversi
tate și ca ecou la 
marele' public. Istori
cul Congres al IX-lea 
al partidului a fost și 
in acest domeniu un 
moment de răscruce. 
Larga deschidere către 
orizontul valorii, către 
esența spiritualității 
naționale, înțelegerea 
reflectării și, de aici, 
a specificului activită
ții artistice, redefini- 
rea unor concepte 
estetice majore, re
evaluarea. condiției și 
rolului artistului în 
societate, recuperarea 
unor strălucite tradiții 
culturale cristalizează 
un nou mod de a gîndi 
și aprecia munca ace
luia care nu întimplă- 
tor a fost numit „crea
tor de frumos". Pro
fesiei sale îi sînt res
tituite sensurile și 
rosturile fundamenta
le, autentica noblețe. 
Oprindu-ne la litera
tură, putem observa 
că marile și chiar mai 
puțin marile cărți care 
s-au scris în ultimele 
două decenii, pe lîngă 
ceea ce spun ele des
pre viață, despre oa
meni, despre istorie, 
spun foarte multe des
pre, un sentiment care 
e el însuși o valoare 
în sfera spiritului — 
demnitatea muncii ar
tistice. A-l avea în 
vedere, a medita asu
pra lui, mai cu seamă 
în acest moment al 
bilanțurilor faste pri
lejuite de omagierea 
Congresului al IX-lea, 
congresul demnității 
noastre, mi se pare un 
lucru firesc și bine
venit.

Demnitatea artistu

lui este -în primul 
rind demnitatea omu
lui pentru care munca 
e cel dinții sens al 
existentei sale. Se ob
servă adesea un orgo
liu al profesiei stimu
lat de gîndul supra
viețuirii în posterita
te, sentiment care, 
oricît ar fi el de exa
gerat în unele cazuri, 
este firesc și stimula
tor. Ba chiar necesar 
căci, așa cum se în
treba Marin Preda în 
finalul unei tulbură
toare cărți despre

ÎNSEMNĂRI
demnitatea scriitorului 
(am numit Imposibila 
întoarcere), cine altul 
să creadă mai adine și 
mai pătimaș în eter
nitatea ariei decît 
scriitorul însuși ? Dar 
mai ‘mult decit un sen
timent firesc, mai 
mult decît o atitudine 
întemeiată, demnita
tea artistului e o ca
litate probată prin lu
crul bine făcut. Prețul 
faptei, al muncii este 
și aici suveran. De 
altfel e greu să ne 
Imaginăm demnitatea 
ca abstracțiune, ca in
tenție sau ca simplă 
dorință. Vorbim, bună
oară, de demnitatea in 
istorie a poporului 
nostru pentru că din
colo de un impulș lă
untric, ea a însemnat 
bun cucerit, un drept 
a cărui legitimitate a 
fost dovedită, nu o 
dată prin jertfă. Dem
nitatea este, cum 
spune poetul, un risc 
pe cont propriu, e o 
condiție asumată și un 
argument, nicidecum 
ceva primit de-a gata, 
o șansă, un privilegiu.

Scriitorul adevărat

știa că demnitatea 
profesiei e un argu
ment in ordinea cali
tății, a valorii și mai 
știe că valoarea crea
ției adevărate ține de 
acea forță de iradiere 
a spiritului asupra 
spiritului care face ca 
opera, unică și Repe
tabilă, să existe numai 
ca dialog între o con
știință individuală și o 
alta colectivă. E mo
tivul pentru care no
țiunea de demnitate 
profesională nu poate 
fi despărțită de noțiu
nea de responsabilita
te, implicit de aceea 
de prestigiu. Totul se 
judecă din perspecti
va dovezilor peremp
torii ratificate de lu
mea căreia scriitorul 
îi aparține și căreia i 
se adresează, iar acte
le doveditoare, cărțile 
sale, trebuie să se 
implice în existența, 
în destinul acelei 
lumi. Noblețea profe
siei e probată în cel 
mai înalt grad de a- 
ceastă implicare grație 
căreia valorile artei ca
pătă semnificații la 
scara umanului și isto
riei. Demnitatea profe
sională a marilor per
sonalități artistice s-a 
confundat .cu însăși 
demnitatea poporului 
pe care ele l-au slujit 
și l-au reprezentat.

Există, se înțelege, 
și aspectul moral, de 
care demnitatea artis
tului și demnitatea in 
general nu pot fi des
părțite. Și în acest caz, 
noblețea profesiei scri
itoricești — moștenită 
de la înaintașii exem
plari — creează obli-

Daniel 
DIMITR1U

(Continuare 
în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a III-a)
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CUNOAȘTEREA REALITĂȚILOR - PREMISĂ ESENJIAIĂ 
IN STABILIREA UNOR MĂSURI TEMEINIC FUNDAMENTATE

Stilul de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid, al comuniști
lor în general, menit să confere efi
cientă in activitatea pentru îndepli
nirea sarcinilor tot mai complexe ce 
le revin, presupune, printre altele, 
operativitate, flexibilitate în alege
rea și aplicarea formelor și metode
lor de lucru, spirit de inițiativă, ra
piditate în concentrarea și reparti
zarea forțelor disponibile in funcție 
de situațiile nou ivite, fermitate in 
ducerea pină la capăt a acțiunilor 
întreprinse. „Trebuie să privim 
totdeauna in spirit critic ceea ce am 
înfăptuit — firește, nu în sensul de 
a nega realizările, ci de a desprinde 
învățăminte pentru activitatea vii
toare" — subEnia secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, apreciind că „pină la 
urmă acesta este un criteriu al ma
turității activiștilor, al organizațiilor 
de partid".

O bună experiență în mobilizarea 
oamenilor muncii Ia îndeplinirea 
sarcinilor economice pe baza unor 
măsuri bine fundamentate a acumu
lat Comitetul de partid al sectorului 
1 din Capitală. în acest sens, tova
rășul Gheorghe Mihai, secretar al 
comitetului de partid, ne spunea : 
„Este firesc oa. înainte de toate, să 
acordăm o mare atenție cunoașterii 
și înțelegerii hotăririlor de partid, a 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială. îndeosebi a documen
telor celui de-al XlII-lea Congres al 
partidului de către' toți oamenii mun
cii. Dar popularizarea și însușirea 
conținutului hotăririlor, a programe
lor și sarcinilor ce derivă din ele 
constituie doar o latură a răspunderi
lor organelor și organizațiilor da 
partid. In egală măsură trebuie stă- 
pinit procesul cunoașterii stadiului 
înfăptuirii obiectivelor fixate, atît a 
factorilor care determină îndeplinirea 
lor în condițiile și la termenele pre
conizate. cit și a cauzelor care gene
rează anumite neajunsuri. Practica 
vieții de partid a conturat de-a lun
gul anilor forme și metode eficiente 
de cunoaștere și urmărire a modului 
.in care se duc la îndeplinire sarcinile 
individuale și colective, măsurile 
adoptate, soluțiile și propunerile, co
mitetul de partid al sectorului ini
țiind în acest sens controale, ana
lize periodice. solicitind rapoarte 
cadrelor de conducere asupra înde
plinirii îndatoririlor politice și pro
fesionale. examinind cu atenție sur
sele de informații pe care le repre

zintă adunările generale, studiile 
făcute de colectivele activului de 
partid, de comisiile pe probleme, 
prezenta membrilor comitetului de 
partid în ramurile hotăritoare ale 
producției, situațiile, furnizate de 
serviciile tehnico-operative ale uni
tăților etc, Un exemplu mobilizator 
pentru noi, activiștii, îl reprezintă 
activitatea revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu. Este bine 
știut și unanim prețuit de noi toți 
faptul că una dintre caracteristicile 
de bază ale stilului de muncă al 
secretarului general al partidului 
constă in contactul nemijlocit cu 
colectivele de oameni ai muncii, eu 
organele și organizațiile de partid, 
intilnirile de lucru ale conducătoru-

plinei tehnologice și intensificarea 
preocupărilor pentru reducerea con
sumurilor de materii prime și ma
teriale, îndeosebi de metal. Drept ur
mare, la întreprinderea „Laromet" 
s-a reușit să se recupereze integral 
restanțele la laminate de cupru, iar 
la întreprinderile „Tehnometal" și 
„Precizia" au fost, de asemenea, re
cuperate restanțele la utilaje tehno
logice pentru industria ușoară.

Conducerea științifică a activității 
economice impune, între altele, dis- 
cernămintul critic în selectarea și 
interpretarea informațiilor. Deosebit 
de concludent în acest sens a fost 
modul in care a procedat biroul co
mitetului de partid al sectorului in 
depistarea cauzelor care impicdicau

lui partidului și statului nostru sem- 
nificind o înaltă școală de conducere 
politică".

Pornind de la aceste exigențe, Co
mitetul de partid al sectorului 1, bi
roul și secretariatul său au situat și 
situează permanent in centrul preo
cupărilor legătura directă, efectivă 
cu organizațiile de partid din uni
tăți, studierea la fața locului a 
realităților. Una dintre formele cele 
mai. des folosite de comitetul de 
partid al sectorului pentru cu
noașterea realităților din întreprin
derile industriale o constituie in
formările prezentate de membrii 
comitetului de partid care participă 
la adunările generale ale comuniști
lor, ale oamenilor muncii despre 
conținutul acestora, despre proble
mele ridicate la aceste dezbateri. 
Așa a luat cunoștință biroul comi
tetului de partid al sectorului de di
ficultățile în realizarea planului cu 
care se confruntă întreprinderile 
..Laromet", ..Tehnometal" și „Preci
zia". Ca primă măsură, biroul a în
sărcinat consiliul de control munci
toresc al activității economice și so
ciale din cadrul sectorului să stu
dieze in amănunt, la fața locului, 
cauzele acestor stări de lucruri. Cu
noașterea profundă a acestora a în
lesnit elaborarea unui ansamblu de 
măsuri care vizează, în principal, 
creșterea indicelui de utilizare a ma
șinilor și utilajelor, întărirea disci-.

întreprinderea „Marmura" să onore
ze, la termenele prevăzute în con
tract. o importantă comandă pentru 
export. „Calculele hîrtiei" arătau că 
întreprinderea nu dispunea de capa
citatea de producție necesară. Un 
colectiv al activului de partid, trimis 
aici, a constatat că invocarea „cau
zelor obiective" de către conducerea 
unității erau, pină la un anumit 
punct, justificate. Iar specialiș
tii au ajuns la concluzia că, prin 
operarea unor modificări la utila
jele existente, randamentul acestora 
poate fi sporit. întrucit întreprinde
rea nu dispunea de capacitatea teh
nică pe care o reclamau aceste mo
dificări. au fost trimise de urgență 
cadre de specialitate din alte între
prinderi ale Capitalei care au adus 
îmbunătățirile necesare. în prezent, 
colectivul de la „Marmura" este in 
situația de a livra la timp produsele 
contractate.

Cunoașterea realităților'din fiecare 
întreprindere, din fiecare organizație 
de partid, consultarea largă a comu
niștilor. a celorlalți oameni ai muncii 
a permis mai buna fundamentare a 
sarcinilor de viitor pe care și le-a 
fixat comitetul de partid al sectoru
lui. Pe această bază au fost stabilite 
ca obiective principale realizarea 
pină la sfîrșitul anului a 2 315 noi 
tehnologii in unitățile industriale din 
sector, îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al producției. înfiin

țarea de ștanduri de probă. în spe
cial la I.U.C. „Grivița roșie". între
prinderea de elemente pentru auto
matizări, „Automatica" și I.A.M.C. 
Otopeni. precum și extinderea pro
ceselor de automatizare, mecanizare 
și robotizare a producției. Totodată, 
în lumina sarcinilor stabilite la con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., din 6 mai a.c„ a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
comitetul de partid al sectorului și-a 
înscris printre preocupările sale 
prioritare, sprijinirea concretă, efi
cientă și operativă a organelor și or
ganizațiilor de partid din marile uni
tăți industriale de pe teritoriul sec
torului.

Concomitent, comitetul de partid 
al sectorului acționează permanent 
pentru ridicarea calității muncii po- 
litico-organizatorice desfășurate de 
organele și organizațiile de partid 
din unitățile economice. Edifica
tor in acest sens este exemplul 
comitetului de partid de ia în
treprinderea de utilaj chimic „Grivi
ța roșie", care pune un accent' deo
sebit pe conjugarea multiplelor for
me de cunoaștere a cauzelor interne 
ce determină uneori neutilizarea de
plină a capacităților materiale și 
umane de care dispune această mare 
unitate industrială, astfel incit co
muniștii să acționeze mai energic 
pentru depășirea greutăților și ridi
carea eficientei economice. în mo
mentul de față, comitetul de partid 
folosește cu rezultate bune controlul 
zilnic, direct. în secții și ateliere, la 
locurile de muncă ale formațiilor de 
lucru. Așa se explică de altfel și 
obținerea unui avans la producția 
destinată exportului.

Exemplele menționate demonstrea
ză Însemnătatea deosebită pe care o 
are investigarea permanentă a reali
tății. Nu se poate însă trece cu ve
derea faptul că in unele organizații 
de partid din sectorul 1 aceasta se 
face încă empiric. Esențial este 
că înlăturarea deficiențelor din 
stilul de muncă al unor orga
ne și organizații de partid se,află 
in atenția comitetului de partid 
al sectorului, care militează cu 
fermitate în direcția înscrierii pe 
coordonate superioare a muncii po- 
Jitico-organizatorice desfășurate 'in 
vederea mobilizării energiilor tuturor 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
planului pe anul 1985 și pe întregul 
cincinal.

Constantin VARVARA

Slobozia - un oraș al liniilor arhitectonice moderne Foto : S. Cristian

Autoaprovizionarea - in acțiuni si initiative gospodării
Proba convingătoare a faptelor

Strălucitoare constelații
(Urmare din pag. I)
in incinta întreprinderilor 
pe care le vizitează, să 
vadă afișată o hartă a lu
mii cu țările în care între
prinderea respectivă iși 
exportă produsele. Uzina 
de mașini-unelte „înfrăți
rea". dar și serele, in Ora
dea. Utilaj minier și texti
le din orașul Dr. Petru 
Groza, mobilă și lină fină 
din Beiuș,

Să ne oprim însă, pen tru 
o clipă, la Beiuș, oraș cu 
un liceu celebru care a 
forjat conștiințe vreme de 
aproape un secol și ju
mătate, pentru marile eve
nimente politice și sociale 

3din istoria neamului. In 
planul economic, pină la 
revoluția din August 1944 
in afara unei fabrici rudi
mentare- de spirt, orașul 
nu avea altă întreprindere, 
iar pină la Congresul IX, 
numai niște ateliere meca
nice și ele pendinte de 
Oradea. Astăzi —- o renu
mită fabrică de mobilă 
și o excelentă fermă de 
oi de rasă. Iar dacă 
mai adăugăm și uria
șul complex zootehnic din 
comuna Palota, barajul din 
munți, de la punctul Lesu, 
și toate celelalte mari 
construcții — create după 
Congresul IX*  — vom ve
dea cit de dinamică 
este aici dezvoltarea- vieții 
în acești ani de armonioa
să creștere.

Un fexemplu ni-1 dă și 
Salonta. localitate cu pre ■ 
tenții de oraș încă de di
nainte de 1944, dar tot 
așa, oraș fără zestre. As
tăzi — oraș industrial, a- 
grar și cultural. Uzina 
„Metalul", fabrica de mo

bilă. cea de industrializare 
a cărnii stau în osmoză 
de faimă cu agricultura 
modernă a C.A.P.-urilor 
din oraș și din cojnuna ve
cină Mădăras, ambele a- 
vind președinte cite un 
Erou al Muncii Socialiste, 
și cu cultura din școlile de 
specialitate, cu viața mu
zeistică, cu formații artis
tice de primă mină. Fapt 
identic, de asemenea, in 
orașul Aleșd, gazda uriașu
lui combinat de lianți și 
azbociment, în orașul Har
ghita. dar și în. comune 
de frumoasă reputație ca 
Aștileu (produse refracta
re), Valea lui Mihai, Cala- 
cea.^Lovrin, de fa.pt toate 
așezările, unele dintre ele 
așteptând mult apropiata 
lor trecere la stadiul de 
oraș, altele înflorind în ți
nuta lor rustică, dar mo
dernă —o in acea constela
ție armonioasă de care 
vorbeam la început.

Ceea ce au realizat aces
te așezări, -toate la un loc 
și fiecare în parte, în lumea 
fascinantă a noii condiții 
umane, se poate vedea 
direct și emoționant la așa 
numitele întâlniri periodice 
ale fiilor satului, obicei 
frumos ctitorit tot în >>e- 
rioada acestor 20 de ani. 
Cu un asemenea prilej se 
întâlnesc in satul lor de 
baștină fiii mai multor ge
nerații, cei plecați -să 
mupcească. în altă parte și 
cei rămași pe vatra natală 
— țărani, muncitori, căr
turari, militari, cu toții cu- 
noscuți și apreciați în do
meniul lor și la locul lor 
de muncă, veniți. ca un 
argument superb al Epocii 
Ceaușeseu, al noii istorii 
creatoare. Politehnizarea

învățămintului (operă tot 
a perioadei acesteia) a 
creat repede și bine mar
cat specialiști in toate do
meniile de activitate «— 
citeva generații ale unei 
singure comune acoperind 
o sută și una de meserii 
vechi, noi și foarte noi.

Un alt fapt care mă 
emoționează necontenit 
este acela că. in directă 
simetrie cu dezvoltarea 
economiei socialiste mo
derne, se dezvoltă o seamă 
de meserii artistice, multe 
aflate pină nu demult pe 
cale.de a se stinge pentru 
totdeauna. încă de la in
trarea dinspre. Est, în peri
metrul județului, olarii din 
Cristior și Cărpinet. sumă- 
narii din Sirbești. cojoca
rii din Beiuș. 'făurarii lă
zilor de zestre din Budâ- 
reasa, creatoarele de costu
me naționale, de alesături, 
de ștergare cusute cu mare 
artă din Cinep sau Pie
troasa și-au renăscut meș
teșugurile pe o vale a Cri
cului, care e acum minieră, 
metalurgică și de prelucra
re a lemnului, deci fluent 
industrializată. Este meri
tul „Cintării României", ca 
festival al creației naționa
le. salvarea de la neant a 
acestor arte și mese
rii strămoșești la care aș 
mai adăuga vasele de flori 
tăiate in marmură (Vaș- 
cău). albinăritul (Bihorul 
fiind printre județele frun
tașe pe tară), florăritul 
(Oradea și Salonta) și, de 
asemenea, păstrăvăritul in 
crescătorie (Vașcău. Re- 
meți, Huța) de îndelungată 
tradiție în Bihor, dar și 
fazanăriile și alte para- 
disuri vinătorești, deci 
tot ceea ce pune în poezie și

artă, în sport și destindere 
culoare pe coloana severă 
a ramurilor majore ale 
economiei naționale. După 
combinatul de cimentă- 
rie din Aleșd cotești 
spre munte și, intr-o vale 
ca ivită din legendă. în 
mica localitate Pădurea 
Neagră, o fabrică de sticlă, 
odinioară de sticle, de 
lampă și lămpașe. produce 
semicristale și. parțial, 
cristale, imprimind produ
selor ei ținuta de unicat : 
de unde marile cereri la 
export. Trecem pe lingă 
bijuteria fabricii și ajun
gem. pe serpentine, la căr
bunarii minelor de la Po
pești și Voivozi. Deasupra 
minelor cresc podgorii ro
ditoare. Livezi de pomi 
punctează in pîrgă coline
le. De acolo ne putem în
toarce la Oradea si intrăm 
prin zona de vest. deci 
prin platforma industrială 
și ieșim din oraș pe alt 
drum, prin alte miracole 
reale, pămintești. ale Epo
cii Ceaușeseu, ctitorite pe 
acolada celor douăzeci de 
ani sau numai in starea de 
șantiere sau poate numai 
in relieful liliputan al ma
chetelor. Dar cu certitudi
nea că se vor materializa 
în curind. la fel ca și ce
lelalte înfăptuiri ale tutu
ror oamenilor. muncii ro
mâni. maghiari și de alte 
naționalități de pe cuprin
sul acestui înfloritor județ.

Iată cițeva constelații, 
citeva popasuri, cam pe 
sărite, dar spuse din inimă 
și avind ca punct de ple
care și de referință Con
gresul al IX-lea, in Bihor 
ca pretutindenea in țară și 
pretutindenea in țară ca in 
Bihor.

ZILE FRUMOASE PE LITORAL
Zile călduroase, zile frumoase 

pe Litoral. Toți ceKaflați acum 
pe riviera românească pot face 
nu numai plajă, ci și băi in apa 
mării. Este important de reținut 
că in luna mai, in toate stațiu
nile Litoralului se practică tarife 
foarte avantajoase și reduceri 
de 25 la sută la transportul pe 
calea ferată. Cazarea se face Ia 
hoteluri de categoria I.

Prin agențiile tuturor oficiilor 
județene de turism și ale 
I.T.H.R. București, precum și 
de la comitetele sindicatului din 
întreprinderi și instituții se pot 
procura bilete pe Litoral in luna 
mai.

Comuna Grivița, județul Ialomița, 
are trei sate, cu 2 595 gospodării și 
7 644 de locuitori. In rindurile de 
față vom face abstracție de rezul
tatele deosebite înregistrate de me
canizatorii și cooperatorii din Smir
na. Grivița și Traian, despre care 
s-a scris cu alte prilejuri. Aflîn- 
sdu-ne in plină primăvară, vom 
căuta să „vedem" preocupările a- 
celorași oameni in calitatea lor de 
cetățeni și gospodari, de oameni che
mați să pună in valoare fiecare pal
mă de pămint. Pornind de la ade
vărul că fiecare cetățean poate și 
trebuie să contribuie la definirea 
personalității comunei, intre locui
tori. intre circumscripțiile electorale 
si sate a luat naștere o adevărată 
întrecere.

La Grivița. inițiativele au găsit un 
cimp 'larg și fertil de exprimare. 
Fiecare experiență, odată ce și-a do
vedit eficienta, a fost generalizată, 
spre binele tuturor. Receptivitatea 
la nou a condus și conduce la re
zultate deosebite si în activitatea 
edili tar-gospodărească.

Edificatoare sint, bunăoară, realiză
rile obținute în aplicarea princi
piilor autoaprovizionării. Pină nu de 
mult se considera, ca și în celelal
te localități din Ialomița, că oame
nii de pe aceste meleaguri se pri
cep numai la cultura mare, la cimp, 
acolo unde se . produc griul și or
zul. porumbul și fasolea, floarea- 
soarelui și sfecla de zahăr. Ani și ani 
cimpul a Înseninat totul pentru ialo- 
mițeni.

Dar adevărata valoare a cîmpu- 
lui și cele mai mari producții, s-au 
realizat in ultimii ani. cind s-a în
țeles că unitatea de măsură nu este 
doar hectarul, ci fiecare metru pă
trat. fiecare palmă de pămint. Cul
tivarea cu legume a terenurilor din 
curți era o treabă sporadică, ce se 
rezuma doar la cițiva gospodari mai 
întreprinzători și care aveau... cite 
o brazdă de ceapă, citeva ttife de 
leuștean și pătrunjel, 5—6 tulpini de 
roșii. Dar despre modul cum și-au 
descoperit vocația de legumicultori 
grivițenii, să-l lăsăm să ne-o înfă
țișeze chiar unul dintre ei. țăranul 
Octavian Bucner, din Smirna :

— ...Era intr-o iarnă. Primarul de 
atunci a convocat la cămin pe mai 
mulți cetățeni din comună. Ni s-â 
adresat direct : „Fraților, v-am in
vitat la această adunare populară șă 
ne sfătuim despre un lucru care tre
buia să pornească de la noi și. drept 
sâ vă spun, de mult trebuia urnit. 
Ce fel de țărani sintem noi. de vre
me ce cumpărăm legume de las 
chioșc, in loc să ni le producem sin
guri ? 1 în curiile gospodăriilor noas
tre sint 250 de hectare, pe care ma
joritatea le cultivăm cu porumb, fa
sole și am pus citeva rinduri de vie. 
In rest, sint ocupate de coceni și 
paie. Știți cite legume am putea ob
ține noi dacă am cultiva gospodă
rește fiecare metru de pămint Cel 
puțin 1 000 de tone, adică 100 de 
vagoane". în sală s-a făcut rumoare. 
Era prima dată cind ii priveam neîn
crezători pe primar. Atunci dinsul 
ne-a spus ce a văzut intr-o comună 
cu condiții asemănătoare cu ale 
noastre — Poiana Mare din Olte- 

,nia — unde oamenii produc pe fie
care metru pătrat din curte zarza
vaturi de cel puțin 50 de lei. Și do 
unde oamenii veniseră cu gind sâ 
plece curind acasă, s-au încins niș
te discuții...

Intervine în rememorarea acelui 
moment secretarul biroului execu
tiv al consiliului popular. Alexan
dru Sandu :

— ...Unii puneau problema semin
țelor. alții a răsadurilor, alții că 
noi n-am făcut legume niciodată, că 
doar cei din partea Buzăului se pri
cep... S-au găsit destui care să con
sidere legumele prea pretențioase, 
care să spună că pămintul de la noi 
nu-i făcut pentru așa ceva, că noi 
trebuie să ne ocupăm de cimp...

Dar. pină la urmă, s-a holărit ca 
în curți să se cultive legume. Unii 
au pus insă doar ceapă și cartofi, 
puțini au răsădit și roșii, vinete, ar
dei gras sau varză. La unul din 
chioșcuri s-au adus semințe și ră
saduri. iar la magazin s-au pus in 
vinzare greble, săpăligi. foarfeci, fe- 
răstraie de tăiat pomi și alte scule 
de grădinărit.

Deși anul a fost cam secetos, s-au 
făcut zarzavaturi nu glumă, și din 

/ 5 chioșcuri au rămas doar 3. So- 
licitanții se restrinseseră binișor.

— Greu a fost pină s-a pornit, 
că după aceea s-au luat la între-

insemnări din comuna 
Grivița, județul Ialomița

cere a cui grădină să fie- mai fru
moasă. care sint cei mai destoinici 
legumicultori., intervine în discuție 
și tovarășa Paraschiva Popescu, ac
tualul primar al comunei. Ulterior, 
la o altă adunare populară, cei mai 
buni grădinari, devenit! și meșteri 
în pregătirea răsadurilor, au început 
să prezinte calculele lor. vechi și 
noi : cît cheltuiau înainte pentru a- 
provizionarea cămărilor pentru iar
nă. cum se face că' acum nu numai 
că au de toate din belșug, dar le-au 
dat și copiilor lor din Slobozia sau 
București, ba au și cîșțigat citeva 
mii de lei prin contractarea și valori
ficarea legumelor. Rezultatul : în pri
măvara următoare toată comuna a 
devenit o grădină. în fiecare curte 
rămăseseră doar potecile, și acestea 
înguste,- ce duc spre casă ori spre 
celelalte acareturi. Iar din cele trei 
chioșcuri de legume care existase
ră în comună au rămas doar două, 
și acestea cu timpul vinzînd doar 
oțet și conserve de pește. Nu au 
fost desființate insă, și bine s-a pro
cedat. Au fost transformate din mers 
în centre de preluare a legumelor 
de la producătorii particulari.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. 
Inginerii și tehnicienii agronomi din 
unitățile agricole. vrind-nevrind, 
s-au pus la punct cu noi cunoștin
țe in ale legumicultlirii. mai ales pen
tru combaterea dăunătorilor. Bătălia 
mare era acum cine scoate prime
le roșii pentru export. Au apărut 
noi puțuri, pompe, planuri de cul
tură. Dacă în cițiva ani s-a schimbat 
fata comunei, la aceasta au contri
buit și milioanele de lei cu care s-a 
întărit bugetul ei și al locuitorilor, 
datorită legumicultorii.

Cultivarea intensivă a fiecărei pal
me de pămint are și alte avantaje.

Cu buruiana adunată din plivirea 
brazdelor se asigură o. bună parte 
din hrana păsărilor de curte și a 
celorlalte animale din gospodăriile 
personale. în majoritatea gospodă
riilor au apărut vaci și porci, oi și 
capre, iar de la cițiva stupi, acum 
s-a ajuns la peste 200 de familii 
de albine.

La Grivița străzile poartă nume
le pomilor plantați pe marginea uli
țelor și șoselei. Numai in ultimii 
5 ani s-au pus peste 15 000 de caiși, 
vișini, nuci, meri, peri și pruni. La 
un moment dat. cetățenii de pe stra
da Vișinilor au cerut să fie arat dru
mul lateral, sâ se lase doar o po
tecă. numai cit să se circule pe jos 
sau cu bicicleta. Unii au avut în
doieli, dar curind au văzut ce cartofi 
și ce sfeclă de zahăr produce pă
mintul acesta odihnit de zeci și zeci 
de ani. In primăvara următoare era 
„bătaie" ce ulițe să fie arate mai 
intii. Așa au fost ciștigate. prin cul
tivarea ulițelor laterale și a șanțu
rilor de pe marginea șoselei, aproa
pe 50 hectare. 50 hectare de pe care, 
an de an. se string peste 800 tone 
de sfeclă de zahăr, care aduc ce
tățenilor aproape 70 tone de zahăr 
și 500—600 tone cartofi. Unii culti
vă și sfeclă furajeră, cu care-si hră
nesc porcii și celelalte animale din 
gospodăriile personale.-

în anul 1984. prin cultivarea tu
turor suprafețelor din intravilan gi 
a celor 50 de hectare de pe ulițe
le laterale, gospodarii din Grivița au 
obținut 1 200 tone legume. 120 tone 
fructe. 560 tone . cartofi, 920 tone 
sfeclă de zahăr și 1 700 tone stru
guri. In fiecare gospodărie, anul 
trecut au intrat aproape 400 kg de 
legume, peste 200 kg cartofi și pes
te .50 kg de zahăr. Valoarea lor — 
peste 5 milioane lei. Și tot in aceas
tă perioadă, din 1980 și pină. in pre
zent, efectivele de animale s-au du
blat. iar la unele specii s-au tri
plat.

Dar bucuria muncii gospodarilor 
din Grivița o afli parcurgind cele 
trei sate de la un capăt la altul. 
Șoselele sînt asfaltate, au trotuare, 
apa curentă ajunge pină la ultima 
casă și. în ultimii 5 ani. s-au con
struit grădinițe și creșe cu 300 de 
locuri la Smirna și Grivița. școală 
nouă cu 12 săli, cu cabinete și la
boratoare, la Traian, blocuri pentru 
specialiști la Grivița (32 apartamen
te) și Smirna (8 apartamente), ma
gazin universal la Smirna, au fost 
modernizate drumurile ce,leagă sa
tele Smirna și Traian de satul de 
centru. Casele se înșiră asemenea 
unor mărgele strălucitoare pe ața 
șoselei și ulițelor. Toate la un loc 
vorbe.se despre -spiritul de buni gos
podari, despre noi și importante rea
lizări pe plan edilitar și gospodăresc, 
despre creșterea bunăstării materiale 

■ și spirituale.
Mihai VIȘO1U
corespondentul „Scînteii''

Cum funcționează unitățile cu servire 
rapidă din alimentația publică

O REȚEA AMPLA ȘI DIVERSI
FICATA DE UNIT ATI PENTRU 
ALIMENTAȚIA PUBLICĂ. Da la 
bun început, o constatare îmbucu
rătoare : de cum ajunge la Craiova 
pe cea mai mare poartă a orașului, 
cea feroviară, călătorul găsește des
chis la orice oră din zi sau noapte 
un bufet bine aprovizionat, ce ser
vește preparate alimentare „pe loc" 
sau „la pachet". Inițiativa existen
tei acestui bufet non-stop, a celor
lalte puncte de alimentație publică 
de la intrările orașului se înscrie in 
preocuparea comerțului craiovean 
de a veni în întâmpinarea consuma
torului grăbit. Ce găsește insă acest 
consumator în unitățile de acest tip 
din oraș, după ce trece de porțile 
sale ?

— în municipiu, ne spune tova
rășul Petre Stănescu, director al în
treprinderii comerciale de stat pen
tru alimentație publică, funcționea
ză 13 restaurante cu autoservire, un 
restaurant „Pensiune", două lacto- 
vegetariene, 18 patiserii. Dacă avem 
în vedere și celelalte localuri care 
servesc micul dejun, constatăm că 
la Craiova nu mai . puțin de cincizeci 
de unități de alimentație publică se 
adresează acestei categorii de con
sumatori la care se adaugă tot atâ
tea tonete.

Așadar, o amplă și diversificată 
rețea" de unități de alimentație pu
blică. rețea care a crescut față de 
anul 1980, sub raportul serviciilor, 
cu 30 la sută. Prin urmare, cantita
tiv, oferta, este îndestulătoare, dar 
am dorit să știm cum se prezintă și 
sub aspect calitativ. Și la acest ca
pitol concluzia a fost favorabilă în

cele mai multe dintre localurile in
vestigate, dar am intîlnit și excep
ții, constatate direct sau consemna
te de consumatori ori de organele 
de control.

ÎNTRE RENTABILITATE ȘI CO
MODITATE. Printre unitățile de ali
mentație publică un loc principal il 
dețin restaurantele cu autoservire. La 
Craiova ele ocupă atît ca număr, alt

Raid-anchetă prin unități 
cu autoservire 

din municipiul Craiova

și ca vînzare circa o treime din to
talul localurilor, iar sub aspectul 
serviciului cele mai multe dintre ele 
se situează la un nivel corespunză
tor. Oricine trece pragul unor res
taurante cu autoservire precum „Ex
pres" (centru), „Union", „Modern". 
„Viitorul" revine oricînd cu plăce
re. Nu același lucru se poate spune 
despre localul „Runcu". unitate care 
are și o linie de autoservire. în 
chiar aceeași zi cu noi, o echipă de 
control a inspecției comerciale con
stata (eufemistic, totuși) : „lipsa cu
rățeniei", mese nedebarasate, gru
puri sanitare neigienizate.

Nu este o situație întâmplătoare 
în acest local — și în altele asemă
nătoare. Cauzele sînt multiple, dar 
principala constă în faptul că pon
derea însemnată în vînzări o dețin 
băuturile, inclusiv la linia de auto
servire. O situație similară am în

tâlnit la restaurantul cu autoservire 
„Splendid". încasările din băuturi 
alcoolice in ziua respectivă erau de 
două ori mai mari decît cele pro
venite din servirea mesei, de altfel 
meniurile nefiind deloc prea diver
sificate. A doua zi, împreună cu in- 
spectoarea-șel'ă a Inspecției comer
ciale județene, luăm notă că me
sele sînt pline... tot cu sticle de bere', 
servită la discreție. „Altfel nu s-ar 
face planul". înregistrăm o scuză care 
ascunde, de. fapt,, comoditatea celor 
care o invocă.

Asemenea exemple ar putea con
tinua. Și la restaurantele cu auto
servire „Racheta", „Drum bun", 
„Rapid" și altele asemenea lucruri
le se înfățișează identic, ceea ce 
face ca, pe ansamblu, consumul de 
băuturi alcoolice în restaurantele cu 
autoservire să -fie destul de ridicat, 
în detrimentul desfacerii preparate
lor culinare. Am întâlnit situații in 
care clienții cărora le sint destina
te astfel de localuri (pensionari, 
elevi, studenți și alți consumatori, 
mulți aflați în tranzit prin Craiova) 
aproape că nu au unde să-și pună 
tava din cauza celor care beau la 
mese. Și chiar dacă găsesc loc, am
bianța nu este din cele mai plăcu
te și atrăgătoare...

Nu există soluții ? în ancheta 
noastră am consemnat multe opinii, 
în primul rînd de la cetățeni, de la 
cadrele din inspecțiile sanitare și 
comerciale și. nu în ultimul rînd, 
chiar de la șefii de unități. (S-a 
propus, între altele, ca .in timpul 
prînzuiui. de pildă. între orele 12—16 
să se vîndă bere — în cantități re
zonabile ! — numai celor care ser
vesc și masa, ulterior putindu-se

vinde și altor consumatori ; aceasta 
nu ca o, condiționare a vinzării, ci 
in scopul păstrării specificului aces
tor localuri).

Nu este o problemă minoră, fac
torii locali ai alimentației publice 
recunoscind că atunci cind se întâl
nesc aspecte negative în astfel de 
unități, cazuri de lipsă de curățe
nie, „atmosferă încărcată", scăderea 
virizărilor la produsele culinare una 
din principalele cauze rezidă tocmai 
în deturnarea orientării și mo
dificarea de fapt a profilului lor. 
îmbunătățirea serviciilor în unități
le vizate, igienizarea lor, creșterea 
ofertei de preparate culinare și în 
primul rind a mîncărurilor calde 
sint deziderate pe deplin realizabile, 
așa cum atestă experiența pozitivă 
acumulată.

EXEMPLELE BUNE NU LIPSESC 
— ELE TREBUIE ÎNSĂ GENERA
LIZATE. Un astfel de exemplu, cit 
se poate de grăitor, se află in chiar 
centrul CraiOvei. la restaurantul cu 
linie de/autoservire „Expres", unde 
de ani'buni nu se desfac băuturi al
coolice. Și totuși, unitatea nu are 
dificultăți în îndeplinirea planului. 
Cei care au ales calea comoda a 
desfacerii băuturilor in cantități ne- 
permise susțin că aceasta s-ar dato
ra „vadului bun". Numai că vadul 
bun este o condiție anterioară în
ființării și menținerii oricărui local, 
în. realitate, lucrul principal este că 
„Expresul" și-a creat singur — și 
iși păstrează — clientela. Cheia suc
cesului se află în aspectul sălii, 
unde fetele de masă sînt schimbate 
zilnic, in solicitudinea personalului 
și. mai ales, în priceperea bucăta
rilor. Acest local oferă zilnic nu 
mai puțin de peste 30 de preparate 
culinare, din care cei puțin jumă
tate sînt mîncăruri calde. Cele mai 
multe dintre aceste preparate sînt 
pe bază de legume și pește și se 
vînd foarte'bine, după cum se vînd 
salatele, produsele de patiserie și

toate celelalte produse culinare. 
Dacă in majoritatea unităților s-ar 
proceda asemănător, și s-ar renunța 
la pâgubitoarea optică a „rentabili
tății băuturilor", procentul de 80 la 
sută la produse culinare pe care 
întreprinderea și-a propus să-l atin
gă in restaurantele cu autoservire 
ar putea fi nu doar îndeplinit, ci și 
depășit.

Dar să mai supunem atenției un 
aspect. Și la acest restaurant, ca de 
altfel la toate celelalte unități cu 
autoservire destinate consumatorului 
lor obișnuit, deseori un om cu veni
turi mai modeste, trebuie să se aibă 
mai mult in vedere și prețui' acestor 
preparate, uneori destul de ridicat, 
în loc de analize laborioase, de re
darea argumentelor și contraargu- 
mentelor ce au fost aduse in discu
țiile purtate pe această temă pro
punem o demonstrație practică. Pe 
care o face in permanență restau
rantul „Pensiune" din Craiova, unde 
se servesc zilnic trei meniuri a cite 
trei feluri, oricare din ele la prețul 
dț numai 12 lei. Și să nu uităm că 
nota include și serviciul, clientul 
fiind servit la masă.

După cum am precizat de la bun 
început. în alimentația publică din 
Craiova există condiții favorabile 
de îmbunătățire a serviciilor către 
consumatori. Grija și respectul, so
licitudinea pentru consumatori, și în 
primul rînd pentru cei grăbiți — 
clienți „statornici" ai unităților de 
alimentație publică cu servire rapi
dă — trebuie să meargă pină la ca
păt, în spiritul și în continuarea re
zultatelor consemnate și în raidul 
nostru. Și. cu atit mai mult. în spi
ritul perfecționării continue a ali
mentației publice, sector cu atribuții 
importante în îndeplinirea Progra
mului de alimentație științifică a 
populației.

Ion MARIN 
Nicolae BABĂLĂU 
corespondentul „Scînteii"
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Vitejii din sala mașinilor
Dacă un vapor se 

află in dificultate pe 
apele teritoriale roma
ne intervine vasul 
salvator Viteazul. Dacă 
vasul salvator Viteazul 
se află în dificultate... 
Oh, nu ! Viteazul „nu 
are voie" să se afle în 
dificultate. Asta o știe 
orice om care servește 
direct sau indirect 
flota. Deci vestea că 
reputatului remorcher, 
navigind aproape de 
Sulina in plină și în
delungată misiune de 
salvare, i s-a defectat 
unul dintre motoare a 
încruntat multe frunți. 
Viteazul 
misiunea, 
mătate din putere, cu 
jumătate din viteză și 
cu dublu 
a spus :

— Un om, un singur 
om ar putea încerca 
să-l repare acum.

Discutăm și noi cu 
acel „singur om“, Ște
fan Barozi, maistru 
specialist la uzina de 
reparații navale și de 
utilaj portuar.

— Da. M-au căutat, 
mi-au spus despre ce 
e vorba, am răspuns 
că o să încerc și... a 
devenit sarcină. Dar 
n-am fost singur. Am 
fost cu Ion Capugiu, 
cu Radu Vasilescu și 
cu mecanicul Ermia 
Ramazan.

— Știați că o să 
reușiți 2

— Nu. Am plecat cu 
strîngere de inimă. 
Departe de atelierul 
nostru, fără utilajele 
lui, fără alifia colegi 
ciți avem aici și care, 
în ceasurile grele, ne 
dau cite o idee, ne dau 
curaj. Dar și acolo tot 
echipajul se oferea să

iși continua 
dar cu ju-

risc. Cineva

cinci
o 

nu 
să 

Ca, 
re

ar am

scoa- 
cotit.

ne ajute, fiecare cu ce 
poate. Pină și căpita
nul ne aducea de min- 
care. Mincam numai 
lingă motoare. însă ne 
și întrebau mereu : 
„Cind e gata ? Cind e 
gata ?“ Ne apuca in 
mod obișnuit miezul 
nopții dar munceam 
mai departe...

— De ce erați dum
neavoastră singurii oa
meni in stare de 
această reparație ?

— Defecțiunea nece
sita demontarea între
gului motor și 
terea arborelui
Or, dinșii aflaseră că 
am conceput un dis
pozitiv pentru strunji- 
rea unor asemenea 
piese pe loc, fără de
montarea arborelui co
tit. Dar dispozitivul nu 
era gata, deci nici nu 
fusese încercat vre
odată. Apoi una e să 
intervii cu sufletul la 
gură intr-un vapor 
tras la cheu și alta e 
să intervii, tot cu su
fletul la gură, dar in 
plin marș. Intr-o sală 
a mașinilor unde totul 
trepidează, lingă alt 
motor in funcțiune 
care te asurzește...

— Care a fost 
mentul cel mal 
cordat ?

— Cind ne-am 
gătit să luăm
șpan. Am văzut 
dispozitivul e bun, 
tocea repede, dar pu
tea fi folosit. Apoi a 
fost multă emoție la 
sfirșit. In a 12-a zi, la 
ora 5,30 dimineața. 
Cind totul era montat 
și am pornit motorul.

Numai pentru 
minute. Stăteam 
mulțime in jur și 
îndrăznea nimeni 
pună mina pe el. 
dintr-o dată, să ne 
pezim toți citi
acolo să-l atingem. Nu. 
Nu se încinsese.
- Și ?
— l-am mai 

citeva probe și 
troale, apoi l-am 
să lucreze cu sarcina 
lui nominală. Imediat 
s-a simțit că vasul și-a 
recăpătat întreaga for
ță. De pe o navă apro
piată dirija operațiu
nile de salvare la care

Viteazul 
con- 

vestit 
lui

făcut 
con- 
pus

intr-un
asurzitor, nu 
ingeniozitatea 

din comun a 
„singuri

mo-
in-

pre- 
primul 

că 
se

participa și 
un tovarăș din 
ducerea flotei, 
pentru zgircenia 
cind e vorba de laude.
Nu ne-a venit să cre
dem auzindu-i vocea 
răsunind în megafoa
ne: „Bravo, Viteazul!".

Două cuvinte care 
răsplăteau, de fapt, nu 
numai 12 zile de mun
că încordată 
mediu 
numai 
ieșită
unor oameni 
in stare" de un anumit 
lucru. Meritul lor se 
năștea din meritul, sti
lul și deviza de mun
că ale unui. întreg co
lectiv — uzina căreia 
cei. patru ii . aparțin. 
Adevărat „spital" de 
urgență al vapoarelor. 
Cu specialiști de cea 
mai înaltă calificare, 
gata pricind de 
mai neașteptate, 
complicate, mai 
borioase intervenții, 
care nu-și precupețesc 
nici vremea, nici for
țele cind sinrsolicitați.

cele 
mai 
la-

Sercjiu ANDON

cale.de
vorbe.se
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PERSEVERENȚĂ Șl RĂSPUNDERE ÎN CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Colectivul întreprinderii ,,Electro
contact" din Botoșani se remarcă 
prin rezultatele deosebite obținute in 
ultimii ani in domeniul creșterii pro
ductivității muncii. Vom argumenta 
această afirmație pornind de la ni
velul realizărilor anului 1982. Moti
vul alegerii acestui an ? Unul sin
gur : in anii anteriori profilul și 
structura producției erau cu totul al
tele decit in prezent. Mai exact, pe 
baza indicațiilor și sarcinilor date in 
iulie 1982, la fața locului, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. profilul pro
ducției a fost complet schimbat, pro
dusele și-au sporit continuu comple
xitatea și competitivitatea, adoptîn- 
du-se, totodată, un mobilizator pro
gram în scopul creșterii mai accen
tuate a productivității muncii. Ca ur
mare, comparativ cu anul 1982, pro
ductivitatea muncii a fost anul tre
cut cu 46,7 Ia sută mai mare, iar in 
acest an se va înregistra un spor de 
79,8 la sută. Cum s-a obținut aceas
tă importantă creștere ?

HALELE DE PRODUCȚIE — UN 
PERMANENT ȘANTIER. Se poate 
spune, fără a greși cu nimic,, că la 
„Electrocontact" activitatea colecti
vului se desfășoară în fiecare zi 
după două programe distincte. Unul 
vizează realizarea ritmică și integra
lă a producției contractate cu bene
ficiarii interni și partenerii externi, 
celălalt — valorificarea intensivă a 
suprafețelor productive și a mijloa
celor tehnice din dotare. Pentru în
făptuirea celui de-al doilea obiectiv, 
practic, nu-i zi din an în care una 
dintre halele de producție ale între
prinderii să nu arate ca un adevărat 
șantier. Sint șantiere menite să asi
gure promovarea largă a progresu
lui tehnic, valorificarea inițiativelor 
novatoare ale muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor de aici. In secția 
turnătorie, de exemplu, momentul 
încheierii lucrărilor la microcuptoa- 
rele de menținere la temperaturi 
înalte a aliajelor topite aproape că 
s-a suprapus, acum citeva zile, cu 
declanșarea acțiunii de extindere a 
turnării sub presiune. In aceeași zi 
au început și pregătirile necesare 
pentru ca atelierul de matrițe al 
secției să poată face față unui volum 
mai mare de piese turnate după noua 
tehnologie. Efectul acestor preocu
pări asupra creșterii productivității 
muncii ? Utilizînd procedeul de tur
nare la sol, un schimb de lucru rea
liza cel mult 80—85 mufe etalon. 
Schimbarea acestui procedeu prin 
turnarea sub presiune creează posi
bilitatea ca, pe seama aceluiași vo
lum de muncă, să se realizeze în- 
tr-un schimb de lucru 490—520 mufe 
etalon, ceea ce înseamnă o produc
tivitate a muncii de peste 5 ori mai 
mare. Așa se face că, îhi timp ce 
personalul muncitor al secției s-a re
dus față de anul trecut cu 60 de 
lucrători, volumul pieselor ce se vor 
turna (reprezentind aproximativ a- 
celeași tipodimensiuni) va fi mai 
mare în 1985 cu 19—20 la sută.

Aspecte similare pot fi întîlnite, 
însă, in fiecare secție și atelier de 
producție. Secția prelucrări mecani
ce, bunăoară, ca urmare a creșterii 
indicelui de utilizare a mașinilor și 
utilajelor (pe o mașină se execută 
acum, simultan, intre patru și zece

operațiuni), și-a restrîns activitatea 
și a fost mutată intr-o altă hală. In 
spațiul devenit disponibil s-a înfiin
țat un atelier pentru fabricarea 
transformatoarelor de serie mică. La 
fel s-a intimplat și cu secțiile pen
tru tratamente chimice, confecții 
metalice, montaj etc. Vom mai stă
rui însă asupra unei noutăți de ul
timă oră. Atelierul pentru grunduire 
electroforetică și vopsire electrosta
tică a intrat de citeva zile in probe 
tehnologice. Spațiul pentru înființa
rea acestui atelier a fost creat prin 
indesirea utilajelor in celelalte hale, 
precum și prin restringerea activi
tății unor ateliere ce sint mai puțin 
solicitate de evoluția profilului de 
fabricație. Practic, in acest atelier, 
pentru același volum de lucrări, ce 
se realiza pină nu de mult cu peste 
120 muncitori, vor fi folosiți doar 15, 
respectiv cite 5 pe schimb, ceea ce

care aflasem era o simplă întîmpla- 
re. Dar asemenea „intimplări" pot fi 
consemnate in întreaga întreprinde
re. Iată doar citeva. Pină nu de mult, 
izolația bobinelor și a carcaselor 
pentru transformatoare se realiza 
prin imersie, pentru aceste operații 
fiind necesari 7 oameni pe schimb, 
care reușeau să impregneze cite 10— 
12 bobine și cite 19—20 carcase. In
cepind cu luna martie, bazinul pen
tru imersie a fost înlocuit cu o in
stalație concepută și realizată de 
specialiștii atelierului. Rezultatul : in 
loc de 7 muncitori pe schimb, acum 
este nevoie doar dejunul singur, in 
timp ce volumul produselor impreg
nate este aproape dublu. O soluție 
ingenioasă' a fost concepută și apli
cată și în atelierul de vopsitorie : 
pistoalele de vopsit cu rezervor au 
fost înlocuite cu un procedeu de 
vopsire hidropneumatic. Instalația

Din experiența întreprinderii „Electrocontact“ 
Botoșani care a sporit, în trei ani, 

productivitatea muncii cu 80 la sută

reprezintă o creștere a productivită
ții muncii de peste 8 ori. La aceas
ta se adaugă și o calitate net supe
rioară a produselor grunduite și vop
site. Am notat, de altminteri, doar ci
teva dintre faptele pe baza cărora 
Dumitru Prodan, secretarul comite
tului de partid din intreprindere, a- 
firmă : „Dacă am putea alătura ima
ginea'actuală a fiecărei hale de pro
ducție cu aceea de acum trei ani, ori 
dacă am compara modul de organi
zare a fluxurilor de fabricație, sint 
convins că n-am găsi nici o asemă
nare. Singurele elemente ce au 
mas pe locurile lor sint pilonii 
susținere și plafoanele clădirii", 
asemenea prefaceri continuă.

O STRATEGIE CE ÎNCEPE 
VALORIFICAREA RESURSELOR ȘI 
POSIBILITĂȚILOR FIECĂRUI LOC 
DE MUNCA. Discuția ce o purtam 
cu Gheorghe Vodă, inginerul-șef al 
întreprinderii, și inginerul Laurențiu 
Drăgan, șeful secției montaj I, în- 
tr-una din încăperile secției a fost 
întreruptă de intrarea pe ușă a unui 
lucrător. „După trei zile de funcțio
nare continuă — a spus cel care in
trase — dispozitivul de roluit se 
comportă perfect. Consider că putem 
trece la multiplicarea și instalarea sa 
la fiecare loc de montaj". Curind am 
aflat și însemnătatea dispozitivului, 
în mod normal, roluitul soclurilor 
pentru lămpile ce intră în compo
nența instalațiilor de automatizări se 
execută în secția prelucrări meca
nice. Prin crearea și utilizarea dis
pozitivului la care ne referim, a- 
ceastă operațiune se va face în sec
ția montaj, ceea ce înseamnă dis
ponibilizarea mai multor strunguri 
la prelucrări mecanice, precum și e- 
vitarea transporturilor intre cele 
două secții, pentru care se foloseau 
cite doi oameni pe schimb.

Am fi putut crede că faptul de

râ
de

Iar

cu

tot în cadrul secției, iar 
asupra productivității 

destul de important : o 
peste două ori a volu-

s-a realizat 
efectul ei 
muncii este 
creștere- de 
mului de piese vopsite de fiecare 
muncitor.

Cum de s-au găsit și se găsesc a- 
semenea soluții eficiente ? „Incepind 
cu anul 1983 — ne spune inginerul 
șef al întreprinderii — activitatea 
de creație științifică și tehnică, miș
carea de invenții, inovații și raționa
lizări cuprind, practic, întregul per
sonal muncitor al unității. Comitetul 
de partid și comitetul sindicatului au 
inițiat în acest scop o permanentă 
întrecere, astfel că, trimestrial, fie
care lucrător al întreprinderii pro
pune cel puțin o raționalizare. Pe 
această bază, strategia creșterii mai 
accentuate a productivității muncii 
include atit programe de mare an
vergură, cît și îmbunătățirile ce se 
pot aduce la fiecare loc de muncă".

PROGRESUL TEHNIC ȘI „TEH
NICA AUTOUTILĂRH". L-am în
trebat, la un moment dat, pe ing. 
Mihai Emil Alexa, directorul între
prinderii, cît au costat toate transfor
mările produse în ultimii trei ani în 
halele de producție. Dinsul ne-a pre
cizat că trebuie făcută o departajare 
între valoarea lor reală, ce depășește 
suma de 100 milioane lei, și fondu
rile de investiții cheltuite, ce se si
tuează sub 100 000 lei. adică de o mie 
de ori mai puțin. Că așa este, ne 
convinsesem, de fapt, încă în sec
țiile și atelierele de producție, unde 
ni s-a prezentat o adevărată teh
nică a autoutilării. „In unitatea 
noastră, ne spunea ing. Gina Bul- 
gariu, membru în consiliul oamenilor 
muncii, se materializează, simultan, 
două programe de 
mul are drept scop 
mare complexitate, 
ființarea atelierului

lectroforetică și vopsire electrostati
că. extinderea turnătoriei etc., și este 
încredințat spre indeplinire atelieru
lui de profil, devenit o adevărată sec
ție mixtă de producție și construc- 
ții-montaj. Cel de-al doilea program 
cuprinde acțiuni mai simple. Pentru 
realizarea acestora s-a constituit in 
fiecare secție și atelier cite un grup 
de specialiști, maiștri și muncitori 
ce se ocupă cu autoutilarea. Docu
mentațiile tehnice sint asigurate, ori 
cel puțin avizate, pentru întregul 
program, de secția cercetare-proiec- 
tare“.

Și in acest sens am notat nume
roase aspecte' concludente. Astfel, in 
ziua documentării noastre, la inche- 
ierea primului schimb de lucru, in 
atelierul pentru transformatoare un 
grup de 5 lucrători a rămas să-și 
continue munca. „Realizăm prima 
mașină automată cu comandă nu
merică, de concepție proprie, pen
tru formarea bobinelor", ne-a spus 
inginerul tehnolog Fănică Pal. „Cine 
a conceput-o ?“ — am întrebat. „In
tr-o primă variantă, noi. cei care ne 
ocupăm cu autoutilarea in cadrul a- 
telierului. Documentația a fost insă 
îmbunătățită la secția de resort. Pu
nerea in funcțiune a noului tip de 
mașină va contribui la sporirea cu 
aproape 20 la sută a producției de 
transformatoare, in condițiile menți- 

’ nerii aceluiași număr de personal 
muncitor". în atelierul de galvani
zare, subinginerul Mihai Dughilă, 
împreună cu un alt grup de munci
tori, definitivau dispozitivul pentru 
trecerea de la procedeul de nichelare 
„in vrac", la nichelarea „in tambur". 
Efectul noului procedeu este foarte 
apropiat de cel notat anterior.

...Sint numai citeva acțiuni și mă
suri care, an de an, au asigurat in 
această întreprindere însemnate spo
ruri de productivitate. Și preocupă
rile în acest sens vor face ca, în ul
timul trimestru al anului, in atelie
rul de bachelită să-și înceapă „mun
ca" primii 25 de roboți ai platformei 
industriale a Botoșaniului. „Vom 
menține același ritm ridicat al acti
vității de autoutilare și in anii ur
mătorului cincinal — a adăugat di
rectorul întreprinderii. Pe baza aces
teia, ca și a altor măsuri tehnico- 
economice și organizatorice, produc
tivitatea muncii va fi în anul 1990 
de aproape trei ori mai mare față de 
1982 și de peste două ori mai mare 
comparativ cu anul 1985. Iar ritmu
rile realizate în ultimii trei ani și 
strategia 
spiritul
XlII-lea 
rantează
propus pentru anul 1990 reprezintă 
limita minimă a posibilităților noas-

pe care am adoptat-o în 
documentelor celui de-al 
Congres al partidului ga- 
că nivelul pe care ni l-am

ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ
a

A CULTURILOR
Cum este organizarea,

așa este și ritmul
Ne aflăm pe tere

nurile cooperativei a- 
gricole Petra, județul 
Mehedinți, și par- 

. curgem o solă cu po
rumb ce se întinde pe 
aproape 100 hectare. 
Cultura este fără bu
ruieni, plantele cresc 
viguroase. „Coopera
torii au început mun
ca încă de la ivirea 
zorilor — ne spune 
Cateluța Ionescu, in- 
giner-șef al coopera
tivei. întrucit forța de 
muncă a sporit, vom 
prăși manual cu 25 
hectare mai mult față 
de ritmul stabilit ini
țial". Cind face aceas
tă afirmație, inginera- 
șefă a unității are in 
vedere că pe cele 
50 hectare cu floarea- 
soarelui s-a încheiat, 
de aproape o săptă- 
mină, atit prima pră
șită manuală, cit și 
cea mecanică. Acum 
se prășesc manual 
timele 60 hectare 
porumb din cele 
însămînțate. Și 
toate că terenurile 
aici sint situate 
pantă și. deci i 
puțin fertile, cei 
Petra au prevăzut 
pentru acest an să ob
țină pină la 4 800 kg 
porumb boabe la hec
tar. Ei știu că hotărî- 
toare 
muncii din aceste 
De aceea 
menii 
mutat

Și 
cooperativei 
Bicleș se 
intens la prășit. Cum 
suprafețele ocupate cu 
plante prășitoare sint 
mari — 681 hectare cu 
porumb și 200 hectare 
cu floarea-soarelui

ne

ul-
cu

360 
cu 

i de 
in 

mai 
din

este calitatea 
zile, 
oa- 

s-aului 
în 
pe

satul, 
harnici 
timp.

terenurile 
agricole 

muncește

muncii
Grijă deosebită
pentru calitatea

accentul se pune pe 
buna organizare 
muncii. Președintele 
cooperativei agricole, 
Ion Cotirță, ține cu 
tot dinadinsul să a- 
jungem și la cultura 
de floarea-soarelui de 
pe cele 200 hectare. 
Plantele sint mari și 
uniforme. „Prima pra- 
șilă manuală am efec
tuat-o în numai trei 
zile — ne spune pre
ședintele. Incepind de 
ieri am trecut la a

a
nici coope- 
sint prea 

cimp. Așa 
de ce aici,

lucrărilor

MEHEDINȚI

prașilă manuală, 
ca toate cultu- 
să le menținem 
buruieni, cu sol

doua 
Vrem 
rile 
fără
afinat pentru a realiza 
producții sporite. De 
altfel, zilnic prășim 
cite 60—70 hectare cu 
porumb".

Pe una din solele 
C.A.P. Gorzu întilnim 
pe Petre Banu, ingi- 
nerul-șef al consi
liului agroindustrial
Bicleș. Specialistul 
era nemulțumit de 
ritmul in care se lu
cra în această 
Viteza zilnică 
șitul mecanic 
8 hectare mai 
comparație < 
stabilită, 
atenția 
șef al cooperativei a- 
gricole, Doru Bălăci, 
să se ocupe cu toată 
răspunderea de 
ganizarea muncii i 
canizatorilor, să 
mărească folosirea 
randament sporit 
forței mecanice. Ob-

unitate, 
la pră- 
era cu 
mică în 

cu cea 
S-a atras 
inginerului-

or-
me-
ur- 
cu 

: a

este 
urmă.

ma-

cea
140
374 

cul- 
hec-

pe
cu 

438 
Ce

din cele 
cultivate, 
cei din con- 
unității ? Ca

servant că 
rațpri nu 
mulți in 
se explică
la cooperativa agri
colă Gorzu, întreține
rea culturilor 
mult rămasă in 
Prima prașilă
nuală s-a aplicat pe 
numai 85 hectare 
cu porumb, iar 
mecanică — pe 
hectare din cele 
hectare aflate in 
tură. Din cele 50
tare cu floarea-soare
lui s-au prășit manual 
numai 25 hectare.

Și la cooperativa 
agricolă Fintina Dom
nească din consiliul 
agroindustrial Pruni- 
șor organizarea mun
cii lasă de dorit. Ca 
atare, prima prașilă 
manuală s-a făcut 
numai 40 hectare 
porumb 
hectare 
așteaptă 
ducerea
buruienile să inăbușe 
cultura ?

Merită consemnat 
că in județul Mehe
dinți prima prașilă 
manuală la sfecla de 
zahăr și cea meca
nică s-au realizat pe 
aproape 6 200 hectare. 
Au fost luate măsuri 
ca în toate unitățile 
să fie intensificate lu
crările de întreținere 
la porumb, cultură la 
care s-a concentrat, 
incepind cu această 
săptămină, cea mai 
mare parte din forțele 
mecanice și manuale.

autoutilare. Pri- 
obiective de mai 
cum ar fi în

de grunduire e-

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii

Vircjiliu 
TĂTARU 
corespondentul
„Scînteii

Piesele uzate pot fi utilizate
de mai multe ori!

propun spre

Cristian

. - 'A

predat. In vitrine speciale 
piesele deteriorate prin

Specialiștii Uzinei de utilaj minier și reparații din Baia Sprie 
generalizare o experiență valoroasă

într-o unitate care extrage mine
reuri neferoase, cea mai importantă 
unealtă este instalația de perforat — 
a cărei componentă de bază o repre
zintă sfredelul de mină. întrucit 
este supus unor mari solicitări in 
exploatare, sfredelul se confecțio
nează dintr-un aliaj special de oțel 
și se armează cu plăcuțe dure. Uni
tățile miniere din cadrul Centralei 
minereurilor Baia Mare consumă 
anual o cantitate de sfredele de 
mină care valorează 16,5 milioane 
lei.

Pentru prelungirea vieții active a 
sfredelelor de mină, in unitățile 
amintite se acționează pe mai multe 
planuri: organiza
rea unor instruc
taje și schim
buri de experien
ță, insistindu-se 
asupra respectării 
normelor tehnice 
de exploatare ; 
colaborarea cu 
furnizorul pentru 
îmbunătățirea ca
lității plăcuțelor 
dure cu care se 
armează sfrede
lele ; asigurarea 
unor polizoare 
speciale pentru 
ascuțirea în subteran a sfredelelor 
de mină ; recondiționarea la inalți 
parametri de calitate, intr-o unitate 
specializată, a acestor sfredele.

Ce rezultate s-au obținut in acțiu
nea de recondiționare a sfredelelor ? 
Interlocutorul nostru este tovarășul 
Emil Coșeriu, șef de secție la Uzina 
de utilaj minier și reparații din 
Baia Sprie, care a avut sarcina de 
a organiza atelierul de recondiționat 
sfredele de mină.

— înainte de a soluționa din punct 
de vedere tehnic și organizatoric 
această problemă, preocupările 
noastre au vizat schimbarea unei 
anumite optici greșite in utilizarea 
și gospodărirea sfredelelor de mină 
în unitățile de exploatare. Pentru 
început, am studiat în abataje con
dițiile în care se folosesc și se păs
trează sfredelele, întrucit de aceasta 
depinde posibilitatea recondiționării. 
Am ajuns la concluzia, pe care am 
prezentat-o ortacilor, că din 1 000 de 
sfredele uzate, doar 628 puteau fi 
recondiționate. De ce ? Pentru că 
celelalte erau fie deformate deoa
rece fuseseră folosite in mod greșit, 
adică în loc de pirghie sau de rangă,

fie rotunjite la capete sau cu capete 
înfundate din cauză eă au fost uti
lizate fără apă, fie folosite peste 
măsură, nemaifiind bune decit pen
tru retopire. Se poate spune-deci că 
un simplu sfredel uzat oglindește 
calitatea muncii celui care l-a fo
losit.

— Cum a fost organizat atelierul 
de recondiționat sfredelele de mină?

— Cu forțe proprii am transformat 
o magazie veche în care am montat 
o serie de instalații de concepție 
proprie, realizate de noi, cum silit 
cuptorul de tratament termic pentru 
capetele detașabile, instalația de cu
rent de înaltă frecvență, pentru în-

care le-a 
expunem 
utilizare excesivă sau incorectă, iar 
prin desenele puse pe fiecare rastel 
semnalăm greșelile mai frecvente in 
folosirea acestor sfredele de mină 
și demonstrăm cum și cînd să se 
facă reascuțirea lor la locul de mun
că. Noi retrimitem unităților miniere 
piesele recondiționate in pachet, la 
fel ca pe cele noi pe care le pri
mesc de la fabrică, cu capace de pro
tecție din material plastic, spre a nu 
fi deteriorate in timpul transportu
lui. Și aceasta ține de optica nouă a 
gospodăririi sfredelelor de mină. S-a 
parcurs o lungă

Recuperarea
ECONDIȚIONAREA 

_____ EFOLOSIREA--------
MATERIALELOR

călzirea tijelor, dispozitivul pentru 
curățirea prin sablare a plăcuțelor 
dure și a aliajului de lipit, dispozi
tivul de degresare in alcool și triclor- 
etilenă a plăcuțelor dure și a alia
jului de lipit, dispozitivul pentru 
verificarea calității lipirii pe mașina 
de încărcat, precum și dispozitivele 
pentru turnat capace de protecție 
din material plastic necesare sfrede
lelor.

— Ce schimbări s-au produs în 
gospodărirea și utilizarea sfredelelor?

— înainte, sfredelele uzate se adu
ceau cu camionul și se aruncau in 
curte ca lemnele din căruță, negli- 
jindu-se faptul că ele se pot dete
riora. Noi am .confecționat și rezer
vat in atelier cite un rastel special 
pentru fiecare
parte, unde se depun sfredelele adu
se la recondiționară. Cu prilejul 
unui schimb de experiență organi
zat la noi, au fost invitați o serie 
de muncitori și specialiști din uni
tăți să vadă cum sint trimise aceste 
scule și să facă comparațiile nece
sare. Am mai instituit regula ca 
fiecare unitate să reprimească după 
recondiționare aceleași sfredele pe

unitate minieră în

distanță de la vre
mea cind mine
rul infigea în pe
retele galeriei tija 
sfredelului 
mină pentru 
agăța traista 
meri nde.

— Care este e- 
ficiența activității 
care se desfășoa
ră in cadrul aces
tui atelier ?

— Cei 12 oa
meni care lucrea
ză în atelier re
condiționează in
tr-o lună pină 

la 3 000 de sfredele. în medie,
flecare sfredel se recondiționează de
trei ori, unele însă — dacă se ex
ploatează corect — pot fi recondițio
nate și de cinci ori. Ceea ce nu-i 
puțin. Prin aceasta noi asigurăm po
sibilitatea ca fiecare unitate să aibă 
la dispoziție un număr mai mare de 
sfredele pentru ca fiecare formație 
de lucru din subteran. în fiecare 
schimb, să primească un număr co
respunzător de asemenea piese pe 
care să ie folosească rațional, in li
mita uzurii normale. In prezent, 
după un proiect care ne aparține, 
confecționăm 40 de polizoare spe
ciale pneumatice, astfel incit in fie
care unitate minieră să existe posi
bilitatea ca, la locul de muncă și in 
momentul potrivit, sfredelele de 
mină să poată fi ascuțite pentru a 
nu fi uzate prematur.

■Desigur, la Uzina de utilaj 
și reparații din Baia Sprie se 
rează o experiență pozitivă in 
diționarea acestor valoroase 
Experiență care.merită să fie 
cută și preluată în cit mai 
unități cu profil asemănător din țară..

de 
a-și

cu

minier 
contu- 
recon- 
piese. 

cunos- 
multe

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

Lucrări de întreținere a culturilor de floarea-soarelui la C.A.P. Cartojani, județul Giurgiu

Mai molt titei pentra dezvoltarea economiei naționale
(Urmare din pag. I)
mari. De asemenea, experiențele 
unor schele de foraj din cadrul trus
turilor Bolintin. Arad. Pitești și 
Boldești, in domeniul utilizării sape
lor cu lagăre de alunecare, ca și al 
folosirii unor fluide de foraj îmbu
nătățite, ar trebui extinse cu mai 
multă operativitate in toate unitățile, 
astfel incit să se realizeze viteze de 
lucru sporite la săparea sondelor.

MAXIMA OPERATIVITATE ÎN 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 
INTERVENȚII ȘI A REPARAȚIILOR 
CAPITALE. Din datele furnizate 
de Ministerul- Petrolului, la începu
tul lunii mai existau circa 800 de 
sonde care așteptau lucrări de inter
venție, 
be de 
înțeles 
ducția 
narea.
număr . .
aici cerința îmbunătățirii activi
tății echipelor de intervenții. Numă
rul mare de sonde oprite pentru in
tervenții și reparații se datoreste atit 
neajunsurilor din activitatea proprie 
a petroliștilor, cit și deficientelor in 
aprovizionarea cu instalații și mate
riale pentru efectuarea operațiilor 
de intervenții. Totodată, unitățile 
furnizoare de echipamente si instala
ții trebuie să rezolve cu mai multă 

■ răspundere și operativitate problema 
creșterii fiabilității unor echipamen
te. Durata de funcționare a pompe
lor de fund, bunăoară, a scăzut cu 
circa 40 la sută in ultimii ani. ceea 
ce a determinat mărirea numărului 
de intervenții.

La toate acestea se adaugă insufi
cienta preocupare pentru recrutarea 
și pregătirea muncitorilor necesari 
pentru constituirea de noi brigăzi de 
intervenție, organizarea defectuoasă 
a întreținerii și reparării troliilor și

sau pro-
Este de la sine 
diminuează pro- 
prin nefunctio-

reparații capitale 
producție, 
cu cit se 
de țiței

chiar și o singură zi. a unui 
atit de mare de sonde. De 

cerința îmbunătățirii

instalațiilor, slaba calitate a unor 
lucrări. Scurtarea perioadelor de 
timp in care se efectuează lucrările 
de intervenții și reparații capitale — 
ca factor de bază in sporirea produc
ției de țiței — ridicarea calificării 
oamenilor sint tot atitea probleme 
care trebuie să stea in centrul aten
ției conducerilor schelelor și trustu
rilor. a organelor și organizațiilor de 
partid. Ar putea oare să spună con
ducerea Trustului de foraj și extrac
ție Arad că s-a ocupat cu simț de 
răspundere de problema recrutării 
și calificării oamenilor pentru brigă
zile de intervenții cind în cele patru 
luni care au trecut din acest an nu 
a organizat nici o singură formație 
din cele 17 pe care trebuia să le 
constituie ? Aceeași întrebare se poa
te pune și conducerilor trusturilor 
Bolintin și Moinești. care nu au tra
tat această problemă cu toată răs
punderea.

Menținerea întregului fond de son
de in exploatare, mărirea duratei 
de funcționare a sondelor intre două 
intervenții, reducerea la maximum a 
timpului de executare a lucrărilor de 
intervenții reprezintă condiții obliga
torii pentru realizarea planului la 
extracția de țiței și gaze.

RITMICITATEA APROVIZIONĂ
RII CU PIESE SI ECHIPAMENTE 
— CERINȚA ESENȚIALA PENTRU 
EXPLOATAREA CU INDICI SUPE
RIORI A FONDULUI DE SONDE. 
Nivelul producției de țiței șl gaze 
naturale depinde însă nu numai de 
activitatea petroliștilor. Ei știu să 
muncească cu pasiune, cu dăruire, 
să scormonească adîncurile pentru a 
scoate la lumina zilei „aurul ne
gru". Dar fără aportul strungarului 
care execută pistoanele și cămășile 
de pompe, fără aportul metalurgiști- 
lor care pregătesc burlanele pentru 
foraj, deci fără o bună aprovizionare 
cu materiale și piese de schimb.

petroliștii nu își pot desfășura acti
vitatea in condiții normale, in rit
mul prevăzut. Numărul mare de 
sonde inactive se explică, prin ur
mare, și prin aceea că o serie de 
unități industriale nu și-au onorat 
integral sarcinile pe care le au fată ' 
de petroliști. In prezent, pentru a da 
numai citeva exemple, 
însumează 46 000 bucăți 
oțel la întreprinderea

restantele 
cămăși de 

„Nepturi" 
Cimpina. 9 200 tone burlane de tubaj 
la întreprinderea „Republica" din 
Capitală. 2 600 tone țevi de extracție 
la întreprinderea de țevi din Roman. 
Iată de ce petroliștii trebuie să fie 
sprijiniți mai mult de oamenii mun
cii din celelalte sectoare de activi
tate in eforturile pe care le fac pen
tru recuperarea restantelor și înde
plinirea planului la producția de 
țiței și gaze naturale.

In spiritul exigentelor formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. nu există 
sarcină mai importantă pentru pe
troliști decit aceea de a-și mobiliza 
puternic forțele și energiile crea
toare pentru realizarea in bune con
diții a planului pe luna mai și pe 
întregul an. Esențial este ca in toate 
unitățile din industria petrolului să 
se acționeze cu toată hotărirea și 
răspunderea pentru creșterea gradu
lui de utilizare a fondului de sonde 
existent, pentru optimizarea regimu
lui tehnologic de funcționare a aces
tora. pentru extinderea proceselor 
de recuperare a țițeiului din zăcămin
te. pentru intensificarea activității 
de foraj și darea mai rapidă in ex
ploatare a noilor sonde. Acestea sint 
cerințe primordiale pentru îndepli
nirea integrală a planului la produc
ția de țiței și gaze naturale pe anul 
1985. pentru sporirea contribuției 
petroliștilor la asigurarea bazei de 
materii prime și resurse energetice 
a țării.

Cum se desfășoară concret prăși
tul culturilor, in unitățile agricole 
din județul Cluj ? Ne-am deplasat 
in citeva unități ale consiliului 
agroindustrial Mihai Viteazu. A- 
proape toți oamenii satelor prin 
care am trecut, de la ieșirea din 
municipiul Turda spre Moldove
nești și Călărași, se aflau de la 
primele ore ale dimineții in cimp. 
Președintele consiliului agroindus
trial, tovarășa Mertuza Moisa, ne 
spunea că in fiecare unitate se 
stabilește de către conducere lucră
rile ce trebuie să fie efectuate a 
doua zi. volumul lor. în raport de 
care se pregătesc mijloacele me
canice și se organizează forțele 
umane. In ziua raidului nostru, 
peste 200 de membri cooperatori 
lucrau pe terenurile C.A.P. Mihai ■ 
Viteazu la prășitul manual al- 
sfeclei de zahăr, la rebilonat car
tofi. la prășitul legumelor, iar alții 
plantau legumele termofile și com
bateau bolile și dăunătorii la 
unele culturi. După-amiază, in spri- . 
jinul lor au venit și numeroși mun
citori care lucrează în unitățile 
economice din Turda și locuiesc in

CLUJ

comună, integrindu-se alături de 
membrii lor de familie in formații
le care lucrau la întreținerea cul
turilor.

De la început, inginerul loan 
Luca ne-a precizat că o atenție 
deosebită se acordă calității lucră
rilor. asigurării densității plantelor. 
Același lucru l-am aflat și de la 
Eugen Rădulescu, directorul S.M.A., 
care ne-a spus că. aici, la C.A.P. 
Mihai Viteazu, ca și in celelalte 
unități agricole din cdnsiliu.se lu
crează cu discuri de protecție la 
cultivator pentru a se evita tăie
rea plantelor și acoperirea lor cu 
pămint.

Tot atit de bine si cu rezultate 
bune se lucrează și la cooperativele 
agricole Călărașiși Plătești, 
aveam să aflăm că s-a ii 
prașila intii mecanică și m 
pe întreaga suprafață cultivi 
sfeclă de zahăr de unitățile as 
din consiliul unic Mihai Vi 
„Se știe că dacă se execută 
multe prașile și la timp și pri 
țiile vor fi mai bune — a sub. 
președinta consiliului agroin 
trial. De aceea, urmărim să r 
zăm pe toate suprafețele cu cu. 
prăsitoare cit mat multe pra 
Pentru aceasta, acționăm ca toți 
cuitorii satelor să participe zi 
zi la lucru. Așa, de exemplu, 
C.A.P. Plăiești au fost luate măs 
6ă asigurăm o mai bună mobiliza 
a oamenilor la lucru in cimp".

Dar, in timp ce in unele unită) 
așa cum am arătat s-a .inchjeb 
prășitul la culturile amintite, alte 
unități, cum sint cele din consiliile 
agroindustriale Cluj, Aghirești, 
Huedin, mai au încă suprafețe în
semnate cu sfeclă de zahăr și car
tofi la care trebuie să se efectueze 
prașila intii și, respectiv, rebilo- 
natul. Această situație impune, așa 
cum a stabilit comandamentul agri
col județean. să fie luate toate 
măsurile' pentru mobilizarea forțe
lor mecanice și umane din unită
țile respective, astfel incit aceste 
lucrări hotăritoare pentru realiza
rea producțiilor planificate să se 
facă intr-un timp cit mai scurt și 
de bună calitate.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii"

Terenul fertil al afirmării
spiritului revoluționar

(Urmare din pag. I)
sint nelimitate prin cunoaștere știin
țifică. Cu alte cuvinte, resursele sin 
limitate, dar ele pot fi utilizate ci 
maximă eficiență dacă tehnologiili 
care le prelucrează sint gindite ju 
dicios. Dacă din aceeași tonă de ma 
terii prime sau combustibil conven 
țional reușim să realizăm de două 
de trei sau chiar de zece ori ma 
multe produse este ca și cum an 
dubla, tripla sau înzeci volumul re 
surselor. Firește, nu este ușor, da 
perfect posibil. Privind retrospecti 
rezultatele obținute îndeosebi în ulti 
mii douăzeci de ani in știința romă 
nească, care, sub conducerea de ce 
mai înaltă competentă a tovarășe 
academician doctor inginer Elen 
Ceaușescu, a marcat un progres de- 
dreptul uriaș, n-avem nici un moți 
de indoială asupra succesului. Pen 
tru defrișarea căilor nestrăbătute i 
cunoaștere și pentru promovarea e 
curaj a noului autentic, cu real folc 
practic, beneficiem de generoasei 
condiții create de partidul si stati 
nostru, care au asigurat an de a 
lărgirea continuă a bazei materia) 
pentru activitatea de cercetare. Adăi 
gind la aceasta și măsurile organizt 
torice — bine cunoscute — de desf*  
șurare a cercetării științifice in strîr 
să concordantă cu necesitățile pr< 
ducției. dispunem de tot ce este n< 
cesar pentru a investiga și rezoli 
cele mai complexe probleme știin.ț 
fice și tehnologice, fiind ferm coi 
vinși că, numai acționind cu îna 
spirit revoluționar pentru promov: 
rea în ritmuri cit mai rapide a noi 
Iui științific și tehnologic, vom put, 
fi la înălțimea încrederii care ni 
acordă de către partid, de secretar 
său general.

cdnsiliu.se
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DOCUMENTE ADOPTATE DE FORUMUL NAȚIONAL AL TINERETULUI

Rezoluția Congresului al Xll-lea al Uniunii Tineretului Comunist
Congresul al Xll-lea al Uniunii Ti

neretului Comunist, întrunit in zilele 
de 16—18 mai 1985, a analizat, in
tr-un climat de inaltă exigență și 
responsabilitate comunistă, activita
tea desfășurată de Uniunea Tinere
tului Comunist pentru educarea co
munistă, revoluționară, prin muncă 
și pentru muncă a tinerei generații, 
pentru antrenarea întregului tineret 
la înfăptuirea exemplară, a progra
melor de dezvoltare economico-so
cială *a  tării, stabilite de Congresul 
al XlII-lea al partidului, a indicați
ilor și orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a stabilit obiectivele și 
sarcinile concrete pentru creșterea 
participării tuturor tinerilor, împreu
nă cu întregul popor, la Îndeplinirea 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Congresul a evidențiat sentimentele 
de vie satisfacție și aleasă recunoș
tință ale tinerei generații a patriei, 
pentru șansa fericită de a se forma 
și afirma in perioada cea mai dina
mică și fertilă a istoriei multimilena
re a poporului nostru, inaugurată de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, ce constituie, prin- 
tr-o deschidere revoluționară fără 
precedent, perioada unei adevărate 
renașteri naționale, de mărețe înfăp
tuiri și certitudini, definitiv înscrise 
în conștiința tuturor fiilor țării, ca o 
epocă de nouă tinerețe — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In acest spirit, Congresul al 
Xll-lea al U.T.C. a dat glas deplinei 
adeziuni a tinerei generații la po
litica internă și externă, profund 
științifică și consecvent revoluționa
ră, a partidului și statului nostru, 
care poartă pecetea inconfundabilă 
a gîndirii și acțiunii autentic revo
luționare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit și 
stimat al poporului român.

Cu adincă emoție, aleasă prețuire 
și unanim /respect, reprezentanții ti
nerei generații a țării s-au bucurat 
de onoarea deosebită prilejuită de 
participarea la deschiderea lucrărilor 
Forumului național al tineretului a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, sim
bolul suprem al tinereții noastre re
voluționare.

Cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă, prin 
impresionantul ei tezaur de idei, 
orientări și îndemnuri, pentru Uniu
nea Tineretului Comunist, pentru 
toți tinerii patriei un mobilizator 
program de muncă și acțiune, o nouă 
și minunată dovadă a grijii perma
nente a partidului, a secretarului său 
general pentru formarea în spirit 
comunist, revoluționar a tinerei 
generații.

Congresul al Xll-lea al U.T.C. a 
dat o vibrantă expresie simțăminte- 
lor pe care tineretul patriei le nu
trește față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului șl statului nostru, strălucit 
om de știință, sentimentelor de pro
fundă dragoste și respect, de caldă 
prețuire și recunoștință pentru tot ce 
a făcut și face pentru prpgres.ul pa
triei. pentru viitorul.fericit al hațiu- 
' ' *>i  iijfltw&es R«mâ/uw.'. socialiste..

TEXT REZUMAT
Pentru, tineretul patriei noastre, 

activitatea fără preget desfășurată 
de tovarășa Elena Ceaușescu repre
zintă o pildă vie și luminoasă de 
pasiune revoluționară, de slujire de
votată a intereselor supreme ale po
porului, a cauzei socialismului și 
comunismului pe pămîntul României.

Congresul aprobă in unanimitate 
raportul și activitatea desfășurată de 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist de la Congresul al 
Xl-lea și pînă în prezent, subliniind 
că rezultatele obținute in formarea 
și educarea comunistă, prin muncă 
și pentru muncă a tineretului, în 
antrenarea sa activă, responsabilă la 
întreaga viață politică, economică și 
socială se. datoresc nemijlocit con
ducerii și îndrumării permanente de 
către Partidul Comunist Român, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a activității organizației 
noastre revoluționare.

Congresul stabilește ca în viitor, în 
conformitate cu noile exigențe ce 
decurg din documentele Congresu
lui al XlII-lea al P.C.R., din indi
cațiile secretarului general al parti
dului, Uniunea Tineretului Comu
nist să acționeze cu fermitate pentru 
o nouă calitate in procesul de edu
care comunistă, revoluționară, pen
tru muncă și viață, pentru întărirea 
politico-organizatorică și creșterea 
eficienței educative a activității or
ganelor și organizațiilor U.T.C.

Congresul adoptă „Programul acti
vității Uniunii Tineretului Comunist 
privind educarea comunistă, revolu
ționară a tinerei generații din patria 
noastră, participarea tot mai activă 
a întregului tineret la dezvoltarea 
economico-socială a țării, la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale Pro
gramului și hotăririlor Congresului 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism".

întreaga activitate politico-educa- 
tivă va urmări cunoașterea și înțe
legerea temeinică, sistematică de 
către întregul tineret din patria 
noastră a concepției revoluționare 
despre lume și viață, a principiilor 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, însușirea 
contribuției originale a Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la dezvoltarea creatoare a teoriei-și 
practicii revoluționare contempo
rane. Organizațiile U.T.C. au datoria 
să acționeze pentru a dezvolta 
in conștiința tinerilor hotărirea 
nestrămutată de a apăra, cu orice 
sacrificiu, cuceririle revoluționare 
ale poporului, independența, suve
ranitatea și integritatea teritorială a 
României.

Congresul subliniază că. în conti
nuare, Uniunea Tineretului Comu
nist. organizațiile sale trebuie să 
acorde o atenție deosebită educării 
tineretului in spiritul principiilor și 
normelor muncii și' vieții comuniș
tilor, ale eticii și echității socialiste.

Congresul hotărăște ca organele și 
organizațiile U.T.C. să acționeze cu 
fermitate și răspundere comunistă 
pentru antrenarea tuturor tinerilor 
ia realizarea exemplară a sarcinilor

de plan, a producției fizice și nete 
în cadrul întrecerii uteciste „Tine
retul — puternică forță socială in 
înfăptuirea Programului partidului".

Congresul stabilește ca organele și 
organizațiile U.T.C. din mediu) ru
ral să acționeze cu toată fermitatea 
pentru creșterea răspunderii tineri
lor față de realizarea in condiții de 
calitate superioară a tuturor lucrări
lor agricole și obținerea unor pro
ducții record în toate sectoarele 'de 
activitate. Congresul stabilește ca or
ganele și organizațiile U.T.C. și 
A.S.C. să acționeze cu fermitate sub 
deviza „Știință — Tehnică — Pro
ducție" pentru valorificarea deplină 
a potențialului creator al tinerei ge
neralii, prin antrenarea sa și mai 
activă în procesul de cercetare și 
creație tehnico-științifică.

Congresul stabilește ca, și tn con
tinuare, organele și organizațiile 
U.T.C. să inițieze și să desfășoare 
ample acțiuni de muncă patriotică — 
formă , tradițională de educare re
voluționară, comunistă a tinerei ge
nerații. Congresul hotărăște ca, și in 
viitorul cincinal, Uniunea Tineretu
lui Comunist să organizeze șantiere 
naționale, județene și locale ale ti
neretului la obiectivele prioritare ale 
economiei naționale, in mod deosebit 
în domeniile mineritului, energiei și 
în agricultură. Apreciind contribuția 
tinerilor la ampla activitate desfă
șurată în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", Congresul re
levă că există largi posibilități pen
tru permanentizarea și extinderea 
manifestărilor politice, de creație 
tehnico-științifică, a celor cultural- 
artistice. complexe, pentru îmbogă
țirea conținutului lor educativ.

Acțiunile sportive organizate sub 
egida competiției naționale „Dacia- 
da" vor urmări permanent întărirea 
sănătății și vitalității tineretului pa
triei, asigurarea unei largi baze de 
selecție pentru sportul de perfor
manță.

tn domeniul activității turistice 
pentru tineret, organizațiile U.T.C, 
trebuie să acționeze pentru creșterea 
gradului de cuprindere a tinerilor la 
acțiunile turistice complexe, pentru 
îmbogățirea conținutului lor educativ.

Congresul stabilește ca în activita
tea de consolidare politico-organiza
torică să se acorde in continuare o 
atenție deosebită creșterii numerice 
și calitative a efectivului Uniunii 
Tineretului Comunist.

Congresul cere tuturor organelor 
și organizațiilor U.T.C. să desfă
șoare o amplă muncă politico-edu- 
cativă de pregătire a tinerilor pen
tru a se ridica la nivelul cerut de 
înaltul titlu de membru al Partidu
lui Comunist Român.

Participanții și-au însușit pe de
plin aprecierile profund științifice și 
realiste ale secretarului general al 
partidului, cuprinse in Raportul pre
zentat. Congresului al XlII-lea 
al P.C.R., cu privire la evoluția si
tuației internaționale și susțin in 
mod unanim principiile, obiectivele și 
direcțiile de acțiune ale politicii ex
terne a partidului și statului nostru.

Congresul aprobă in unanimitate 
activitatea internațională desfășurată 
de Uniunea Tineretului Comunist,

acțiunile organizate pentru extin
derea permanentă a relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
cu organizații comuniste, socialiste, 
revoluționare și progresiste, de di
ferite orientări și convingeri ale ti
neretului din intreaga lume. Con
gresul apreciază activitatea desfășu
rată de Uniunea Tineretului Comu
nist pentru pregătirea și marcarea, 
in 1985. a Anului Internațional al Ti
neretului, sub deviza „Participare- 
Dezvoltare-Pace".

Apreciind, cu deplină satisfacție, 
decizia Adunării Generale a O.N.U. 
de a organiza, cu prilejul celei de-a 
40-a sesiuni din acest an, Conferința 
Mondială a Națiunilor Unite pentru 
Anul Internațional al Tineretului, ti- 
năra generație din România socialistă 
va acționa și in viitor pentru întărirea 
colaborării .cu tineretul din intreaga 
lume, pentru afirmarea idealurilor de 
pace, prietenie și progres social.

Vor fi larg promovate, in continua
re, inițiativele Republicii Socialiste 
România, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la îmbunătă
țirea condiției economice, sociale și 
culturale a tineretului contemporan, 
la sporirea participării sale in socie
tate, prin luarea in considerare a 
ideilor, propunerilor și experiențelor 
valoroase, determinate de procesul 
de pregătire și marcare a Anului 
Internațional al Tineretului.

Congresul cere Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist să 
acționeze pentru promovarea largă 
în mișcarea internațională de tineret 
a politicii constructive și a inițiati
velor de mare însemnătate ale 
României socialiste, ale președinte
lui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in direcția dezarmării, și in primul 
rind a dezarmării nucleare, a so
luționării exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor probleme
lor litigioase dintre state.

Răspunzînd îndemnului înflăcărat 
al secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pătruns de 
înalta responsabilitate pentru desti
nele omenirii, Congresul împuterni
cește Comitetul Central al U.T.C. să 
inițieze o largă acțiune pentru ca 
organizațiile de tineret din intreaga 
lume, tinerii de pretutindeni sâ se 
unească strîns intr-o amplă mișcare 
și să ceară conducătorilor celor două 
mari puteri nucleare — &.U.A. și 
Uniunea Sovietică — tuturor șefilor 
de state și guverne de a face totul 
pentru oprirea cursei înarmărilor, a 
politicii de încordare, pentru a se 
trece cu hotărire la măsuri concrete 
de dezarmare, și în primul rind de 
dezarmare nucleară, pentru apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor, 
al tinerei generații. al popoarelor 
la pace, la existență liberă și inde
pendentă.

Congresul al Xll-lea sl Uniunii 
Tineretului Comunist adresează tu
turor tinerilor României socialisto 
chemarea solemnă ca, in strînsă uni
tate in jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să acționeze țu întreaga 
energie pentru a se forma ca tineri 
comuniști, patrioți și revoluționari, 
gata să tacă totul pentru înfăptuirea 
istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XTII-lea al Partidului Co
munist Român.

DIALOGURILE TINEREȚII
Se apreciază că pe meleagurile 

băcăuane peste 65 000 de artiști a- 
matori s-au aflat la startul actua
lei ediții a Festivalului „Cîntarea 
României" iar. în momentul de 
față. 15 la sută dintre aceștia sint 
promovați in etapa județeană. Dacă 
intram in detalii aflăm că. rapor
tat la ediția anterioară, numărul 
formațiilor a crescut cu 100. cel al 
cercurilor de creație cu 90. că prin
tre premianții actualei etape se 
află : corurile mixte reprezentind 
întreprinderea de avioane Bacău, 
Sindicatul sanitar Bacău. Căminul 
cultural Urechești, clubul între
prinderii de postav Buhuși, între
prinderea metalurgică Bacău. Gru
pul industrial Borzești. coruri de 
femei din Sascut, Mărgineni. Co- 
mănești. corul de cameră „Ate
neu"... și. ne-ar fi greu să cităm 
toate cele 11F. formații care au ob
ținut premiul I (coruri, grupuri 
corale, orchestre de cameră, gru
puri instrumentale, formații de dan
suri, grupuri folclorice, colective de 
obiceiuri populare, tarafuri, fanfa
re...), precum și pe soliștii de mu
zică cultă, de muzică populară, rap
sozi... O amplă mișcare artistică, a- 
precia Constantin Donea. vicepre
ședintele Comitetului județean 
pentru cultură și educație socialis
tă Bacău — vorbindu-ne și despre 
integrarea artiștilor profesioniști, a 
instituțiilor profesioniste, in toate 
fazele de pregătire a artiștilor a- 
matori : ..Multe exemple em putea 
da gîndindu-ne la artiștii Teatrului 
„Bacovia". ai Teatrului de anima
ție. la membrii Filialei U.A.P., dar 
știm prea bine că pe primul loc se 
află, ea amplitudine, ca pregătire, 
formațiile muzicale din toate genu
rile. soliștii, ansamblurile folclo
rice. Instrumentiști de la orches
tra populară profesionistă „Plaiu
rile Bistriței", de la orchestra sim
fonică. dirijori, soliști, ca să nu 
mai vorbim de profesorii de muzi
că. (autorii rodnicului Cenaclu de 
creație muzicală condus de prof. 
Vasile Lomură) — sint colaboratori 
permanenți. mai bine zis autorii 
acestor notabile succese ale artiș
tilor amatori".

La Ateneu. Ovidiu Bălan avea o 
dimineață plină : repetiție cu or
chestra simfonică, cu un program 
de mare accesibilitate. (Concertul 
pentru corn și orchestră în Mi be
mol major de Mozart — solist Lau- 
rențiu Răducan. Concertul pentru 
pian și orchestră de Schumann — 
solistă Mihaela Cirlan. Concertul 
pentru vioară și orchestră de

Brahms — solistă Aneta Gina Ora
dea). pagini cunoscute, dar cu atit 
mai dificile pentru protagoniști, un 
concert de concerte deci, cu parti
ciparea unor tineri soliști. Și fina
lul schumannian ne-a convins pen
tru că. sub bagheta acestui dirijor 
care are.o manieră directă, conci
să. care știe să dea paginilor acele 
culori vii. adevărate, penetrante 
prin care le apropie și mai mult 
de înțelegerea publicului — repe
tiția generală părea un „avanteon- 
cert" de interes. „Acum pregătesc 
concertul de astă-seară — ne spu
nea Olga Chlrștiuc, secretar muzi
cal al orchestrei simfonice — dar 
pe Ungă simfonicele obișnuite, pe 
majoritatea instrumentiștilor ii pu
teți găsi la orele de repetiție ale 
formațiilor artistice de amatori : 
Ovidiu Bălan instruiește fanfara 
Căminului cultural din Corbasca, 
Iuliu Iurașcu. Viorel Ciurdea. Mi
hai Comănescu. Doru Jijian sint 
colaboratorii permanenți ai unor 
formații de la casa de cultură, de 
la cluburile muncitorești. Gh. Ga- 
zar îndrumă Corul întreprinderii 
de avioane, Vasile Colea răspunde 
de Corul sindicatului sanitar. Ar
tiștii amatori — majoritatea tineri 
— sint din mai multe puncte1 de 
vedere colaboratorii noștri perma
nenți : nu numai in sensul partici
pării muzicienilor profesioniști la 
pregătirea lor. in amănunt, pentru 
dialogul cu publicul, pentru depă
șirea unor faze de concurs, ci sint 
parte din publicul nostru perma
nent căruia ne adresăm săptămină 
de săptămină".

Afișele sint concludente : pro
grame speciale pentru lucrătorii 
întreprinderii de panouri electro- 
pneumatice, ai întreprinderii me
talurgice, întreprinderii de mașini- 
unelte. pentru lucrătorii de la 
C.P.L. Bacău, de la Centrala indus
triei confecțiilor Bacău, pentru 
miile de oameni ai muncii de la 
Combinatul petrochimic Borzești, 
Trustul de foraj extracție Moinești, 
întreprinderea de postav Buhuși. 
întreprinderea Avicolă Bacău. Fa
brica Letea. I.C.S.A.P., întreprin
derea „Proletarul"... — concerte in 
minunatul Ateneu băcăuan sau in 
deplasare, ca să nu mai vorbim 
de microstagiunile' de la Moinești, 
Piatra Neamț. Buhuși... într-un cu- 
vint. mai multe concerte intr-o' 
singură săptămină decit numărul 
zilelor săptăminii. plus orele de 
studiu, plus repertoriul românesc 
cu care orchestra trebuie să se 
prezinte, alături de celelalte for-

MUZICĂ Șl MATEMATICĂ

Rezoluția
e baza documentelor de impor
tă istorică adoptate de Congre- 
al XlII-lea al partidului, a apre- 

•ilor, a vibrantelor chemări și 
ieroaselor îndemnuri cuprinse în 
gistrala cuvântare rostită de 
retarul general el Partidului Co- 
nist Român, președintele Republi- 

Socialiste România, tovarășul 
j'olae Ceaușescu, la deschiderea 
rumului tineretului. Conferința a 
bilit obiectivele și sarcinile ce 
tin asociațiilor studenților - comu- 
tti în activitatea de formare și 

educare comunistă, revoluționară, 
pentru muncă și viață a studenților, 
astfel încît tineretul universitar să-și 
sporească permanent contribuția la 
îndeplinirea grandiosului program 
al devenirii comuniste a României, 
acționind. împreună cu întregul ti
neret. sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, in vederea 
realizării exemplare a vastelor pro
grame de dezvoltare multilaterală a 
patriei.

Exprimînd și cu acest prilej recu- 
loștința profundă față de grija pă
rintească șl permanenta preocupare 
oe care conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
e manifestă pentru formarea și 
ifirmarea tinerei generații, pentru 
tontinua perfecționare a școlii supe
rioare românești, participanții la 
Conferință au reafirmat cu putere 
ieplina adeziune a tuturor studen- 
ilor României socialiste la politica 
nternă și externă clarvăzătoare a 
lartidului și statului nostru, atașa- 
rentul lor nețărmurit față .de

TEXT
a XlV-a a
REZUMAT

U.A.S.C.R.
partid, față de patria noastră socia
listă, față de minunatele tradiții de 
muncă și luptă ale poporului, de 
exemplarul său trecut istoric, față 
de realizările excepționale, obținute 
in glorioșii ani ai „Epocii Ceaușescu". 
Participanții. la Conferință au dat 
glas .sentimentelor de dragoste 
fierbinte, de neprețuită și aleasă 
stimă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu: al po
porului, eminent revoluționar și pa
triot înflăcărat, personalitate pro
eminentă a vieții internaționale, 
militant neobosit pentru pace, des
tindere, colaborare și progres, 
prietenul și îndrumătorul apropiat 
al tineretului.

Conferința a dat expresie senti
mentelor de profundă stimă, aleasă 
prețuire,'‘adincă recunoștință pe care 
tineretul universitar al. țării, în
treaga tinără generație Ie poartă 
tovarășei Elena Ceaușescu; pentru 
activitatea prodigioasă ce o desfă
șoară in conducerea partidului și 
statului nostru, pentru contribuția 
de mare însemnătate la dezvoltarea 
multilaterală a patriei, la inflorirea • 
științei și culturii naționale, la mo
dernizarea și perfecționarea conti
nuă a școlii românești.

Conferința U.A.S.C.R. a hotărît ca 
asociațiile studenților comuniști să-și 
intensifice preocupările pentru edu
carea tuturor studenților in spiritul 
glorioaselor tradiții de luptă și de 
muncă ale comuniștilor, ale clasei

muncitoare, pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a sarcini
lor de formare multilaterală, profe- 
sional-științifică și politică, astfel 
încît organizațiile noastre revoluțio
nare să mobilizeze toate energiile ti
neretului universitar in direcția unei 
temeinice pregătiri de specialitate.

Conferința a XIV-a stabilește că 
principal^ sarcină a U.A.S.C.R. o 
constituie consolidarea politico-or- 
'ganizatorică a asociațiilor studenți
lor comuniști, perfecționarea vieții 
interne de organizație, din perspec
tiva înaltelor comandamente formu
late în documentele celui de-al 
XlII-lea Congres al P.C.R.

Acționind in spiritul hotăririlor 
programatice adoptate de cel de-al 
XlII-lea Congres al P.C.R., al isto
ricelor inițiative de pace ale Româ
niei, ale conducătorului său. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România își va aduce în conti
nuare contribuția la întărirea uni- 

' tații de acțiune a tineretului uni
versitar de pretutindeni, a organiza
țiilor sale revoluționare, democra
tice și progresiste în lupta împotri
va imperialismului, colonialismului 
ți neocolo.nialismului, pentru opri
rea agrăvării climatului politic mon
dial și reluarea cursului de. destin
dere, pace, cooperare și securitate, 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale, și in primul rind a celei 
nucleare, pentru lichidarea subdez

voltării. pentru democratizarea ra
porturilor internaționale, pentru fău
rirea unei lumi in care tineretul 
să-și realizeze*  cu adevărat vocația 
sa creatoare.

Răspunzind vibrantului îndemn al 
secretarului general al partidului,, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, expresie a înaltei 
responsabilități pentru viitorul ome
nirii, Conferința a XIV-a a U.A.S.C.R. 
împuternicește Consiliul Uniunii A- 
isociațiilor Studenților Comuniști din 
România să se adreseze tuturor or
ganizațiilor de studenți din lume, ti
neretului universitar de pretutindeni 
pentru a acționa și a cere conducă
torilor celor două mari puteri nu
cleare — S.U.A. și Uniunea Sovieti
că — tuturor șefilor jle stat și gu
vern să facă totul- pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor, politicii de 
încordare, pentru a se trece la mă
suri efective de dezarmare, și în pri
mul rind de dezarmare nucleară, in 
.numele dreptului fundamental al 
oamenilor, al popoarelor la pace, la 
existentă liberă și-demnă.

Cea de-a XIV-a Conferință a 
U.A.S.C.R. — se arată in încheierea 
Rezoluției — dind expresie hotăriri i 
unanime a pârtiei pan ților, adresează 
tuturor studenților țării chemarea 
revoluționară de a-și mobiliza in
treaga energie și a acționa in mod 
exemplar. împreună cu întreg tine
retul român, cu întregul nostru po
por, pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XlII-lea al P.C.R.

mâții simfonice din țară, in Festi
valul „Cintarea României", plus... 
„Mai există o problemă căreia îi 
acordăm toată atenția — spunea 
directorul orchestrei simfonice, di
rijorul Ovidiu Bălan : formarea 
publicului de mîine. instruirea ti
neretului. elevilor, copiilor de toa
te virstele care miine vor forma 
publicul marilor săli de concerte, 
din care se vor ridica străluciți ar
tiști sau talentat! artiști amatori. 
Calitatea vieții artistice, .spirituale, 
a mișcării culturale de' masă nu 
poate crește de la o etapă la alta 
dacă am pierde din vedere tocmai 
pregătirea artistică a tineretului, a 
elevilor, chiar și a preșcolarilor, 
care constituie o lume plină de 
surprize 1 Astfel, cele trei grupe 
de concerte-lecții ale orchestrei 
noastre cuprind toate școlile gene
rale din Bacău, (pagini preclasice. 
Enescu. Ceaikovski, dezbateri des
pre muzică și literatură...), cele 10 
licee, (programe Strauss. Gershwin. 
Beethoven, Mozart), ba chiar și 
grădinițele : cursuri de inițiere 
pentru cei mai mici, basme muzi
cale. povestea instrumentelor.:.".

... Un dans cu temă, o formație 
muzical-coregrafică. montaj, recita
tori, grup folcloric, soliști de mu
zică ușoară, muzică populară : Li
dia Benchea repeta ținind seama 
de sfaturile îndrumătorului. într-o 
sală se finisau costumele dansato
rilor. intr-o altă încăpere se mon
tau detalii de decor, pe culoare se 
vorbea in șoaptă, ușile s/ deschi
deau și se închideau fără nic.i un 
fel de zgomot : atmosfera de lucru 
era inclusă unei perfecte ordini, 
unui respect pentru efortul, pen
tru strădania împlinirii unor fapte 
de artă..... De ce vorbiți in șoaptă ?
— am întrebat-o pe prof. Elena 
Plăcintă, directoarea grădiniței în
treprinderii Avicola — abia după 
vreo zece minute, timp în care, 
fără să vrem, preluasem tonul, in
tensitatea impusă. „Copiii sint la 
repetiție și nu-i de glumă, pentru 
că sintem înscriși în faza munici
pală a Festivalului „Cintarea 
României" intr-o competiție cu alte 
32 de grădinițe. Dacă veneați la 
alte ore ii -auzeați cum comentează 
filmele de. desene animate, cum au 
progresat la limba franceză, ii ve- 
deați cum îngrijesc grădina de zar
zavat. cum se descurcă la orele de 
gimnastică, de balet, cum se pre
gătesc pentru concursul ..Desene 
pe asfalt" sau cum și-au însușit 
lecțiile de inițiere muzicală ale Fi
larmonicii. cum aplaudă basmele 
muzicale, poveștile despre instru
mentele orchestrei".

...Tn curte, magnoliile înflorise
ră ; solarul, piscina, ministadionul, 
zarzării... se aliniaseră parcă în aș
teptarea celor „100" care erau „la 
repetiție '" Și grădinarul vorbea 
in șoaptă.

Sniaranda OȚEANU 
Gheorqhe BAITA 
corespondentul „Scinteii1'

REZONANTE 
CULTURALE

Rezoluția celei de-a V-a Conferințe Naționale a Organizației Pionierilor
Puternic însuflețiți și mobilizați 

e aprecierile și- îndemnurile tova- 
ișului Nicolae Ceaușescu, secretar 
aneral ai partidului, cuprinse in 
lagistrala expunere la deschiderea 
orumului tineretului, participanții 
i cea de-a V-a Conferință Națio- 
ilă a Organizației Pionierilor au 
{primat, și cu acest prilej, deplina 
leziune a tuturor pionierilor și șco- 
rilor, a cadrelor care le îndrumă 
itivitatea la politica internă și ex- 
rnă a partidului și statului nos- 
u, sentimentele de profundă dra- 
>ste și recunoștință față de patrie, 
irtid și popor, față de tovarășul 
icolae Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist Român, pre- 

dintele Republicii Socialiste Româ- 
a, strălucit militant revoluționar 

patriot înflăcărat, personalitate 
oeminentă a lumii contemporane, 
1 mai iubit prieten și îndrumător 
tinerei generații, față de tovarășa 

ena Ceaușescu, eminent militant 
iitic și strălucit om de știință, 
ntru minunatele condiții de viață, 
.încă și învățătură create in anii 
ciaiismului. cu deosebire în ulti- 
;le două decenii, perioada cea mai 
•tilă din istoria patriei noastre, 
rată definitiv în conștiința națiu- 

noastre drept „Epoca Nicolae 
aușescu".
Mărețele obiective de dezvoltare 
momico-socială a României socia- 
te stabilite de Congresul al XIII- 
; al P.C.R., puternic marcate de 
idirea revoluționară, științifică, 
>fund novatoare a secretarului 
ieral al partidului, tovarășul 
:olae Ceaușescu, constituie pentru 
i copiii țării o garanție sigură a 
torului luminos al patriei, pentru 
lizarea căruia pionierii, școlarii 
șoimii patriei au înalta îndatorire 
riotică de a învăța și munci, de

TEXT REZUMAT
a-și însuși cele mai noi cuceriri ale 
cunoașterii umane, concepția știin
țifică despre lume și viată a parti
dului nostru.

Conferința Națională cere tuturor 
consiliilor și comandamentelor pio
nierești, tuturor cadrelor care mun
cesc cu pionierii și șoimii patriei 
să-și sporească eforturile in ve
derea sprijinirii procesului instruc- 
tiv-educativ prin extinderea forme
lor care s-au dovedit eficiente în 
formarea și dezvoltarea unei atitu
dini înaintate si responsabile față 
de învățătură, pentru cultivarea in
teresului și răspunderii tuturor co
piilor față de însușirea cunoștințelor 
științifice și tehnice, a unor deprin
deri practice de muncă.

Pe baza tezelor și orientărilor de 
o deosebită însemnătate cuprinse in 
documentele celui de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. a prevederilor Programului 
ideologic al partidului, a indicațiilor 
și îndemnurilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Conferința stabilește ca 
în centrul preocupărilor' consiliilor 
și comandamentelor pionierești din 
perioada următoare să ee situeze in
tensificarea întregii munci de edu
care politico-ideologică a pionierilor 
și șoimilor patriei, pentru formarea 
conștiinței socialiste, revoluționare, 
a trăsăturilor moral-politice ale 
omului nou. în acest sens se va 
acționa pentru cunoașterea și înțe
legerea de către pionieri, școlari și 
șoimi ai patriei a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, a marilor transformări revolu
ționare produse în societatea româ
nească. îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., a proceselor

complexe care au loc în lumea con
temporană.

Prin întreaga sa activitate politico- 
educativă. Organizația Pionierilor va 
acționa pentru dezvoltarea in rindul 
copiilor a patriotismului revoluțio
nar, a dragostei și atașamentului 
fată de popor, față de cuceririle sale 
revoluționare.

Conferința Națională subliniază 
necesitatea organizării, la nivelul 
grupelor, detașamentelor si unităților 
de pionieri, a unor acțiuni educa
tive permanente consacrate cunoaș
terii de către toți copiii patriei a 
vieții, activității revoluționare și 
operei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit și stimat al 
României, omul care întruchipează, 
cu valoare, de strălucit model, cele 
mai desăvirșite trăsături ale perso
nalității revoluționare, care și-a de
dicat întreaga viată cauzei poporu
lui, clasei muncitoare, partidului, 
asigurării unui climat de pace și 
înțelegere intre popoare, viitorului 
luminos al umanității.

Acționind in spiritul principiilor 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru. Organizația Pionieri
lor va promova și va extinde în pe
rioada următoare colaborarea și 
conlucrarea prietenească cu organi
zațiile progresiste și democratice de 
copii din intreaga lume, va acționa 
pentru perfecționarea . activității de 
educație a copiilor în cadrul „Cercu
rilor și cluburilor păcii, priete
niei, solidarității internaționale și 
UNICEF", o atenție deosebită 
acordindu-se, in perioada următoare, 
manifestărilor dedicate Anului In
ternațional al Tineretului.

La vibrantul îndemn al secretaru
lui general al partidului, președin

tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mărturie a înaltei res
ponsabilități pentru destinele de 
pace ale omenirii. Conferința a V-a 
a Organizației Pionierilor împuter
nicește Consiliul Națiopal al Orga
nizației Pionierilor să se adreseze 
tuturor organizațiilor progresiste și 
democratice de copii din lume, co
piilor și elevilor de pretutindeni 
pentru a se iniția o largă acțiune și 
a - cere conducătorilor celor două 
mari puteri nucleare — S.U.A. și 
Uniunea Sovietică — tuturor șefilor 
de state și guverne să facă totul 
pentru a se pune capăt cursului 
înarmărilor, politicii de încordare, 
pențru a se trece la măsuri ferme 
de dezarmare, și în primul rind de 
dezarmare nucleară, pentru apă
rarea dreptului fundamental al oa
menilor, al popoarelor la pace, la 
existență liberă și demnă.

Conferința Națională aprobă in 
unanimitate modificările la Statutul 
Organizației Pionierilor și la Regu
lamentul Organizației Șoimii Pa
triei, apreciind că aceste îmbunătă
țiri vor conduce la perfecționarea in 
continuare a activității politico-or- 
ganizatorice și educative din cadrul 
celor două organizații de copii.

Conferința stabilește ca sarcină 
pentru toate consiliile și comanda
mentele pionierești să acționeze cu 
toată răspunderea pentru înfăp
tuirea Programului activității U.T.C. 
privind educarea comunistă, revolu
ționară a tinerei generații din patria 
noastră, participarea tot mai activă 
a întregului tineret la dezvoltarea 
economico-socială a țării, la înfăp
tuirea mărețelor obiective, ale Pro
gramului și hotăririlor Congresului 
al XlII-lea ale Partidului Comunist 
Român, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

...Concertul „urcă" 
In continuare cu „Im
nul. tinereții" de ' Emil 
Lerescu, cu binecu
noscutele bijuterii co
rale „Prea mi-e dragă 
dumbrăvioara" de Di- 
mltrie Cuclin și 
„Pe-nserat", prelucra
re, după un cintec 
popular săsesc ; apoi 
cu Mozart, Bach și fi
nalul „Odei păcii" de 
Hiindel. Exigentele 
publicului din sala 
festivă a Liceului de 
matematică-fizică nr. 1 
din Sibiu sint pe de
plin satisfăcute. O 
conlucrare perfectă a 
corului cu soliștii, cu 
orchestra Filarmonicii 
de stat din Sibiu — 
ținută artistică desă- 
virșită. Evident, un 
spectacol reprezenta
tiv pentru arta, inter
pretativă corală sibia- 
nă. organizat sub em
blema Festivalului
national ..Cîntarea 
României".

încă emoționați de 
succes, cei 60 de mem
bri ai corului cameral 
..Cantores juvenes" 
sint înconjurați cu 
dragoste de numerosul 
public in mare parte 
părinți, profesori, co
legi și prieteni. Ne 
sint bine cunoscuți- și 
nouă acești elevi vir
tuoși ai prestigiosului 
liceu sibian. care, 
prin sensibilitatea și 
eleganța interpretării, 
prin larga paletă a re
pertoriului, de la cîn- 
tecul popular, la mu
zica preclasică, au en
tuziasmat mii de spec
tatori din Sibiu și 
atâtea ' localități din 
județ și din tară. Răs
plata talentului și a 
permanentei lor do
rinii de autodepășire ? 
Cor de două ori lau

reat al Festivalului 
national al muncii și 
creației „Cintarea 
României".

— Și la actuala edi
ție a Festivalului ne 
punem speranțe in
tr-un loc fruntaș pe 
țară — ne spune di
rectorul liceului, prof. 
Hermann Schmidt. 
Dincolo de „nota 10" 
pentru nivelul inter
pretativ, corul nostru 
de cameră, cu o me
die a virstei de 16 ani, 
dar cu multă maturi
tate muzicală, are nu
meroase alte motive 
de prefuire. Munca și 
disciplina lor la învă
țătură sint absolut 
exemplare — asta in 
primul rind. Ca o tra
diție. încă de acum 15 
ani, de cind ființează 
formația, ușile corului 
de cameră au fost 
deschise numai celor 
foarte buni la învăță
tură. O dovadă in 
plus o constituie și 
faptul că in 1984. din 
cei .31 de absolvenți ai 
liceului. 26 au intrat 
la facultate. Aș arăta, 
de asemenea, că la 
olimpiadele școlare 
din acest an elevii 
noștri au ciștigat 7 
premii pe tară intre 
care 4 locuri l. S-a 
întipărit bine in gin- 
direa fiecăruia : „întîi 
cartea șl disciplina, 
apoi cîntecul". așa că 
s-a format și o opti
că sănătoasă despre 
cor și activitatea artis
tică in general, care 
au devenit încă o 
școală a muncii și am
biției pentru un lu
cru bine făcut.

într-adevăr, multă 
lume îi aplaudă acum 
pe cei 60 de coriști de 
la „număru unu", nu 
numai pentru profe

sionalismul interpre
tării partiturilor muzi
cale, ci șt pentru fap
tul că „știu" să ciute 
in cinci limbi, in ro
mână, germană, ita
liană, franceză și en
gleză, ca și in graiul 
săsesc ; că repertoriul 
lor e înnoit pețma-r 
nent, că pe scenă vad 
mereu o formație dis
ciplinată... ’

— Bucuria mea cea 
mai mare — ne spune 
dirijorul corului. Hunt 
Giinter Seiwerth. su
fletul formației — este 
că la dimensiunile 
mișcării artistice din. 
județul Sibiu, cu pes
te 30 000 de artiști 
amatori, corul nostru 
de cameră si-a ciști- 
gat un loc distinct, că 
sub imboldul „Cintării 
Ro mânie i" d ragds tea 
tinerei generații pen
tru muzica națională 
și din marele reper
toriu universal, pentru 
muzica noastră cora
lă, cu vechi tradiții, e 
continuată și imbogă- 
țită permanent. Vom 
stărui din răsputeri ca 
tinerii noștri cintăreți 
să urce noi trepte ale 
artei muzicale.

Privim din nou chi
purile celor 60 de co
riști însuflețiți de 
succesul concertului. 
Sint și semne ale 
prieteniei și frățietății 
tinerilor sibieni — ro
mâni, germani, ma
ghiari — care, prin 
muncă, dăruire și ta
lent. umăr lingă umăr, 
contribuie la imbogă- 
.țirea vieții spirituale a 
orașului și județu
lui lor.

N. BRUJAN 
corespondentul 
„Scinteii"

.4 Xl-a ediție a „Zilelor culturii 
blăjene" s-a constituit, prin nu
meroasele și variatele manifestări 
politico-ideologice și cultural-edu
cative, intr-o adevărată sărbătoare 
a spiritului revoluționar-patriotic.

Pe „Cimpia Libertății", acolo 
unde in 1848 răsunau din piep
turile celor 40 000 dc români cu- 
vintele-stindard „Vrem să ne unim 
cu țara", in preajma aceste
ia. pe platforma industrială a ora
șului — la întreprinderea de indus
trializare a lemnului și la cea de 
aparate pentru mașini-unelte, la li
ceele și școlile Blajului in care în
vață peste 6 000 de elevi, au fost 
evocate glorioasele tradiții de 
luptă pentru dreptate națională și 
socială, sacrificiile înaintașilor pen
tru apărarea ființei poporului ro
mân și a civilizatei sale milenare 
și. intr-o firească, intimă legătură 
cu acestea, patriotismul revoluțio
nar socialist al generațiilor de 
astăzi .răspunderea tor fată de cu
ceririle revoluționare ale poporului.

Manifestările au beneficiat de 
marile resurse de care dispune ti- 
năra generație (spectacole cultural- 
sportive, parada portului popular 
de pe Tirnave, expoziție de creație 
tehnică a elevilor, dezbaterea, pe 
tema Anului Internațional al Tine
retului — „Participare. Dezvoltare. 
Pace"), cit 'și de aportul unor 
personalități ale vieții științifice, li
terare și culturale, al unor activiști 
de partid și de stat, care, in sesiuni 
de comunicări, simpozioane, mese 
rotunde, in intilhlrile cu locuitorii 
orașului in săli mereu arhipline, au 
evocat istoria veche și nouă a Bla
jului, marile realizări înscrise de 
poporul nostru in cartea de aur a 
națiunii noastre socialiste in anii de 
cind în fruntea partidului și a pa
triei se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Adăugind acestora numeroase alte 
activități cultural-educative și de 
larg interes (de la ediția a Ill-a a 
Festivalului coral interjudețean 
„lacob Mureșianu" și pină la orga
nizarea în aceeași perioadă a ediției 
a Vil-a a Tirgului primăverii de 
către cooperativa meșteșugărească 
din localitate) o facem pentru a 
sublinia eforturile și deci și meri
tele organelor locale de partid și de 
stat, ale intelectualității orașului și 
ale locuitorilor săi pentru păstrarea 
„ținutei" acestei manifestări in spi
ritul Blajului. De altădată și 
de-acum.

Alexandru BRAJ>

tv
20.00 Telejurnal
20,25 Tribuna TV. Congresul al IX-lea 

— Congresul marilor înnoiri. Lu
minile noi ale gîndirii și practicii 
revoluționare

20,45 Flim serial (color). Războiul in
dependenței. Episodul 4 : „Epo
peea sanitarilor". In rolurile prin
cipale : Alexandru Reoan, Amza 
Pellea, Mircea Albulescu, Cornel 
Coman, Romeo Pop, Ion Dichisea- 
nu, Florin Piersic, Sebastian Pa- 
paiani, Ioana Pavelescu, Timotei 
Ursu, Ștefan Velniciuc, Ion Mari

nescu, Cezara Dafin eseu, Dorin 
Varga și alții. Imaginea : Nicolae 
Girardi. Muzica : Tiberiu Ol ah. 
Scenariul : Paul Anghel. Regia : 
Gheorghe Vitanidis. O producție 
a studioului de film TV., realizată 
tn Centrul de producție cinema
tografică „București"

21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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VIZITA DE STAT A REGELUI SPAMIEI.
JUAN CARLOS I. ÎMPREUNĂ CU REGINA SOFIA

Oaspeți ai județului Suceava

Plenara Consiliului Central al U.G.S.R

Marți dimineața, in cea de-a doua 
ti a vizitei de stat pe care o efec
tuează în țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
lomânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, re
gele Spaniei, Juan Carlos I, și regina 
Sofia au sosit în județul Suceava.

Oaspeții au fost însoțiți de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe,- 
de alte persoane oficiale române.

La vizită au luat parte, de aseme
nea, Fernando Moran, ministrul afa
cerilor externe al Spaniei, celelalte 
persoane oficiale spaniole.

După ce a străbătut principalele 
artere ale municipiului Suceava, 
străjuite de moderne construcții de 
locuințe, platformele industriale ale 
orașului, coloana oficială de mașini

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
în cadrul unei ceremonii care a 

avut loc marți seara la Palatul din 
Piața Victoriei, regele Spaniei, Juan 
Carlos I. împreună cu regina Sofia 
au primit pe șefii misiunilor diplo
matice și pe reprezentanții unor or
ganizații internaționale acreditați în 
țara noastră.

Rezultate remarcabile in îndeplinirea planului
Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, din unități agricole, precum și din domeniul circula
ției mărfurilor.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
a întrecerii socialiste, la 30 aprilie *)

O Teatrul Național
Atelier) : Domnul Cehov e 
tit (premieră) — 19,30.
O Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
ența artelor". „Mari teme ale cultu
rii românești" — 18; (sala Studio) : 
Recital de pian Miroslava Ghera —■
17,30.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Su- 
zana — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc, 
pe o bancă — 19.
• Teatrul Foarte Mic fI4 09 05) : 
reci de apă — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. saia 
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) : EX — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 19; (la 
clubul Constructorul) : Cum s-a fă
cut de-a rămas Catinca fată bătrină 
— 15.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18. 
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 8.30.
S Teatrul de stat Galați ha sala mică 
a Teatrului Național, 14 71 71) : Un
chiul Vania — 17; 20.
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sinziana — 10.

prevăzuți in criteriile de organizare 
pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE

/

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier cu 636,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,9 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor si la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național : unitatea s-a în
cadrat in prevederile de olan- nri- 
vind productivitatea muncii : con
sumul propriu tehnologic de ener
gie electrică a fost sub cel nor
mat cu 2.4 la sută, iar cheltuielile 
au fost mai mici decit cele prevă
zute în buget cu 13 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Cluj cu 470,5 puncte.

Locul III: întreprinderea elec- 
trocentrale Curtea de Argeș cu 
cu 467,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție 

gaze naturale Mediaș, județul Si
biu. cu 579,5 puncte.

1 Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 0.8 la sută la pro
ducția netă, 0,7 la sută la producția- 
marfă vindută și incasată. 1.3 la 
sută la productivitatea muncii. 2,3 
la sută .la volumul de fluide injec
tate în zăcămint pentru creșterea 
factorului fina] de recuperare ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pno- 
ductie-marfă au fost mai mici decît 
cele .planificate cu 1,1 la sută, iar 
cele materiale cu 2.1 la sută.

Locul II : Schela de producție pe
trolieră Moșoaia, județul Argeș, cu
311.1 puncte.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA 
PRODUSE REFRACTARE

de pro- 
județul

plan au.

Locul I : întreprinderea 
duse abrazive Birlad, 
Vaslui, cu 624,9 puncte.

Principalii indicatori de 
fost depășiți cu ; 10.6 la sută la pro-
ducția fizică. 9,5 la sută la produc
ția netă, 11,4 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 11.1 la 
sută la productivitatea muncii ; 
consumul realizat de eneirgie elec
trică și combustibil a fost sub cel 
normat cu 3,3 la sută, iar cheltuie
lile totale și materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate.

Locul II : Întreprinderea ..Carbo- 
chim“-Cluj-Napoca cu 499,5 nunele.

Locul III : întreprinderea ..Ră
sări tul"-Brașov cu 452,6 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

SI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

scule, 
auto 
561,9

Locul I : întreprinderea de 
dispozitive .și verificatoare 
Costești, județul Argeș, cu 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,8 la suță la pro
ducția fizică, 13,3 Ia sută la pro
ducția netă, 7.4 la sută la nroduc- 
ția-marfă vindută si încasată. 8,8

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe trei luni.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 mai, ora 20 — 25 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi instabilă in 
vestul țării în cea mal mare parte a 
intervalului, cu cerul mai mult noros 
și cu ploi locale, însoțite de descărcări 
electrice și izolat de grindină. în ce
lelalte regiuni, vremea va fi schimbă
toare, cu cerul temporar noros, iar 
ploile vor fi mal puțin răspindlte. Vin- 
tul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile' minime vor fi cuprinse 
intre 8 șl 18 grade, iar cele maxime 
între 18 și 28 de grade, izolat mai ridi
cate. In București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar no
ros, favorabil averselor de ploaie. Vînt 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 14 și 17 grade, 
iar cele maxime intre 25 și 28 de grade. 

s-a îndreptat spre zona unde se află 
renumitele monumente de arhitectu
ră și artă medievală românească, 
unice prin Valoarea lor artistică — 
Voroneț, Moldovița, Sucevița. Pre
zentarea acestor monumente a pri
lejuit, de asemenea, sublinierea unor 
momente semnificative din istoria 
poporului nostru. Suveranii spanioli 
au avut cuvinte elogioase față de ta
lentul și măiestria poporului român, 
ilustrate și prin aceste capodopere 
de arhitectură și artă.

Cu prilejul vizitei la Suceava, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, Traian Gârba, a oferit un dejun 
în onoarea regelui Juan Carlos I și 
a reginei Sofia.

în cursul dupâ-amiezii, oaspeții au 
revenit in Capitală.

La primire au fost de față Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale române.

Au participat Fernando Moran, 
ministrul afacerilor externe, alte ofi
cialități spaniole care îi însoțesc pe 
înalții oaspeți în vizita de stat pe 
care o întreprind în țara noastră.

la sută la productivitatea muncii. 8 
la sută la beneficii ; consumurile 
de materii prime si materiale au 
fost sub cele normate cu 2.4 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibil cu 0.5 la sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că Bacău cu 414.6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE 
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : Întreprinderea de elec

tronică industrială București cu 825 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.3 la sută la pro

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE PATRU LUNI
ducția-marfă vîndută și Încasată și 
cu 1.9 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export, producția 
fizică și la beneficii ; consumurile 
de materii prime si materiale au 
fost sub cele normate cu 6.7 la sută, 
iar cele de energie electrică si 
combustibil cu 1.1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troaparatâj"-București eu 538,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea de fe
rite Urziceni cu 516,4 puncte.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de medi
camente București cu 516 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.7 ,1a sută la pro
ducția fizică, 1.9 la sută la export, 
2,7 la sută la producția-marfă vin
dută și incasată. 1,4 la sută la pro
ductivitatea muncii. 3,4 la siltă la 
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă si la 
beneficii ; consumurile de energie 
electrică și combustibil au fost sub 
cele normate cu 15.3 la sută.

Locul II : întreprinderea de anti
biotice Iași cu 393.5 puncte.

IN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare si transport Rîm- 
nicu Vilcea cu 921,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 8,1 la sută la pro
ducția fizică. 5 la sută la produc
ția netă. 2,1 la sută la prpducția- 
marfă vindută si încasată, 3.7 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export, beneficii și la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de energie electrică si com
bustibil au fost sub cele normate 
cu 9.3 la sută.

Locul II : Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Craiova cu
894.1 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani cu 537 puncte.

Avantajele economisirii la C.E.C pe bază de consimțămînt scris prin virament
„...Banii strinși la C.E.C. nu 

stau morți, ca in fosta pușculiță. 
Ei fac pui, se înmulțesc numai 
prin faptul că stau adunați lao
laltă, C.E.C.-ul ii sporește cu do- 
binzi și cîștiguri. După ce a eco
nomisit vreo cîțiva ani la C.E.C., 
un om își poate face o căscioară. 
Se duce cu libretul C.E.C., își scoa
te banii". Pentru realizarea acestui 
îndemn dat de Tudor Arghezi, 
Cașa de Economii și Consemna- 
țiuni recomandă folosirea formei 
de depunere 
țămînt scris 
simplă și la 
cetățean.

pe bază de consim- 
prin virament, formă 

îndemina oricărui

Ceremonia înmînării 
„Cheii orașului 

București”
în cadrul unei ceremonii, regelui 

Spaniei, Juan Carlos I, i-a fost în- 
minată „Cheia orașului București". 

Adresindu-se înaltului oaspete, 
Gheorghe Pană. Dreședintele Consi
liului popular municipal, primarul 
general al Capitalei, a exprimat sen
timentele de profund respect pe care 
locuitorii Capitalei le poartă înalțilot 
oaspeți, de caldă prietenie față de 
poporul spaniol. A fost subliniată, 
totodată, convingerea că noul dialog 
româno-spaniol la nivel înalt va con
stitui un moment de insemnătate 
hotăritoare pentru dezvoltarea și am
plificarea continuă pe multiple pla
nuri a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre țările și popoarele 
noastre.

Voi-'păstra „Cheia orașului Bucu
rești", a subliniat suveranul spaniol, 
ca pe un simbol al prieteniei între 
poporul român și poporul spaniol, ca 
amintire despre această vizită atit de 
plăcută efectuată în România, la in
vitația președintelui Ceaușescu și a 
doamnei Geaușescu.

Mulțumind pentru sentimentele 
exprimate, înaltul oaspete și-a ma
nifestat convingerea că prietenia din
tre poporul român și poporul spa
niol se va dezvolta in continuare și 
a rugat să se transmită locuitorilor 
Bucureștiului cele mai vii mulțumiri 
pentru calda lor ospitalitate.

IN INDUSTRIA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea chimică 
„Prbdcomplex“-Țg. Mureș cu 531,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,2 la sută la pro
ducția fizică, 12.3 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată, 
22,3 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; depășiri de plan 
au fost obținute la export ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu
1.1 la sută, iar -cele de energie 
electrică și combustibil cu 1,2 la 
sută.

Locul 
Luduș, 
puncte.

Locul 
ticole tehnice din cauciuc Brașov 
cu 495,8 puncte.

II : Fabrica de anvelope 
județul Mureș, cu 507,4
III : întreprinderea de ar-

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CINEPA, LINA)
Locul I : întreprinderea „Liberta- 

tea“-Sibiu cu 728,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,8 la sută la pro
ducția fizică, 4.6 la sută la pro
ducția netă. 1.4 la sută la export, 
2,8 la sută la producția-marfă vin
dută și incasată, 3,2 la sută la pro
ductivitatea muncii : depășiri de 
plan au mai fost obținute la be
neficii și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței : cheltuielile materia
le la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planifica
te cu 2,5 la sută.

Locul II : întreprinderea „Pos- 
tăvăria română**-București  cu 538,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea Filatu
ra de lină pieptănată București 
526,7 puncte.

cu

IN ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL MIXT
Locul I ; întreprinderea agricolă 

de sere „30 Decembrie", județul 
Giurgiu, cu 1 365 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25,9 la sută la pro
ducția de carne, 4,9 la sută la efec
tivele de bovine la sfirșitul pe
rioadei și cu 2,6 la sută la cele 
de ovine ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția de 
lapte de vacă, efectivele de por
cine, livrările de carne la fondul 
de stat și la beneficii ; cheltuieli
le la 1 000 lei producție-marfă au. 
fost mai mici decît cele planifi
cate.

Locul 
de stat 
cu 915,2

Locul 
colă 
șov,

II : întreprinderea agricolă 
Tg. Frumos, județul Iași, 
puncte.
III : întreprinderea agri- 
stat Prejmer, județul Bra-de

cu 776,2 puncte.
IN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii“-București cu 467,3 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția fizică, 5,2 la sută la ex
port, 1.2 la sută la producția-mar- 
fă vîndută și încasată, 2,5 la sută 
la productivitatea muncii, 1,2 la 
sută la beneficii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la producția 
netă și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței; consumurile de ener
gie electrică au fost sub cele nor
mate cu 1,5 la sută.

Locul II : Întreprinderea poligra
fică Sibiu cu 455,1 puncte.

DE LA C. E. C

Această formă modernă de eco
nomisire prezintă numeroase avan
taje pentru depunători printre 
care menționăm : scutirea de a 
se mai deplasa de fiecare dată la 
unitățile C.E.C. pentru efectuarea 
de depuneri, acestea efectuindu- 
se la locul de muncă al depunăto
rului ; se asigură o continuitate 
și regularitate în acțiunea indivi
duală de economisire ; depunăto
rul beneficiază de toate drepturile 
și avantajele generale ale econo
misirii la C.E.C.. cit si 
specifice instrumentului 
nomisire folosit.

Depunătorilor care nu 
încă această formă de economisire,

de cele 
de eco-
folosesc

Marți a avut loc Plenara Consi
liului Central al II.G.S.R., care a 
analizat activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile sindicale 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din hotărârile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., a orientărilor și 
indicațiilor 
Ceaușescu, 
partidului, ; 
nului de 
socială pe ] 
întregul an.

în lumina înaltelor exigente for
mulate de secretarul general al 
partidului, a hotăririlor recentei 
Consfătuiri de lucru de la C.C. al 

plenara a stabilit măsuri 
perfecționarea continuă a 

sindicatelor și creșterea 
autocondu-

tovarășului Nicolae 
secretarul general al 

privind îndeplinirea pla- 
dezvoltare economico- 

primele patru luni și pe

a

P.C.R., 
pentru 
activității 
rolului tor în sistemul 
cerii muncitorești, revoluționare, in 
aplicarea fermă a principiilor nou
lui mecanism economico-financiar.

Plenara a stabilit, totodată, mă
suri privind îmbunătățirea muncii 
politico-organizatorice și educative 
a sindicatelor, perfecționarea acti- ' 
vitâții de selecționare, pregătire,

Cronica
Bulgaria, care face o vizită in 
noastră.
cursul convorbirii au fost abor- 
probleme privind amplificarea

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, marți, pe Belcio Belcev, mi
nistrul finanțelor al Republicii Popu
lare " 
țara

In 
date 
cooperării economice româno-bulga- 
re, îndeosebi pe termen lung, pre
cum și conlucrarea dintre instituțiile 
financiar-bancare ale celor două țări.

Locul III : întreprinderea poli
grafică Buletinul Oficial-București 
cu 363,7 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
- STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată 

Birlad cu 377,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,2 la sută la vo
lumul de- transport, 17,8 la sută 
la productivitatea muncii, 3,4 la 
sută la tonajul* * mediu brut Pe tren 
de marfă, 10 la sută la utilizarea 
mijloacelor de transport ; staționa
rea vagoanelor de marfă in tran
zit cu manevră a fost sub cea pla
nificată cu 5,4 la sută ; consumurile 
de energie electrică și combusti
bil au fost 
8,7 la sută.

Locul II : 
Oradea Est

sub cele normate cu

Stafia de cale ferată 
cu 275,5 puncte.

IN DOMENIUL TURISMULUI 
ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE 

ȘI BALNEOCLIMATICE
Locul T : întreprinderea balneo- 

elimatică Slănic-Moldova cu 154,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 0,9 la sută la des
facerile de mărfuri cu amănun
tul, 2 la sută la încasări medii pe 
un lucrător și la beneficii, 5.9 la 
sută la coeficientul de utilizare a 
capacității de cazare ; numărul de 
turiști-zile a fost mai mare cu 
16,2 la sută față de perioada co
respunzătoare din anul precedent; 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decît 
cele planificate cu 2,8 la sută.

IN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 

ȘI PRESTĂRI IN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații și administrație 
locativă Foișor-Bueurești cu 820,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 5> la sută Ia pro
ducția de coristrucții-montaj, 5,4 la 
sută la incasări din activitatea de 
producție prestații, 12 la sută la 
volumul lucrărilor de întreținere, 
reparații curente si prestări în con
strucții, 21 la sută la prestări ser
vicii pentru populație, 8,5 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție prestații, pre
cum și consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici 
decît cele planificate.

Locul II : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București 
cp 747.5 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Colentina cu 665,9 puncte.

IN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul l : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Arad 
cu 672,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 36,2 la sută la 
producția-marfă și prestările de 
servicii in unități fizice, 3,4 la sută 
la producția netă, 10,3 la sută la 
beneficii, 14,1 la sută la export, 13 
la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței : cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă și pres
tări servicii au fost mai mici decît 
cele planificate cu 3,4 la sută, iar 
cele materiale cu 1,4 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Olt 
cu 494.2 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Vîl- 
cea cu 464 puncte.

(Agerpres)

de Economii și Consemna- 
le recomandă să se adreseze 

din unitatea în
Casa 
țiuni 
ghișeelor C.E.C. 
care lucrează ori. in lipsa acestora, 
direct serviciilor financiare prin 
care se solicită depunerea lunară 
sau chenzinală a sumei pe care o 
doresc din retribuția personală, 
precum și instrumentul de econo
misire pe care să fie depuse su
mele respective.

Prin depunerea lună de lună a 
economiilor la C.E.C. se pot strin- 
ge sumele necesare procurării 
unor obiecte de valoare mare și de 
folosință îndelungată, petrecerii 
concediilor de odihnă, efectuării de 
excursii si altele.

K

adresate organelor
lucrărilor, partici- 
au adoptat o tele- 

TOVARAȘULUI

promovare și educare a cadrelor sin
dicale, precum și de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor și cererilor 
oamenilor muncii 
sindicale.

In încheierea 
panții la plenară 
gramă adresată 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
arată că „Organele și organizațiile 
sindicale se angajează să-și perfec
ționeze continuu munca, să promo
veze, cu consecvență, un spirit re
voluționar în întreaga lor activita
te, să dea dovadă de responsabili
tate și fermitate sporite în înfăptui
rea rolului și atribuțiilor cu care 
sint învestite în societatea noastră 
socialistă".

„Participanții Ia plenară — se 
subliniază în telegramă — se anga
jează. in numele milioanelor de 
membri ai sindicatelor, să acționeze 
cu spirit revoluționar și dăruire pa
triotică pentru înfăptuirea planului 
pe anul 1985 și pe întregul cincinal, 
a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, a istoricelor botă- 
r’iri ale Congresului al XIII-lca al 
partidului".

zii i
La Magazinul ..Muzica", din Capi

tali, este organizată, începind de 
marți, „Săptămina discului cubanez". 
Expresie a relațiilor de colaborare 
cultural-artistică existente între cele 
două țări, manifestarea prilejuiește 
prezentarea unor recente înregis
trări muzicale ale casei ds discuri 
cubaneze.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Republicii Cuba la București.

(Agerpres)

în perioada 25—30 mai 1985 se va 
desfășura cea de-a doua etapă din 
cadrul primei campanii anuale de 
administrare a vaccinului antipolio- 
mielitic.

Vor fi cuprinși în primovaccinare 
copiii născuți între 1 august 1984 și 
31 martie 1985, precum și cei ne
vaccinați, cu începere din anul 1976.

Vor fi cuprinși la revaccinarea 
întii copiii născuți între 1 februa
rie 1984 — 31 iulie 1984, precum și . 
cei nevaccinați din campania ante
rioară.

La această imunizare slnt invitați 
să se prezinte la dispensarele medi
cale, cu copiii din grupele de vîrstă 
menționate, atît localnicii, cît și fa
miliile cu domiciliul flotant sau cei 
care în intervalul respectiv se află 
— ocazional —- în alte localități de- 
cit cea de domiciliu.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
HALTERE. începind de astăzi și 

pînă duminică. 26 mai, în orașul 
polonez Katowice se vor desfășura 
întrecerile Campionatelor europene 
de haltere, la care vor. participa 
peste 160 de sportivi din 23 de țări, 

parte 
kg), 
kg), 

Din lotul României fac 
Teodor Iacob (categoria 52 
Gheorghe Maftei (categoria 56 
Gelu Radu și Constantin Chiru (ca
tegoria 67 kg). Petre Becheru (cate
goria 82,500 kg). Petre Dumitru (ca
tegoria 90 kg), Nicu Vlad și Vasile 
Groapă (categoria 100 kg).

TENIS. La Wernigerode (in apro
piere de Magdeburg) s-a desfășurat 
dubla intîlnire internațională amica
lă de tenis dintre echipele de ju
niori ale României și R.D. Germane. 
In ambele meciuri, victoria a reve
nit sportivilor români : la junioare 
cu 5—0. iar la juniori cu 3—2.

CICLISM. Etapa a 11-a. penultima 
a „Cursei Păcii disputată contra- 
cronometru individual la Neubran
denburg. a fost cîștigată de purtăto
rul tricoului galben, ciclistul polonez 
Lech Piasecki, înregistrat pe distan
ța de 35 km in 46’36”. Pe locul doi, 
la 15”. s-a clasat concurentul sovietic 
Klimov. Dintre cicliștii români, cel 
mai bun timp, 50’02”, l-a obținut Mir
cea Romașcanu. în clasamentul ge
neral individual, pe primul loc se 
află Piasecki, urmat de coechipierul 
său Mierzejewski la 1’34”, Ampler 
(R.D.G.) — la 1’47”. Mircea Romaș
canu ocupă locul 37 la 16’43”. Pe 
echipe conduce U.R.S.S.. urmată de 
R. D. Germană — la 2’05”, 
slovacia — la 3’49”, Polonia 
7*31 ”. Formația României este 
tă pe locul 14.

Astăzi se desfășoară ultima
Neubrandenburg — Berlin, 130 km.

Ceho- 
— la 
situa-

etapă,

cinema
0 Acasă: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Fapt divers : STUDIO (59 53 15) —
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 
0 Nea Mărin miliardar : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; . 17,45; 
20.
0 Mușchetarul român : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
0 Ziua „Z- : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19, VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11,30: 14; 16,30; 19.
0 Sosesc păsările călătoare : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20,30.
0 Ciuleandra : GIULEȘTI (17 53 46)
— 9: 11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Recorduri, lauri, amintiri : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
0 Mușchetarii în vacanță : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
0 Eclipsa : SALA MICA A PALA
TULUI — 14; 17: 19,45.
0 Doctorul Poenam : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
0 Succes, inspectore: TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
0 Așa bunic, așa nepot : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, UNION (13 49 04)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA
(11 13 49) 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Program pentru copii — 9; 11: 13; 
15; 17, Regina schimbată — 19 : DOI
NA (16 35 38).
0 Fedos și fiii săi : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17
0 “ -
(10

Caseta din cetate : VIITORUL 
67 40) — 15; 17; 19.

Viața economico-socială
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

PRAHOVA : Livrări suplimentare la export
în perioada care a trecut de la 

începutul anului, oamenii muncii 
de la întreprinderea, de țesături 
„INTEX" Păulești, județul Praho
va, și-au realizat si depășit lună 
de lună sarcinile la export. Tinere
le țesătoare de aici — media de 
vîrstă a colectivului este de 25 de 
ani — au executat și livrat supli
mentar partenerilor externi din 
peste 15 țări ale lumii țesături și

BACĂU : Producție fizică peste plan
Printr-o mai bună organizare a 

producției și a muncii, prin folo
sirea din plin a timpului de lucru, 
a mașinilor și utilajelor, oamenii 
muncii din industrie județului Ba
cău obțin, lună de lună, peste 
prevederile planului, cantități tot 
mai mari de produse. Energeticie- 
nii din Borzești. de exemplu. . au 
pulsat în sistemul energetic na
țional o cantitate suplimentară de 
114 344 MWh energie electrică, din 
care mai mult de 34 000 MWh ob
ținută pe bază de cărbune, iar mi
nerii din Comănești au realizat, 
prin creșterea randamentului în 
abataje, mai mult de 15 000 tone 
de cărbune brun. Au fost realiza-

TELEORMAN : Ritm intens de lucru
pe șantierele de construcții

toate forțele in am- 
socialistă, oamenii 

șantierele de inves-
Angajați cu 

pla întrecere 
muncii de pe 
tiții din județul Teleorman înregis
trează ritmuri de lucru intense. Ca 
urmare a măsurilor întreprinse pe 
toate șantierele pentru promovarea 
unor noi soluții constructive și teh
nologii de execuție, moderne și efi
ciente, întăririi ordinii și discipli
nei. creșterii mai accentuate a 
productivității muncii, sarcinile de 

IAȘI : Prima linie de troleibuze

în municipiu] Iași, transportul în comun a Început să se efectueze 
și cu troleibuze. Prima linie dată in exploatare face legătura între car
tierul Păcurari și Piața Independenței pe o distanță de 3,5 km. Această 
linie face parte dintr-un traseu lung de 6.5 km. pină în „Orășelul stu
denților".

Noul mijloc de transport în comun va fi extins pe încă 15 km. pe 
traseele către Combinatul de utilaj greu, cartierele „Dacia". ..Bucium" 
și altele. Troleibuzele sint realizate la întreprinderea „Autobuzul“-Bucu- 
rești. (Manole Corcaci).

Demnitatea muncii si creației
(Urmare din pag. I)
gații ; ea nu e un pri
vilegiu ce se păstrea- 
ză de la sine. în fața 
contemporanilor, omul 
și autorul sint de ne
despărțit. condiția 
celui dintîi devine 
parte din autoritatea 
și prestigiul celuilalt. 
Dacă în posteritate 
autorul e un nume, 
poate chiar o legendă, 
un „erou necunoscut", 
în contemporaneitate, 
el e un individ care 
trebuie să se încadreze 
într-un cod etic uni
versal valabil. Mai 
mult, întrucît existen
ța și activitatea ii 
sint într-o atît de 
mare măsură publice, 
„expuse", prestigiul 
său moral are o rezo
nanță mai mare. Așa 
cum se spune adesea,

celebritatea e o res
ponsabilitate deloc co
modă, e o haină care 
nu cade bine pe toată 
lumea, pe care nu 
toată lumea știe s-o 
poarte. Se înțelege, 
problema nu e chiar 

„atît de simplă, sensi
bilitatea artistului, re
cunoscuta și adeseori 
contradictoria lui sen
sibilitate, joacă un rol 
important în definirea 
unei conduite, a unei 
atitudini, dar, în ul
timă instanță, decisi
vă este și aici forța, 
capacitatea de mani
festare a conștiinței. 
In fața problemelor 
majore, grave ale e- 
xistenței sale și a se
menilor săi, scriitorul 
adevărat se manifestă 
cu maturitate civică și 
responsabilitate, opera

POPULAR@ Burlacul căsătorit : 
(35 15 17) — 13; 17; 19.
0 Brățara de argint ; TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30. 
• Căpitanul răzbunării : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;. 15,45; 18; 
20.
© Scufundarea Japoniei : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20,45.
0 Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15.30; 18,30.
0 Toate mi se întîmplă numai mie : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30. la grădină — 20,30, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30.
0 Kramer contra Kramer : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18.
© Un șerif extraterestru : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, GRA
DINA MODERN (15 63 84) — 20,45.
© Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19. FLACA- 
RA (20 33 40) — 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.
0 Piedone în Egipt
— 15; 17; 19, MUNCA
17; 19.
® Vulcanul : ARTA 
11,15; 13,30; 15.45; 18;
— 20,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
® Lovitură fulgerătoare : GRADINA 
AURORA (35 04 66) — 20,30.
0 Rocky II : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.
© Nick Carter superdetectiv : GRĂ
DINA LIRA (31 71 71) — 21.
0 Avertismentul : GRĂDINA
MIS (21 49 46) — 20.45.
® Aventuri în Marea Nordului : 
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) — 
20,45. 

PACEA (71 30 83)
(21 50 97) — 15;

(213185) — 9;
20, la grădină

TO-

confecții în valoare de circa 1,5 
milioane lei. în aceste zile urmează 
să fie expediate în avans partene
rilor externi din S.U.A., Japonia si 
Australia o gamă largă de produse 
noi. Se cuvine reținut faptul că. în 
prezent. 90 la sută din producția 
întreprinderii se exportă, iar de la 
Începutul acestui an unitatea a 
oferit partenerilor externi 18 noi 
articole. în peste 300 de poziții co- 
loristice. (Gh. Ioniță).

te peste plan, de asemenea. 76 
milioane mc gaze libere. 1 300 tone 
îngrășăminte chimice fosfatice, 
200 tone utilaje tehnologice, 15 500 
mp furnire, confecții in valoare 
de aproape 40 milioane lei și alte 
produse solicitate de 
națională și la export, 
spor de producție a fost 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Cele mai bune rezultate 
au fost înregistrate de colectivele 
de muncă de la întreprinderea de 
utilaj chimic Borzești. întreprin
derea minieră Comănești. între
prinderea de confecții, întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport Bacău. (Gheorghe Bal
tă).

economia 
întregul 
realizat

plan Ia zi au fost depășite cu 
10,8 milioane lei. în prezent, 
constructorii și-au concentrat for
țele la executarea unor noi obiec
tive industriale la întreprinderea 
de rulmenți Alexandria, schelele 
de producție petrolieră din Poeni 
și Videle, centrala termică de zonă 
din Zimnicea, precum și la noile 
ansambluri de locuințe din orașele 
Alexandria, Roșiori de Vede 
Turnu Măgurele. (Stan Ștefan) 

sa aduce în prim plan 
tocmai aceste proble
me, le pătrunde înțe
lesul, face din ele pro
blemele tuturor. Con
duita și talentul pot fi 
realități distincte, di
vergente chiar, dacă 
privim existența artis
tului numai din per
spectiva unui pitoresc, 
adeseori palpitant, 
ce-i drept. Simplifi- 
cind în mod necesar 
lucrurile, putem spune 
că, de fapt, conștiința 
morală și cea profe
sională în aspirația 
lor spre sinteză dau 
întreaga măsură a 
personalității creatoa
re. Și ar mai fi de 
spus că în transforma
rea acestei aspirații în 
realitate se află sen
sul cel mai profund și 
mai generos al demni
tății muncii artistice.

teatre
(14 71 71, sala

lndrăgos-

Enescu" 
„Conflu-

Șoa-

sala

19.



Dimensiuni noi colaborării multilaterale, 
prietenești româno-congoleze

In evoluția ascendentă a relațiilor 
de conlucrare prietenească româno- 
cpngoleze, zilele acestea a avut loc 
un eveniment cu profunde semnifica
ții : răspunzînd invitației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
colonelul Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
a efectuat, împreună cu tovarășa 
Antoinette Sassou Nguesso, o vizită 
oficială de prietenie in țara noastră. 
Desfășurată sub semnul stimei și în
crederii reciproce, al dorinței de a 
da noi dimensiuni conlucrării dintre 
cele două țări, această nouă întîl- 
nire româno-africană la nivel înalt 
constituie incă o dovadă a orientării 
statornice a României socialiste spre 
amplificarea continuă a relațiilor de 
colaborare cu statele și popoarele 
care au pășit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare — orientare defi
nitorie pentru ansamblul politicii ex
terne promovate cu atita dinamism 
și consecvență de țara noastră, în
deosebi în perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., de 
cînd în fruntea partidului și statului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Așa cum se știe, relațiile dintre 
România și Congo cunosc de mai 
mulți ani un curs din cele mai îm
bucurătoare. în spiritul politicii sale 
de solidaritate militantă cu tinerele 
state africane, țara noastră urmă
rește cu viu interes și simpatie efor
turile poporului congolez pentru con
solidarea independenței și realizarea 
de transformări social-economice cu 
caracter progresist, sprijinind aceste 
eforturi sub cele mai variate forme. 
Specialiști români au înălțat, alături 
de muncitori și specialiști congolezi, 
întreprinderea de țesături sintetice de 
la Brazzaville și fabrica de cheres
tea de la Betou, pe ogoarele din 
valea fluviului Congo lucrează trac
toare și utilaje fabricate în România, 
iar un număr apreciabil de cadre ne
cesare tînărului stat s-au format în 
instituțiile de învățămint din țara 
noastră. Un rol determinant in 
realizarea acestui curs pozitiv al re
lațiilor româno-congoleze l-au avut 
întilnirile la cel mai înalt nivel de 
la Brazzaville (1972) și București 
(1973), care prin acordurile și înțe
legerile convenite au deschis ample 
perspective conlucrării pe plan poli
tic, economic, cultural, ca și in alte 
domenii de interes comun. Acest 
fapt a fost relevat cu vie satisfacție 
și în cadrul noului dialog din capi
tala țării noastre.

„Apreciem vizita pe care o faceți 
în România — declara președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU — ca o ex
presie a bunelor relații dintre țările 
și popoarele noastre, a voinței co
mune de a lărgi și mai mult cadrul 
acestor raporturi prietenești. Țările 
noastre au realizat împreună unele 
acțiuni de cooperare — și există, in 
continuare, largi posibilități pentru 
extinderea și mai puternică a aces
tora, pe principii dc deplină egali
tate și avantaj reciproc". Președin
tele Republicii Populare Congo, co
lonel DENIS SASSOU NGUESSO, a 
afirmat, la rindul său, „hotărirea de 
a promova și consolida cxceleptele 
raporturi de prietenie și cooperare 
care ne leagă atit de strins și, aș 
putea zice, atit de util", exprimind, 
totodată, inalta stimă și considera
ție față de șeful statului român, 
„care și-a consacrat întreaga viață 
și activitate realizării nobilelor 
idealuri ale țării sale, care a luptat 
fără încetare pentru triumful socia
lismului și care, datorită personali
tății și prestigiului său, a asigurat 
României o audiență crescindă pe 
arena mondială".

Pornind de la aceste premise fa
vorabile, convorbirile dintre cei. doi 
conducători și-au găsit materializare 
prin hotăriri și intelegeri de mare

însemnătate, care alcătuiesc un ade
vărat program de acțiune, menit să 
ridice pe o treaptă superioară conlu
crarea româno-congoleză pe toate pla
nurile. Dintre acestea o semnificație 
aparte are Tratatul de prietenie și 
colaborare între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Con
go. Importantul document, care poar
tă semnăturile celor doi șefi de 
stat, oferă o puternică temelie poli- 
tico-juridică conlucrării bilaterale 
în cele mai diverse domenii. El sta
tornicește principiile fundamentale 
pe baza cărora România și Congo 
se vor .călăuzi în relațiile reciproce, 
precum și in raporturile lor cu alte 
state — egalitatea în drepturi, res
pectarea independentei și suverani
tății naționale, dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, fără 
nici un amestec din afară, de a dis
pune de bogățiile sale naturale po
trivit propriilor interese naționale, 
abținerea in relațiile internaționale 
de la folosirea forței și amenințarea 
cu forța, obligația de a acționa pen
tru reglementarea diferendelor din
tre state numai și numai prin mij
loace pașnice. Noul tratat, care se 
adaugă documentelor similare în
cheiate — în cele două decenii cite 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
— cu alte țări din Africa și de pe 
alte . continente ale lumii, vine să 
demonstreze consecventa cu care 
România acționează in scopul ge
neralizării acestor principii, pentru 
promovarea unor relații noi, de ega
litate și respect între toate popoare
le. indiferent de mărime, grad de 
dezvoltare, regim social-politic și si
tuare geografică.

în. spiritul acestor principii, așa 
cum se proclamă solemn în tratat, 
cele două țări sînt hotărite să ac
ționeze pentru dezvoltarea și apro
fundarea ansamblului relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
militantă, pentru întărirea legături
lor dintre forțele politice conducă
toare — Partidul Comunist Român și 
Partidul Congolez al Muncii. O 
atenție deosebită urmează să fie 
acordată dezvoltării schimburilor co
merciale și cooperării economice și 
tehnice reciproc avantajoase. Chiar 
în timpul vizitei, cei doi președinți 
au semnat Acordui-program privind 
dezvoltarea pe termen lung a coope
rării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Congo. în același 
timp, România și Congo și-au mani
festat voința de a promova colabo
rarea dintre organizațiile de masă și 
obștești — sindicale, de tineret, de 
femei — toate acestea urmînd să 
contribuie la mai buna cunoaștere 
și apropiere reciprocă.

în spiritul acestor hotăriri de prin
cipiu. Comunicatul comun consem
nează un șir de măsuri concrete me
nite să traducă în viată prevederile 
tratatului, să dea noi dimensiuni 
colaborării. Pornindu-se de la po
tențialul economic al celor- două țări, 
de la prevederile programelor lor 
de dezvoltare., s-a stabilit șă se ac
ționeze, pentru amplificarea volumu
lui schimburilor comerciale, pentru 
dezvoltarea cooperării economice in 
domeniile petrolului și gazelor, cer
cetării miniere și geologice, exploa
tării si industrializării lemnului, 
construcțiilor hidroenergetice, mate
rialelor de construcții, agriculturii și 
altele. Fără indoială, întărirea rolu
lui Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică si tehnică 
va avea in această privință o im
portanță deosebită.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit, 
totodată, un rodnic schimb de pă
reri asupra unor importante proble
me ale vieții internaționale, scotînd 
in evidentă îngrijorarea celor două 
țări fată de încordarea deosebit de 
gravă existentă în lume ca urmare 
a politicii de forță și de dominație, 
a intensificării cursei înarmărilor. în 
special nucleare, și preocupărilor de 
militarizare a spațiului cosmic, a ac
țiunilor de consolidare si reîmpărți

re a zonelor de influentă, a conflic
telor existente in unele regiuni ale 
lumii, a agravării crizei economice 
mondiale și adincirii decalajelor in
tre țările dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare. In aceste împrejurări 
s-a reliefat, pe bună dreptate, că 
este de datoria popoarelor, a forțe
lor progresiste de pretutindeni să-și 
unească eforturile pentru oprirea 
evoluției periculoase a evenimente
lor spre confruntare si război, pen
tru reluarea și consolidarea procesu
lui destinderii. în acest spirit, au 
fost salutate negocierile sovieto- 
americane cu privire la armele nu
cleare și cosmice, apreciindu-se că 
este necesar să se ajungă la înțele
geri care să ducă la oprirea imedia
tă a amplasării de noi arme nuclea
re și a oricăror măsuri de militari
zare a spațiului cosmic.

In mod firesc, in cadrul profundei 
analize asupra situației internaționa
le. un loc de seamă l-a ocupat exa
minarea situației din Africa. Eviden
țiind progresele realizate de popoare
le africane in lupta lor pentru li
bertate și independentă națională, 
pentru dezvoltare economică si so
cială. cei doi șefi de stat au exprimat 
în același timp îngrijorarea față de 
amestecul forțelor imperialiste, colo
nialiste, neocolonialiste si rasiste în 
treburile interne ale țărilor continen
tului. Conducătorii celor două țări au 
reafirmat solidaritatea lor cu lupta 
poporului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O., au condamnat manevre
le Pretoriei menite să întîrzie procla
marea independentei Namibiei, pro- 
nuntîndu-se ferm pentru abolirea po
liticii de apartheid. în mod deosebit, 
s-a subliniat necesitatea întăririi 
luptei popoarelor africane pentru li
chidarea deplină a oricăror forme de 
dominație și asuprire, pentru apăra
rea și consolidarea independentei 
naționale, relevindu-se rolul impor
tant ce revine Organizației Unității 
Africane în soluționarea pe calea 
tratativelor a diferendelor din aceas
tă zonă a lumii.

în cursul dialogului la nivel înalt 
au fost, de asemenea, abordate difi
cultățile grave cu. care sînt confrun
tate țările in ctws de dezvoltare ca 
urmare a crizei economice mondiale, 
evidențiindu-se importanta unor mă
suri efective de natură să asigure 
lichidarea subdezvoltării, edificarea 
noii ordini economice mondiale, in
clusiv soluționarea problemei dato
riilor externe ale țărilor lumii a treia. 
In timpul convorbirilor a fost sub
liniată importanta organizării unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor în 
cura de dezvoltare care să dezbată 
aceste importante probleme si să sta
bilească o strategie comună pentru 
negocierile cu tarile dezvoltate.

Dialogul la nivel înalt a eviden
țiat, de asemenea, convergenta punc
telor de vedere ale celor două țări 
și asupra altor probleme importante 
ale actualității, cum ar fi necesita
tea realizării unei păci trainice, juste 
și globale în Orientul, Mijlociu, și in 
acest sens importanta organizării 
unei conferințe internaționale sub 
egida O.N.U., la care să participe 
toate țările interesate, inclusiv 
O.E.P. ; încetarea neîntirziată a răz
boiului dintre Irak și Iran și regle
mentarea pașnică a problemelor din
tre cele două țări ; creșterea rolului 
O.N.U. în viata internațională — 
subliniindu-se contribuția sporită pe 
care tarile mici și mijlocii, tarile in 
curs de dezvoltare, țările nealiniate 
pot si trebuie să o aducă la dezba
terea si soluționarea ansamblului 
problemelor internaționale.

Salutind cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale convorbirilor româno- 
congoleze la nivel înalt, opinia publi
că din tara noastră nutrește convin
gerea că traducerea în viată, a hotă- 
rîrilor si înțelegerilor convenite va 
duce la dezvoltarea în continuare a 
conlucrării dintre cele două țări și 
popoare. în interesul reciproc, al pă
cii. independentei si progresului în 
intreaga lume.

Nicolae N. LUPU

Un imperativ major al actualității

înfăptuirea dezarmării, 
asigurarea păcii și destinderii

Cea mai de seamă preocupare a lumii contemporane - instaurarea 
păcii pe planeta noastră - continuă să fie exprimată în cadrul diferitelor 
foruri - în adunări și mitinguri, precum și prin pozițiile exprimate de 
personalități politice, de oameni de știință și cultură, de reprezentanții 
celor mai largi cercuri ale opiniei publice.

împotriva extinderii cursei înarmărilor 
în spațiul cosmic

. BONN 21 (Agerpres). — La 
' Stuttgart s-au încheiat lucrările se- 
| siunii de primăvară a deputaților 

din țările membre ale N.A.T.O.
I (Adunarea Atlanticului de nord — 
, A.A.N.), participanții confirmind 
' opoziția sau reținerile țărilor vest- 
| europene asupra unei participări la 

proiectul american cunoscut sub 
I numele de „războiul stelelor" — re- 
I levă agențiile internaționale de 

presă. „Parlamentarii francezi, da- 
I nezi si norvegieni au respins cate

goric", în cadrul reuniunilor cu 
'■ ușile închise, orice participare la 
i așa-numita „inițiativă de apărare 

strategică" americană — proiectul 
I Pentagonului cunoscut sub inițiale- 
, le S.D.I., sau sub numele de „răz- 
| boiul stelelor", britanicii și italie

nii „au exprimat un sprijin neesen-
I țial", evidențiază agențiile United 
, Press ■ International si France 

Presse.
| In cursul alocuțiunilor rostite de 

numeroși participant! au fost e'x-
1 primate, de asemenea, critici in ce 
l privește „dorința reală" a S.U.A. 

de a-i ajuta pe vest-europeni să 
! profite de tehnologia americană. în 
' cazul in care ar participa la S.D.I.

Apel al unor oameni

Președintele Portugaliei se pronunță pentru o evoluție 
constructivă a relațiilor Est-Vest

BEIJING 21 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției China 
Nouă, președintele Portugaliei. Ra- 
malho Eanes, aflat intr-o vizită ofi
cială la Beijing, a declarat că țara 
sa se pronunță pentru o soluție paș
nică și constructivă in relațiile Est- 
Vest. care să ducă la îmbunătățirea 
situației politice internaționale. El 
a relevat atașamentul Portugaliei la 
principiile respectului reciproc al 
suveranității naționale, al neinter
venției străine in treburile interne 
ale altor țări. în legătură cu rapor

turile Nord-Sud. șeful stalului por
tughez a sprijinit ideea creării unei 
baze solide a dialogului dintre aces
te două grupuri de state, in așa fel 
incit să se ajungă la un echilibru 
al schimburilor comerciale interna
ționale care să ajute țări-le sărace să 
depășească dificultățile lor finan
ciare actuale.

în cadrul interviului, președintele 
Eanes și-a exprimat încrederea in 
posibilitățile de dezvoltare a coope
rării pe diverse planuri dintre Por
tugalia și China.

DE PRESA

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MONDIALE A SĂNĂTĂȚII (O.M.S.) 
și-a încheiat lucrările la Geneva. Au fost dezbătute probleme privind 
eforturile pentru realizarea programului. „Sănătate pentru toți pină în 
anul 2000". Organizația a adoptat, de asemenea, bugetul O.M.S. pe viitorii 
doi, ani. La încheierea lucrărilor a fost adoptată o rezoluție in care este 
aspru condamnată practica sancțiunilor economice, a barierelor comer
ciale, blocadelor și embargourilor și se cere renunțarea la măsurile ce 
contravin obiectivelor O.M.S. și împiedică înfăptuirea programelor de 
asistență medicală în țările membre.

CONVORBIRI SOVIETO-INDIE-
NE. La Moscova au avut loc con
vorbiri intre Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Rajiv Gandhi, primul ministru 
al Indiei, sosit intr-o vizită oficia
lă în Uniunea Sovietică. Au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
sovieto-indiene, precum și aspecte 
ale situației internaționale actuale. 
Părțile au condamnat orice încer
cări de a folosi tratativele cu pri
vire la încetarea cursei înarmărilor 
și de dezarmare drept paravan 
pentru acumularea în continuare 
de arme de nimicire în masă. A 
fost subliniat rolul crescînd al miș
cării de nealiniere în eforturile ge
nerale vizind însănătoșirea clima
tului internațional, in lupta impo- 
triva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului, rasis
mului și apartheidului.

PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., l-a primit, la Kremlin, 
pe ministrul comerțului al S.U.A., 
Malcolm Baldrige, aflat la Moscova 
în fruntea delegației ce participă 
la sesiunea comisiei interguverna- 
mentale sovieto-americane pentru 
problemele comerciale.

ÎNTÎLNIRE BULGARO-CONGO- 
LEZĂ. La Sofia au început con
vorbirile dintre Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, și Denis Sassou 
Nguesso, președintele C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Congo. Abordînd unele probleme 
ale vieții internaționale, cei doi 
conducători de partid și de stat 
și-au exprimat îngrijorarea față 
de climatul de încordare pe plan

Astfel, șeful Statului Major al Bun- 
deswehrului, generalul Wolfgang , 
Altenburg, vorbind in fața „Corni- 
siei militare", nota că S.D.I. „ridi
că mai multe probleme decit ar 
rezolva". De altfel, potrivit decla
rațiilor unor deputați, și cancelarul 
R.F.G., Helmut Kohl, confirma, in 
discursul său la A.A.N., „o oare
care răceală a vest-germanilor" 
față de S.D.I., poziție pe care a 
adoptat-o — după cum notau aceș
tia — înaintea intîlnirii de la 28 
mai, la Bonn, cu președintele Fran
ței, Frangois Mitterrand.

„Expuse in detaliu, la Stuttgart, 
de către John Gardner, directorul 
sistemelor proiectului S.D.I., tezele 
americane nu au ciștigat deloc te
ren, provocind critici din 
a numeroși parlamentari 
europeni" — evidențiază 
Gardner insusi a trebuit să 
implicit că un asemenea proiect nu 
determină decit recurgerea ta un 
număr crescînd de rachete ofensive, 
confirmind, astfel, temerile formu
late de deputății vest-europeni cu 
privire la cursa înarmărilor — pre
cizează în continuare agenția.

partea 
vest- 

A.F.P. 
admită

l
1

1

de cultură europeni 
si americani

21 (Agerpres). — Ar-HELSINKI
tiști și scriitori europeni și ameri
cani vor lansa, cu prilejul reuniunii 
reprezentanților' celor 35 
participante la Conferința 
securitate și cooperare in 
(C.S.C.E.). care va avea loc 
sinki, la 30 iulie, un apel 
— ------ jj îngrijorarea

de țări 
pentru 
Europă 
la Hel- 
în care 

se exprimă îngrijorarea in legă
tură cu escaladarea cursei înarmă

) Miting pentru pace al
J _ BONN 21 (Agerpres). — Un mi-
1 ting, al femeilor din R.F.G. împo- 
l triva escaladării cursei înarmărilor 
J a avut loc la Bonn. Participantele 
) — membre ale majorității forma- 

țiunilor politice vest-germane, ca si
\

l dezvoltarea economică și socială.
' Vorbind în cadrul unui seminar 
ț organizat la Bangkok, Shah Kibria, 

secretar executiv al Comisiei Eco
nomice și Sociale a O.N.U. pentru

derilor, „care amenință orice act 
cultură pe Pămînt". Printre primii 
artiști și oameni de cultură care 
au semnat apelul se află cîntărețul 
american Harry Belafonte, scriito
rii Claude Simon (Franța), Gunter 
Grass (R.F.G.), Yannis Ritsos (Gre
cia), realizatorul de filme suedez 
Ingmar Bergman și alții.

femeilor vest-germane
ale organizațiilor sindicale — s-au 
pronunțat pentru prevenirea escala
dării cursei înarmărilor, împotriva 
militarizării spațiului extraatmosfe- 
ric și a reducerii cheltuielilor so
ciale, concomitent cu menținerea 
la nivel ridicat a bugetelor militare.

„Omenirea are nevoie de medici, nu de soldați"
BANGKOK 21 (Agerpres). — Un 

înalt funcționar al O.N.U. a res
pins teza potrivit căreia, prin efec
tele lor secundare, cheltuielile mi
litare de amploare ar promova

<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
l Asia și Pacific, a arătat că la fie- 

care 100 000 locuitori ai globului
) există în prezent aproximativ 600 

militari, dar mai puțin de 100 me-

dici. „Cercetările militare nu aduc 
beneficii semnificative dezvoltării 
tehnologice generale a unei țări", a 
spus el, arătind că rata medie mon
dială a cheltuielilor pentru fiecare 
militar este de 50 de ori mai mare 
decit cea din domeniul învățămîn- 
tului.

Pe de altă parte, Kibria a 
amintit că peste 20 milioane de 
meni au fost uciși în conflicte
mate de la fondarea Organizației 
Națiunilor Unite, cu 40 de ani în 
urmă.

re- 
oa- 
ar-

încheierea Congresului extraordinar 
al P.C. din Marea Britanie

LONDRA 21 (Agerpres). — La 
Londra s-au încheiat lucrările celui 
de-al 39-lea Congres extraordinar 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie. Delegații la congres au 
adoptat o rezoluție politică in care 
sînt cupririse sarcinile actuale ale 
comuniștilor britanici — lupta pen

tru pace și dezarmare, combaterea 
șomajului și a inechităților sociale.

A fost ales Comitetul Executiv al 
P.C. din Marea Britanie. format din 
45 de membri.

Următorul congres al acestui 
partid va' avea loc în 1987.

S.W.A.P.O. cere organizarea de alegeri
democratice

LUSAKA 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a declarat că este gata 
să semneze o încetare a focului cu 
Pretoria, act care să fie urmat de 
alegeri sub supraveghere internațio
nală. Regimul de la Pretoria are 
două opțiuni : să convoace alegeri 
libere și corecte sau să continue răz
boiul. „In ambele cazuri, S.W.A.P.O. 
va învinge" — a subliniat el.

Așa cum se .știe, în întreaga 
lume se desfășoară o amplă mișca-

în Namibia
re de solidaritate cu lupta poporu
lui namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., numeroase țări con- 
damnînd manevrele R.S.A. care ur
măresc să întîrzie înfăptuirea idea
lurilor de libertate ale poporului na
mibian. în același timp s-au înmulțit 
cererile privind aplicarea neintîr- 
ziată a planului O.N.U. din 1978, 
care prevede încetarea focului și 
organizarea de alegeri libere sub 
controlul O.N.U., ca un prim pas 
spre acordarea independentei Na
mibiei.

Consfătuirea secretarilor comitetelor centrale 
ale partidelor frățești din țările membre ale C.A.E.R.
Primire la tovarășul AAihail Gorbaciov

internațional, pronunțindu-se pen
tru menținerea și consolidarea pă
cii, pentru încetarea cursei înar
mărilor și pentru dezarmare.

DECLARAȚIE. Președintele Re
publicii Nicaragua, Daniel Ortega, 
a subliniat că țara sa va întări 
colaborarea cu statele socialiste, 
într-o declarație făcută la Mana
gua, la sosirea din turneul pe care 
l-a întreprins într-o serie de țări 
europene, el a relevat că în cursul 
convorbirilor avute au fost evi
dențiate inițiativele „Grupului de 
la Contadora" consacrate regle
mentării pe cale politică a situației 
din America Centrală. De aseme
nea, s-a apreciat că embargoul co
mercial impus Republicii Nicara
gua de S.U.A. contravine normelor 
și principiilor raporturilor dintre 
state și constituie o încercare de 
presiune și amestec, de natură să 
creeze noi obstacole în calea solu
ționării problemelor existente in 
zonă.

CONGRES. La Berlin au început 
marți lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Li
ber German, la care participă apro
ximativ 4 000 de delegați ai orga
nizațiilor de tineret din R.D. Ger
mană. precum si oaspeți de neste 
hotare. Este prezentă o delegație a 
Uniunii Tineretului Comunist din 
România. La ședința de deschide
re au participat Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, alti conducători de 
partid și de stat.

GUVERNUL CUBANEZ a remis ' 
biroului de reprezentare a interese
lor S.U.A. și reprezentanților presei I 
străine la Havana o declarație in I 
legătură cu începerea emisiunilor 
unui post de radio nord-american, i 
așa-numit „Jose Marti", cu carac
ter subversiv la adresa Cubei. Do
cumentul apreciază că recurgîndu- 
se la asemenea metode este impo
sibil să se amelioreze relațiile din- I 
tre S.U.A. și Cuba.

DECES. P. Sundarayya. fondator | 
și fost secretar general al Parti
dului Comunist din India (Marxist). . 
a încetat din viată la Madras in 
virată de 73 de ani.

LIGA ARABĂ SPRIJINĂ INTE- I
GRITATEA TERITORIALA A SU- '
DANULUI și planurile de dezvol
tare a tării adoptate de Consiliul 
militar de tranziție — a declarat ' 
secretarul general al Ligii Arabe, . 
Chedli Klibi. El a avut la Tunis 
o întrevedere cu o delegație suda- 
neză. .

PENTRU UN „PACT POLITIC" I 
ÎN BRAZILIA. Președintele Brazi
liei, Jose Sarney, a relevat, în 
cursul unei declarații, că realizarea I 
unui „pact politic" al tuturor parti
delor atașate democrației este foar
te important pentru stabilitatea ' 
țării — informează agenția Taniug. 
El a subliniat că în acest fel va 
fi facilitată adoptarea unor reforme I 
economice, sociale și politice.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Lupte puternice în sectorul 
vestic al Beirutului • O.E.P. 
a cerut convocarea unei reu
niuni de urgentă a Ligii 
Arabe • Schimb de prizonieri 
prin intermediul Crucii Roșii 

Internationale
BEIRUT 21 (Agerpres). — în zona 

taberelor de refugiați palestinieni 
Sabra, Shatila și Bourj Barajneh, si
tuate in sectorul vestic al Beirutului, 
au fost înregistrate marți, pentru a 
doua zi consecutiv, lupte puternice 
între miliții libaneze și combatanți 
palestinieni, transmit agențiile Uni
ted Press International și France 
Presse. Surse ale poliției libaneze au 
declarat că schimburile de focuri din 
ultimele două zile s-au soldat cu 
moartea a aproximativ 80 de persoa
ne și rănirea a aproape 500.

TUNIS — Organizația pentru Eli
berarea Palestinei a chemat condu
cătorii grupărilor libaneze antrenate 
în conflictul din zona taberelor de 
refugiați palestinieni din sectorul de 
vest al Beirutului să acționeze pen
tru încetarea actelor de violență — 
informează agenția KUNA.

In legătură cu ultimele ciocniri din 
zona taberelor respective, soldate cu 
numeroase victime, O.E.P. a cerut 
convocarea unei reuniuni de urgență 
a Ligii Arabe.

GENEVA. — Comitetul Crucii Ro
șii Internaționale a dat publicității, 
la Geneva, un comunicat în care 
anunță că, la 20 mai, 1 150 palesti
nieni și libanezi deținuți de Israel 
ău fost eliberați în schimbul a trei 
soldați israelieni luați prizonieri în 
Liban de către organizația palesti
niană Frontul Popular pentru Elibe
rarea Palestinei — Comandamentul 
General.

Potrivit presei israeliene, citată de 
agenția France Presse. prin schimbul 
de luni au fost eliberați din închi
sorile israeliene mai puțin de ju
mătate din „detinuții politici" — pa
lestinieni sau libanezi.

BRUXELLES — Miniștrii de ex
terne ai țărilor membre ale C.E.E. 
s-au pronunțat, într-o declarație 
dată publicității la Bruxelles, in fa
voarea organizării unei „conferințe 
consacrate unei reconcilieri reale în 
Liban", exprimindu-și îngrijorarea 
profundă față'de deteriorarea situa
ției în această țară.

MOSCOVA 21 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : în 
cursul zilei de marți, reprezentan
ții partidelor participante la Consfă
tuirea secretarilor ?’u ifrobleme eco
nomice ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările membre ale C.A.E.R. au 
fost primiți de tovarășul- Mihail 
Gorbaciov. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Din 
nartca partidului nostru au parti
cipat tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și loan Totu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al' P.C.R., vice-

★
în conformitate cu hotărirea Con

sfătuirii economice la nivel inalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R. privind 
intensificarea activității colective a 
partidelor frățești pentru dezvolta
rea colaborării și schimbului de ex
periență în domeniul construcției e- 
conomice, în zilele de 20—21 mai 
1985 a avut loc la Moscova o consfă
tuire a secretarilor cu probleme eco
nomice ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările membre ale C.A.E.R.

La consfătuire au participat : din 
partea Partidului Comunist Bulgar
— E. Hristov, secretar al C.C. al 
P.C.B., A. Lukanov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.B., reprezentantul 
permanent al R.P.B. in C.A.E.R.; 
din partea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia — M. Jakes, membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C., R. Rohlicek, membru al C.C. 
al P.C.C., vicepreședinte al guver
nului, reprezentantul permanent al 
R.S.C. in C.A.E.R.; din partea Parti
dului Comunist din Cuba — L. Soto. 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C.C., A. Esquivel, membru al C.C. 
al P.C.C., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Cuba; 
din partea Partidului Socialist Unit 
din Germania — G. Mittag, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., G. Weiss, membru al 
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al R.D.G. în C.A.E.R.; 
din partea Partidului Popular Revo
luționar Mongol — D. Molomjamț, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M., D. Gombojav, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M., M. Peljee, mem
bru al C.C. al P.P.R.M., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.M., reprezentantul 
permanent al R.P.M. în C.A.E.R. ; 
din partea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez — K. Barcikowski, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., J. Obo- 
dowski, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.P.. reprezen
tantul permanent , al R.P.P. în 
C.A.E.R. ; din partea Partidului Co
munist Român — Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. loan Totu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, re
prezentantul permanent al Româ
niei în C.A.E.R. ; din partea Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar
— F. Havasi. .membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.,
J. Marjai, membru al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P.U., repre
zentantul permanent al R.P.U. în 
C.A.E.R. ; din partea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice — 
N.I. Rijkov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
K. V. Rusakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., N. Talîzin, membru al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. re
prezentantul permanent al U.R.S.S. 
în C.A.E.R. ; din partea Partidului 
Comunist din Vietnam — 'Nguyen 
Lam. secretar al C.C. al P.C.V., 
Chan Cuin. membru al C.C. al 
P.C.V., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.S.V., reprezentan
tul permanent al R.S.V. in C.A.E.R.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat. de asemenea, șefi și adjuncți 
de șefi de secții ale comitetelor cen
trale ale partidelor respective.

A avut loc un schimb de informa
ții privind activitatea desfășurată 
de partide pentru realizarea înțele
gerilor la care s-a ajuns în cadrul 
Consfătuirii economice la nivel 
înalt. S-a menționat că în toate ță
rile frățești se stabilesc perspective
le progresului multilateral și per
fecționării societății socialiste pină 
în 1990 și in continuare pină la 
sfîrșitul secolului al XX-lea. Această 
activitate se desfășoară pe baza 
hotăririlor congreselor partidelor 
comuniste și muncitorești din țările 
membre ale C.A.E.R. și ținîndu-se 
seama de direcțiile principale ale 
strategiei pe termen lung privind 
dezvoltarea economică și adincirea 
colaborării reciproce, convenite la 
Consfătuirea economică la nivel 
înalt de la Moscova. Participanții la 
consfătuire au exprimat părerea 
unanimă că transpunerea consecven
tă in viață a hotăririlor Consfătuirii 
economice la nivel înalt constituie 
un factor important pentru dezvol
tarea continuă a țărilor comunității 
socialiste, pentru consolidarea uni
tății și coeziunii lor.

Se realizează convenirea politicii 
economice in probleme de interes 
reciproc. Se elaborează și se adoptă 
programe bilaterale de colaborare 
economică și tehnico-științifică pe 
perioada pină în anul 2000. Se fina
lizează coordonarea planurilor eco
nomice pentru viitorul cincinal, se 
elaborează importante convenții 
multilaterale privind cooperarea in 
producție și valorificarea in comun 
a unor resurse naturale, intre care 
convențiile de colaborare in dome
niile construcțiilor de mașini, ener
geticii, combustibililor și materiilor 
prime. Potrivit părerii unanime, co
laborarea economică și tehnico-ști
ințifică dobîndește un rol crescînd 
în intensificarea producției sociale.

Participanții au efectuat un schimb 
de păreri intr-un cerc larg de pro
bleme privind conducerea de către 
partid a activității de creștere a efi
cienței economice socialiste. Dato
rită măsurilor ce se întreprind de 
către organele de partid și de stat 
crește productivitatea muncii, șe re
duc cheltuielile de producție, se în
registrează anumite succese in redu
cerea consumului de energie și de 
materiale in producția socială. Tot
odată, s-a subliniat necesitatea de 
a se depune eforturi în continuare 
pentru realizarea de progrese sub-

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost transmis to
varășului Mihail Gorbaciov un căl
duros salut, împreună cu urări de 
sănătate și de succese în activita
tea sa.

Mulțumind cu căldură, tovarășul 
Mihail Gorbaciov a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate și suc
ces în intreaga activitate.

4t
dez-
na-

stanțiale în direcția unei largi 
voltări. intensive a economiilor 
ționale.

Urgența și acuitatea politică a ă- 
cestei sarcini sint dictate de necesi
tatea accelerării dezvoltării econo- 
mico-sociale a țărilor frățești și de 
situația internațională actuală.

Ca. urmare a politicii de confrun
tare, promovată de cercurile agre
sive ale imperialismului, încordarea 
in lume nu slăbește. Încercînd să 
modifice echilibrul militaro-strategic 
statornicit, ele intensifică cursa înar
mărilor, caută să o extindă in Cos
mos, să slăbească din punct de ve
dere economic țările socialiste. 
Cercurile conducătoare din S.U.A. 
încearcă să folosească în scopuri po
litice relațiile economice internațio
nale. continuing să recurgă la blo
cada comercială, de credit si tehno
logică. la presiuni directe, embargo 
și sancțiuni. Această politică agre
sivă a imperialismului in domeniul 
economic se extinde și asupra țări
lor care luptă pentru eliberare na
țională, cum este Nicaragua, Împo
triva căreia a fost instituită bloca
da economică.

Promovînd cu consecvență linia 
spre menținerea și consolidarea pă
cii, pentru reluarea procesului de 
destindere și dezvoltarea colaborării 
economice egale în drepturi și reci
proc avantajoase cu toate statele in
teresate, țările membre ale C.A.E.R., 
întărind unitatea și colaborarea, vor 
întreprinde și în viitor toate măsu
rile necesare pentru apărarea inte
reselor lor vitale, pentru consolida
rea continuă a independentei tehni- 
co-economice. Totodată, ele vor mi
lita în continuare cu toată hotărirea 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
împotriva extinderii acesteia în spa
țiul cosmic, pentru dezarmare, și in 
primul rînd pentru dezarmarea nu
cleară, pentru securitate și colabo
rare internațională. Tratatul de 'a 
Varșovia servește cu nădejde o-, <*-  
voltării și întăririi colaborării mul
tilaterale a statelor socialiste.

Pornind de la faptul că o compo
nentă esențială a strategiei econo
mice actuale a țărilor frățești o con
stituie accelerarea progresului tehni- 
co-știintific, participanții la consfă
tuire au acordat o atenție deosebită 
importantei elaborării colective a 
Programului complex privind pro
gresul tehnico-științific pină 
anul 2000. Țările membre 
C.A.E.R. dispun de tot ceea ce 
este necesar pentru a atinge cele 
mai înalte orizonturi ale progresului 
tehnico-științific. Ele vor depune 
eforturi pe toate planurile pentru 
introducerea rapidă și mai eficientă 
în producție a cuceririlor științei. în 
acest scop, a început activitatea 
coordonată in direcții 
cum sînt electronizarea,

in 
ale

prioritare 
automati-

zarea complexă, energetica nucleară, 
noi materiale și tehnologii, bioteh- 
nologia. Se acționează pentru pre
gătirea, în aceste direcții, a unor 
convenții complexe de colaborare, 
pe baza diviziunii, internaționale: so
cialiste a muncii și care să cuprindă 
întregul ciclu — de la cercetare pină 
la producție și desfacere.

Participanții la consfătuire s-au 
pronunțat pentru accelerarea elabo
rării programului menționat și pen
tru pregătirea convențiilor concrete 
de realizare a acestuia, pentru in
tensificarea îndrumării și controlu
lui asupra desfășurării acestor acti
vități din partea comitetelor centrale 
ale partidelor frățești.

Potrivit părerii unanime, peiitru 
înnoirea permanentă și rapidă a 
producției un accent deosebit tre
buie pus pe dezvoltarea construcții
lor de mașini și adincirea, în cadrul 
C.A.E.R., a specializării și cooperării 
în această ramură, pe producția! de 
mașini și utilaj.e de înaltă calitate 
și la nivel tehnic mondial. în acest 
cadru, un mare rol revine Comitetu
lui C.A.E.R., pentru colaborare în 
domeniul construcțiilor de mașini, 
recent creat.

Participanții la consfătuire au 
efectuat un schimb de informații 
privind formele și metodele de ac
țiune pe linie de partid pentru uti
lizarea rațională a tuturor tipurilor 
de resurse materiale, creșterea ran
damentului fondurilor fixe și a efi
cienței investițiilor, pentru perfec
ționarea structurii economiei- națio
nale. în toate țările membre ale 
C.A.E.R. se realizează un complex 
de măsuri privind economisirea 
mai accentuată a combustibililor, 
energiei și materiilor prime, precum 
și pentru creșterea productivității 
muncii, ca o condiție imperioasă a 
intensificării producției. Legat de 
aceasta, s-a menționat necesitatea 
intensificării activității colective in 
toate direcțiile creșterii eficienței 
economice.

Reprezentanții partidelor frățești 
au arătat din nou că țările membre 
ale C.A.E.R. consideră drept o dato
rie internațională să continue acor
darea de ajutor, pe baza echitabilă 
existentă, Republicii Socialiste Viei 
nam, Republicii Cuba și Republicii 
Populare Mongole în accelerarea 
dezvoltării și creșterii eficienței 
economiilor lor naționale, ținindu-se 
seama de obiectivele industrializării 
socialiste, stabilite de aceste țări, să 
sprijine participarea lor mai largă 
și eficientă la diviziunea internațio
nală socialistă a muncii. Colaborarea 
în aceste domenii este de natură să 
accelereze procesul de egalizare 
treptată a nivelurilor de dezvoltare 
economică a R. S. Vietnam, Repu
blicii Cuba și R. P. Mongole cu ni
velurile țărilor europene membre 
ale C.A.E.R.

S-a apreciat oportun ca și in vii
tor să se organizeze în mod regulat 
întilniri ale secretarilor pe probleme 
economice ale comitetelor centrale 
ale partidelor frățești.

Consfătuirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de colaborare tovărășeas
că, de lucru și înțelegere reciprocă.
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