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IN CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în atmosfera de intensă activitate 
creatoare și puternică angajare re
voluționară în care întregul nostru 
popor, strîns unit în jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, acționea
ză pentru înfăptuirea obiectivelor 
planului pe acest prim an al noului 
cincinal 1986—1990, spre a întimpina 
cu noi și importante realizări mă
reața aniversare de la 8 Mai — îm
plinirea a șase decenii și jumătate 
de glorioasă existență a Partidului 
Comunist Român — săptămîna trecu
tă au avut loc evenimente deosebit 
de importante, deschizătoare de noi 
orizonturi în întreaga viață politică, 
economică și socială a țării : plenara 
C.C. al P.C.R. și sesiunea Marii 
Adunări Naționale.

Din ampla cuvintare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie — care 
se înfățișează drept o elocventă măr
turie a capacității de a desprinde, pe 
baza cunoașterii profunde a realități
lor, direcțiile concrete de acțiune pen
tru înfăptuirea, incă din primul an 
al noului cincinal, a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului — se desprinde, ca o idee 
de frontispiciu, accentuarea proce
sului de dezvoltare intensivă a in
dustriei. ca și a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale — proces început 
în cincinalul trecut.

Orientarea fermă spre realizarea

TOVARĂȘUL NICOLAE
a primit pe trimișii
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri dimineață, pe Alain Penel

speciali ai ziarului
și Ferdinand Polly, trimiși speciali 
ai ziarului elvețian „Tribune de Ge
neve". '

Cu acest prilej, tovarășul

CEAUȘESCU
„Tribune de Geneve"

Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru ziarul „Tribune de 
Geneve".

Pentru recolte mari în acest an
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Orientare fermă
spre accentuarea dezvoltării

intensive a industriei
unei reproducții de tip intensiv 
în industrie, precum și în cele
lalte sectoare economice reprezintă 
o necesitate obiectivă, o prioritate 
fundamentală, intrucît aceasta con
stituie coloana vertebrală a întregii 
strategii de dezvoltare a României in 
cincinalul 1986—1990. Numai astfel 
se poate asigura utilizarea cu maxi
mum de randament a capacităților 
de producție, a mijloacelor tehnice 
moderne existente în industrie, la 
care se vor adăuga cele cu care 
această ramură de bază, conducătoa
re a economiei, vă fi dotată în aoest 
cincinal numai astfel este cu pu
tință valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane de care 
dispune țara noastră, se pot realiza 
ritmuri susținute de creștere econo
mică. de' sporire a venitului națio
nal. se poate asigura participarea 
largă și cu eficiență sporită a Româ
niei la circuitul economic mondial. 
Cu atît mai necesară este în etapa 
actuală accentuarea rolului factorilor 
intensivi, calitativi, de eficientă ai 
dezvoltării industriei — ca și a celor
lalte ramuri ale economiei — deoa
rece acțiunea lor devine determinan
tă in creșterea venitului național, a 
avuției generale a societății noastre 
socialiste.

Firește, procesul de accentuare a 
dezvoltării intensive a industriei in 
actualul cincinal cuprinde obiective 

‘și sarcini judicios corelate. El presu
pune, așa cum sublinia tovarășul

Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. și la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, un echilibru mai bun în
tre diferite sectoare — în acest ca
dru continuînd să se situeze pe pri
mul plan dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime —, moderni
zarea mai accentuată a structurii 
producției industriale, prin creșterea 
cu prioritate a ramurilor de înaltă 
tehnicitate, care valorifică superior 
materiile prime, resursele energetice 
și munca socială și asigură
movarea largă a progresului 
nic, ridicarea permanentă a 
velului tehnic și calitativ al 
duselor, astfel ca ele să
competitive cu cele iriai bune 
duse similare fabricate pe plan mon
dial. Strategia dezvoltării intensive a 
industriei include, totodată, ca obiec
tive esențiale, sporirea mai-puterni
că a productivității muncii, utilizarea 
cu înaltă eficiență a tuturor mașini
lor și utilajelor, creșterea mai accen
tuată a producției la 1 000 lei fonduri 
fixe — pentru ca aceasta să spo
rească pe măsura investițiilor făcute 
— reducerea mai substanțială a con
sumurilor de materii prime, mate
riale și energie și creșterea gra
dului lor de valorificare, intensifi
carea recuperării și reutilizării re
surselor materiale și energetice, a 
pieselor și subansamblelor refolor 
sibile.

întregul proces al creșterii intensi-
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

La șapte dimineața. în 
autobuzul de Satu Mare — 
Sighetul Marmației este 
animație, freamătul vieții 
se simte din plin. In dreap
ta mea, o fetită de o can
doare fără margini și-a 
„întipărit" palmele pe 
obrazul tatălui, preferin
țele se decid din copilărie, 
pe cînd băiețelul — neas- 
tîmpărat — își trage mama 
de păr, cu o perseverență 
menită să-i exprime vi
talitatea la cei doi ani 
neîmpliniți. Cu ei am că
lătorit pînă la Negrești- 
Oaș, intrebindu-i de una, 
de alta, nici nu știu cum 
a trecut vrem'ea ; ■ la des
părțire, am 
întîlnim la 
nească", 
curind 
ral de

Aud 
mi se i 
sănătos, și, 
cind, arunc cite o privire 
asupra peisajului, asupra 
naturii ce renaște de la o 
zi la alta. Și — din loc în 
loc — vechea cale de fier 
pe unde plecau și Reve
neau „mocănițele". se dis
tinge cu claritate noul 
ecartament al drumului de 
fier ce va racorda Oașul 
la sistemul feroviar na-, 
țional. Imagine idilică, nu ’ 
neapărat desuetă, „mocă- 
nițele" au traversat Tran
silvania, s-au avintat spre 
culmile Devei, Abrudului, 
Turdei, Țării de piatră și 
Țării Oașului. Să nu ne 
despărțim de ele cu sen
timentul că au devenit inu
tile, ci cu altul — ritmul 
dezvoltării patriei noastre 
se înscrie pe alte deschi
deri. pe alte drumuri. In 
curind, ele vor deveni o 
amintire, iar pentru băie
țelul neastîmpărat. de lin
gă mine, mai tirziu, va fi 
o curiozitate la fel ca atî- 
tea altele.

Venind spre Oaș. mă 
gindesc la acele por
trete extraordinare imor
talizate de lonită 
Andron la Racșa, 
sad. Turt, in „tara" 
pe care a slujit-o ca un 
mare artist. Sint de^ o fru
musețe aspră, de o clarita
te și o profunzime fără 
egal, sortite să poarte pe
cetea artei adevărate. Nu

sînt simple fotografii, ci 
exemplare menite să lase 
mărturie că sint aidoma 
cu cele încrustate pe Co
lumna lui Traian, că, în 
absența unor izvoare scri
se, imaginea fotografică

Țara Oașului, mi-a spus 
că în „vale" se vedea, în 
1940, o singură casă acope
rită cu țiglă, pe cînd as
tăzi... Dar teiul sfînt din 
Cămărzana, teiul despre 
care specialiștii afirmă că

Chipul nou
al unei așezări

promis să ne 
._ _ „Simbra oșe-

ce va avea loc în 
în amfiteatrul natu- 
la Huta-Certeze.
ritmul motorului, 

pare că este unul 
din cînd în

G. 
Bic
iui,

străvechi

are $1 o valoare documen
tară.

11 întrebasem pe Vasile 
Bolde, primarul de la Că- 
mărzana, cu care am urcat 
de citeva ori la Piatra 
Cornii, cum se vede Oașul 
în această primăvară 
splendidă. Mi-a răspuns 
că tot așa cum l-am văzut 
noi-atunci, numai că nu
merele caselor au sporit, 
că se văd și blocuri și 
profiluri noi de fabrică. In 
urmă cu 
am urcat 
Cornii, loc 
unde se

cîțiva ani, cînd 
cu el la Piatra 

privilegiat de 
reperează toată

ar avea 700 de ani (șapte 
sute de ani 1), teiul mai 
trăiește ? Nu cumva vîn- 
toasele iernii l-au doborît ? 
Teiul mai trăiește, mă asi
gură prietenul 
vîrstnic, și va

L-am rugat 
le Mufeșan, 
rasului, să-mi spună ce î 
se pare lui cel mai deose
bit în localitatea, căreia i-a 
devenit, de cîțiva ani, lo
cuitor. Parcă am încercat 
să-i barez desfășurarea 
dezvoltării fără precedent 
a orașului, deși mai tîrziu 
am ascultat-o în detalii.

meu mai 
mai trăi.
pe Vasi- 

primarul o-

Mi-a răspuns că i se pare 
potrivit un fapt ce poate 
spune multe : adică, in 
1944, la Negrești-Oaș exis
ta un singur magazin de 
4/5 m. ..Dati-vă seama. îmi 
zice, cam ce marfă se vin
dea într-o chichineață, 
dați-vă seama cam .ce 
populație avea comuna la 
acea dată, fiindcă Ne
grești-Oaș a devenit oraș 
în anii socialismului, dez
voltarea sa stă sub semnul 
anului 1965“.

îl văd că are treburi se
rioase, îi spun că revin 
cam peste o oră. -„Dacă tot 
mergeți în oraș, mi se 
adresează, vă rog să vizi
tați expoziția noastră do
cumentară de la muzeul 
„Țara Oașului". pe care 
am vrea s-o comentăm 
puțin". Ies în aerul tare al 
dimineții și revin în mu
zeul in care am fost de 
nenumărate ori. O atotcu
prinzătoare imagine a dez
voltării unui oraș, 
să exprime oricui 
seamnă 
seamnă 
seamnă, poate 
rînd, formarea 
lectivități, de oameni, de 
nuclee muncitorești, într-o 
zonă fără tradiție în acest 
sens, cind oșanul era sor
tit să fie un neîntrerupt 
peregrin. In expoziție îmi 
atrage atenția un citat : 
„Să facem din Negrești un 
oraș frumos în inima 
Oașului, cu o industrie în
floritoare". Aceste cuvinte 
au fost rostite la 8 noiem
brie 1965 și aparțin secre
tarului 
tidului, 
Nicolae 
care. Ia 
alegerea 
premă de conducere a par
tidului, știa că are o da
torie față de acest popor, 
că absolut toate zonele ori 
„țările", cum le-am mai 
numit, trebuie să se dez
volte armonios, într-o de
plină egalitate, că nu pu
tem și nu avem dreptul 
să rămînem doar cu o ad
mirație sterilă față de tre
cut. că sîntem obligati să 
ne dezvoltăm în ritmul ce-

ve, al accentuam laturilor calitative, 
de eficientă ale dezvoltării industriei 
este fundamentat puternic pe creș
terea rolului cercetării științifice si 
dezvoltării tehnologice. Există in 
țara noastră un puternic potențial de 
creație tehnico-științifică. in stare să 
abordeze și să soluționeze cele mai 
complexe probleme ale revoluției 
tehnice și științifice în toate dome
niile. După cum s-a subliniat in 
cadrul lucrărilor plenarei C.C. al 
P.C.R. și ale sesiunii Marii Adunări 
Naționale, deosebit de important este 
ca specialiștii care lucrează în acest 
domeniu să acționeze intr-un spirit 
mai. exigent pentru soluționarea, in
tr-o perioadă mai scurtă, a proble
melor tehnico-științifice. pentru în
făptuirea în cele mai bune condiții 
a obiectivelor fundamentale ale creș
terii economice intensive prevăzute 
în programele de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică elaborate 
sub conducerea directă a to
varășei academician ' doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru scurtarea 
perioadei de introducere și valorifi
care în producție a rezultatelor cer
cetării științifice.

Desigur, fiecare dintre factori ca- , 
litativi, de eficiență, amintiți mai 
înainte, au o importanță deosebită 
pentru accentuarea dezvoltării inten
sive a industriei. Dar este cit se 
poate de evident că sporirea mai 
puternică a productivității muncii 
incă din acest an — spre a se asi
gura cel puțin dublarea acesteia 
pină la sfirșitul actualului cincinal 
— constituie un factor hotăritor al 
valorificării supeTioare a muncii so
ciale in toate întreprinderile și ra
murile industriei. Este o cerință 
subliniată din nou, în mod expres, 
de tovarășul Nicolae Ceaușbscu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
Este un obiectiv prioritar, de. maxi
mă însemnătate pentru dezvoltarea 
dinamică și intensivă a industriei, 
pentru sporirea mai substanțială a 
producției și a eficienței' economice, 
a avuției întregii societăți, pentru 
progresul multilateral al țării.

De altfel, creșterea mai susținută 
a productivității muncii, în scopul 
realizării unor sporuri suplimentare 
la producția fizică și la aceea des
tinată exportului, împreună cu ri
dicarea nivelului tehnico-calitativ al 
produselor și reducerea 
stanțială a consumurilor 
și energetice pe unitatea de produs, 
a cheltuielilor de producție în gene
ral, constituie obiectivele esențiale 
ale acțiunii de perfecționare a or-

progres, 
muncă și 

în 
unor

menită 
ce în- 
ce în- 
ce în- 
primul 

co-

general al par- 
tovarășului 

Ceaușescu. omul 
cîteva luni de la 
sa în funcția su-

Griqore SCARLAT
(Continuare in pag. a Il-a)

DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 1-2 APRILIE 1986

Cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate conducerii partidului, 

organelor locale de partid și organelor de stat, organizațiilor de masă 
și obștești, presei și radioteleviziunii în anul 1985

•
In pagina a ll-a
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STADIUL INSĂMINȚĂRII CULTURILOR DE PRIMAVARA
in procente, pe județe, în seara zilei de 8 aprilie 1986

1. Brașov 78 21. lași 44

2. Bihor 71 22. Arad 43

3. Sectorul agricol 23. Harghita 43

Ilfov 71 24. Maramureș 43

4. Covasna 65 25. Cluj 42

5. Buzău 57 26. Timiș 42

6. Olt 57 27. Vrancea 42

7. Giurgiu 56 28. Argeș 41

8. Brăila 52 29. Hunedoara 40

9. Constanța 51 30. Satu Mare 40

10. Mureș 51 31. Sibiu 40

11. Dolj 50 32. Vilcea 40

12. Tulcea 50 33. Alba 38

13. Dîmbovița 49 34. Neamț 33

14. Prahova 49 35. Caraș-Severin 37

15. Ialomița 43 36. Bacău 35

16. Bistrița-Năsăud 47 37. Vaslui 34

17. Sălaj 47 38. Botoșani 29

18. Călărași 46 39. Mehedinți 29

19. Galați 45 40. Suceava 26

20. Teleorman 45 41. Gorj 18

(Date furnizate de Ministerul Agriculturii)

Acum condițiile de lucru in cimp 
sint asemănătoare sau foarte apro
piate în majoritatea județelor din 
cele trei zone agricole ale țării. Ca 
atare, prezentăm stadiul insămînțâ- 
rilor pe județe in ordinea realiză
rilor obținute față de suprafața 
totală prevăzută a se cultiva. Pro
centele cuprinse în tabel demon
strează că eforturile depuse 
oamenii muncii din agricultură 
vederea folosirii condițiilor bune 
lucru au dat rezultate. Ritmul de 
cru trebuie însă sporit, astfel incit 
însămințările să se încheie la ter
menul stabilit. De asemenea, este 
necesar să fie respectate normele 
tehnice la pregătirea terenului și 
semănat, urmărindu-se îndeaproape 
păstrarea rezervei de apă in sol 
și asigurarea densității optime a 
plantelor - condiții de mare în
semnătate pentru realizarea unor 
recolte mari in acest an.

• Relatâri din județele: 
Buzău, Ialomița, Me
hedinți

• Oameni de pe fron
tul pîinii

• Spiritul de răspunde
re în lumina faptelor

"TT* • • *Tinerii Sub semnul
t

și profesiile satului
Societatea românească postbeli

că, și mai ales deceniile ce au ur
mat Congresului al IX-lea al parti
dului au ca semn distinctiv dez
voltarea fără precedent a forțelor 
de producție. în opțiunea socialis
tă, industria s-a înscris cu ritmuri 
de performanță, agricultura așe
zată și ea. pe temelii socialiste, a 
urcat necontenit spirala progresu
lui. Este etapa de istorie in care, 
firească condiționare a transfor
mărilor economice și sociale, s-au 
produs mari schimbări în structu
ra populației. Primele patru dece
nii de construcție socialistă sint 
marcate de absorbția de către in
dustrie a unui puternic flux de 
forță de muncă de la sat. Proces 
obiectiv, ce a cunoscut și tendin
țe care nu au nici in clin, 
în mînecă cu cerințele
Iar lipsa de echilibru generează, 
cum bine se știe, reculul imediat. 
Deci, alături de factorii obiectivi au 
acționat și alții care nu erau în 
concordanță cu realitatea obiecti
vă, iar în unele locuri acest pro
ces a scăpat controlului, n-a fost 
dirijat conform intereselor ge
nerale atît ale industriei, cît și 
ale agriculturii. Acegsta a dus în 
unele sate la diminuarea ponderii 
populației tinere, la imbătrinirea 
peste limitele cuvenite a forței de 
muncă.

Analiza acestui fenomen merită 
toată atenția. El își reclamă în- 
tîietatea dacă 
primul rînd, 
dezvoltare pe 
propune să-i 
cinai. Obiectivele îndrăznețe pre
supun o forță de muncă capabilă 
să le îndeplinească. Iar in această 
ecuație, tineretul, cu vigoarea, 
spiritul novator și entuziasmul 
său, reprezintă unul din termenii 
fundamentali.

Sînt tot atîtea 
care preocuparea 
tatea tinerilor la 
constituie obiect de analiză temei
nică, multilaterală, in fiecare co
mună, consiliu agroindustrial, ju
deț. Acestui scop să-i fie consa
crate mijloace diverse — de la fi
reasca și binevenita analiză a ba

lanței forței de muncă în consiliile

nici 
obiective.

avem în vedere, in 
parametrii înalți de 
care agricultura și-i 
atingă în acest cin-

motive pentru 
privind stabili- 
sat trebuie să

populare, consiliile agroindustriale 
și pînă la inițierea unor cercetări 
sociologice, toate sub egida orga
nelor și organizațiilor de partid.

în această ordine de idei se în
scriu cu bune rezultate preocupă
rile Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului — București. 
O nouă investigație întreprinsă 
de curînd, aici, a avut ca temă : 
„Integrarea socio-profesională a 
tinerilor din mediul rural". Auto
rul acesteia — dr. Constantin Schi- 
firneț. Mărimea eșantionului cer
cetat : 2 225 de. tineri, din care,
pentru a avea criteriul compara
ției, 515 trăiesc și muncesc în me
diul urban. Lotul tinerilor săteni 
investigati provine din 40 de co
mune. din 11 iudete — Arad. Ba
cău, Călărași, Constanța, Dîmbo
vița, Dolj, Galați, Ialomița, Mureș, 
Prahova, Teleorman.

înainte de a stărui asupra unor 
constatări cu o valoare mai largă 
de generalizare, să remarcăm con
stanța cu care Centrul de cerce
tări pentru problemele tineretului 
stăruie în direcția cunoașterii a- 
profundate a generației tinere, a 
gindirii, acțiunii și opțiunilor aces
teia. Aplecarea spre studierea fe
nomenelor satului contemporan 
are, cum se remarca în treacăt mai 
înainte, o justificare deplină dacă 
se pornește de la datele realității : 
pe fondul dezvoltării alerte a so
cietății românești, a industriei s-a 
produs și evoluția rapidă a satu
lui, structurile economice, de ran
dament sporit au generat moder
nizarea agriculturii, care, la rîndul 
ei. a condus la scăderea populației 
ocupate în activitățile agricole de 
la 80 la sută la mai puțin de 30 la 
sută. Dincolo de procentele evo
cate să notăm insă și alte argu
mente extrase de autorul acestei 
cercetări :

— în ultimele decenii, agricul
tura a încetat să fie activitatea 
economică unică în sat. în multe 
localități rurale au fost implantate

Hie TANASACHE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Continuare în pag. a Ii-a)

Anului
W International

al Păcii
SUPREMA NĂZUINȚĂ
Cu. grija dintotdea- 

una a omului-om pen
tru casa lui, pentru 
viața copiilor lui, pen
tru visul care-i inundă 
ființa cu frumusețe st 
se face aripă, ne gin- 
dim la pace. Cuvintul 
care in toate limbile 
lumii se suprapune, 
astăzi mai mult ca ori- 
cînd, intr-o sinonimie 
perfectă, viitorului. 
Planeta este pusă în 
fața unei alternative 
de un dramatism total. 
Ca să continue să 
existe prin minunea 
cea mai mare pe care 
a. zămislit-o — omul — 
trebuie să fie pace. Pe 
un Pămint ce a deve
nit, printr-o acumula
re irațională, un imens 
depozit de muniții, fla
căra unui război mon
dial ar însemna nean
tul, desființarea noțiu
nii de viață. In istoria 
poporului român, do
rința de pace, nevoia 
de pace a fost o coor
donată fundamentală. 
„Pohta ce-am pohtit", 
cum spunea voievodul 
primei noastre uniri, a 
fost și rămine aceea 
de a trăi uniți, demni 
și liberi, in pace, aici, 
pe pămîntul strămoși
lor noștri, fără a rivni 
vreodată la bunul 
altuia, dar și fără â 
admite vreodată că 
forța oarbă, zăngănitul 
armelor pot crea drep
turi și ierarhii.

„Cine-și face zid de 
^pace ! turnuri de fră-

/
ție“ — cum scria poe
tul începuturilor — va 
avea întotdeauna de 
partea lui omenia ade
vărată și deschiderea 
spre sensul suprem al 
vieții. Pacea înseamnă 
timp pentru muncă și 
pentru visare ; ea este 
zestrea cea mai mare 
ce se poate lăsa gene
rațiilor viitoare. Cine 
poate înțelege aceasta 
mai bine decit poporul 
român, peste a cărui 
vatră a trecut tăvălu
gul războaielor urzind 
orașe și recolte, sece- 
rindu-i fiii, prădindu-i 
bogățiile și ăminin- 
du-i implinipea '! Este, 
de aceea, atît de firesc, 
atît de întemeiat, gin- 
dul de pace al Româ
niei, exprimat de băr
batul a cărui înțelep
ciune adincă adună 
intr-insa toate doruri
le noastre, toată istoria 
noastră, toată speranța 
noastră ca lumea să se 
elibereze definitiv de 
teama războaielor. Ac
tivitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu 
pentru determinarea 
unui proces complex, 
ireversibil, susținut de 
măsuri concrete, rea
liste, perfect viabile 
de construcție a păcii 
a căpătat o unanimă 
recunoaștere în lume, 
conducătorul României 

' socialiste fiind consi
derat pretutindeni pe 
planetă 
militant pentru 
ficarea

fără arme, al înțe 
legerii și progresu
lui. Recenta Declara- 
ție-Apel a Frontulu. 
Democrației și Unității 
Socialiste, 
rostită 
Nicolae 
plenara 
astfel 
argumente 
cartă mondială a pă
cii, exprimând mesajul 
unui popor întreg, 
gîndul său ce consuna 
cu acela al tuturor 
popoarelor lumii.

Vrem „bună pace". 
Avem nevoie de „bună 
pace" pentru casa 
noastră, pentru viața 
copiilor noștri, pentru 
visul care ne inundă 
ființa cu frumusețe și 
se face aripă. De sen
timentul libertății, pe 
ape și în Cosmos, peste 
tot unde trăiesc ori 
ajung oamenii cu mun
ca lor și cu dorința 
lor de măi bine. Este 
dreptul nostru funda
mental și nimănui, in 
numele nici unei ra
țiuni obscure, nu-i este 
permis să atenteze 
la el.

De aceea, ne re
găsim cu toată ființa 
in mesajul pe care 
România, președinte
le său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, il 
adresează astăzi con
științei lumii.

cuvintarea 
de tovarășul 
Ceaușescu la 

F.D.U.S. devin 
documente și 

pentru o

un strălucit' 
edi- 

unui viitor
Nicolae Dan 
FRUNTELATA
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împlinirea in anul 1985 a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, eveniment cu semnifi
cații deosebite în viața partidului și po
porului nostru, și-a găsit o amplă reflec
tare in scrisorile adresate de oamenii mun
cii conducerii partidului, organelor de 
partid și de stat, organizațiilor de masă 
și obștești.

în scrisori, telegrame și mesaje de feli
citare cetățeni ai patriei din toate cate
goriile sociale, colective de oameni ai mun
cii din industrie și agricultură, instituții 
de învățămint, cultură și artă, organizații 
de partid, de masă și obștești și-au re
afirmat sentimentele lor de inaltă pre
țuire, aleasă stimă și profundă recunoș
tință față de secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, pen
tru mărețele realizări obținute de poporul 
român in eonstrucția socialistă, în cei 20 de 
ani de cînd a fost ales în fruntea parti
dului. De asemenea, oamenii muncii au 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, pa
triot și revoluționar înflăcărat, făuritorul 
României socialiste moderne, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane, luptă
tor neobosit pentru pace și înțelegere intre 
popoare, calde și vibrante omagii cu pri
lejul reîrțvestirii sale în funcția supremă 
de președinte al Republicii Socialiste 
România și al realegerii in funcția de pre
ședinte al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. Aceleași sentimente de 
aleasă cinstire și inaltă prețuire au fost 
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul alegerii ca membru titular și pre
ședinte de onoare al Academiei Republicii 
Socialiste România.

Prin numeroase scrisori și telegrame, oa
meni ai muncii de diverse categorii socio- 
profesionale au transmis calde felicitări și 
sentimentele lor de aleasă gratitudine to
varășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu cu prilejul alegerii in înalta 
funcție de președinte al Consiliului Na
țional al Științei și Învățămîntului din pa
tria noastră.

în scrisorile adresate conducerii parti
dului. oamenii muncii și-au exprimat acor
dul deplin cu hotărîrile de partid și legile 
adoptate în cursul anului, cu sar
cinile cuprinse in cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenarele Comitetu
lui Central, la cel de-al III-lea Congres 
al consiliilor populare. Congresul științei 
și învățămîntului și cu alte prilejuri, ho- 
târirea lor de a acționa cu abnegație și 
devotament pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statului, 
pentru îndeplinirea exemplară a hotărîri- 
lor Congresului al XIII-lea al P.C.R.

în anul 1985. conducerii partidului, or
ganelor și organizațiilor centrale, presei 
și radioteleviziunii, organelor de partid, 
instituțiilor și organizațiilor de masă și 
obștești județene, municipale și orășenești 
li s-au adresat peste 1 529 000 de cetățeni.

Conducerii partidului i s-au adresat in 
anul 1985 prin scrisori și audiențe 94 425 
cetățeni.

Oameni ai muncii din diferite domenii 
de activitate au făcut peste 223 900 de pro
puneri și sesizări privind aspecte de in
teres general din unități industriale și agri
cole, șantiere de construcții, comerț, coope
rație. instituții de învățămint. cultură, artă, 
ocrotirea sănătății, activitatea edilitar-gos- 
podărească. din domeniul vieții de partid 
etc., o bună parte din acestea dovedindu-se 
Întemeiate.

Numeroși cetățeni, prin scrisori și au
diențe, s-au referit la diferite probleme de 
interes personal. în funcție de posibili
tățile existente și temeinicia celor solici
tate, circa 42 la sută din acestea au fost 
soluționate favorabil. Au fost satisfăcute 
cereri pentru atribuirea de locuințe. înca
drarea în muncă, acordarea de asistentă 
medicală și alte solicitări.

Măsurile adoptate de Plenara Comitetu
lui Central al partidului din 26—27 martie 
1985 privind scrisorile și audiențele au de
terminat îmbunătățirea în continuare a ac
tivității în acest domeniu.

Plenara Comitetului Central al partidu
lui din 1—2 aprilie 1986 a apreciat că or
ganele și organizațiile de partid, de sindi
cat și U.T.C., consiliile oamenilor muncii 
din centrale industriale, întreprinderi și 
instituții au acționat mai insistent pentru 
valorificarea propunerilor făcute de perso

nalul muncitor in adunările generale ale 
oamenilor muncii și in adunările'de partid, 
în scrisori și la audiente. De asemenea, 
consiliile populare s-au ocupat cu mai 
multă răspundere de aplicarea propu
nerilor făcute de cetățeni la intilnirile cu 
deputății. în adunările cetățenești, ale or
ganizațiilor Frontujui Democrației și Uni
tății Socialiste, la Tribuna democrației.

Comitetele județene, municipale și oră
șenești de partid, consiliile populare, or
ganele de conducere colectivă ale minis
terelor și organizațiilor obștești, în cadrul 
analizelor privind activitatea cu scrisorile 
și audientele, au insistat mai mult asupra 
cauzelor unor neajunsuri, stabilind măsuri 
pentru curmarea și prevenirea fenomenelor 
negative.

S-a extins practica rezolvării de către 
colective de activiști și specialiști a scri
sorilor cu conținut mai deosebit și a dez
baterii cu oamenii muncii din unități a 
concluziilor rezultate din verificarea sesi
zărilor. A crescut frecvența participării 
cadrelor cu funcții de conducere la solu
ționarea sesizărilor mai importante și s-a 
acordat mai multă atenție respectării gra
ficelor de primire a cetățenilor în audiență. 
In cursul anului 1985, primii secretari, se
cretarii comitetelor județene de partid au 
audiat 84 484 de cetățeni, 'iar miniștrii și 
alte cadre din conducerea ministerelor și 
a celorlalte organe centrale de stat, peste 
21 500.

La instruirile periodice ale aparatului și 
activului de partid au fost prezentate în 
mod frecvent probleme ale activității cu 
scrisorile și audientele ; în numeroase ju
dețe au fost inițiate acțiuni de pregătire 
a personalului din instituțiile care prin 
natura atribuțiilor lor au contact frecvent 
cu o masă largă de cetățeni ; a existat o 
mai mare preocupare pentru creșterea efi
cientei acțiunilor de popularizare a legis
lației. în multe județe au fost organizate 
consfătuiri cu responsabilii comisiilor de 
oameni ai muncii pentru scrisori și au
diențe, reușindu-se ca acestea să acorde 
sprijin mai mare comitetelor sau birouri
lor organizațiilor de partid pe lîngă care 
sînt constituite.

Organele de presă centrale, locale șl de
partamentale, precum și radioteleviziunea, 
cărora li s-au adresat 111 587 cetățeni, și-au 
adus o importantă contribuție la generali
zarea experienței pozitive din activitatea 
cu scrisorile și primirea cetățenilor în au
diență, la popularizarea metodelor avan
sate în cele mai diverse domenii de acti
vitate. în cunoașterea și înlăturarea unor 
abuzuri și ilegalități, a manifestărilor de 
încălcare a normelor eticii și echității so
cialiste.

Plenara Comitetului Central a apreciat 
că- prin propunerile și aprecierile critice 
formulate în scrisori șl la audiențe oa
menii muncii au participat in mod eficient 
și pe această cale la realizările obținute 
în 1985 în producția Industrială și agri
colă. la înlăturarea unor neajunsuri din 
diferite domenii, la perfecționarea condu
cerii activității economico-sociale, întă
rirea legalității socialiste.

— Din analiza scrisorilor și audiențelor 
referitoare la activitatea din unități indus
triale a rezultat o creștere numerică și va
lorică a propunerilor privind îmbunătăți
rea tehnologiilor de fabricație și a celor 
de reconditionare și refolosire a pieselor 
și subansamblelor, modernizarea unor in
stalații și asimilarea anumitor produse care 
se aduceau din import, perfecționarea 
pregătirii forței de muncă, asigurarea asis
tentei tehnice a utilajelor și a personalu
lui in toate schimburile, creșterea valori
ficării resurselor energetice locale etc. Ca 
urmare a aplicării unor asemenea propu
neri în unități ale industriei construcțiilor 
de mașini, chimice și electrotehnice, ex
ploatări miniere și antreprize de con
strucții industriale și hidroenergetice din 
județele : Alba, Brașov. Bacău, Constanța, 
Dîmbovița, Giurgiu. Hunedoara, Mureș, 
Olt și din alte județe, precum și din mu
nicipiul București a crescut eficiența eco
nomică și s-au obținut importante sporuri 
de producție, reducerea cheltuielilor mate
riale. însemnate economii de materii pri
me, materiale, combustibili și energie elec
trică. au crescut productivitatea muncii și 
nivelul calitativ al produselor.

SINTEZĂ -
— De un real sprijin pentru organele 

locale de partid și de stat au fost pro
punerile și sesizările privind activitatea 
din cooperative agricole de producție. 
I.A.S.-uri, S.'M.A.-uri, a unor întreprinderi 
de execuție și exploatare a lucrărilor de 
imbunătățiri funciare. Pe baza sesizărilor 
unor țărani cooperatori, in unități agricole 
din județele Dolj, Galați, Ialomița, Me
hedinți, Vaslui și altele s-a acționat pen
tru folosirea mai eficientă a pămintului, 
îmbunătățirea organizării lucrărilor agri
cole, folosirea corespunzătoare a instala
țiilor de irigații și a mijloacelor mecanice, 
urgentarea întreținerii și recoltării culturi
lor, înlăturarea unor neajunsuri in ceea ce 
privește atribuirea terenurilor în folosință. 
Pe baza Concluziilor rezultate din verifi
carea unor sesizări, în C.A.P.-url și aso
ciații economice intercooperatiste din ju
dețele Neamț, Giurgiu, Suceava, Timiș s-a 
acționat pentru recuperarea unor preju
dicii aduse avutului obștesc, /îndeosebi în 
ferme zootehnice.

— Prin propunerile privind aprovizio
narea populației și activitățile de presta
ții, cetățenii au contribuit la îmbunătăți
rea autoaprovizionării teritoriale, a activi
tăților de contractări și achiziții, reparti
zarea mai judicioasă pe localități a fondu
lui de marfă, la ridicarea nivelului cali
tativ al prestațiilor către populație. Pe 
baza unor sesizări, consiliile populare, or
ganele de stat ău acționat mai hotărît pen
tru combaterea unor fenomene de speculă, 
a vînzărilor preferențiale, a încălcării re
gulilor de comerț.

— In domeniul transporturilor, propune
rile și sesizările adresate de oameni ai 
muncii din județele Argeș, Maramureș. 
Sibiu, Suceava, Călărași etc. au determi
nat organizarea mai judicioasă a traseelor 
in transporturile auto de persoane, creș
terea operativității în executarea lucrări
lor de reparații și Întreținere a autovehi
culelor, folosirea la întreaga capacitate a 
mijloacelor auto de transportat marfă, 
creșterea rulajului și reducerea staționării 
vagoanelor C.F.R. în transporturile indus
triale.

— Numeroși cetățeni din diferite locali
tăți au acordat și în cursul anului 1985 
sprijin organelor locale ale administrației 
de stat prin cele 32 369 de scrisori și au
diente în care s-au făcut referiri la acti
vitatea edilitar-gospodărească. Prin su
gestii și participarea efectivă, cetățenii au 
contribuit la îmbunătățirea proiectelor 
schitelor de sistematizare, inițierea unor 
acțiuni de înfrumusețare a localităților, re
cuperarea materialelor refolosibile din gos
podăriile populației, construirea unor in
stalații de biogaz și microhidrocentrale etc. 
In municipiile București, Bacău, Brăila. 
Cluj-Napoca, Ploiești, Timișoara și Vaslui 
s-au luat măsuri pentru executarea re
medierilor la blocuri de locuințe date în 
folosință cu defecțiuni de construcție și 
s-a realizat o mai judicioasă programare 
a lucrărilor de întreținere a fondului lo
cativ de stat.

— Pe baza propunerilor șl cererilor pri-' 
vind aspecte ale raporturilor de muncă, 
consiliile oamenilor muncii din întreprin
deri chimice, metalurgice, antreprize de 
construcții industriale, unități ale indus
triei ușoare și din alte ramuri, împreună 
cu organizațiile de sindicat. • conducerile 
ministerelor economice și ale centralelor 
industriale de resort au acționat pentru 
respectarea normelor de protecția muncii, 
îmbunătățirea condițiilor de lucru și de 
viață în unități industriale, pe șantiere, în 
căminele de nefamiliști etc. Totodată, s-au 
luat măsuri pentru acordarea unor drep
turi cuvenite personalului muncitor. îm
bunătățirea aplicării și generalizării acor
dului global, anularea unor sancțiuni și im- 
putații neîntemeiate, actionîndu-se mai 
hotărît pentru cunoașterea și aplicarea co
rectă a reglementărilor privind raporturile 
de muncă. In același timp, a rezultat ne
cesitatea ca organizațiile de partid, de 

maăă, conducerile unităților să intensifice 
acțiunile educative pentru cunoașterea le
gislației în acest domeniu, întărirea dis
ciplinei în producție, creșterea răspun
derii personalului muncitor în îndeplinirea 
obligațiilor profesionale, pentru respec
tarea legilor.

— Deși în scădere față de anul 1984, sînt 
încă numeroase scrisorile și audiențele 
privind procese în cauze civile și penale, 
desfășurarea unor anchete, diverse litigii 
intre cetățeni. Este de menționat că multi 
cetățeni, prin scrisorile adresate organelor 
de stat, au ajutat la combaterea parazitis
mului și a speculei, au contribdit Ia in
tensificarea acțiunilor de prevenire a in
fracțiunilor și a altor manifestări anti
sociale. Din verificarea unor scrisori a re
zultat necesitatea de a se acorda mai multă 
atenție acțiunilor de prevenire a actelor 
antisociale, a unei participări mai active a 
tuturor factorilor educaționali și de in
fluențare obștească pentru dezvoltarea spi
ritului de răspundere al cetățenilor față de 
avutul obștesc, a conștiinței civice, a grijii 
față de familie, pentru respectarea legali
tății, a normelor eticii și echității socia
liste.

— Printr-o serie de scrisori și audiente 
au fost sesizate abateri ale unor cadre de 
conducere și alt personal din diferite dome
nii. In timpul verificărilor s-au constatat 
cazuri de sustrageri și delapidări, facilitate 
de deficiente în gestionarea bunurilor ma
teriale, inventare și controale superficiale, 
în unele unități de comerț, întreprinderi 
industriale și agricole, activitatea necores
punzătoare a unor primari de comune și 
președinți de C.A.P., dezinteres față de 
obligațiile > profesionale, abuzuri și ilegali
tăți săvîrșite de personal cu diferite răs
punderi din unele unități economice și in
stituții. Pe baza concluziilor desprinse din 
verificări, organele de partid și de stat au 
acționat energic pentru curmarea neajun
surilor constatate ; cei vinovati de abateri 
grave au fost destituiți din funcții, iar pen
tru fapte penale deferiți organelor de stat, 
fiind aplicate totodată sancțiuni pe linie de 
partid și administrativă. A rezultat că în 
unele domenii nu se acționează cu toată 
fermitatea pentru prevenirea abaterilor si 
asigurarea respectării riguroase în toate 
unitățile a disciplinei financiare, a legalită
ții socialiste.

O mare răspundere pentru existenta nea
junsurilor în munca și comportarea unor 
cadre revine organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile respective, care n-au 
acționat cu toată exigența față de orice în
călcare a hotăririlor de partid și de stat 
a normelor eticii și echității socialiste, pen
tru a imprima la fiecare om al muncii un 
spirit de înaltă răspundere față de avutul 
obștesc, față de îndeplinirea atributiunilor 
profesionale.

Plenara Comitetului Central a apreciat că 
tn activitatea organelor și organizațiilor de 
partid, a organelor de stat, de masă și 
obștești privind examinarea și soluționarea 
cererilor și sesizărilor oamenilor muncii 
formulate in scrisori și la audiențe mai 
persistă unele neajunsuri.

In unele unități și localități cadrele cu 
diferite funcții de conducere pe linie de 
partid, de stat sau economică nu manifestă 
suficientă receptivitate și solicitudine față 
de propunerile, observațiile' critice și ce
rințele personalului muncitor, ale unor co
lective de muncă sau grupuri de cetățeni, 
nu acționează pentru a găsi soluții de re
zolvare în spiritul legii a unor propuneri 
întemeiate, ceea ce determină oamenii să 
se adreseze organelor superioare. Mai criti
cabil este faptul că se tratează cu superfi
cialitate unele propuneri privind îmbunătă
țirea muncii în diverse domenii, precum și 
unele sesizări referitoare la activitatea și 
conduita unor oameni învestiți cu funcții 
de răspundere în unități economice și so- 
cial-culturale. Personalul muncitor din une
le întreprinderi nu are acces la cadrele de 
conducere, atunci cînd nevoile muncii im
pun. pentru a discuta probleme de produc

ție în care se cer soluții operative, primarii 
unor comune nu trec perioade Îndelungate 
prin satele aparținătoare comunelor respec
tive pentru a se întîlni cu cetățenii și a 
discuta atît despre treburile obștești, cit 
și in legătură cu cerințele lor personale.

La unele consilii populare județene, mu
nicipale și orășenești, direcțiile și serviciile 
acestora, unitățile subordonate care au re
lații cu publicul, îndeosebi întreprinderile 
de gospodărie comunală și locativă, servicii
le de spațiu. întreprinderile de construcții 
și reparații, unitățile de transport urban 
examinează superficial scrisorile și proble
mele ridicate la audiente și în multe cazuri 
dau răspunsuri formale și birocratice la 
propunerile, sesizările și cererile cetățe
nilor.

Nu se manifestă încă peste tot răspun
derea necesară pentru rezolvarea opera
tivă, în termenele stabilite prin lege, a scri
sorilor oamenilor muncii. In cursul anului 
1985 numeroase scrisori au fost soluționate 
cu intîrziere, în unele cazuri cu mult peste 
prevederile legale, în județele : Prahova, 
Dîmbovița, Argeș, Dolj, Gorj, Galați, mu
nicipiul București, la ministerele Agricul
turii, Sănătății, Petrolului, Turismului, la 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste.

Pe baza concluziilor desprinse din analiza 
activității cu scrisorile și audientele, ple
nara C.C. al P.C.R. a stabilit unele măsuri 
ce urmează a fi luate pentru îmbunătățirea 
în continuare a activității de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor și cererilor oameni
lor muncii.

— în spiritul hotăririlor adoptate de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R., al grijii deo
sebite pe care o acordă secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
■perfecționării și dezvoltării sistemului de
mocrației muncitorești pentru participarea 
maselor largi la conducerea societății, or
ganele și organizațiile de partid, consiliile 
populare, organismele de conducere colec
tivă din unități economice și instituții, ale 
organizațiilor de masă și obștești, vor milita 
ou toată fermitatea pentru asigurarea tu
turor condițiilor de examinare și soluțio
nare cu maximă operativitate și competentă, 
în conformitate cu hotărîrile de partid si 
legile tării, a propunerilor, sesizărilor și ce
rerilor oamenilor muncii formulate în scri
sori sau cu prilejul primirii lor în audientă, 
în adunări de partid, ale colectivelor de 
muncă și cetățenești sau in oricare alt cadru 
democratic instituționalizat în unitățile so
cialiste.

— Organele județene, municipale, orășe
nești și comunale de partid, consiliile unice 
agroindustriale de stat și cooperatiste, co
mitetele de partid din unități economice și 
instituții, comitetele executive ale consiliilor 
populare, consiliile de conducere ale mi
nisterelor, conducerile organizațiilor de 
masă și obștești trebuie să acționeze în 
continuare cu și -mai multă insistentă pen
tru ca în întreprinderi și instituții, coope
rative agricole de producție, în toate uni
tățile socialiste de stat și cooperatiste, or
ganele de conducere colectivă, toti factorii 
de decizie să manifeste maximă receptivi
tate și solicitudine față de orice problemă 
de ordin general sau personal cu care li se 
adresează oamenii muncii și să stabilească 
operativ soluții de rezolvare în conformi
tate cu reglementările în vigoâre. în spiri
tul normelor eticii și echității socialiste.

— Organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii din întreprin
deri industriale și de transport, antreprize
le de construcții, unitățile agricole de stat 
și cooperatiste sînt obligate să examineze 
cu cea mai mare grijă și maximă operativi
tate propunerile și sugestiile oamenilor 
muncii privind îndeplinirea sarcinilor eco
nomice ce revin unităților respective din 
Planul național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986, Planul de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare, din 
programele adoptate de conducerea parti
dului.

— Consiliile populare sînt obligate, de 
asemenea, să examineze cu toată răspun
derea propunerile cetățenilor ce privesc 
buna gospodărire și folosire a mijloacelor 
materiale ce le-au fost încredințate, spori
rea veniturilor, realizarea unor obiective 
economice, ediLitar-gospodărești și social- 
culturale, îndeplinirea tuturor obligațiilor ce 

decurg din Legea privind autoconducerea, 
autogestiunea economico-financiară și auto
finanțarea unităților administrativ-terito- 
riale.

— Organele și organizațiile de partid vor 
controla periodic modul in care se asigură 
examinarea scrisorilor oamenilor muncii și 
primirea acestora in audiență, luind măsuri 
operative de înlăturare a neajunsurilor 
constatate, inclusiv punerea în discuția or
ganizațiilor de partid sau a colectivelor de 
muncă, a celor care — încâlcind Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. și Legea nr. 1/1978 — mani
festă atitudine birocratică in rezolvarea 
scrisorilor oamenilor muncii și a probleme
lor ridicate la audiențe, intirzie examinarea 
și soluționarea acestora, nu respectă obliga
ția de a primi cetățenii in audiență.

— Comitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale de partid, organizațiile 
de partid din unități economice și insti
tuții vor dezbate temeinic în adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază, in colec
tivele de muncă concluziile rezultate din 
verificarea sesizărilor, avînd ca obiect as
pecte mai deosebite din activitatea econo
mică. încălcarea legalității socialiste, a dis
ciplinei și moralei de partid, a normelor 
eticii și echității socialiste. Asemenea dez
bateri trebuie să se'constituie în momente 
importante de educare moral-cetățenească 
a oamenilor muncii, de dezvoltare a opiniei 
de masă împotriva tuturor manifestărilor 
retrograde, de creștere a spiritului lor de 
răspundere fată de avuția obștească, pentru 
respectarea riguroasă a hotăririlor de 
partid și de stat.

— Este necesar ca organele de presă cen
trale, locale și departamentale, radiotele
viziunea, popularizînd în continuare expe
riența pozitivă din activitatea cu scrisorile 
și audientele, să critice cu mai multă com
bativitate lipsa de receptivitate și solicitu
dine, manifestările birocratice și de forma
lism care mai apar în unele întreprinderi 
și instituții fată de propunerile, sesizările 
și cererile oamenilor muncii, să publice 
răspunsuri la sesizările și semnalele critice 
ale cetățenilor, concluziile rezultate din ve
rificarea unor scrisori adresate organelor 
de partid și de stat, cit și redacțiilor res
pective.

Totodată, organele de presă vor milita 
prin forme specifice pentru generalizarea 
experienței înaintate în diverse domenii de 
activitate.

— Colegiul Central de Partid, secția scri
sori și audiențe, celelalte secții ale C.C. al 
P.C.R. vor controla în mod sistematic mo
dul în care se aplică măsurile stabilite în 
urma cercetării scrisorilor adresate condu
cerii partidului. De asemenea, comitetele 
județene, municipale și orășenești de partid, 
consiliile de conducere ale ministerelor, 
conducerile organizațiilor de masă și obștești 
vor controla cum sînt transpuse in viață 
măsurile pe care le-au adoptat în urma 
Verificării sesizărilor adresate lor. sau pe 
care le-au primit spre rezolvare de la or
ganele superioare.

— Colegiul Central de Partid și secția 
scrisori și audiențe, împreună cu celelalte 
secții ale C.C. al P.C.R., vor organiza, pe
riodic. acțiuni de control în județe și la 
organele centrale de stat privind activitatea 
de soluționare a propunerilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii, urmărindu-se 
cu mai multă perseverență modul cum se 
aplică în viată indicațiile și orientările 
secretarului general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. hotărîrile conducerii 
partidului și reglementările legale referi
toare la acest domeniu.

Comitetul Central apreciază că există 
toate condițiile ca organele județene, mu
nicipale, orășenești și comunale de partid, 
conducerile ministerelor și ale celorlalte 
organe centrale de stat, ale organizațiilor 
de masă și obștești să acționeze mai siste
matic pentru ridicarea nivelului calitativ al 
activității cu scrisorile și audientele, pen
tru creșterea participării oamenilor muncii 
Și pe această cale la perfecționarea ac
tivității economico-sociale și îndeplinirea 
exemplară a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor și orientă
rilor secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. privind grija 
pentru problemele oamenilor muncii, pen
tru stimularea inițiativei maselor în toate 
domeniile de activitate.
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Tinerii și profesiile satului
(Urmare din pag. I)
unităti industriale. S-au diversifi
cat structurile profesionale — unele 
meserii au dispărut, numeroase 
alte ocupații noi le-au luat locul. 
Pregătirea pentru ocupațiile agri
cole este deosebit de complexă și 
cere un efort intelectual continuu.

în aceste condiții este firesc ca 
opțiunea pentru munca agricolă 
să se facă astăzi nu numai din ne
cesitate, ci și din vocație, pe te
meiul propriilor aspirații. După 
cum atracția pentru munca din 
agricultură este o condiție nece
sară, dar nu suficientă pentru a 
determina stabilitatea profesională, 
în această ordine de idei, cerce
tarea în cauză a avansat două ipo
teze judicios formulate : a) cu cit 
nivelul de instruire al tinerilor din 
sat este mai înalt, cu atît mai 
mare va fi gradul de stabilitate ; 
b) cu cit este mai mare perioada 
de activitate din agricultură, cu 
atît mai mare va fi și stabilitatea 
profesională. Acestea sînt idei va
loroase conturate in timpul cerce
tării. Dar ce răspuns dă practica 
de fiecare zi la chestiunea in dez
batere ? Ca un „supliment" Ia cer
cetarea inițiată, redacția și-a pro
pus să afle în această direcție și 
opinia unor factori de decizie din 
sat. Iată consemnate aici citeva 
răspunsuri la întrebarea : „De ce 
nu pleacă — sau pleacă ! — tine
rii din satul dv. ?“

Vasile Nicoarâ, primarul comu
nei Fărcașa, localitate maramure
șeană cooperativizată : Deși Făr
cașa se află la cîțiva kilometri de 
Baia Mare, tinerii nu pleacă, de
oarece au aici locuri de muncă la 
cooperativa agricolă de producție, 
la fabrica de sticlă, stația service, 
atelierele de împletituri pentru 
export, în sectorul de mecanizare 
al agriculturii etc.

Gh. Achim, primarul comunei 
Remetea Chioarului, comună coo
perativizată, tot din Maramureș : 
Tinerii pleacă atrași de meseriile 
orașului în speranța unor retribu
ții mai mari pe care le-ar putea 
realiza acolo.

Mihai Drăghici, primarul comu
nei Smeeni, județul Buzău : Nu
mărul tinerilor care pleacă din 
comună a scăzut mult în ultimii 
ani. Motivul 7 S-au diversificat

profesiile satului, se clștigă tiine 
in cooperativă — la C.A.P. va
loarea normei fizice in 1985 a fost 
de 126 lei în sectorul vegetal și de 
160 lei in zootehnie.

C. Harpalete, președintele C.A.P. 
Brădeahu, județul Buzău : In 
urmă cu zece ani eram printre 
unitățile fruntașe din județ. Acum 
am ajuns pe la mijlocul clasa
mentului. Motivul ? Lipsa forței 
de muncă tinere, îmbătrinirea ce
lei pe care o avem. Aspirația ti
nerilor spre oraș este generată, in
tre altele, și de navetismul cadre
lor didactice din comună cu con
secințe defavorabile asupra calită
ții pregătirii copiilor. Casa specia
listului. de pildă, pregătită de noi 
în așteptarea specialiștilor, care să 
vină să-si facă datoria în meseria 
pămintului. stă goală.

Pavel Rizo, președintele C.A.P. 
Valea lui Mihai, județul Bihor : 
Comuna noastră numără peste 
11 000 de locuitori. Din forța de 
muncă pe care o avem, mai bine 
de o treime o reprezintă tinerii 
sub 30 de ani. Contăm mult pe 
aceștia. Mai bine de 90 la sută din 
tinerii de la noi lucrează in me
seria pentru care s-au pregătit.

Gh. Stoica, primarul comunei 
Miercurea Sibiului, județul Sibiu : 
O statistică pe ultimii 3 ani arată 
că din 185 absolvenți ai clasei a 
X-a, cu profiluri mecanic, agroin
dustrial, textil, .40 au rămas la 
Miercurea Sibiului. E mai mult ca 
în anii anteriori, dar foarte puțin 
față de nevoile comunei, care are 
locuri de muncă destule, nevoie 
acută de brațe de muncă tinere.

Rodica Titirigă : primarul comu
nei Cezieni, județul Olt : Deși se 
află doar la 6 km de Caracal, ti
nerii din Cezieni nu pleacă din 
comuna lor. Ba se Întorc și cei 
care au plecat. Aici, cred că punc
tul de atracție II constituie coope
rativa agricolă de producție.

Tudor Dănacti, președintele 
C.A.P. Cezieni : Pînă de curind, 
tinerele Cornelia Stănescu. Maria
na Pistol, Ioana Popa, Stela Nuș- 
că. Ioana Neață, Rodica Dogaru, 
Elena Voiculescu lucrau la Cara
cal. Unele dintre ele sînt absol- 
vepte de liceu. Toate au reve
nit în sat. la munca din coope
rativa agricolă de producție, tn a- 
cest an vom mai crea alte 100 noi

locuri de muncă la ferma de Ie
puri, la tăbăcărie, confecții de blă
nuri, în sectorul vegetal, in zoo
tehnie. Cum se vede, ne străduim 
să facem față solicitărilor tineri
lor care, in balanța forței de muncă 
de la noi, se apropie de 50 la suta.

Opiniile exprimate confirmă ceea 
ce a detectat și cercetarea inițiată, 
și anume : acolo unde există uni
tăți economice puternice ; acolo 
unde, pe baza dezvoltării generale, 
echilibrate a satului s-au creat și 
alte activități : de industrie, meș
teșuguri, servicii — potrivit stra
tegiei partidului privind înflorirea 
continuă a satului românesc ; a- 
colo unde s-a dovedit interes sta
tornic pentru diversificarea profe
siilor satului — legate direct de 
agricultură ori complementare a- 
cesteia sau inedite pur și simplu 
pentru mediul rural, problema sta
bilității forței de muncă tinere se 
pune în cu totul alți termeni. A- 
dică, nu se Înregistrează, ca feno
men, migrarea către oraș. După 
cum au argumentat cei chestionați 
în cercetarea amintită ori in inves
tigația redacției, dezvoltarea com
plexă a satului generează prin ea 
însăși motivația legării trainice de 
sat. Cînd ai de optat dintr-un nu
măr mai mare de meserii, cînd ai 
condiții să practici la tine, in sat. 
profesia dorită, cînd factorii de 
răspundere . se îngrijesc necontenit 
de asigurarea posibilităților pen
tru o viață spirituală bogată, este 
și normal să nu mai „hamletizezi" 
Inutil: sat ori oraș?

Argumente ale realității oferite 
de viață. Ele pot fi tot atîtea punc
te de plecare pentru viitoare in
vestigații, in fiecare loc de muncă 
de la sat, sub conducerea organi
zațiilor de partid. Să revenim însă 
la cercetarea „Integrarea socio- 
profesională a tinerilor din me
diul rural". In această direcție so
licităm detalii și aflăm că una 
dintre întrebările la care s-a cău
tat răspuns a fost dacă tinerii in- 
vestigați lucrează în meseria do
rită. Nu mai puțin de 67 Ia sută 
dintre tinerii chestionați au decla
rat că lucrează în profesia dorită. 
(Intre aceștia — un număr pre
cumpănitor îl reprezintă tinerii de 
la sate). Și încă o constatare : pe 
măsura avansării în vîrstă. crește 
și numărul celor care își exercită

meseria dorită. Trei sferturi din 
tinerii care vor să trăiască și să 
muncească în sat lucrează in me
seria dorită, spre deosebire de cei 
care aspiră spre modelul urban, 
unde sînt proporții mari de tineri 
neîncadrați în profesia dorită.

Iată cum se ajunge firesc la ra
portul dragoste pentru profesie — 
stabilitate. Satisfacțiile nu pot fi 
generate decît de munca în me
seria profesată cu pasiune. Conti
nuare intr-un anume fel a ideii 
de mai sus a fost și întrebarea : 
tinerii lucrează in meseria pentru 
care s-au pregătit ?

— întrebarea — motivează au
torul cercetării — se cuvenea pusă 
întrucit, se știe, un factor al nein- 
tegrării tinerilor de la sate este și 
cuprinderea lor în cu totul alte 
profesii decît cele însușite in ca
drul sistemului școlar.

— Prezentați sintetic răspunsu
rile primite.

— Din lotul general, 74 la sută 
declară că exercită meseria pen
tru care s-au pregătit. In tabloul 
răspunsurilor negative, fetele din 
mediul rural dețin ponderea. Ra
cordul cu eficiența pregătirii pro
fesionale tn procesul de învăță
mint a pus, de asemenea, în lu
mină faptul că imensa majoritate 
a tinerilor socotesc că pregătirea 
școlară le-a folosit și le folosește 
mult. Procentul celor de altă pă
rere conduce, pe de o parte, la une
le carențe ale școlii în procesul 
pregătirii Ia nivelul exigențelor 
practicii, pe de altă parte, la defi
ciențe la locul de muncă în valo
rificarea cunoștințelor și deprin
derilor însușite în școală.

— Aspirația către mediul urban 
la uni) tineri să exprime oare ne
voia de a ocupa un loc de muncă 
în care ei să-și pună în vâloare 
pregătirea școlară ?

— Posibil. Dar mai este de sem
nalat și o anume mentalitate : că 
numai la oraș ar fi condiții pen
tru exercitareea unei profesii. 
Mentalitate confirmată și de op
țiunile unor tineri în legătură cu 
cauzele plecării din sat. Or, viața 
oferă în această direcție argumen
te imbatabile : absolut orice loc 
poate subsuma și posibilitatea a- 
firmării în profesie. Cu asigurarea 
unor condiții obligatorii, se-ntele- 
ge, și cu multă, multă dăruire.

Dar despre acestea și mai ales 
despre meseria de țăran, intr-un 
articol viitor.

Chipul nou al unei așezări străvechi
(Urmare din pag. I)
rut de secolul XX. Si iată, 
la sfîrșitul cincinalului tre
cut, producția-marfă in
dustrială a Negreștiului 
este de un miliard și trei 
sute de milioane de lei, în
treprinderi de interes re
publican au intrat in func
țiune, s-au construit pes
te o mie de apartamente, 
industriile locale s-au per
fecționat, populația orașu
lui aproape că s-a dublat. 
Sigur, acestea sînt realită
țile ce nu pot fi contesta
te, sînt de domeniul evi
denței. Cum am putea 
nega existența unui oraș, 
cu o industrie articulată, 
cu servicii către populație 
de calitate, cu oameni ce 
trăiesc și făuresc aici ?

Revin la primărie, îl 
văd mai degajat pe Vasile 
Mureșan, îi spun că expo
ziția realizată de ei este In 
măsură să exprime cartea 
muncii și a bucuriei ce se 
scrie la Negrești-Oaș. M-a 
surprins plăcut prezența 
în peisajul industrial al 
Negreștiului a Fabricii de 
utilaj minier și tehnolo
gic. ca un satelit, dar să 
nu-i spun satelit, ca o altă 
secție apropiată de marea 
uzină sâtmăreană „Unio“. 
M-a surprins plăcut faptul 
că produsele realizate aici 
au devenit competitive pe 
piața externă, că se ex
portă în China. Cine ar fi 
crezut în urmă cu numai 
treizeci de ani că din Oaș 
vor pleca mașini de com
petitivitate 1 Și totuși, as
tăzi acest adevăr nu mai 
poate fi pus la îndoială. 
Dar dacă de metal sîntem 
în stare să facem rost, ca 
și de instalații, cum s^a 
reușit în patru-cinci ani 
să se formeze oameni ca
pabili pentru o asemenea 
performanță ? „Nu-i o în
trebare prea grea. îmi 
răspunde primarul. Din 
nucleele existente în oraș, 
din cei mai buni munci
tori de la noi, fie trimiși 
la școli de perfecționare, 
fie repartizați aici, s-a în
chegat. treptat, colectivul

de oameni ai muncii", 
îmi spune că sint oa
meni' de elită, că maiș
trii Mihai Rogojanu, Va
sile Lișcă, Cornel Uțiu, că 
inginerii Cornel Mercea, 
Gheorghe Ciorbă sînt oa
meni pregătiți impecabil 
profesional, că sînt... oșeni. 
Adică, există o inteligen
ță tehnică, dar nu numai, 
asupra acestui aspect 
aveam să mai revenim, 
ce-și are rădăcinile aici, 
că, fapt deosebit de im
portant, unii au venit aici 
îmbogățind personalul ca
lificat al orașului.

Poate că ar fi trebuit să 
începem cu Integrata de 
in și cînepă, în care tine
rele oșence lucrează din 
1969. Aici s-a dezvoltat 
ideea de industrie, aici îl 
cunoaștem, cu toții, pe di
rectorul ei loan China, un 
om de excepție. Spre 
cinstea el, Integrata a fost 
capabilă nu numai să for
meze un colectiv, dar și 
să repartizeze muncitori 
de nădejde în alte unități 
negreștene. La zece ani 
mai tîrziu, tn Negrești o 
întreprindere de tricotaje 
aduna în- ritmul muncii 
alte sute de osence. Aici, 
așadar. Ana Nemeș, o 
zvîrlugă de femeie, cum o 
caracterizează ce-i ce o 
cunosc. Margareta Bîrle și 
Stan Solomon, ambii ingi
neri, dau măsura unor co
lective de oameni ai mun
cii reprezentative. „Oșa- 
na“ și-a îmbogățit serios 
prestările către populație, 
și, spre bucuria celor de 
aici, să transcriem cifra 
de 139 milioane lei ca re- 
prezentînd munca zecilor 
de meseriași oșeni.

Cred că ținea de dome
niul paradoxului să se 
vorbească de oameni „cu 
carte" în Tara Oașului cu 
40 de ani în urmă ; astăzi, 
acest lucru aparține nor
malului, firescului. Nu 
trebuie să ne mirăm, in 
urmă cu 20 de ani exista 
un singur cadru cu studii 
superioare. Astăzi — un 
alfabet complet', cu cele 
mai diferite profesii. Dacă

medicul Mihai Pop, direc
torul spitalului orășenesc, 
nu este oșan, el venind din 
Maramureș, atunci Vasile 
Pop, Dorel și Dumitru 
Ghiriti sînt medici care 
s-au născut și au crescut 
aici. La fel, profesorii 
Dumitru Mureșan, Aurel 
Hauși, Mihai Big sînt oa
menii locului. Nu departe 
de Negrești-Oaș există o 
splendidă localitate oșe- 
nească — Prilog — cu oa
meni care, o parte, lucrea
ză aici sau în apropiere. 
Cei trei frați Nistor — 
loan, profesor, Mihai și 
Gheorghe, ingineri silvici. 
Alții, cum sînt Viorica 
Șuta și Solomon Stan, au 
venit din alte părți, stabi- 
lindu-se definitiv în Oaș. 
Ileana Nistor, șefa ocolu
lui silvic, este originară din 
județul Tulcea. dar și-a 
urmat soțul, pe Mihai, la 
Negrești-Oaș. Luna aceas
ta sau luna viitoare va 
naște cel de-al treilea co
pil. Va fi băiat, l-am în
trebat pe tatăl viitorului 
copil, știind că are două 
fete drăguțe ? Dacă nu va 
fi băiat, îmi răspunde, 
atunci altul va fi băiat, 
dar tot va fi un băiat 1 
Revenind la această lume 
a copiilor, se știe că în 
Oaș natalitatea este re
marcabilă, că aici fami
liile cu copii multi sînt 
numeroase. „Coconii" din 
Oaș dau farmec acestei 
zone, iar prezența lor la o 
sîmbră ori la o altă mani
festare artistică devine una 
de neuitat. Primarul îmi 
povestește o polemică, nu 
prea aprinsă, cu o tova
rășă din Capitală care 
susținea că zona Botoșani
lor are natalitatea cea mai 
mare din țară, el susținînd 
Oașul. Nu știu cine are 
dreptate, cred că amîndoi, 
pentru că numai acolo 
unde a existat dorința de 
a creste copii au înflorit si 
arta, cultura, viața mate
rială. Cînd văd un copil 
din Oaș, îmi vine să para
frazez un scriitor francez, 
spunînd „un copil este 
Oașul care începe".

Rămin minute bune cu 
Vasile Berinde și Ștefan 
Haidu, discutind despre 
viața spirituală a Negreș
tiului. Ansamblul folcloric 
„Țara Oașului", vestit prin 
participările sale la edițiile 
Festivalului național „Cin- 
tareg^ României", ori pre- 
zenfpeste hotare — Fran
ța, Elveția, Belgia «— la 
diferite manifestări cultu
rale, este o foramație ar
tistică aptă să reprezinte 
creația spirituală din 
această parte a tării. Dar 
și teatrul de amatori și 
alte forme ale artei s-au 
dezvoltat aici. Sigur, nici 
una nu are. după gustul 
nostru, frumusețea, fulgu
rația lirică rostită în regis
trul acut a țîpuriturii. Ște
fan Haidu, bibliotecar, știu 
că scrie și proză, dar nu 
vrea să vorbească despre 
acest lucru. Este de părere 
că cenaclul lor literar 
„Flacăra Oașului" cam bate 
pasul pe loc, că ar trebui 
revitalizat.

Nu sînt vorbe goale — 
Oașul s-a schimbat profund, 
este altul, și, dacă ar fi 
rămas cunoscut doar prin 
„palinca" Iui tare și prin 
peregrinările oșenilor prin 
alte părți ale țării, este 
limpede că nu și-ar fi 
schimbat condiția. Civili
zația industrială, noul ritm 
al patriei au schimbat 
imaginea tradițională oșe- 
nească. S-a schimbat îm- 
bogățindu-se.

Cînd apar aceste rîn- 
duri, un alt personaj fa
bulos, ce i-a însoțit de 
veacuri pe oșeni, și-a făcut 
apariția, el exista dar noi 
am trecut insensibili. In
tempestivă, fabuloasă, vi
tală — Natura din Oaș ne 
cuprinde în chingile ei. ne 
face mai buni, mai drepți, 
în Oaș, ca și în alte părți 
ale noastre, alianța Om— 
Natură n-a cunoscut tră
darea ori invidia.

Venind și revenind dîn! 
Oaș, ne creăm încă un 
privilegiu : cunoașterea
naturii, a codrilor seculari 
ce au fost cîndva măcelă
riți, a codrilor ce renasc 
sub protecția oamenilor 
pădurii, a refacerii vieții 
pe sub aceste crengi ale 
pădurii.
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:'4 MAI MULT ȚIȚEI
prin creșterea factorului

final de recuperare

OAMENI jectii

ȘEFA DE FERMĂ ca

DE PE FRONTUL PÎINII
la Mo- 
școală, 
tehno- 

si nu
Mi-

peste o
este greu

pentru a căuta chiar in 
pe care le exploatăm 
care să scoatem cit mai

inițiativa secretarului ge- 
al partidului. tovarășul 
Ceaușescu, a fost pu.s in

posibil să facem noi...

0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE!

BUZĂU

fisa si trebuie: graba... si la calitate
Specialiștii de

au observai in
ca o sondă de
foarte mult cu

In județul Buzău, organizarea te
meinică a muncii, mobilizarea e- 
xemplară a forțelor, atit ziua, cit 
și noaptea, se regăsesc in aceas
tă campanie desfășurată contra cro
nometru și in faptul că m mo
mentul de față mai sint de semănat 
doar 34 000 hectare cu porumb. 2 700 
hectare cu soia și 4 950 hectare 
cu fasole. Înființarea culturilor le
gumicole fiind in curs de finali
zare. în toate cele 14 consilii agro
industriale, la pregătirea patului 
germinativ se acționează în schim
buri prelungite și de noapte, âtin- 
gindu-se o viteză medie zilnică de 
peste 7 000 hectare. Avansul de 1—2 
zile asigurat la această lucrare a 
permis realizarea. începind de du
minică 6 aprilie, a unei viteze la 
semănat de 6 600—6 800 hectare pe 
zi, fapt ce'dă garanția că județul 
Buzău va incheia insăminȚările de 
primăvară Țiină la 18 aprilie.

încadrarea semănatului in 'perioa
da optimă și mai ales graba deplin 
justificată pentru- a nu se pierde 
umiditatea din sol au determinat pe 
specialiști și conducerile unităților 
agricole să calculeze aproape „mili
metric" data încheierii lucrărilor. In
ginerii Adrian Bănică și loan Bur- 
loi, președintele și. respectiv, ingi
nerul șef al C.A.P. Pogoanele, ne-au 
precizat că însămințarea porumbu
lui pe cele 1 115 hectare se va in
cheia pină -la 17 aprilie. La pregă
tirea terenului și semănat acționea
ză 110 mecanizatori, cei mai buni 
dintre cei buni, asigurîndu-se viteze 
sporite de lucru și o calitate irepro
șabilă. Cu aceleași ambiții de a se 
situa, conform „tradiției", in rin- 
dul fruntașilor, lucrează in ritm in
tens .și cooperatorii din Padina și 
Flori ca.

. Sub semnul răspunderii pentru 
soarta viitoarelor recolte se desfă
șoară lucrările și în consiliile agro
industriale Poșta Cîlnău și Balta 
Albă, unde am fost in aceste zile. 
In comuna Puiești, întrecerea dintre 
cele două cooperative agricole vi
zează depășirea nivelului de anul 
t recut de 6 200 kg porumb boabe la 
unitatea de suprafață. însămințarea 
porumbului înaintează în ritm mai 
mare de la o zi la alta, sub atenta 
supraveghere a șefilor de ferme. 
Toți conducătorii auto au deve
nit începind de săpt-ămina trecută 
mecanizatori de.zl.

în final supunem atenției și o ini
țiativă a comitetului județean de 
partid, menită să asigure creșterea 
producțiilor agricole. în cursul lunii 
martie a.c. toți cei peste 15 000 de 
navetiști din industria municipiului 
Buzău și a orașului RîmnicuX Sărat, 
pe baza unor fișe-angajament. și-au 
asumat obligația de a realiza fieca
re in acest ah cite 50 de norme fi
zice prin executarea prașilelor ma
nuale Ia culturile de sfeclă de zahăr 
(pe 0.50 hectare), floarea-soarelui 

, (0.15 hectare), porumb (0,50 hecta
re), în termenele stabilite, respec
ți nd normele agrotehnice și de cali
tate, precum și prin recoltarea sfe
clei de zahăr și a porumbului de 
suprafețele respective, fără nici 
fel de pierderi. Munca prestată 
navetiști in apropiata campanie 
Întreținere a culturilor și în cea

fi retribuită conform 
legii, cremdu-se astfel 
sporirii producției și a

La insămintâri. pe terenurile C.A.P. Viișoara, județul Olt
Foto : Agerpres

IALOMIȚA

La timp, 
dar mult

în ci moi a Bărăga
nului ialomitean lu
cratorii ogoarelor des
fășoară o muncă sus
ținută Pentru încheie
rea grabnică a însă- 
mîntării culturilor de 
porumb, soia si faso
le. asigurind plante
lor condiții bune de 
răsărire. Tovarășul 
Ion Avram, directorul 
direcției agricole, a- 
firma că în toate uni
tățile agricole cuvin- 
tul de ordine este de 
a incheia cu cel puțin 
două zile mai devpe- 

de termenul 
însămințarea, 
de orimăva- 

la această

me. fată 
stabilit, 
culturilor 
ră. Pină 
dată, porumbul a fost 
semănat Pe aproape 
30 la sută din supra
fața prevăzută. iar 
soia Pe 40 la sută. A 
început si insămin- 
tarea fasolei Pe cele 
15 600 hectare, lucrare 
care va fi terminată in 
următoarele 5—6 zile. 
Ritmul inalt la semă
nat — peste 10 000 
hectare De zi — mă
surile întreprinse pen
tru extinderea si mai 
mult a lucrului in 
schimburi ‘prelungite 
sau in două schimburi 
la pregătirea terenului 
sint argumente că 
cele 110 000 hectare ce 
au mai rămas de in
să mintă t vor ori mi

MEHEDINȚI

recoltare va 
prevederilor 
posibilitatea 
veniturilor.

Stelian CHIPER
. corespondentul ..Scînteiî

CEL DINȚII
1

MUNCITOR AGRICOL

mai
ca
târziu

intrea- 
con- 
cali- 

patului 
semăn a-

Smirna 
tuturor 

primăva-

EloaretT- 
a fost semă- 
in treaga su- 

iar porumbul, 
fasolea — pe

- cooperativă 
au fost ex-

sămînta' pînă cel 
ne data de 18 aprilie. 
Acum toate eforturile 
sint concentrate pen
tru ca deficitul de ti
miditate din sol să nu 
se facă simt.it.
ga atenție fiind 
centrată asunra 
tatii pregătirii 
germinativ si 
tu lui-

La C.A.P. 
însămințarea 
culturilor de
ra se va incheia Pină 
Pe 16 aprilie, 
soarelui 
nată oe 
prafață. 
soia si
mai bine de 50 la sută 
din suprafețele prevă
zute Prin Plan. De 
mai bine de 10 ani. la 
această 
agricolă
peri menta te 
noi 
brizi 
cole.
turilor care și-au de
monstrat potențialul 
productiv a fost ex
tinsa in prodticție. Pe 
baza acestor rezultate, 
unitatea și-a propus 
ca în acest an toate 
terenurile ce urmează 
a fi insămințate cu 
cereale și plante teh
nice să fie 
in sistem

Aici, la

soiuri si hi
de plante aari-
Su praf a ta lo

cultivate 
intensiv.
Smirna,

Cadrele din comună siV

devreme,
anul trecut

acum, la început de 
pcilie, griul și 
se prezintă'in c 
ții de vegetație 
cele mai bune,

. pentru culturile 
șitoare fiecare solă 
fost pregătită cu exi
gență.

In ziua documentă
rii noastre se semă
nau porumbul si s'oia. 
Semințele erau încor
porate in sol Ia adin- 
cimea optimă. înain
tea tractoarelor care 
acționau la pregătirea 
terenului se aflau pes
te 300 de cooperatori, 
care, cu furci și gre
ble, stringeau ■ toate 
resturile vegetale. La 
C.A.P. Smirna, aceas
tă lucrare este trata- 
.tă ca făcînd parte in
tegrantă din tehnolo
gie.

Asemenea 
de muncă, 
răspu nderea 
sporirea rodniciei pă- 
mîntului pot fi întâl
nite în aceste zile in 
multe unităti 
din 
Iar 
mai 
cit 
ditii pentru a 
in acest an 
mari la toate culturile.

Mihai VISOIU 
corespondentul 
„Scînteii"

a-
orzul 

condi- 
din 
iar 

pră- 
a

ț

ț

ț

i

condițiile secetei 
excesive de anul tre
cut, C.A.P. Băilești a 
obținut cele mai mari 
producții agricole din 
județul Dolj. Un clasa
ment al direcției agri
cole județene situează 
ferma de cimp nr. 7, 
condusă, de inginera 
G h eorgh i I a Pă d u reții, 
a acestei cooperative 
agricole pe locul. I. 
Printre altele, aceasta 
fermă a obținut pro
ducții medii de 43 tone 
sfeclă de zăhar'la ha, 
13 800 
știuleți. 
cele 240 
cultură, 
parcele 
kg. ~

cel dinții muncitor a- 
gricol. Aici lucrează 3'3 
de femei, 8 bărbați... și 
ca șefa de fermă 9. Eu 
nu obișnuiește' să facă 
ceea ce fac unii șefi 
de ferme, care se scuză

tone porumb 
pe fiecare din 
ha aflate m 
iar pe unele 
chiar 18 000

Desigur. aceste 
producții sint obișnui
te, intr-un an agricol 
obișnuit. 'Numai că, 
anul trecut, in aceasta 
zonă nu a. plouat din 
primăvară' pină in 
toamnă, iar alte unităti 
agricole. unele chiar 
învecinate, au obținut 
producții nici la jumă
tatea celor înregistrate 
la această fermă. Ex- 
plicind „secretul" aces
tor rezultate. 
Tupangiu. 
le unității, 
că șefa de

acuzîndu-i pe alții : 
«ri-am făcut producții 
că nu au muncit cum 
trebuie cooperat orii». 
Ea pune umărul 
treabă. A pus mina, 
sapă, a lucrat cot 
cot. cu cooperatorii 
fertilizat, 
rea echipamei 
irigat, z i ua ș i- 
după un orar 
respectat".

Cu cit va.
urmă, am

la 
pe 
la 
la 

la schimb a- 
ntelor de 

noaptea, 
riguros

o...

sapa in mină arătind 
practic cooperatorilor 
cum se execută rigole
le de scurgere a apei 

. exces de pe ogoare.
„Aici urmează să pu
nem in brazdă soia, si 
dacă nu obținem în 
acest an 2 500 kg la ha 
înseamnă că diploma 
de inginer este
s i. n t p lă p a t a l a nia". n e 
spune șef/i fermei. Mai 
recent, am văzut-o fâ- 
cind o demonstrație 
oraclica mecanizatori
lor cum trebuie pregă
tit grădinărește tere
nul pentru insămința- 
rea porumbului in 
cultură intensivă. Am 
văzut o punind umă
rul. chiar la descărca
rea semințelor și in- 
g rășămi ntelor chi mi
ce. „Avem tot ce ne 
trebuie, mai ales oa
meni harnici* și pri
ce puți. pentru ca în a- 
cest an să obținem, pe 
cele 240 ha planificate, 
cile 20 000 kg știuleți 
la ha. t>i. cum vă spu
sei, țin ca diploma 
mea să fie... diplomă".

nă. Preocuparea pentru extinderea 
Ia scară industrială a noilor tehno
logii de creștere a factorului de re
cuperare a cuprins, practic. toate 
forțele urpane ale schelei. Au apă
rut meserii noi lingă cele de sondor, 
de. podar, de mecanic ori electri
cian. intilnind acum, compresoriști, 
fochiști, cei care exploatează caza- 
nele de abur dotate cu 7—8 comenzi 
mecanizate; avem laboranții de la 
cazanele de abur care veghează tot 
timpul ca apa care intră in cazane 
să fie cit mai pură, controlindu-i 
duritatea, PH-ul, corpurile străine. 
Se muncește mult, răspunderea este 
mare, pentru că orice greșeală în
seamnă mai puțin, țiței adus la su
prafață. ,

Schela de producție petrolieră din 
Moreni a devenit un vast șantier al 
cercetătorilor institutului de la Cim
pina.. care și-au mutat, ca să folosim 
o figură de stil, toate laboratoarele 
in cimp, la „gura" sondelor. Specia
liști ai Trustului de foraj extracție 
Boldești, in frunte eu directorul ge
neral,

monstrează șl astăzi nerăbdarea cu 
care, societățile capitaliste exlrăgeau 
țițeiul. Cele care nu mai dădeau ți
ței prin erupția naturală, deci cele 
care nu mai aveau debite convenabi
le, erau abandonate, se săpau altele 
și altele care să astimpere .„setea" 
de țiței. Directorul schelei de pro
ducție petrolieră din Moreni. dr. ing. 
Grigore Guțu. conduce de două de
cenii această unitate și de aproape 
trei decenii bate cu pasul zona de 
țiței a Morenilor. Te contaminează 
cu optimismul său, cu pasiunea cu 
care s-a angajat in aplicarea celor 
mai moderne tehnologii de extracție 
a țițeiului. 11 ascultăm :

„Ăm învățat in facultate, am În
vățat on viața de petrolist, ne-au lă
sat înaintașii noștri exemple care de
monstrau că ar fi aproape imposibil 
să scoți din zăcămint mai mulț de 
29—25 la sută din țițeiul care s-a 
adunat de milenii. Cind ni s-a cerut 
să ajungem cu factorul final de re
cuperare la 49 la sula si chiar să 
trecem de această „barieră", am 
crezul că esle practic imposibil. Ni

la „gura** sondelor 
decursul carierei lor 

țiței se aseamănă 
omul care se naște, 

crește, ajunge la maturitate și apoi,
inevitabil, îmbătrinește. Sonda ,.im- 
bătrinită** nu mai pompează „aurul 
negru” așa cum se intimpla atunci 
cind a tost pu.sâ in funcțiune, nu 
pentru că in adîncuri nu ar mai 
exista țiței, ci din cu lotul alte con
siderente. Ceea ce au întreprins spe
cialiștii noștri pentru evitarea aces
tui elect al „imbătrinirii” sondelor, 
cu deosebire in ultimul deceniu, re
prezintă o adevărată redescoperire a 
vechilor zăcăminte de țiței const de- . 
rate secătuite, o acțiune fără prece
dent in istoria petrolului românesc, 
de sporire a rezervelor de țiței ce 
poale fi extras, prin ceea ce spe
cialiștii numesc factorul final de re
cuperare

Din 
neral 
Nicolae 
aplicare un amplu program de creș- 

e a factorului final de recuperare 
țițeiului din zăcăminte 

baza unor tehnologii 
Ierni;, care au trecut de 
faza di' experimentare 
activitatea pe scară in

dustrială. cu efectele scon
tate in sporirea producției 
de țiței. Creșterea factoru
lui final de recuperare 
reprezintă în momentul ele 
față un obiectiv major -al 
preocupării specialiștilor, 
care fac eforturi pentru 
a menține în pompaj son
de ce extrag țiței de... 
sută de ani. Aprbape ca 
de conceput astăzi, după mai bine de 
un secol de exploatare a zăcăminte
lor. să mai scoți țiței fără a face apel 
la multitudinea metodelor moderne 
de Stimulare, de „împingere” a țițe
iului din ascunzișurile pămîntului 
spre „gura“ puțului de extracție. Di
rectorul Institutului de cercetări in 
domeniul petrolului și gazelor de la 
Cimpina, dr. ing. Gh. Aldea, apre
ciază că insăși noțiunea de factor 
final de recuperare trebuie reconsi
derată fiindcă, după cile s-a putut 
observa, in cei 9 ani care au 
cut de la inițierea amintitului 
gram, factorul 
in că departe de 
ni nd u-se să se 
final de 40 la 
1-990, prin aplicare 
de, iată că astăzi 
schele t 
chiar 55 la sulă. Experiența de Ia 
Supiacu de Bureau, spre exemplu, 
este unică în lume, atrăgind atenția 
multor specialiști din industria 
trolul'UÎ. Cu alte cuvinte, factorul 
nai de recuperare reprezintă un 
treg proces tehnologic executat 
fiecare sondă pentru a extrage 
mai mult țiței din zăcârnî.ntul 
pecțiv.

Pornind tocmai de la ideea că 
le procese tehnologice aplicate 
extracția țițeiului pot ‘ 
surse de' cea mai mare 
pentru sporirea .producției de titei* 
putem sublinia că, in esența .sa. fac
torul de ‘ recuperare este de fapt o 
amplă acțiune de modernizare cerută 
în acest' domeniu de activi la le. Iată, 
în acest sens, ci ți va parametri ai 
unei experiențe valoroase, cea a co
lectivului schelei de. producție petro- , 
lieră Moreni, unitate devenită etalon 
în domeniul creșterii factorului de 
recuperare a țițeiului din zăcăminte.

De aproape 9 decenii se extrage ți
ței la (Moreni, iar cele 35 de compa
nii străine, care și-au întins tentacu
lele pe timpurile din jurul orașului, 
scoteau în neștire „aurul negru”. 
Foarte multe sonde abandonate de-

tre- 
pro- 
estede recuperare 

a fi și final. Propu- 
rea.l i zeze u n fac tor 
sută pină in anul .

diverselor meto- 
ia tă că astăzi .s-a ajuns. în unele 

Ca acest factor să depășească

pe- 
1 fi- 

in- 
la 

cit 
rea

noi- 
in 

reprezenta 
importanță

se cerea, de fapt, să revoluționăm 
meseria noastră, să stabilim metode 
și mijloace 
zăcămintele 
rezerve din 
mult țiței.

Este oare 
imposibilul ? Ca să ajungi să extragi 
circa 40 la sulă și chiar mai mult din 
rezerva de țiței din adîncuri iți tre
buie tehnologie, îți trebuie instalații 
de suprafață dintre cele mai moder
ne. iți trebuie oameni entuziaști, pa
sionați. meseriași de mare calibru, 
îți trebuie mult, foarte mult curaj. 
Știu că vom avea tot ceea re ne tre
buie. Cînd s-a pus problema gene
ratoarelor de abur, am apelat la 
specialiștii Combinatului de utilaj 
greu din Cluj-Napoca și pot spune 
că in momentul de față avem utilaje 
de mare tehnicitate cu care fabricam 
zilnic 2 000 tone de abur pe caro-1 
injectăm in subteran, - aduci nd u-ne 
la suprafață țițeiul. Avem și oameni 
minunați, care au învățat să stăpî- 
nească noile tehnologii, deci putem 
face astfel ca și copiii și nepoții noș
tri să aibă ce lucra la sondele din 
Moreni. Am vizitat recent o** sondă 
abandonată cu aproape patru decenii 
in urmă. Apelînd la una din noile 
tehnologii bine puse la punct de cer
cetătorii institutului nostru de la' 
Cimpina, am avut surpriza să scoa
tem 8—10 tone la zi. ceea ce 
întărit convingerea că putem 
chiar mai mult. Țițeiul nostru 

salcim. Evident, nu mă 
și la parfum, ci la vis- 

Poate că tocmai de 
și o astfel de compara- 

cercetătorii și • specialiștii sche-

• ne-a 
reuși 
este

ing. Constantin Aklescu. spe
cialiști ai Ministerului Pe
trolului. cu toții șe află la 
schela din Moroni pentru 
a găsi căile prrfl* care să 
se umple rezervoarele.

„Ceea ce realizăm acum 
la Scară industrială la Mo- 
rem — ne spune directorul 
general al trustului, ing. 
Constantin Aid eseu — am 
extins și la celelalte sche
le de producție petrolieră 
din cadrul Trustului. La 
Berea și Băicoi facem in- 
abur, folosind experiența dejecțil cu _ . , _

la Moreni, iar la Boldești și Berea 
vnm generaliza procesul de injecție 
cu gaze ca metode de bază penlru 
creșterea rezervelor de titei din^ză- 
căminle. Am putea spune că 
reni s-a creat o adevărată 
stFipînindu-se foarte bine 
logia injecției cu abur 
ar li lipsit de interes < 
nisterul Petrolului să organizeze aici 
o inițiere a specialiștilor din. celelal
te schele din țară unde această teh
nologie poate să dea rezultate. Așa 
cum la Supiacu de Barcău combus- 
tia subterană a înregistrat cu adevă
rat producții spectaculoase în extrac
ția de țiței, tot așa la Moreni injec
ția cu abur este in măsură să ne 
ofere mari sporuri de producție. I*a 
fel de bună este experiența de la 
Moreni in irit reținerea celor aprbape 
300 de sonde de injecție, fiindcă a- 
gentul termic impune tocmai o mare 
grijă în întreținerea si exploatarea 
acestor sonde echipate și îngrijite' 
intr-un mod cu totul deosebit. Ceea 
ce întreprindem Ia schela din Mo
roni și vom extinde în celelalte uni- > 
tați din cadrul trustului efcte . răs
punsul nostru ferm, de profundă an
gajare comunistă, de a revoluționa 
activitatea din industria petrolului, 
de a fa<e totul pentru lărgirea bazei 
de materii prime, in esență, de a da 
țării cit mai mult țiței”.

Oamenii schelei din Moreni au fă
cut ca prin munca lor. prin neobosi
te căutări și inventivitate să dea 
o nouă tinerețe sondelor care de pes
te opt decenii scot,din 
pămîntului 
rui schelei, 
ține să 
ța activității 
rului de recuperare, ca o modalitate 
tehnică modernă, remarcind că mai 
mult de 30 la sută din producția de 
țiței a schelei .se datorează procese
lor tehnologice actuale. Este un pteț 
bun, care justifică volumul mare de 
muncă, de inteligență și de pasiune.

ca mierea de 
refer la gust 
cozi ta tea ei. 
aceea, făcînd 
tie, 
lei care au pus la punct tehnologiile 
au găsit pentru fiecare sondf 

„medicamentul” 
cel mai adecvat...”

La Moreni se aplică la 12 zăcămin
te aproape toate tehnologiile de creș
tere a factorului de recuperare, în
cepi nd cu cele devenite clasice — 
injecțiile cu apă și gaze — și con- 
tinuind cu cele relativ noi. procesele 
termice. — injecțiile cu abur, ciclice 
și continue, ca și combustia subtera-

cotloanele 
„aurul negru". Directo- 
dr. ing. Grigore Guțu, 
sublinieze importan- 

de creștere a' facto-
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ki nivelul unități- 
care știu să con- 
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In toate unitățile agricole din ju
dețul Mehedinți campania agricolă 
se desfășoară in prezent pe un front 
larg. Excesul de umiditate, care s-a 
menținut pe însemnate suprafețe de 
teren, a făcut ca o serie de lucrări 
să fie intirziate. Pentru a se recu
pera răminerea in -urmă, accentul 
se pune pretutindeni pe buna orga
nizare a muncii și creșterea randa
mentului pe fiecare utilaj. Dumini
că ne-am aflat pe tot parcursul zi
lei in mai multe unități din 
de cimpie a județului.

La cooperativa agricolă din 
Mare, munca se desfășoară în 
susținui. $efa fermei de cimp
Gheorghița Popescu, urmărea 
ater)ție calitatea lucrărilor de semă
nat. De la volanul unui tractdr co
boară Stelian Voicu. primarul comu
nei. Primarul, președintele coopera
tivei, ca și celelalte cadre din co
mună muncesc cot la cot cu oa
menii aflați la cimp.

Cooperatorii din Vrata și-au orga
nizat in așa fel activitatea incit se 
știe precis pe fiecare om și pe fie
care mașină ce volum de lucrări se 
realizează zilnic. Peste 100 de coo
peratori, in frunte cu președintele 
unității. Constantin Moraru, grăbeau 
plantarea verzei timpurii in cimp. 
Ajungdm acolo unde se insămințau 
ultimele 10 ha cu sfeclă de zahăr. 
Patul germinativ se pregătește ca la 
carte. Pentru că și inginera-șefă a 
unității. Gheorghița Rus. nu admite 
nici cele mai mici abateri de la teh
nologia de lucru stabilită. De dumi
nică forțele s-au concentrat în cea 
mai mare parte pe solele repartizate 
culturii porumbului.

Cooperatorii și mecanizatorii din 
Drincea — unitate de pe raza con
siliului unic Recea — au reușit să 
se încadreze în timpul optim cu toa
te lucrările. Cum anume ? „Pentru 
a da o mină de ajutor mecaniza
torilor — ne spune Nicu Ciocan, in- 
ginerul-șef al unității — atit eu. 
președintele unității, șeful secției de 
mecanizare, .tehnicianul cu irigațiile 
și șefii de ferme am luat in primi
re cite un tractor. Și lucrăm din zori 
pină-n seară la pregătirea terenu-

lui. In felul acesta am reușit să or
ganizăm și schimbul doi de noapte. 
Pină acum am insămînțat furajele, 
arpagicul, floarea-soarelui și sfecla 
de zahăr și lucrăm din plin la se
mănatul porumbului’*.

Reținem de altfel că in unitățile 
din acest consiliu unic schimbul de 
noapte s-a organizat pe 56 de trac
toare. Cadrele de..............................
lor și combnelor, 
ducă tractorul, au 
nică de muncă.

Astfel de exemple în organizarea 
muncii -trebuie grabnic urmate și de 
către unitățile de ne raza consiliilor 
unice Bicleș. Strehaia, Pruniso'r si 
Devesel. unde semănatul culturilor 
este mult intirziat.

Vlrqilfu TATARU 
corespondentul „Scînteiî

în 1975, 
agricolă Sâlcud, 
județul Mureș înregis
tra cele mai slabe 
zultate 
nane iar e 
Mureș, 
medii la 
kg la gnu, 1 898 kg la 
porii mb și... 5 011 kg la 
sfecla de zahăr.

— O să vedem 
ce-o să facă acest 
nerel — spuneau 
in toamna acelui 
cind Nicolae 
proiispăt absolvent 
1 nstitutului agronomi 
din Cluj-Napoca, de 
vgnea inginer-șef : 
unității. Și ,,tinerelul 
nu s-a lăsat impresio
nat de vocile care ii 
și hotărî seră insucce
sul și nici copleșit 
numeroasele 
me, destul 
soluționat.

A trebuit 
numai cu 
buruienilor 
și a pirului. îndeosebi 
care infestaseră pă- 
m intui), ci și cu unele 
mentalități chiar moi 
rele decit. buruienile.

— Cum ?
șz reușind, cred.
fac pe oameni să în
țeleagă, lsăi fie con
vinși că fărjt lucrări 
agricole făcute la timp

noi.

și de calitate, asigu
rarea' unor densități 
mari la semănat și 
fără preocuparea, con
tinuă de a executa an 
de an lucrări de „în
sănătoșire" a pămi fi
tului. producțiile mari 
sint de neconceput.

■ Cea mai competen
tă și ' obiectivă apre
ciere a modului

care a lucrat o consti
tuie faptele . producția 
medie de griu a cres
cut de la 1 (145 kg în 
1975 la 4 193 kg in 1985; 
cea de porumb — de 
la 1 898 kg la 5 207 kg, 
iar cea de sfeclă — de 
la hamal.5 011 kg la 
peste 33 000 kg. coope
rativa agricolă oca- 
pind, iii anul prece
dent, locul II pe-județ 
la porumb si locul I 
pe C.U.A.S.C. Iernat 
tă toate culturile.

— hi acest an — 
continuă Nicolae Șoș 
— ne-am pregătit și 
am executat ■ lucrări 
„ca la carte". Dreol, 
care, cuvîntul nostru 
de ordine este nu 
numai de a depăși 
60 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar, dar și 
să concurăm C.A.P. 
Șăulia de Cimpie, Mu
reșeni ș.a. la 
culturile.

Mult succes !
Gheorqhe 
GIURGIU 
corespondentul 
„Scinteii

Orientare fermă spre accentuarea
dezvoltării intensive a industriei

(Urmare din pag. I)
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Schimbul de noapte. Pen,ru arâh,rpa se* 
mănatului. în unitățile agricole din consiliul agroin
dustrial Birlnd se lucrează s< noaptea la pregătirea 
patului germinativ. In cele done terme ale C.A.P. Pe- 
rieni. la lumina farurilor. 11 tractoare discuiesc noapte 
de noapte terenul. ..Timpul este înaintat, ziua e mare., 
iar semănătorile nu aveau front de lucru — ne spune 
Ion Cazaca. Inginerul-sef al cooperativei. De aceea, am 
organizat un schimb de noapte, pregătind zilnic in 
plus cite 120 hectare. Și încă un. lucru bun. Discuim 
numai perpendicular pe arătură si realizăm o lucrare 
de foarte bună calitate. în. acest fel am putut termina 
repede însămințarea culturilor din prima epocă pe 
480 hectare". (Petru Neeula, corespondentul „Scinteii").

Taberele de cimp. Tobe’-eZ« •« casele de cimv 
organizate im multe unități agricole din județul Ia
lomița contribuie la buna desfășurare a lucrărilor 
agricole. Aflate la 7-8 km de sat sau la distanțe mai 
mari, ele au cite 3-4 încăperi, cum sint cele din. uni
tățile consiliilor agroindustriale Girbovt, Cosimbești, 
Movila și Grivița. Altele sint simple corturi sau auto
buze casate, amenajate pentru a oferi condiții de o.dih-

“1
na mecanizatorilor care lucrează in schimburi prelun
gite sau de noapte. Tot la casele și taberele de cimp 
se găsesc și atelierele mobile. La lăsarea lucrului, sau 
in timpul cind se tace predarea-preluarea tractoarelor 
de către mecanizatorii care muncesc în două schimburi, 
mecanicii de atelier verifică și reglează utilajele. 
(Minai Vișoiu, corespondentul „Scinteii").

Legume timpurii în... august ? Jn aceasta 
primăvară, la C.A.P. Puiești. județul Vîlcea, urmează 
să se planteze o însemnată suprafață cu legume tim
purii. De plantat, mai ales varza timpurie, ar planta 
cooperatorii de aici chiar de astăzi, dar nu au răsaduri. 
De ce 1 Producerea răsadurilor a intirziat. Din nou — 
de ce ? Pentru că în loc să se amenajeze răsadnițe 
(cooperativa agricolă are un efectiv de peste 750 bo
vine, deci și gunoi de grajd), s-a recurs la o metodă 
costisitoare : producerea răsadului in solarii. Or. in 
astfel de condiții, semințele au germinat cu multă in- 
tirziere. ceea ce va face ca răsadurile să fie bune 
pentru plantat in cimp abia in luna mai. Să mai vor
bim atunci de ce legumele timpurii vor ieși pe piață 
abia în... august ? (Ion Stanciu, corespondentul „Sein-, 
teii").
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ga ni zării și modernizare 
în întreprinderi. Este o 
însemnătate națională, 
conducerea partidului.
in curs de desfășurare în numeroase 
întreprinderi. După cum s-a subli
niat la plenara C.C. al P.C.R.. pină 
la 15 aprilie trebuie să se definiti
veze programele de măsuri elabora
te in acest sens in întreprinderi, 
pentru ca, practic, din luna mai, să 
se treacă peste lot la aplicarea lor.

' Evident, așa cum s-a arătat la 
plenară, în cadrul acestei acțiuni ro
lul hotăritor îl au aplicarea largă a 
noilor tehnologii. introducerea de 
noi mașini de inalt,ă productivitate, 
extinderea mecanizării, automatiză
rii, electronizării și robotizării pro
ducției. organizarea judicioasă a 
fluxurilor tehnologice, ridicarea ca
lificării tehnico-profesionale a oa
menilor. Dar tot atit de importantă 
este perfecționarea sistemului de 
normare a personalului muncitor pe 
categorii, pornindu-se de la necesi
tatea reducerii personalului auxiliar 
și neproductiv, stâbiljndu-se noi in
dicatori, noi norme in această pri
vință și îndrumind activitatea oa
menilor muncii spre producție, spre 
creația materială și științifică, adică 
spre, sectoarele unde se creează cu 
adevărat bunurile materiale, avuția 
națională. „Nu se poate vorbi de o 
economie modernă, de revoluția teh- 
nico-științifică, de dezvoltare inten
sivă tară o bună organizare și nor
mare a muncii in toate sectoarele 
de activitate — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la plenară. 
Aceasta constituie problema hotări- 
toare !**.

De bună seamă, strîns legată de 
măsurile de perfecționare a organi
zării producției și a normării mun
cii, de exigențele accentuării laturi
lor calitative, de eficiență ale creș
terii economice și de cerințele per
fecționării mecanismului economico- 
financiar este aplicarea fermă a for
melor 
acord 
toate
toate
reglementări cuprinse in Legea pri
vind retribuirea in acord global și 
in acord direct a personalului mun
citor*— dezbătută și adoptată la re
centa sesiune a Marii Adunări Na
ționale — 
oamenilor 
legate de

a producției 
acțiune de 
inițiată de 

care se allă

s-a

l

de retribuire a muncii in 
global și in acord direct la 
categoriile de personal și pe 

treptele ierarhice. Prin noile

veniturile individuale ale 
muncii sînt și mai strîns 
îndeplinirea sarcinilor de

plan, de realizarea producției fizice 
în structura sortimentală planificată 
șî a producției destinate exportului, 
de creșterea ponderii produselor de 
calitate superioară și reducerea con
sumurilor specifice normate de ma
terii prime, materiale, combustibili 
și energie, de sporirea productivi
tății muncii și a eficienței econo
mice.

Este cit se poate de evident că in 
accentuarea laturilor intensive, de 
eficiență ale dezvoltării industriei, 
un rol important îl are aplicarea 
neabătută in toate unitățile a prin
cipiilor noului mecanism econumieo- 
financiar. ale autocondueerii munci
torești și autogestiunii. In această 
privință, așa cum s-a subliniat la 
plenară, deosebit de important este 
ca absolut toate întreprinderile in
dustriale să funcționeze pe princi
piul bugetului de venituri și chel
tuieli și să-și acopere intr-o măsu
ră tot mai mare — și unde este po
sibil, în întregime — cheltuielile din 
veniturile proprii, fără să mai ape
leze la credite. Prezintă de aseme
nea o mare însemnătate îmbunătă
țirile aduse recent noului mecanism 
economico-financiar, în sensul creș
terii răspunderii materiale indivi
duale și colective a cadrelor de con
ducere. a consiliilor de conducere și 
a tuturor oamenilor muncii din în
treprinderi pentru gospodărirea cu

maximă eficiență a părții din avuția 
națională încredințate de societate 
spre administrare și dezvoltare.

Dezvoltarea dinamică .și intensivă 
a tuturor ramurilor industriei coint 

. stituie un obiectiv cutezător, funda
mental al actualului cincinal. Toc
mai de aceea, este de datoria orga
nizațiilor de partid din întreprin
deri ca, prin desfășurarea unei ac
tivități politico-educative concrete, 
cit mai convingătoare, să explice 
aprofundat oamenilor muncii rațiu
nea și sensul major al orientărilor 
și sarcinilor formulate de secretarul 
general al partidului in vederea a- 
tingerii acestui obiectiv, să mobili
zeze puternic energiile și capacită
țile creatoare ale tuturor muncito
rilor și specialiștilor pentru realiza
rea ritmică, integrală a producției 
planificate și a celei prevăzute in 
programul suplimentar pe acest an, 
acordmdu-se prioritate producției 
destinate exportului, pentru ridica
rea întregii activități economice Ia 
un nivel superior de calitate și efi
ciență. Aceasta este in interesul dez
voltării industriei in ritmurile stabi
lite pe acest an. al creșterii mai ra
pide a venitului național, a avuției 
întregii societăți, al dezvoltării con
tinue a proprietății socialiste — te
melia trainică și sigură a progresu- 

necontenit allui economi co-soci al 
patriei noastre.

GORJ : Cantități suplimentare de cărbune energetic
Mobilizîndu-se exemplar pentru 

punerea in valoare a potențialului 
tehnic și uman de care dispun, 
numeroase colective de muncă din 
bazinul carbonifer al Goriului. În
deosebi din minele sublerane. au 
asigurat extragerea și livrarea rit
mică a unor însemnate cantități 
de cărbune, compensînd o parte 
din restantele cumulate m perioa
dele cu condiții de lucru nefavo
rabile in marile cariere de lignit. 
Punind accent pe creșterea viteze
lor de avansare in abataje, pre
gătirea din timp a fronturilor de 
lucru și folosirea cu indici supe
riori a complexelor mecanizate de 
tăiere, susținere și transport, co
lectivele de muncă din 6 unităti 
ale Combinatului minier Motru — 
Leurda. Horăști, Mătăsari, Teho- 
mir. Lupoaia și Ploștina — și-au 
depășit lună de lună sarcinile de 
plan, realizînd în primul trimestru 
o producție suplimentară de peste

100 000 tone lignit. în același spi
rit de angajare și răspundere mun
citorească au actional și oamenii 
muncii din cadrul întreprinderii 
miniere Lirdari. care au extras in 
plus, in aceeași perioadă, o canti
tate de 46 000 tone cărbune. O dată 
cu îmbunătățirea timpului. alte 
colective de mineri, intre care cele 
de la cariera Tismana I. micro-' 
carierele Pinoasa și Seciuri-Ruget, 
minele Fărcășești și Motru-Vest 
au sporit randamentul activității 
de extracție, realizînd în cursul 
lunii martie o producție supli
mentară de peste 150 000 tone lig
nit. în prezent se depun efor
turi stăruitoare pentru folosirea la 
indici superiori a complexelor me
canizate din toate minele și carie
rele pentru creșterea cantităților 
de cărbune livrate termocentrale
lor tării. (Dumitru Prună, cores
pondentul „Scînteiî").

simt.it
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Angajarea militantă 

a eroului literar
Printre procesele mo

mentului literar actual, 
schimbarea de statut a 
personajului exprimă mai 
mult decît apropierea 
de realitate a creației 
— deși. neîndoios. si 
acesta este unul din as
pectele notabile ale noțiu
nii de „om nou". In prin
cipal, literatura contempo
rană deplasează centrul 
de greutate de la eveni
ment la erou ca făptuitor 
al actelor de muncă, de 
trăire, de angajare. In 
perspectiva unui atare a- 
dev&r estetic, dar In egală 
măsură și socio-moral, în- 
lăuntrul narațiunii, al di
namicii narative, persona
jul descifrează conjuncția 
destinului său cu însăși 
dinamica realului, a evo
luției societății de azi. 
Formula definește o stare 
de sensibilitate, o stare de 
spirit egal de îndreptățire 
6ă prevadă spre ce zări se 
deschide acțiunea epică, 
încununată pe drept de o 
schimbare de optică. Pen
tru că este la mijloc o 
schimbare de optică. Una 
radicală, cu accent pe su
premația idealului.

Istoria literară a înre
gistrat pentru un amplu 
capitol al realismului nos
tru critic contribuțiile a- 
celor .prozatori care, în 
respectul autenticității, pe 
măsura unei lucidități fără 
ascunzișuri, ne-au evocat 
tîrgurile unde nu se în- 
timpla nimic. De la Mi
hail Sadoveanu și I. Al. 
Brătescu-Voinești pînă la 
Cezar Petrescu, sau mai 
recent Paul Georgescu, 
preocuparea față de psi
hologia lîncezelii nu a în
cetat să exemplifice o 
realitate de fapt a unor 
vremuri demult apuse. A 
lîncezi însemna, totodată, 
a rata un vis, a trăi fără 
țel, a te introspecta 
într-un gol de speranțe, 
primejdios pînă la anihi
lare.

încetinită, ca șl cum un 
mecanism dereglat preci
pită însuși ritmul lumii 
crepusculare, povestea a- 
cestor destine a corespuns 
cu cea a universului gene
rat de Inerție, de compro
mis dureros. Cînd a obser
vat procesul, E. Lovinescu 
l-a pus pe seama alegerii 
unor exponențl sentimen
tali, dezadaptați la cerin
țele clipei. Cu moșieri 
pllngăreți, fete bătrine, 
cucoane bovarice și tineri 
deprimați, literatura an
tebelică nu putea decît să 
alunece în prozaic, in li
rism minor, in confesivul 
devltallzat Această afir
mație nu cuprinde in ori
zonturile ei, se înțelege.

opera majoră a unor scri
itori cu o puternică înzes
trare, cum a fost marele 
Sadoveanu. De altfel, nu 
bovarismul sau sentimen
talismul excesiv purtau 
vina acelui romantism mi
nor. Identificarea pleca 
dintr-un determinism dic
tat de o realitate sufo
cantă care, departe de a 
naște oameni-eroi, sărăcea 
personalitatea acestora, le 
punea plumb in aripi, 
transforma prezența lor 
într-o absență.

Cind istoria națională a 
cunoscut marile înnoiri de 
după Eliberare, mai ales 
cele de după Congresul al 
IX-Iea, resurecția perso
najului a primit cea mai 
convingătoare explicație. 
S-a dovedit că, acolo unde 
lucrează acțiunea transfor-

pe firul evenimentelor, 
în convergență revoluțio
nară s-a modificat, o dată 
cu fizionomia personaju
lui. rolul jucat de el ca 
expresie a trecerii de la 
societatea închisă la so
cietatea în schimbare. El 
valorifică mai ales natura 
ofensivă a argumentelor 
individuale, argumente a- 
fective, profesionale, po
litice, ideologice.

Decantările ce intervin 
au un caracter profund 
umanist, experiența per
sonajului se transformă in 
acțiune- In conștiința ci
titorului, chiar și contra
dicțiile se desfășoară ca 
parte dintr-un întreg dă
ruit cauzei. Integrarea In 
destinul general vine ca 
un semn că media umană 
lucrează acum pentru a

OPINII

matoare • societății, nici 
individul nu rămîne deo
parte. Ar fi fost și ne
firesc, de vreme ce legi
timitatea transformărilor 
profunde se regăsește în 
suma învățămintelor pro
puse celor care li se aso
ciază pentru a le duce 
mai departe. Este, in acest 
proces incisiv și decisiv, 
dreptul conferit persona
jului să-și reveleze dimen
siunile active, forța de re
acție la destinul obștii. 
Tot ce trecea drept perso
nal devine comunitar. în 
matca asumării responsa
bile a epocii atrage aten
ția nevoia de participare. 
Ea se dezvoltă sub sem
nul gîndirii, a filozofiei de 
viață în scrisul lui D.R. 
Popescu și Platon Pardău, 
al lui Dumitru Popescu și 
Fănuș Neagu, al lui Eugen 
Barbu si Constantin Toiu, 
al lui Ion Lăncrănian și 
Dinu Săraru. al lui Paul 
Anghel si Fr. Păcurariu, 
al lui Ion Brad sau G. Bă- 
lăiță. De bună seamă, refe
ririle se pot extinde și la 
alți autori ; mă opresc nu
mai din rațiuni de spațiu.

Nu e de neglijat cum a 
absorbit portretul — veri
tabilă oglindă a peisajului 
interior — mutația discu
tată. In locul unor trăsă
turi ale disperării* nepu
tinței sau resemnării — 
personajul activ, viu, pri
mește, în cele mai va
loroase creații literare 
contemporane sigiliul rea
lizării de sine. Indiscuta
bil, viziunea despre insul 
bovaric aparține unei psi
hologii alternînd între hi
meric și mizantropie. Cînd 
ambianța socială a trecut.

Înlocui temperamentele 
solitare, enigmatice, dez
amăgite* cu acele caracte
re activizate de viața so
cietății. Cind procesul is
toric de edificare a lumii 
eliberate de exploatare a 
făcut anacronic „omul de 
prisos", cel strivit de pro- 
pria-i revoltă sterilă, de 
propria-i pasivitate, in 
conștiința de ansamblu a 
colectivității a prins ră
dăcini o înțelegere supe
rioară a conduitei indivi
duale. Este suficient să ne 
gîndim la atîtea naturi 
concentrate și sincere care 
au, în romanul românesc 
contemporan, un sentiment 
al prezentului. Al prezen
ței diferențiate de însăși 
varietatea psihologiilor.

Țîru din romanul „Ore 
de dimineață" (una din 
primele cărți semnate de 
Platon Pardău), Dumitru 
Dumitru din „Dragostea 
și Revoluția", creație a lui 
Dinu Săraru, Tică Dună- 
rințu, cu imensele lui pu
teri sufletești din ciclul 
romanesc al lui Dumitru 
Radu Popescu, Chirii Me- 
rișor, intelectualul educat 
în respectul propriei li
bertăți din „Galeria cu 
viță sălbatică" al lut 
Const. Toiu, Ilie Chin- 
driș din „Intervalul" lui 
Al. Ivasiuc sînt numai 
cîteva din personajele unei 
vaste galerii de individua
lități memorabile. Ele 
întrupează, prin maniera 
de a trăi, o perspectivă 
de adîncime, Ișl canali
zează existența spre un 
țel, nu abdică dacă nu-1 
ating, se mobilizează, une
ori se șl sacrifică pentru 
că se recunosc în el.

Sînt foarte puțini cei 
care in scrisul de azi ne
socotesc o cerință de prim 
ordin, cel care simplifică 
paleta de nuanțe organi
zate in jurul energetis
mului convins. Sint, in 
schimb, tot mai numeroși 
autorii care dau sens sub
stanței psihologice, nevoii 
de angajament a persona
jului literar. Distingem în 
acest impuls, niciodată 
gratuit, multitudinea de 
motivații desprinsă din 
realitatea socialistă. Ce să 
facă intr-un prezent di
namic un ins dezarmat, 
amortit, cind in jurul său 
se deschid supapele pen
tru a da curs marilor a- 
firmări ? Firește, de-ar fi 
numai imaginativă și tot 
găsim pentru personajul de 
acțiune un loc proeminent 
în orizontul , comunității 
de scop. Dar se revelează 
că la mijloc nu este doar o 
simplă înclinație a fante
ziei : în toate comparti
mentele el realitatea aces
tor zile pornește și se des
chide oamenilor care au 
simțul complexității vieții, 
în stare să se sprijine pe 
vitalitatea acesteia. Tre
cerea lor de la un concret 
personal, elastic extins la 
moralitatea.de grup și de 
interese asumate se ma
nifestă în modul cu care 
învestesc lumea lor cu va
lorile colectivității, lăr- 
gindu-i orizontul și spo- 
rind-o prin construcția de 
sine. A fi activ devine a 
fi eficient psihologic, etic, 
profesional- Cu alte cu
vinte, cum se și exprimă 
undeva arhitecta Alexan
dra Rudeanu din „Dra
gostea și Revoluția", sîn- 
tem înscriși într-o bătălie, 
confruntați cu nevoia de 
a construi, de a privi spre 
viitor in numele drumului 
cu care ne-am contopit. 
Numai o simbioză esen
țială conferă opțiunii per
fectă credibilitate. Iată, 
schimbarea de optică ce 
a dat în anii din urmă 
noul său rol personajului 
literar și strălucire facul
tății de a fi purtător de 
cuvînt în domeniile care 
îi reclamă intervenția. De 
a fi, prin dezvoltări suc
cesive, martor și părtaș. 
Glasul înțelept și brațul 
harnic al unei unice înțe
legeri.

Ceea ce se petrece în-
lăuntrul său corespunde 
cu realitatea din care își 
hrănește zestrea spirituală. 
Și pe care fluența realu
lui, a dinamicii sociale și
politice o ratifică pe mă
sura exemplarei sala e-
fervescen țe-
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Caso tineretului din lași Foto ; Gh. Vințilă

Valori artistice în universul muncii
Inimosul actor Victor Moldovan 
de la Naționalul bucureștean, ea 
înseamnă o repetată opțiune pen
tru acele piese care provoacă son
dajul de conștiință, dialogul cu eul 
profund. Acum trei ani, cînd i-am 
cunoscut Ia o ediție a Festivalului 
teatral „Masca", suportul dezbate
rii morale îl asigurase piesa „Pli
ne și circ" de Aurel Storin. Deloc 
stînjeniți, artiștii amatori puneau 
în ecuație cîteva mari adevăruri 
ale socialismului : nevoia de pro
bitate, de inițiativă, de răspundere 
asumată conștient, fără o retorică 
demagogică. Același nucleu de iu
bitori ai artpi dramatice (compus 
între alții de inginera Liliana Fur- 
du, economistul Adrian Ciucă, teh
nicianul Ion Iordache) a interpre
tat mai deunăzi, în cadrul celei 
de-a IV-a ediții a festivalului 
menționat, o piesă construită tot 
pe confruntări etice : „Furnici" de 
Aldo Nicolaj. Spectacolul a fost 
distins cu marele premiu pentru 
realizarea scenică și interpretare.

Nobila 
misiune 

a interpretului
Dacă, din curiozitate, pentru un 

opus celebru, s-ar calcula numărul 
prezentărilor în public, adică numă
rul interpretărilor intr-o tară, in
tr-un continent, în lume... cifra 
finală ar fi astronomică. Se poate 
auzi insă întrebarea : „Cui i-ar 
folosi" ? sau „La ce ar folosi răs
punsul" ? Oricum, un răspuns exact 
greu s-ar stabili ; totuși, dacă ar fi 
enunțat, atunci, o dată mai mult, 
am putea să ne imaginăm lunga 
călătorie a capodoperelor peste ani, 
peste vreme, luminînd și bucurînd 
milioane de inimi ; tinerețea unor 
opusuri fără bâtrinete care, prin 
graiul unor mari maeștri (virtuozi 
pianiști, violoniști..., voci de renu
me. baghete de marcă) în sute de 
variante — cite înțelesuri poate 
avea perfecțiunea ?! — este dăruită 
oamenilor. Pențru că este vorba 'de 
nobila misiune a interpreților de a 
aduce în prim-plan valorile muzicii, 
dezvăluindu-le sensul. conținutul 
ideatic, filozofic, de rolul lor de a 
stimula condeiele de talent, de a 
demonstra generațiilor mai tinere 
ce înseamnă măiestrie interpreta
tivă, atitudine morală, civică, patrio
tică, privind lansarea capodoperelor 
literaturii naționale in circuitul vie
ții muzicale de pretutindeni... Să ne 
gîndim la substanțiala discografie 
românească a unui maestru al pia
nisticii contemporane — Valentin 
Gheorghiu — la paginile enesciene 
(Suita „Impresii dif> copilărie". 
Sonata a IlI-a ..in caracter Dopular 
românesc" — alături de violonistul 
Ștefan Gheorghiu, cele Șapte lieduri 
pe versuri de Clement Marot — 
avindu-l partener pe Dan Iordă- 
chescu, cvintetul cu pian, cvartetul 
cu pian etc.), lucrări de Paul Con
stan tinescu, Pascal Bentoiu sau 
semnate chiar de Valentin Gheor
ghiu ; sau la nenumăratele sale 
turnee internaționale în care a făcut 
să strălucească arta interpretativă 
românească, fiind considerat un 
maestru al desfășurărilor romantice 
(Schumann, Liszt. Chopin. Grieg, 
Rahmaninov, Mendelsohn-Barthol- 
dy) ; la datele cîntului său. întîlni-

Pentru o Istorie culturală a car
tierului bucureștean Militari nu 
trebuie să cobori prea departe Ir» 
timp. Se știe, vechii edili n-au 
fost aici deloc generoși. După 
„Leul" impozant de bronz, flancat 
de cîteva clădiri austere, azi inge
nios întinerite, urbanismul se a- 
daptase ..zborului jos". Acest 
peisaj nu prea dispăruse in 1970, 
cînd semnatarul acestor rînduri în
cerca o primă experiență de om 
al locurilor. Peste numai cîțiva ani 
tabloul se schimbase brusc. Blocuri 
masive, atrăgătoare totuși prin jo
cul inteligent al volumelor și cu
lorilor, mărgineau fosta stradă 
care devenea, iată, bulevard. Prin- 
tr-un elan gospodăresc firesc noii 
condiții edilitare, oamenii au ni
velat colinele și așa a apărut lingă 
calea ferată o cîmpie nouă, culti
vată palmă cu palmă, cu o fante
zie de grădinar olandez. Mai acum 
șapte-opt ani, în preajma ei s-au 
săpat fundații adinei și s-au ridi
cat schele înalte. Cînd am aflat 
destinația viitoru
lui edificiu, ges
tul mi 6-a părut 
simbolic : cultura 
își înfigea rădă
cini viguroase,
dar aspira concomitent spre un cer 
spiritual pur, cu aer proaspăt. O 
dată încheiată treaba constructo
rilor, schelele au fost îndepărtate, 
iar pe fațadă a fost prins cu grijă 
documentul de identitate al clădi
rii : Clubul I.C.T.B.

O construcție tinără, pentru oa
meni tineri, fiindcă vechea APACA 
numără azi peste 15 000 de oameni 
ai muncii, a căror vîrstă se numă
ră în trei sferturi din cazuri cu 
cifra 2 în față. Lor li se adaugă 
adolescenții de la liceul din veci
nătate, studențl al modernei Poli
tehnici de vizavi, alți tineri mun
citori de pe noua platformă in
dustrială, aaică acele personalități 
in formare — cu o curiozitate și o 
sete de cultură Imense ! — car.e 
adunate și definite Intr-un singur 
cuvînt se numesc Public. Se 
discută viu. cu aprinderea 
vîrstei. Iar gesturile poartă în 
dezinvoltura si siguranța lor 
amprenta unei îndelungate fa
miliarizări cu locul. Care e su
portul ei ? — ești tentat să te în
trebi imediat. Directoarea clubu
lui. Livia Pintilie, ea însăși apro
piată ca vîrstă și spirit de preo
cupările tinereții, încerca nu de
mult o explicație :

— Există un interes real pentru 
tot ceea ce este legat de perfecțio
narea umană. Iar rezultatele acti
vității politico-educative se reflec
tă în muncă, în producție, în creș
terea necontenită a succeselor eco
nomice. Nu înseamnă, desigur, că 
s-a făcut totul, că nu mai avem 
nimic de corectat, de completat. 
Dimpotrivă, credem că împlinirile 
noastre trebuie să fie temeiul al
tor obiective, mereu mai înalte, 
mereu mai ambițioase.

Tradusă în activități de zi cu zi. 
noțiunea de „perfecționare umană" 
se concretizează într-o mulțime de 
Ipostaze. Pentr,u membrii formației 
de teatru „dirijate" statornic de

iar tinerii actori Leona Iancu, Ale
xandrina Filip și Marian Gheneo 
au primit, la rîndu-le, premiul I 
pentru evoluția lor scenică. f

Spre măsura nobilă a artei tind 
și membrii cenaclului literar „Am- 
fion" condus de bibliotecarul șl 
poetul dotat, sensibil, care este Va- 
sile Bardan. Legendarul construc
tor, nemurit (ne aducem aminte 
cu emoție !) și de Nichita Stănes- 
cu, edifica prin cîntec. Iar dacă 
talentele întrunite aici nu sînt deo
camdată constructori de conștiin
ță în sensul larg (adică al dialo
gului prin cărți cu un public nu
meros), ele rămîn cu o lzbîndă nu 
mai puțin prețioasă : construcția 
de sine, deschiderea spre valorile 
eterne, dar și spre cele contempo
rane ale poeziei. Oamenii cara 
creează, care simt bucuria zămis
lirii întru Frumos, vibrează mal 
intens, mal viu și mai complex la 
valorile artistice constituite. Iată 
de ce mi s-a părut și emoționant, 
și pilduitor, interesul cu care cîte
va sute de tineri au umplut mai 
zilele trecute sala mare a clubu
lui, consacrînd astfel, prin partici
pare entuziastă, competentă, suc
cesul unei prețioase inițiative : 
prima ediție a „Colocviilor Con
temporanului". Cînd pe scena 
unui club muncitoresc sînt pre- 
zenți pentru dialog autori totali 
ca Dumitru Radu Popescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, poeți 
ca Radu Cârneci, Florin Costines- 
cu, actori și poeți ca Mircea Albu- 
lescu, tenori precum Cristian Mi- 
hăiiescu (de la Opera Română), 
balerini virtuozi precum cei din 
grupul de dans modern „Con- 
temp", critici literari și de artă 
avizați, faptul iese din sfera (po
sibilă cîteodată) a tntîmplării, pen
tru a evidenția virtuțile efortului 
cultural-educativ sistematic. de 
anvergură. Amploarea, profunzi
mea acestui dialog complex sînt

confirmate, de pildă, șl de admi
rabila expoziție de portrete care a 
reunit — din păcate doar pentru o 
singură zi (! ?) — creații de gen ale 
unor maeștri recunoscuți ca Tra
ian Brădean, Sabin Bălașa, Ion Să- 
lișteanu, Ion Muspeleanu. Paul 
Vasilescu, Brăduț Covaliu, Horia 
Flămind. Gheorghe Iliescu-Căli- 
nești ș.a., de prezentarea noului 
volum.1 ai istoricului Olimpiu Ma- 
tichescu, „Istoria nu face pași îna
poi", riguroasa analiză a cauzelor, 
unui tragic eveniment din existen
ța românească — funestul „Dictat" 
de la Viena din vara lui ’40. O ex
poziție de noutăți editoriale și o 
suită de dialoguri au transformat 
biblioteca clubului într-un spațiu al 
dezbaterii polivalente, care a an
trenat (nu pentru prima dată !) un 
contingent numeros de cititori ex
perimentați.

Calitatea șt numărul lor sînt 
lesne explicabile dacă avem in ve
dere caracterul deschis, prospectiv 
conferit activității de bibliotecă în 

cadrul acestui 
club. Cele peste 
53 000 de volume 
adunate și siste
matizate aici stîr- 
nesc interesul a

circa 5 000 de cititori. Frec
vent. acțiunile cu cartea pre
supun generalizări, ridicări ale 
dialogului în sfera politicului, 
a faptului istoric de înaltă 
semnificație. Sub genericul „65 de 
ani de la crearea P.C.R.", în „Ca
dranul politic" din 20 martie s-a 
discutat despre „Interdependenta 
dialectică dintre politica internă și 
externă a partidului nostru", iar o 
zi mai tîrziu despre „Perfecționa
rea conducerii societății, factor di
namic al dezvoltării multilaterale 
a societății noastre", la „pupitrul" 
celor două dezbateri aflîndu-se 
ziariști și politologi experimentați.

Cum e și normal într-o epocă a 
interferențelor', a solicitărilor mul
tilaterale, biblioteca se adaptează 
unor noi surse de interes. Nu se 
citește prin urmare doar beletris
tică, ci se studiază efectiv și volu
me precum „Productivitatea mun
cii în industrie", „Tinăra genera
ție — pentru o lume mai bună și 
mal dreaptă", „Criza energetică 
sau criză de tehnologie ?“ ori apa
riții de strictă necesitate ca „Teh
nologia confecțiilor". Să nu se 
tragă de aici concluzia nefondată 
că in rîndul cititorilor ar exista 
specializări definitive pe genuri 
de lectură. O tinără ne care am 
remarcat-o într-un rînd pentru 
concentrarea cu care fișa o carte 
de specialitate, am revăzut-o altă 
dată citind cu desfătare „Istoria..." 
lui G. Călinescu. Un tînăr care 
îmbină fără «complexe cele două 
tipuri de lectură, care este — am 
aflat — și poet, ia, poate fără voie, 
proporții de simbol, iar așezămîn- 
tul de cultură care-1 modelează 
și-l șlefuiește în toate aceste pos
turi merită cu prisosință titulatura 
de spațiu al pasiunilor convergen
te. Acesta este de altfel un posibil 
semn de personalitate al Clubului 
I.C.T.B.

Ioan ADAM

Vă rog să-mi aprobați un zugrăvit!" cinema
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In această perioadă, in toate localitățile tării au loc ample acțiuni de 
curățenie și înfrumusețare. Consiliile populare cheamă cetățenii să parti
cipe la executarea unor lucrări specifice primăverii, de amenajare a spa
țiilor din fata casei sau dintre blocuri, de împrospătare a fațadelor si 
vopsire a gardurilor, de reparații in curți si in locuințe. în acest cadru, 
devin de actualitate serviciile publice de profil, la care populația apelează 
acum intr-o măsură mult mai mare. Cum satisfac- aceste servicii cerin
țele populației ? Citeva răspunsuri la această întrebare oferim in urma 
unei anchete prin orașul Caransebeș, din județul Caraș-Severin.

„Solicitudine" care il de
termină pe cetățean să se 

lase păgubaș. In cartierul ca
zărmii admirăm promptitudinea cu 
care cetățenii au primenit înfățișarea 
spatiilor dintre blocuri. Peste tot — 
curățenie, bordurile, tulpinile pomi
lor sînt date cu var. Tocmai ne pu
neam întrebarea dacă de aceeași 
grijă se bucură și interioarele, cînd 
privirea ne-a fost atrasă de un zid 
umed și coșcovit chiar la intrarea 
într-unul din blocuri. Și pentru că, 
din întîmplare, nimerisem chiar la 
scara unde locuiește președintele 
asociației de locatari — Allmpe Jia- 
nu — n-am scăpat prilejul unei dis
cuții. Am aflat, astfel, că nu de oa
meni cu spirit gospodăresc este lip
să. ci de servicii bine organizate la 
care să poți apela. (Chiar în bucătă
ria președintelui trei meseriași au 
„trudit", timp de două zile, ca să 
lipească o țeavă spartă în perete și 
să astupe apoi gaura făcută. Dar nici 
nu ieșiseră bine pe ușă. că tencuiala 
începuse să cadă din porțiunea „re
parată"). Copiile unor adrese către 
Exploatarea de gospodărie comunală 
și locativă — In care se solicită, con
tra cost, firește — lucrări de între
ținere. îndeosebi în blocurile mal 
vechi, repararea unor instalații de 
apă. zugrăveli ale casei scărilor — 
stau mărturie că s-a apelat unde tre
buia. dar fără nici un ecou.

— Am uneori impresia, ne spune 
interlocutorul, că sîntem tratati de 
E.G.C.L. ca niște subordonați, și nu 
ca aliati In întreținerea fondului lo
cativ care, de fapt, este proprietatea 
amintitei unițăti.

O opinie asemănătoare are și Efta 
Aldescu. președintele altei asociații 
din zonă. „Sint lucrări, ne spune el. 
pe care le-am cerut cu un an in 
urmă si care, deși afectează serios 
starea unui număr mai mare de a- 
partamente, nu au fost efectuate nici 
pînă acum. în schimb, se fac alte Iu

crări — poate necesare, dar fără a 
fi consultate asociațiile de locatari, 
care nu sînt chemate nici la recep
ția calității. Acestea află „noutatea" 
doar cînd se trezesc că, din contul 
lor in bancă, a fost extrasă o sumă

bidineaua zugravilor este nevoie 
însăși 
despre 
riașii, 
„Cînd 
sectorului". Ca să-ți faci 
bun gospodar al avutului 
inițiativa și pe banii tăi. 
piedici tocmai acolo unde ar trebui 
să găsești mai mult sprijin. Adică la 
proprietar. Dacă acest sistem, com
plicat și birocratic, ar fi extins și în 
alte sectoare prestatoare de servicii 
s-ar naște situații de tot hazul. Oare 
cum ar suna o cerere adresată fri
zerului ? „Vă rog, tovarășe președin-

de 
Citaprobarea directorului.

data la care vor veni mese- 
evazive : 

de ■ șeful 
datoria de 
obștesc, la 
ti se pun

explicațiile sînt 
veți fi planificați

ANCHETĂ ÎN ORAȘUL CARANSEBEȘ
• Cum răspund serviciile publice cerințelor populației privind 
reparațiile și curățenia în locuințe • Dialoguri sterile în Ioc 

de măsuri concrete • Lipsesc meseriașii sau inițiativa ?

inadml-importantă. Ceea ce este 
sibil".

în condițiile cind lucrări 
mari sînt refuzate nu mai 
rare că E.G.C.L. nu se „încurcă" 
zugrăveli în apartamente, 
își recomandă unul altuia 
meseriaș particular. Interesant este 
că asemenea meseriași se găsesc cu 
duiumul, deși primăria n-a eliberat 
nici o autoț-izatie de exercitare a 
upel asemenea profesii, iar cererile 
asociațiilor si ale cetățenilor rămîn 
nesatisfăcute pentru că.„ nu «int 
destul zugravi.

cu valori 
e de mi- 

cu 
Cetățenii 

cite un

In loc de sprijin — piedici.
Pentru a ne convinge de slaba re
ceptivitate la cererile locatarilor, in
terlocutorii ne-au sfătuit să ne „tra
vestim" in solicitând. Așadar. in
trăm la E.G.C.L.

— Ne-ăm mutat de curlnd aid. in 
cartierul Cazărmii, și am dori să ne 
punem apartamentul la punct, ti 
spunem funcționarului spre care am 
fost îndrumați.

— Faceți o cerere. în care scrieți 
ce doriți si o depuneți la secretariat, 
ca să-și pună directorul rezoluția 
„aprobat" I

Deci, pentru a se pune în funcție

ta al cooperativei, să vă dati apro
barea și să permiteți' lucrătorului 
să-mi aranjeze puțin mustața...".

Este de neînțeles cum asemenea 
servicii eu vălori mari — un zugră
vit costă cîteva mii de lei — nu se 
bucură de interesul unităților care 
au această menire și care nu ar face 
decit să le rotunjească beneficiile. 
Aceste sume, în loc să intre în bu
zunarul statului, intră în cel al parti
cularilor, care nici măcar impozit nu 
plătesc pe încasările, destul de fru
mușele. ce le fac de la cetățeni. O 
explicație poate fi și aceea că 
prestările de servicii au o pondere 
mică în planul întreprinderii : 3 mi
lioane. din 52 milioane planificate în 
acest an I

Este necesară — și posibi
lă — adaptarea la cerințele 
populației. Carențele semnalate 
se datoresc lipsei de corelare dintre 
capacitatea de lucru și numărul 
mare de cereri venite de la cetățeni. 
In oraș există circa 5 000 de aparta
mente. în afară de locuințele parti
culare. spațiul locativ, proprietatea 
statului, crește, dar la E.G.C.L. exis
tă doar patru echipe de zugravi-vop-

si tori, adică 12 oameni. Peste o mie 
de apartamente — pe echipă, fără a 
socoti și alte lucrări în instituții, 
scoli, pe care tot acești meseriași 
trebuie să le execute. Cu o planifi
care riguroasă, pînă în anul... 2000 
li vine rîndul fiecărui apartament. 
Noroc de zugravii particulari 1

— De ce nu se dezvoltă aceste ser
vicii? — îl întrebăm pe lnginerul-șef 
al E.G.C.L., Ion Borza.

— Nu avem meseriași, ne răspun
de dînsul. omitînd să arate ce s-a 
făcut pentru a-i recruta și califica. 
Nu avem materiale, se lamentează, 
apoi. Dar uită să spună că materia
lele nici nu sint Incluse în plan, ca 
o garanție că vor putea exista 
cîndva.

O scurtă convorbire cu Iosif Gher- 
ghinută — președintele cooperativei 
„Semenlcul" din localitate, ale cărei 
unități oferă o gamă largă de ser
vicii populației — demonstrează că 
se poate și fără „cerere scrisă". Cum 
e firesc, cetățeanul se adresează șe
fului unității de tinichigerie. tîm- 
plărie sau de tapițerie. Acesta vine 
la domiciliul clientului. evaluează 
lucrarea, stabilește termenul de în
cepere, dar și cel de predare și. dacă 
se cade de comun acord, se trece la 
treabă. Fără hîrtil, fără aprobări de 
prisos. Eficient și prompt. Există 
termene stabilite pentru fiecare lu
crare prevăzută în nomenclator (ceea 
ce la E.G.C.L. nu se practică, fapt ce 
duce la nesfîrșite tărăgănări...).

Primarul orașului, tovarășul Con
stantin Radu — de fată la discuții — 
este de acord că serviciile legate de 
întreținerea locuințelor nu sînt bine 
organizate și nici nu au capacitatea 
de cuprindere necesară, că sistemul 
de relații cu cetățeanul trebuie să 
fie simplu, adecvat, curățat de seche
lele birocratismului, că sînt posi
bilități de policalificare a meseriași
lor existenti și de recrutare și cali
ficare a altora, pînă la nivelul ne
cesar. Important este ca, luînd cu
noștință de aceste neajunsuri, primă
ria Caransebeșului să și acționeze 
pentru a Ie înlătura, adaptînd per
manent prestările de servicii la spe
cificul si sezonalitatea cerințelor 
populației.

• Din prea multă dragoste: DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Profetul, aurul șl ardelenii: PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Pirații din Pacific, Insula como
rilor: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,15; 
15,30; 18,45
• Colierul de turcoaze: ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican: FERENTARI
(80 49 85) - 15; 17; 19. FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Preria: MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19
• Aventuri In Ontario: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Hallo, taxi!: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19
• Program de desene animate —
11; 13, Rumburak — 9; 15,15; 17,15,
întoarcerea din iad — 19,30: DOINA 
(16 35 38)
• O zi fără note — 9; 11, Capcana
— 13; 15; 17; 19: TIMPURI NOI 
(15 61 10).
• Legenda dragostei: BUZEȘTT
(50 43 58) — 14,30; 17,30
O Munții albaștri: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Raidul vărgat: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Copie la indigo: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 19.15
• Căsătorie legală: MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alice — 15; 17, Un cuib de nobili
— 19: POPULAR (35 15 17)
• Medalion Steve McQueen: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16: 19,30
• Asociatul: SCALA (11 03 72) — 9; 
11; 13 r 15,30; 17,45; 20
• Pe aripile vîntului: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 13,30; 17,45
• Trenul: CAPITOL (16 29 17) — 8,30: 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,15
• Bunul meu vecin Sam: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15; 18
• îmi sare țandăra: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Yankeii: LIRA (317171) — 15;
18,30, AURORA (35 04 66) - 9; 12;
15,30; 18,30
• Lupii mărilor: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30

• Competiția: VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Lupii albi: GLORIA (47 46 75) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
S Rocky II: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Pilot de formula 1: VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Ioneștii — 17.30 (sala Atelier): 
Faleza — 18
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Mircea Cristescu. 
Solist: Marin Cazacu — 19
• Opera Română (13 18 57): Traviata 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): o 
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Noțiunea de fericire — 18,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 46) : într-un
parc pe o bancă — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81): Richard al 
III-lea — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Șoa
reci de apă — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Capcană pentru un bărbat singur — 
19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru): Rls și plins — 18,30; 
(sala Studio): Acești Îngeri triști — 
18
• Teatrul GluJeștl (sala Majestic. 
14 72 34): Jocuri crude — 18.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tinerețe 
fără bătrînețe — 18; (sala Victoria, 
50 58 65): Eu vă fac să rîdețl — 18
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): La popasul drumeției — 
18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
cum se cuceresc femeile —. 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Un tlnăr printre alții — 10; Cenușă
reasa — 15; Mary Poppins — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): O 
fetiță caută un cintec — 10; Ileana 
Sînziana — 15
• Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 18,30

t V

Rodlca SERBAM
I. D. CUCU
corespondentul „Scînteii

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea In economie. Fapte 

de muncă de-pe frontul produc
ției materiale in cinstea aniver
sării partidului

20,35 Epoca Nicolae Ceaușescu — timp 
al marilor împliniri revoluționare. 
Școala superioară românească în

anul 65 al partidului. Documentar 
(color)

20.50 Soare. tinerețe, pace (co)or). 
Emisiune muzlcal-literar-coregra- 
flcă

21,15 Tribuna experienței. Idei, soluții, 
rezultate in acțiunea de moderni
zare și perfecționare a organiză
rii Întreprinderilor industriale

21,35 Invitație tn studiourile Radlotele- 
viziunii (color). Laudă patriei și 
oamenilor săi.

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

rea cu un maestru al claviaturii — 
aș numi recitalul susținut la „Gala 
Scînteii" — fiind o elevată pledoa
rie pentru forarea în adîncul mări
lor beethoveniene (clocot șl freamăt 
și liniște d&-o clipă în Sonata 
Lunii), pentru eleganța fluxului și 
refluxului romantic intr-o rafinată 
decantare de nuanțe (Fantezia în 
Do major de Schumann), pentru 
visare, speranță, bucurie...

— Vorbim mereu de școala româ
nească , modernă de interpretare... 
Care este opinia dumneavoastră pri
vind cea mai tinără generație ?

— Sînt foarte multi tineri pe care 
i-am remarcat ; Horia Mihail, Va- 
leriu Rogacev... Apoi cei deja afir
mași : Viniciu Moroianu, Andrei 
Deleanu, Andrei Vieru, Dan Atana- 
siu... Nu aș vrea să uit vreun nume. 
Important este că talentul lor se 
arată dublat de permanenta preocu
pare pentru îmbogățirea reperto
riului.

— Aveți in vedere literatura 
română de gen ?

— Este prima lor datorie față do 
public, de a-și însuși operele fun
damentale și, bineînțeles, în prim- 
plan, capodoperele enesciene. Aș da 
exemplu activitatea pianistei Ilinca 
Dumitrescu, o muziciană cu o se
veră pregătire, care împlinește la 
Filarmonica „George Enescu" ciclul 
cameral „Decenii contemporane", 
consacrînd foarte mult timp unor 
prime audiții î-omânești, stimulind 
în acest fel creația pianistică.

— Ce înseamnă, după opinia dum
neavoastră, interpretare „modernă"?

— Pînă la urmă... tot respectul 
față de partitură. Cum spunea 
Toscanini : „Ce a indicat compozi
torul". Fără adincirea partiturii, fără 
respectul față de concepțiile auto
rului, greu de admis vreo inter
pretare.

— Știu că nu sinteft adeptul vite- 
zismului, că înglobați pasajele da 
virtuozitate dintr-un concert, din- 
tr-o sonată, să spunem, firesc, in 
partitură ; dar, in lumea muzicală 
se mai aplaudă, incă, „spectacu
losul"... «

— Există șl pianiști de renume 
care propagă astfel de maniere, dar 
rămîn la suprafață. Cred că acest 
fapt ar trebui să-i preocupe și pe 
tinerii noștri interpreți. pentru că 
„mașini de cusut" și virtuozitate 
fără substrat nu Înseamnă nimic. 
Se impune substanța și nu ar
tificiul !

— Mereu prezent in juriile unor 
importante competiții internaționale 
(Paris. Montreal. Port Worth, Viena, 
Munchen, Londra, Atena...) ați putut 
constata, direct, ecoul succeselor 
muzicale românești in viața artis
tica internațională ?

— Este recunoscut faptul că avem 
o școală muzicală de inaltă clasă, 
că în fiecare an se obțin numeroase 
premii internaționale... Mai mult 
însă ar trebui să ne concentrăm 
eforturile asupra lansării creațiilor 
românești în circuitul International. 
Enescu trebuie să se cînte mult 
mai mult, de asemenea, Paul Con- 
stantinescu, Jora, opusurile primelor 
noastre condeie... Cu aceste ginduri 
plec în curind la concursul „Pancio 
Vladigherov"... Enescu este unul 
dintre marii compozitori ai vremu
rilor noastre. Reascultam deunăzi 
imprimarea Cvintetului cu pian și 
pur și simplu redescopeream parti
tura : noi sensuri, noi adîncimi... 
Aceasta este misiunea muzicienilor 
români : să dăruie publicului valo
rile muzicii, să-și împlinească me
nirea de soli ai unei arte cu bogate 
și prestigioase tradiții.

Smaranda OTEANU

moralitatea.de


SCÎNTEIA - joi 10 aprilie 1986 PAGINA 5

«

Sub semnul Anului Internațional al Păcii A APĂRUT

V

V

IA CHEMAREA VIBRANTĂ A MASULUI NICULAE CEAUSESCU

Contribuția noastră - fapte 
concrete, în muncă și învățătură

rezultate 
toate

NICOLAE CEAUSESCU 
Cuvîntare la Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Am urmărit cu viu interes și a- 
dîncă emoție magistrala cuvîntare 
a tovarășului Nicolae Ceausescu la 
plenara Consiliului National al 
F.D.U.S.. act de inaltă responsabi
litate politică pentru viitorul ome
nirii. înflăcărată chemare la înce
tarea cursei aberante a înarmări
lor. la triumful păcii. Cu aceeași 
statornică preocupare pentru des
tinele poporului român si ale în
tregii lumi, această nouă inițiati
vă de pace a secretarului general 
al partidului cheamă la unirea tu
turor forțelor pentru deschiderea 
unei perspective noi pe calea fău
ririi unei lumi fără arme si fără 
războaie, mai bune si mai drep
te, in care să triumfe rațiunea, spi
ritul de încredere si colaborare. 
Relevînd în cel mai înalt grad gîn- 
durile si aspirațiile întregului nos
tru popor, prodigioasa si di
namica activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrată salv
gardării dreptului suprem al po
poarelor face cunoscută întregii o- 
meniri vccatia noastră de pace si 
creație. Alături de toti fiii patriei 
socialiste, noi. cadrele didactice si 
studenții Universității din Brașov, 
ne exprimăm totala adeziune la 
conținutul mobilizator al Declara- 
tiei-Apel a F.D.U.S.. fiind hotărîți 
ca prin acțiunile noastre să întă
rim luota întregului ponor român, 
a tuturor popoarelor pentru opri
rea cursului spre i 
trecerea fermă oe 
colaborării.

Evoluția situației 
evidențiază iustetea

confruntare si 
calea păcii si

Internationale 
acestui nou in

demn la rațiune adresat de con
ducătorul partidului si statului 
nostru, care se pronunță ferm 
pentru marcarea de către comuni
tatea mondială a Anului Interna
tional al Păcii prin trecerea de la 
declarații de bune intenții la ac
țiuni concrete, reale pentru opri
rea cursei înarmărilor. Pentru oa
menii de știință, apelul adresat are 
semnificații deosebite, ei fiind oe 
deplin conștienți de necesitatea 
înzecirii eforturilor pentru ca mi
nunatele cuceriri ale geniului uman 
să nu mai slujească producerii de 
mijloace de distrugere, ci să fie 
consacrate exclusiv cauzei dezvol
tării economico-sociale. culturii. în- 
vătămîntului. progresului, propăși
rii întregii omeniri.

Aprobînd deplin documentul a- 
doptat de Plenara Consiliului Na
tional al F.D.U.S.. împreună cu ca
drele didactice si studenții Uni
versității din Brasov ne angajăm 
solemn ca. urmînd neabătut stră
lucitul exemplu de muncă si abne
gație revoluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, să acționăm cu 
răspundere comunistă pentru în
făptuirea sarcinilor ce ne revin pe 
frontul pașnic al muncii si învă
țăturii. constienti că aceasta repre
zintă contribuția noastră la înflo
rirea patriei socialiste, la creșterea 
prestigiului si rolului ei în marea 
luptă a națiunilor pentru salv
gardarea păcii.
Conf. dr. inq.
Filofteia NEGRUJIU
rectorul Universității din Brașov

unei 
pro- 
con-

Păcii se va încheia cu 
pozitive, așa cum așteaptă 
popoarele.

Ca muncitoare și fiică a 
țări care pășește pe calea 
greșului, avînd în frunte un
ducător care muncește cu atîta ho- 
tărîre pentru făurirea unui viitor 
luminos, ca mamă a trei copii, că
rora vreau să le asigur zile senine, 
doresc ca acest An Internațional al 
Păcii să deschidă în viața lor. ca 
și a tuturor copiilor lumii, zori 
luminoși. Ei au dreptul să moște
nească de la noi planeta fără ar
senale ale morții, pentru a se con
sacra înfloririi civilizației și a se 
bucura de roadele ei. După atîtea 
milenii de existență și de civiliza
ție, omenirea, capabilă de strălu-

cite performanțe tehnice șt artis
tice, trebuie să-și găsească înțe
lepciunea de a se tngriji de pro- 
pria-i soartă. Iată de ce apărarea 
păcii. înlăturarea pericolului dis
trugerii nucleare trebuie să se în
scrie în viața oamenilor, a po
poarelor planetei ca o dovadă a 
curajului și respectului de sine. 
Vibrantului mesaj adresat lumii 
de pe pămintul românesc mă ală
tur cu firească încredere în capa
citatea și forța adevărului de a 
impune triumful păcii și dezar
mării.

Aurelia CRIȘAN 
muncitoare la întreprinderea 
„Porțelanul" - Alba lulia
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Pentru o largă conlucrare 
în apărarea dreptului la viață

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Declarația- 
Apel a F.D.U.S. și Declarația Ma
rii Adunări Naționale — documen
te ce îmbogățesc cu noi idei și 
inițiative activitatea statornică a 
partidului și statului nostru pentru 
asigurarea păcii — dau expresie 
unei înflăcărate chemări ca. în a- 
ceste momente de răspintie în des
tinele lumii, oamenii de pretutin
deni să-și unească eforturile pen
tru a determina guvernele să pună 
capăt, acum, pînă nu este prea • 
tîrziu, primejdiilor ce planează 
asupra omenirii. Pentru că, in
tr-adevăr, indiferent de concepțiile 
lor filozofice, politice sau religioa
se, oamenii de pe toate continen
tele sînt deopotrivă amenințați de

pericolul morții atomice. Nimeni 
nu se poate simți la adăpost.- Așa 
cum. pe bună dreptate, a arătat 
în atîtea rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, numai înfăp
tuirea dezarmării, în primul rind 
lichidarea armelor nucleare, con
stituie garanția înlăturării primej
diei unui război pustiitor.

Noua inițiativă românească de 
pace, izvorîtă din cugetul și sim
țirea fiecăruia dintre noi, pornită 
de pe meleaguri pe care trăiesc de 
milenii oameni cu vocația muncii 
si prieteniei, este o solidară strîn- 
gpre de mină cu toți cei primej- 
duiți, cu toți cei vital interesați în 
apărarea dreptuluj la viață. Pen
tru că numai dacă se va porni pe 
această cale. Anul International al

Itinerarele
vacanței

Bogată activitate 
cultural-educativă 

pentru elevi
A început vacanta de primăvară 

a elevilor. Despre acțiunile orga
nizate in această perioadă ne vor- 
vește tovarășul Vasile Cotună, in
spector in Ministerul Educației și 
Invățămintului : „Acțiunile din 
timpul vacanței de primăvară sint 
dedicate aniversării a 65 de ani de 
la crearea Partidului Comunist Ro
mân. In acest sens, elevii din toată 
țara vor participa la un număr 
foarte mare de excursii la locuri 
și monumente istorice legate de 
lupta poporului, a clasei munci
toare, excursii pentru vizitarea mu
zeelor județene, a obiectivelor eco
nomice construite in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" Peste 30 000 de 
elevi vor vizita Muzeul de istorie 
a P.C.R., Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România, Mu
zeul literaturii române, Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia. Un accent deosebit se pune, in 
acest context, pe vizitarea unor 
locuri legate de istoria partidului. 
In toate unitățile de invățămint se 
desfășoară concursul „Cine știe 
răspunde", pentru clasele V—XII, 
au loc intiltiiri cu activiști de 
partid și de stat, spectacole de cin- 
tece și poezie patriotică, simpozi
oane dedicate cunoașterii trecutu
lui de luptă al clasei muncitoare, 
realizărilor epocii actuale, sub ge
nericele „65 de ani de luptă revo
luționară", „Însemnătatea istorică a 
făuririi P.C.R.", „Realizări ale 
Epocii Nicolae Ceaușescu", „Ma
gistralele construcției socialiste", 
„Contribuția României socialiste, a 
președintelui său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la soluționarea 
marilor probleme contemporane". 
Alături de expozițiile de carte so- 
cial-politică sub genericul „Gindi- 
rea revoluționară, social-politică a 
secretarului general al partidului 
se vor organiza expoziții de artă 
plastică — „65 de i primăveri de la 
făurirea P.C.R.". In cadrul clu
burilor de vacanță vor fi puse 
in dezbaterea elevilor documentele 
plenarei C.C. al P.C.R.. Declarația- 
Apel adoptată de F.D.U.S.

Cercurile pe discipline de Invă- 
țămint ale caselor pionierilor și 
șoimilor patriei, cercurile tehnico- 
aplicative iși desfășoară din plin 
activitatea pe perioada vacanței. 
Pe lingă taberele de odihnă, in 
care se organizează, de asemenea, 
programe dedicate aniversării 
partidului, dăm o mare atenție ta
berelor pe discipline de 
mint (matematică, fizică, 
biologie, istorie), formă cu 
bitâ eficiență educativă.

in această săptămină sint 
de desfășurare concursurile 
cipline de invățămint și pe mese
rii, faza republicană, care antre
nează un număr mare de elevi. Cu 
această ocazie au loc manifestări 
educative, simpozioane, excursii și 
vizite pentru cunoașterea monu
mentelor istorice, a caselor memo
riale, a zonelor folclorice din ju
dețele respective".

invăță- 
chimie, 
deose-

ia curs 
pe dis-

a-

Apărînd pacea,
Alături de întregul nostru popor, 

țin și eu să-mi exprim ade
ziunea deplină la îndemnul
dresat prin cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescii, prin Declara- 
ția-Apel a F.D.U.S. și Declarația 
Marii Adunări Naționale de a sa 
acționa pentru ca Anul Internațio
nal al Păcii să marcheze o cotitu
ră pozitivă în viața internațională, 
in direcția dezarmării și înțelege
rii, spre făurirea unei lumi mal 
bune și mai drepte. încă o dată, 
partidul și statul nostru, avînd în 
frunte pe strălucitul patriot și 
luptător revoluționar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează cu 
tenacitate, în spiritul celui mai 
înalt umanism, pentru a se ridica 
un zid de nepătruns în calea răz
boiului, pentru a se asigura aces
tei lumi singurul viitor posibil, ce) 
al păcii.

Pe acest Pămînt. căruia poeții 
l-au spus metaforic „planeta al
bastră" și care ar trebui să sim
bolizeze pacea și fericirea, sute de* 
milioane de oameni, semenii noș
tri, se zbat la nivelul unor condi
ții de viață nedemne, de mizerie, 
în întunericul neștiinței de 
al molimelor 
felul.

Se știe că 
există arme 
te, că fiecăruia 
aproape cinci miliarde de locuitori 
ai Terrei, ne este rezervată o 
„zestre" sinistră de multe megato- 
ne, echivalentul distrugerii a în
seși condițiilor care au făcut posi
bile apariția și existența vieții. Să 
convertim megatonele în echiva
lenți purtători de energie utilă ci
vilizației și progresului și ne vom 
da seama că resursele de dezvol
tare ale planetei sînt uriașe, că 
există mijloace de a se asigura 
fiecărui popor o viață demnă.

Semnatarul acestor rînduri a 
muncit peste treizeci de ani în la-

și

In 
de

privațiunilor
carte, 

de tot

lumiiarsenalele 
distrugere cumpli- 

dintre noi, cei

apărăm viitorul
boratoare de cercetare. Și nu putem 
concepe ca munca noastră de o 
viață să fi fosț inutilă, iar rezul
tatele ei să se destrame în neant. 
Trăim în această țară care, în 
lunga ei istorie, a fost locul de 
desfășurare a unor tragedii uma
ne neasemuite.' înțelepciunea po
porului ei, dîrzenia lui. forța și so
lidaritatea lui l-au făcut să supra
viețuiască peste toate năpastele 
pe care le-a avut de înfruntat. Și 
refuzăm să admitem că tocmai in 
această epocă de progres accelerat 
să trăim cu teaina că arsenalele 
morții ar putea răpi viitorul nea
mului nostru, ca și al tuturor po
poarelor.

Izbucnesc mereu conflicte ce duc 
la uriașe pierderi de vieți ome
nești și distrugeri materiale. Ur
mărind aceste conflicte, mă gîn- 
desc, de asemenea, la țările Sahe- 
lului african, 
moartea prin 
cronice. Dar sub soarele arzător al 
Sahelului, cu instalații adecvate, 
la nivelul tehnicii actuale, s-ar 
putea obține trei recolte pe an. Și 
tocmai spre acest mod de a abor
da realitățile, cerințele lumii în
deamnă cu atîta stăruință țara 
noastră. Să folosim resursele nu 
pentru înarmări și conflicte, ci 
pentru progres 1 Imperativul con
stă nu în a 
tare, ci a le

Secolul ce 
ceapă peste 
aduce mutații 
dezvoltarea spre bine a lumii în
tregi, 
țială : 
drept 
ciilui 
uman, acela al păcii.

unde foametea și 
inaniție au devenit

De pe autostrada Berlln-Halle, 
autobuzul nostru. în dreptul indica
torului pe care scria Delitzsch, se 
abate la stingă. De cum intrăm pe 
șoseaua străjuită pe ambele părți 
de copaci desfrunziți, ne intîmpină 
un autoturism de teren. Cei 
dinăuntru ne fac semn să-i urmăm, 
așa că șoferul autobuzului n-a mai 
fost nevoit să întrebe pe unde se 
ajunge la exploatarea carboniferă 
Delitzsch-Siid. Exact la ora prevă
zută, ne aflăm într-o mică sală de. 
ședințe din cadrul unui complex de 
clădiri industriale. Secretarul co
mitetului de partid, Johanes Rudi, 
ne înfățișează preocupările colecti
vului de mineri de aici pentru a 
Intîmpină cu rezultate deosebite in 
producție cel de-al XI-lea Congres 
al P.S.U.G.

Exploatarea face parte dintr-un 
combinat carbonifer care numără 
nu mai puțin de 52 000 de angajați. 
Combinatul asigură cu cărbune 
brun marile întreprinderi chimice 
Bitterfeld, Leuna și Buna, precum 
șl termocentrala Vocherode. La 
Delitzsch-Sud, unde ne aflăm, lu
crează un colectiv format din 400 
de mineri. în marea lor majoritate 
tineri. Producția carierei se ridică 
la 100 000 tone de cărbune pe zi. 
Prin buna organizare a muncii, 
prin numeroasele inițiative munci
torești — ne informează gazdele — 
planul de producție este zilnic de
pășit. Chiar în ziua vizitei noastre, 
o brigadă a tineretului pusese în 
funcțiune, înainte de termen, o 
nouă bandă transportoare.

Sîntem invitați apoi șă vizităm 
locul de producție. în pofida ploii 
mărunte 
desfășura normal, 
exploatare „la zi" 
prin 
Aflăm 
dintre 
Podul 
de 200 
care este prevăzut se numără prin
tre cele mai mari din lume. Pentru 
a se ajunge la zăcămîntul de căr
bune, gros de 6—7 metri, a trebuit 
dislocat un strat de steril de 35 de 
metri, întreaga instalație, care lu
crează fără întrerupere, zi și noap
te, este deservită de 40 de oameni

pe schimb. Nu e vorba însă numai 
de dimensiuni, ci și de un înalt 
grad de eficientă a instalațiilor. In 
această privință, este semnificativ 
că, în timp ce costul mediu pe tară 
al dislocării unui 
steril se ridică la 4 
depășește 1,30 mărci.

Cărbunele brun a 
continua să fie încă 
după anul 2000 — principala sursă 
energetică a țării. Peste o sută de 
mii de oameni al muncii lucrează 
în exploatările acestei ramuri, con
centrate in regiunile Cottbus. 
Leipzig și Halle. Anul trecut, pro
ducția de cărbune brun a depășit

metru cub de
mărci. aici nu

fost -- și va
multe decenii

însemnări de călătorie 
din R. D. Germană

muncii, numărul celor ocupați in 
acest sector urmînd să rămină ia 
nivelul actual. La'ordinea zilei. în 
industria carboniferă, ca si in alte 
ramuri; se află modernizarea pro
ceselor de producție intr-un ritm 
mult mai înalt decit în trecut. Iar 
această modernizare devine cu atît 
mai necesară în industria carboni
feră cu cît condițiile geologice de 
exploatare vor fi din ce în ce mai 
dificile. Strategia modernizării por
nește de la necesitatea introducerii 
cu maximă rapiditate, și în această 
rajnurâ. a cuceririlor tehnico-știin- 
țifice, îndeosebi a electronicii și 
electrotehnicii.

O altă rațiune a eforturilor de 
modernizare decurge din faptul că 
în acest domeniu ele oferă avantaje 
pe termen lung. Gazdele ne infor
mează că timpul de uzură fizică al 
marilor instalații depășește in cele 
mai multe cazuri de două ori viața 
unei exploatări. Din’anul 1981. în 
industria ■ carboniferă din R.D.G. 
și-au schimbat locul de muncă pes
te 90 de mari instalații. ~ 
randamentului acestora 
dernizările întreprinse a 
siderabilă, ceea ce a 
direct la sporirea în 1985 a produc
ției de cărbune cu peste 30 milioa
ne tone, față de 1981. Prin moder
nizarea vechilor utilaje, ciștigul de 
productivitate s-a ridicat pînă la 20 
la sută. Minerii au primit sprijin 
din mai multe direcții. înainte de 
toate, ei amintesc de constructorii 
de utilaj greu de la Combinatul 
TAKRAF. cărora le-a revenit sar
cina înlocuirii unor subansamble : 
apoi de montorii și inginerii de la 
întreprinderea de instalații electri
ce din Cottbus, care au înlocuit ve
chile dispozitive electrice cu altele 
noi, cu un randament sporit ; vin 
la rînd specialiștii de la Fabrica de 
mașini din Dessau și de la între
prinderea mecanică din Penig, care 
au montat mecanisme cu viteze de 
lucru superioare.

In procesul modernizării, un loc 
important îl ocupă generalizarea 
experienței pozitive, așa cum a fost 
cazul instalațiilor de tipul F 60. în 
urma unui viu schimb de informa- . 
ții între colectivele de mineri, de 
consultații reciproce, instalațiilor 
le-au fost aduse modernizările ne
cesare, care au permis creșterea ca
pacității de dislocare a sterilului de 
la 100 milioane metri cubi anual 
la 120 milioane.

Paralel cu modernizarea vechilor 
Instalații, constructorii de utilaje 
miniere acordă o deosebită atenție 
elaborării de noi instalații și ma
șini cu productivitate superioară. 
Pe această linie de preocupări, în 
cincinalul precedent, constructorii 
de utilaj minier au livrat industriei 
carbonifere 75 de noi instalații pen
tru exploatările la suprafață, la 
care și-au adus contribuția între
prinderi din Magdeburg. Kothen, 
Leipzig, Lauchhammer.

Minerii de la Delitzsch, de la 
Nochten, Welzow. Schlabendorf, ca 
și multe alte colective de muncă 
din cele 34 de exploatări carboni
fere la suprafață din R.D. Germană 
raportează în aceste zile remarca
bile succese dedicate apropiatului 
Congres al P.S.U.G.. eveniment ce 
va marca o nouă și importantă 
etapă în dezvoltarea economioo- 
socială a țării.

300 milioane tone. Cărbunele brun 
este extras din exploatări la supra
față, viața medie a unei exploatări 
fiind de 20 de ani. Din cele exis
tente, multe exploatări la zi • vor fi 
epuizate în acest deceniu. De aceea, 
pornindu-se de la cerințele 
tor, se lucrează de acum la 
derea de noi zăcăminte. Și 
Delitzsch, pînă la sfîrșitul 
se va deschide o nouă carieră. Pen
tru aceasta sînt necesare temeinice 
pregătiri, se investesc mijloace ma
teriale considerabile. Intre primele 
foraje exploratorii și primele tone 
de cărbune extras dintr-o exploa
tare la suprafață trec cam zece ani. 
Uneori, deasupra terenurilor car
bonifere se află localități. După 
analize profunde, se hotărăște dacă 
ele trebuie să fie parțial sau total 
evacuate. Pentru a face loc noilor 
exploatări, șosele principale și se
cundare sînt deviate, trebuie abătu
te cursuri de apă. Combinatul 
Bitterfeld face deja pregătirile pen
tru exploatările ce vor fi deschise 
în deceniile următoare și care vor 
asigura producția de cărbune pînă 
în anul 2030—2040. In acest scop, 
vor fi evacuate 23 de localități.

în anii următori, creșterea pro
ducției se va realiza, in primul 
rind. prin sporirea productivității

de vii- 
deschi- 
aici, la 
anului.

Creșterea 
prin mo- 
fost con- 
contribuit

spori cheltuielile mili- 
reduce !
se pregătește să In- 
paisprezece ani poate 

fundamentale in

Avem însă o datorie esen- 
să-i conferim de pe acum 
„bun venit" afirmarea uni- 
adevăr științific și definitiv

Inq. Alexandru FORJE
Institutul de cercetări 
și modernizări energetice

w ECONOMICO - SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEI!"
BIHOR : Productivitatea 

muncii — în creștere
Angajați în marea întrecere so

cialistă pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe pri
mul an al actualului cincinal, co
lectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Bihor au rea
lizat, în primul trimestru al anu
lui, o producție industrială supli
mentară în valoare de aproape 115 
milioane lei. Demn de relevat este 
faptul că prevederile de plan au 
fost depășite la o seamă de pro
duse foarte solicitate de economia 
națională : lignit, gaze libere, ener
gie electrică pe bază de cărbune, 
produse de mecanică fină, mașini- 

. unelte, utilaje pentru explorări 
geologice, uleiuri .minerale, alumi
nă, utilaje pentru metalurgie, 
lacuri și vopsele, materiale de 
construcții și altele. Sporurile în
registrate sînt rezultatul depășirii 
sarcinii planificate la productivi
tatea muncii. Cu creșteri semnifi
cative se înscriu minerii de la 
Voivozi, energeticienii și aluminiș- 
tii orădeni, colectivele de la între
prinderile de confecții Oradea și

Marghita, Combinatul pentru pre
lucrarea lemnului Oradea. „Meta
lica" — Oradea, „înfrățirea" — 
Oradea, întreprinderea de sub- 
ansamble și piese pentru mijloace 
de transport. întreprinderea meca
nică și piese de schimb Oradea, 
(loan Laza).

ROȘIA POENI : Realizări 
ale constructorilor 

Combinatului ininier 
al cuprului

Pe șantierul Combinatului minier 
al cuprului de la Roșia Poenl, ju- 

consemnată o 
punerea in 

de benzi 
un succes 

inginerul 
directorul

dețul Alba, a fost 
importantă realizare : 
funcțiune a 
transportoare, 
deosebit. 
Francisc 
adjunct al combinatului. Releul de 
benzi are o lungime de 2,2 km, din 
care 1,8 km în tunele subterane. 
Releu! de benzi transportoare face 
legătura dintre incinta de stări mare 
a minereului, unde se află un mare 
concasor, și depozitul de la «uzina 
de preparare. Alimentarea cu mi
nereu a uzinei este o problemă de

releului 
„Este 

apreciază 
Zlăgneanu,

DE LA

bază a activității combinatului", 
(Ștefan Dinică).

CLUJ : Folosirea 
surselor neconvenționale 

de energie
în județul Cluj au fost intensifi

cate acțiunile pentru realizarea 
sarcinilor din programul cu pri
vire la folosirea biogazului și a al
tor surse neconvenționale de ener
gie. Măsurile întreprinse în acest 
scop 
a 18 
tive 
țiuni 
care 
nomii de aproape 40 tone combus
tibil convențional și 41 MWh ener
gie electrică anual, executarea și 
punerea în funcțiune a 7 turbine 
de vînt, utilizate pentru pomparea 
apei in rezervoare de alimentare 
cu apă a unor ferme zootehnice. 
De asemenea, au fost montate în 
26 unități economice panouri so
lare insumlnd o suprafață de 
aproape 15 200 mp, care aduc o 
economie de 1 800 tone combusti
bil convențional pe an. (Marin 
Oprea).

s-au concretizat in realizarea 
stații de biogaz in coopera- 

agricole de producție și sta- 
de mecanizare a agriculturii, 

conduc la obținerea unei eco-

C. E. C
AVANTAJE ȘI DREPTURI 
ASIGURATE PRIN LEGE 

TUTUROR DEPUNĂTORILOR

Opțiunea de a păstra la C.E.C. 
economiile bănești personale este 
un deziderat si un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean în parte, care 
hotărăște singur asupra acestui 
lucru. Opțiunea aceasta strict indi
viduală este stimulată si de nume
roasele drepturi si avantaje ne care 
Casa de Economii si Consemna- 
tiuni le asigură tuturor depunăto
rilor — economisirea la C.E.C. con
stituind astfel un mijloc eficient, 
nu numai de păstrare a econo
miilor bănești personale, dar si de 
sporire necontenită a acestora, prin 
dobînzile si cîștigurile acordate de 
C.E.C. <

— Statul garantează depunerile 
populației la C.E.C., titularii depu
nerilor sau persoanele 
te de aceștia putînd 
cînd restituirea totală 
a sumelor depuse.

— Sumele păstrate la C.E.C., do
bînzile și cîștigurile atribuite, pre
cum si transferul depunerilor pe 
numele moștenitorilor sint scutite 
de impozite și de taxe.

— Titularul unui instrument de 
economisire poate solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire în 
favoarea a cel mult două persoane, 
care Pot efectua operații de depu
neri. restituiri sau lichidări din 
soldul instrumentului de economi
sire respectiv. Clauza de împuter
nicire este valabilă numai Pe tim
pul vieții titularului.

împuternici- 
solicita ori- 
sau parțială

— După decesul 
soldul economiilor 
persoanele indicate_ ______  .
dispoziția testamentară. în cazul în 
care titularul nu- a introdus dispo
ziția testamentară, sumele se res
tituie moștenitorilor legali sau 
testamentari ai titularului oe baza 
si în limitele stabilite prin certifi
catul de moștenitor.

— Restituirea sumelor depuse se 
poate condiționa de persoana care 
a făcut depunerea pe numele altei 
persoane. Conditionarea se face la 
emiterea libretului, iar toate depu
nerile ulterioare oe acest libret 
sînt supuse condiției inițiale.

— Sumele depuse sint purtătoare 
de dobînzi ori cistiguri in bani, 
obiecte sau excursii. Cîștigurile se 
acordă prin trageri la sorti lunare 
sau trimestriale.

— Depunătorii la C.E.C. au drep
tul să dispună după cum cred de 
cuviință, timp nelimitat, de sumele 
depuse, legea asigurînd imprescrip
tibilitatea acestora. De aceeași dis
poziție legală beneficiază si dobîn- 
zile, precum si cîștigurile obținute. 
Datorită acestui fapt, dobînzile și 
cîștigurile pot fi încasate, ca si 
depunerile, oricînd de depunători.

*
Depunătorii la C.E.C. beneficiază 

de multiple drepturi și avantaje, 
printre care si păstrarea secretului 
privind numele depunătorului, ale 
titularilor depunerilor si operațiile 
efectuate de C.E.C. Legea finan
țelor și Statutul C.E.C. reglemen
tează că informații în legătură cu

titularului, de 
pot beneficia 

de acesta prin

aces-

eco-

clau-

sumele depuse la C.E.C. se dau de 
organele Casei de Economii și 
Consemnatiuni numai în scris, pe 
bază de cerere scrisă sau de adre
să, cu condiția prezentării libretu
lui sau Indicării numărului 
tuia :

— titularilor libretelor de 
nomii ;

— persoanelor indicate Prin
za de împuternicire înscrisă în li
bret. dar numai pentru operațiile 
făcute de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia Pe nu
mele altor persoane ;

— persoanelor împuternicite de 
către titulari Prin procură sau prin- 
tr-o altă formă de împuternicire 
legală. în limitele stabilite prin 
împuternicire :

— părinților si tutorilor, pentru 
depunerile aparținînd titularilor 
minori ;

— persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară, numai după de
cesul titularului si numai pentru 
soldul existent Ia data decesului :

— moștenitorilor legali sau testa
mentari, prin atestarea acestei ca-f 
lităti de către organele notariale 
sau instanțele judecătorești numai 
soldul existent la data decesului 
titularului.

Potrivit legii, nici o persoană în 
afară de cele arătate mai sus nu 
are dreptul să ceară date informa
tive asupra depunătorilor si ope
rațiile efectuate de aceștia la Casa 
de Economii si Consemnatiuni.

Este important de reținut că in
strumentele de economisire oferite 
populației de unitățile C.E.C. din

și persistente, lucrul se 
Instalațiile de 
impresionează 

dimensiunile lor gigantice, 
că dotarea tehnică este una 
cele mai moderne din țară, 
transportor are o deschidere 
de metri, iar excavatorul cu

It1
La exploatarea carboniferă Lahsa din regiunea Cottbus, minerii 
examinează posibilitățile de creștere a producției de cărbuni Constantin VARVARA

I

INFORMAȚII SPORTIVE
JUDO 

diale de 
între 11 
pentru prima oară, un grup de patru 
sportivi români, condus de antreno
rul Ilie Gheorghe. Dintre acești 
tineri remarcăm pe Florin Lascău 
(T.C.I. Oradea — antrenor Florian 
Velici), In vîrstă de 16 ani și jumă
tate, care este și campion național... 
la seniori (categoria 78 kg). O In 
Capitală, sîmbătă și duminică, . va

• La campionatele mon- 
tineret, programate la Roma, 
și 13 aprilie, va lua parte,

avea loc cea de-a XVI-a ediție a 
Campionatelor internaționale ale 
României, întrecerile se vor desfășu
ra în sala de atletism „23 August", cu 
participarea unor sportivi din Fran
ța, R.D. Germană, U.R.S.S., Bulgaria, 
Ungaria, Iugoslavia, Spania și Polo
nia. Au fost înscriși cei mai 
sportivi români, inclusiv 
lotului 
Gheorghe Dani, 
Șerban și Constantin Năftică.

Ier, Alemao și Careca. Au asistat 
76 000 de spectatori • Ieri seară, în 
meci amical, Bulgaria — Danemarca 
3—0 (0—0).

reprezentativ, 
Mihal

buni 
membrii 

cum 
Cioc,

sînt 
Ilie

se

Întreaga tară răspund toate ace
luiași scop : păstrarea in cea mal 
deplină siguranță a economiilor 
bănești personale si sporirea aces
tora prin dobînzi si cistiguri.

PROCURAREA 
OBLIGAȚIUNILOR C.E.C. 

LA VALOAREA LOR NOMINALA

Unul din cele mai solicitate in
strumente de economisire la 
C.E.C. sînt obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri. Această solicitare este 
determinată de faptul că pentru 
depunerea economiilor pe obliga
țiuni C.E.C. cu cîștiguri nu este 
necesară nici o formalitate de în
deplinit și se pot procura în nu
măr nelimitat, la cererea depună
torilor. Totodată, obligațiunile 
C.E.C. existente la populație par
ticipă cu șanse egale de cîștig la 
fiecare tragere la sorți lunară.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează depunătorii că 
pînă pe 10 ale fiecărei luni inclu
siv, obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri 
se vînd la valoarea lor nominală. 
Acestea se pot procura de la.ori
care unitate C.E.C. sau poștală atît 
din mediul urban, cît și din cel 
rural.

Cu prilejul tragerilor la sorti 
lunare Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă numeroase cîș
tiguri în bani de valori cuprinse 
între 50 000 de lei și 800 de lei.

Unitățile C.E.C. și poștale din 
întreaga țară vă stau permanent ia 
dispoziție pentru efectuarea depu
nerilor pe obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri.

RUGBI • Sîmbătă, 12 aprilie, 
va juca la Lille meciul România— 
Franța, din campionatul european 
F.I.R.A. Antrenorii V. Irimescu și 
M. Naca au alcătuit pentru această 
partidă următoarea formație : Ho- 
dorcă — Voinov, Lungu, David, Toa- 
der — Ignat, Paraschiv (căpitanul 
echipei) — Murariu, Șt, Constantin, 
Giucăl — Caragea, L. Constantin — 
Pașcu, Tufă, Bucan. După cum se 
observă, echipa se axează pe jucă
tori de la Dinamo și Steaua, cărora 
li se adaugă cîte un rugbist de la 
Farul, C.S.M. Sibiu și Universitatea 
Timișoara.

CANOTAJ • Deschiderea oficială 
a sezonului de canotaj se va pro
duce la Timișoara, pe canalul Bega, 
unde timp de trei zile, începînd de 
vineri, se vor desfășura campiona
tele naționale în probele de fond 
(16 probe pe distanța de 6 000 metri).

FOTBAL • Selecționata de fotbal 
a Braziliei a învins cu scorul de 
3—0 (2—0) echipa R.D. Germane, 
!ntr-un meci amical disputat în 
localitatea Goiana, Au marcat Miil-

r a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 aprilie, ora 20 — 13 apri
lie, ora 20. In țară: Vremea va conti
nua să se răcească treptat în toate zo
nele tării. Cerul va fl mai mult noros. 
Vor cădea ploi ce vor avea șl carac
ter de aversă însoțite șl de descărcări 
electrice ta cea mal mare parte a ță
rii. Izolat, cantitățile de apă pot de
păși 15 litri pe metrul pătrat ta 24 de 
ore. Condițiile meteorologice devin fa-

TENIS DE MASA • Proba mas
culină pe echipe din cadrul Cam
pionatelor europene de tenis de 
masă de la Praga a fost cîștigată 
de echipa Suediei, care a întrecut 
în finală cu 5—0 formația Franței. 
In finala probei feminine, echipa 
Ungariei a întrecut cu 3—2 selecțio
nata U.R.S.S. în meciul pentru locul 
7, echipa 
învins cu 
dei.

feminină a României a
3—0 reprezentativa Olan-

In runda a 10-a a Turneu -ȘAH •
lui internațional feminin de șah de 
la Hyeres (Franța), Elisabeta Poli- 
hroniade (România) a remizat cu 
Grosz (Ungaria). Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Vreeken 
(Olanda). în clasament conduce 
Gaprindașvili cu 8,5 puncte, urmată 
de Semenova — 7,5 puncte, Sathe — 
7 puncte, Polihroniade — 6,5 puncte.

IAHTING • Navigatorul american 
Dodge Morgan (53 ani) a reușit la 
bordul unei ambarcațiuni cu pînze 
să stabilească un nou record mon
dial, înconjurînd globul pămîntesc. 
fără escală, în 145 de zile, 22 ore și 
22 minute, după ce a străbătut 
27 500 mile marine. Plecat la 12 no
iembrie de la Port St. Georges 
(Bermude), D. Morgan a urmat ruta 
Est de la Capul Bunei Speranțe, 
revenind pe la Capul Horn, pentru a 
sosi în rada aceluiași port în ziua 
de 7 aprilie.

vorabile căderilor de grindină. La al
titudinea de peste 1 800 metri preci
pitațiile pot fi și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări lo
cale, trecătoare, cu viteze de 40—50 
km pe oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, Iar 
cele maxime între 13 și 23 grade. In 
București: Vremea' se va răci. Cerul 
va fi mai mult noros. Temporar va 
ploua, îndeosebi sub formă de aversă, 
și se vor semnala descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări trecătoare. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 7 
și 10 grade, cele maxime între 19 șl 22 
de grade.



Schimb de mesaîe 
intre președintele României 

si primul ministru al Statului Israel
TEL AVIV 9 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise un salut cordial și cele 
mai bune urări președintelui Parti
dului Muncii, primul ministru al 
Statului Israel, Shimon Peres, pre
cum și urări de pace și prosperitate 
poporului israelian.

Shimon Peres a mulțumit și a ru- ' 
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc, urări de noi succese și expre
sia deosebitei sale considerațiuni.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către premierul 
Shimon Peres a tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., conducătorul delega
ției P.C.R. 'care participă Ia Congre
sul Partidului Muncii,

în cadrul convorbirii s-a eviden
țiat evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Israel și s-a ex
primat convingerea câ aceasta con
tribuie la promovarea unor rapor
turi bune de colaborare intre Româ
nia și Israel, in interesul cauzei des
tinderii, ințelegerii și păcii in 
Orientul Mijlociu și in intreaga 
lume. O atenție deosebită a fost

acordată extinderii raporturilor eco
nomice româno-israeliene, expri- 
mindu-se dorința comună de a se 
acționa pentru lărgirea cooperării 
economice in producție, pentru spo
rirea volumului și diversificarea 
schimburilor comerciale, în folosul 
ambelor țări și popoare.

Abordindu-se unele aspecte ale 
problematicii mondiale, s-a subli
niat că in actuala situație interna
țională deosebit de complicată este 
necesar să se acționeze pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rînd la dezar
mare nucleară, pentru asigurarea 
păcii, pentru soluționarea pe cale 
politică a tuturor conflictelor din 
lume. '

O atenție deosebită a fost acor
dată evoluției situației din Orientul 
Mijlociu, prezentării poziției con
structive a României privind solu
ționarea acestei probleme.

Premierul Shimon Peres a re
liefat aprecierea de care se bucu
ră poziția României, în mod deose
bit contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea 
pe cale politică, prin negocieri, a 
conflictului din această zonă, iniția
tivele șefului statului român in ve
derea edificării unui climat de pace, 
securitate și cooperare in regiune.

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI MUNCII DIN ISRAEL
Salutul rostit

de reprezentantul P.C.R.
TEL AVIV 9 (Agerpres). — FI. 

Țuiu transmite: Lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului Muncii 
din Israel continuă, delegații dezbă- 
tind proiectele de documente, pro
bleme politice și economice de ac
tualitate.

Totodată. în ședințele congresului 
au luat cuvintul șefii unor delegații 
străine prezente la lucrări.

Din partea Partidului Comunist 
Român, cuvintul de salut a fost pre
zentat- de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației P.C.R. 
la congres.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a fost adresat 
delegaților la cel de-al IV-lea Con
gres al Partidului Muncii din Israel, 
tuturor membrilor partidului un sa
lut prietenesc, iar poporului israe
lian sincere urări de pace și pros
peritate.

Partidul nostru — se arată în cu
vintul de salut. — urmărește cu viu 
interes activitatea Partidului Muncii 
din Israel, dedicată promovării in
tereselor fundamentale ale oamenilor 
muncii, ale poporului israelian. rea
lizării de transformări înnoitoare in 
viața societății, pentru dezvoltarea 
economico-socială de sine stătătoare 
a țării.

Folosim această ocazie pentru a 
releva evoluția pozitivă a raportu
rilor de prietenie și colaborare exis
tente intre partidele noastre. Sîntem 
convinși că aceste legături, bazate 
pe principiile stimei și respectului 
reciproc, vor continua să se dezvolte 
și in viitor în interesul întăririi prie
teniei dintre cele două popoare, al 
extinderii cooperării pe multiple 
planuri dintre România și Israel, al

cauzei păcii, securității și colabo
rării internaționale.

După ce a evocat ampla și intensa 
activitate desfășurată de poporul 
român, sub conducerea partidului 
comunist, pentru realizarea progra
mului de dezvoltare continuă a tării 
adoptat de cel de-al XIII-lea Con
gres, vorbitorul a prezentat preocu
pările partidului și statului nostru 
Jn domeniul politicii externe.

Partidul și țara noastră, manifes- 
tînd o profundă preocupare față de 
situația din Orientul Mijlociu, care 
poate deveni oricînd - sursa unor 
grave pericole la adresa păcii — se 
spune în cuvintul de salut — mili
tează activ și consecvent pentru o 
soluție politică, globală a situației 
din regiune, care să ducă la reali
zarea unei păci juste și durabile, ba
zată pe retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967. pe recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului său 
la autodeterminare și la constituirea 
unui stat propriu, independent, pe 
garantarea securității și integrității 
teritoriale a tuturor statelor din 
zoriă. în acest sens, s-a' subliniat in 
încheiere, ne pronunțăm pentru în
cetarea acțiunilor militare, pentru 
începerea și desfășurarea de trata
tive menite să ducă la găsirea unor 
soluții acceptabile pentru toate păr
țile aflate în conflict. România se 
pronunță pentru convocarea unei 
conferințe internaționale, sub aus
piciile O.N.U., cu participarea, tutu
ror țărilor interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, a Uniunii Sovietice și a State
lor Unite ale Americii, a celorlalți 
membri ai Consiliului de Securitate 
și a altor state care pot aduce o 
contribuție pozitivă la reglementa
rea situației din Orientul Mijlociu.

CONFERINȚA UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE 

Intervenția șefului delegației 
române

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres). — Jn capitala Mexicului con
tinuă lucrările celei de-a 75-a Con
ferințe a Uniunii Interparlamentare, 
pe a cărei ordine de zi sînt înscrise 
unele dintre cele mai actuale pro
bleme ale vieții internaționale — 
încetarea cursei înarmărilor si reali
zarea dezarmării, eliminarea focare
lor de tensiune, înfăptuirea securi
tății si cooperării in Europa, solu
tionarea problemelor subdezvoltării, 
combaterea terorismului interna
tional. ,

în intervenția sa. șeful delegației 
române. Marin Ivașcu. vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, pre
ședintele Grupului român din Uniu
nea Interparlamentară, a relevat 
actualitatea si importanta ini
țiativelor președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, menite să ducă 
la înfăptuirea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, la asi
gurarea unei Păci trainice în Euro
pa si în lume, necesitatea partici
pării active a tuturor statelor la 
eforturile de natură să determine 
realizarea în acest an — Anul In
ternațional al Păcii — a unei coti
turi radicale în direcția instaurării 
unui climat de pace, colaborare și 
înțelegere. Au fost înfățișate pro
punerile României privind înfăp
tuirea unui program complex de 
dezarmare, nucleară si clasică, subli- 
niindu-se urgenta dinamizării lucră
rilor forurilor de negocieri în acest 
domeniu.

Reafirmînd poziția fermă a tării 
noastre în legătură cu necesitatea 
renunțării cu deșăvîrsire la folosirea 
forței si' la amenințarea cu forța în 
relațiile internaționale, reprezentan
tul român s-a pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor în vederea 
soluționării tuturor stărilor conflic- 
tuale exclusiv Pe cale pașnică, prin 
negocieri.

în acest context, a fost eviden
țiată semnificația Declarației Marii 
Adunări Naționale cu privire la 
Anul Internațional al Păcii — difu
zată ca document al conferinței — 
care ilustrează cu pregnantă voința 
fermă a poporului român de a con
lucra strîns cu toate popoarele în 
vederea împlinirii marilor, idealuri 
ale omenirii de a trăi intr-o lume 
a păcii si colaborării. Reprezentan
tul român a relevat înaltele răspun
deri care revin astăzi parlamentelor 
in reluarea politicii de destindere, 
înțelegere si colaborare, necesitatea 
angajării sporite a Uniunii Inter
parlamentare în solutionarea justă și 
durabilă. în interesul și cu partici
parea tuturor statelor, a,problemelor 
cu care se confruntă lumea contem
porană.

FLORENȚA

Deschiderea lucrărilor Congresului 
al XVII-lea al P. C. Italian

ROMA 9 (Agerpres). — Radu 
Bogdan transmite : La Palatul Spor
turilor din Florența s-au deschis 
miercuri lucrările celui de-al XVII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Italian, eveniment deosebit de im
portant în viața comuniștilor, a tu
turor forțelor democratice și progre
siste italiene.

La lucrări participă 1 091 delegați, 
aleși în cadrul congreselor federați
ilor provinciale ale P.C.I., vechi mi
litanți ai partidului, reprezentanți ai 
Federației Tineretului Comunist Ita
lian, membri ai Comitetului Central 
și ai Comisiei Centrale de Control. 
Sînt prezente, de asemenea, delegații 
la cel mal înalt nivel ale tuturor 
partidelor democratice Italiene, re
prezentanți ai organizațiilor sindi
cale și ai altor organizații de masă, 
precum și peste 1 500 de invitați, 
între care personalități de frunte ale 
vieții politice, economice, științifice 
și culturale din toate regiunile țării.

La congres iau parte, de aseme
nea, circa 110 delegații reprezentind 
partide comuniste și muncitorești, 
socialiste, social-democrate, laburis
te, mișcări de eliberare națională.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Miu Dobrescu, membru al

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiului 
Central de Partid.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Alessandro Natta. secretar 
general al partidului, a prezentat 
Raportul. Făcînd o amplă analiză a 
situației actuale a societății italiene, 
a multiplelor probleme cu care 
aceasta se confruntă, Raportul a pus 
în evidență propunerile avansate de 
comuniștii italieni pentru depășirea 
actualei situații.

Raoortul s-a ocupat, de asemenea. 
Pe larg de problemele internaționa
le actuale si a reliefat hotărîrea co
muniștilor italieni de a se angaja 
si in continuare cu toate forțele în 
lupta pentru pace, pentru stoparea 
actualei curse periculoase a înarmă
rilor, atît pe Pămînt, cît și in spa
țiul cosmic, pentru apărarea dreptu
lui tuturor popoarelor la indepen
dentă si libertate, pentru făurirea 
unei noi ordini economice mondia
le. în Raport a fost adresat un apel 
la unitate si la noi acțiuni de masă, 
forțelor' sociale și politice celor mai 
diverse, pentru oprirea cursului pe
riculos al evenimentelor, pentru des
tindere. colaborare si înțelegere în
tre toate națiunile.

Reuniunea Comisiei mixte economice româno-americane
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Nicolae Chilie transmite : La Was
hington au avut loc lucrările reu
niunii intersesionale a Comisiei 
mixte economice dintre Republica 
Socialistă România și Statele Unite 
ale Americii.

în spiritul Înțelegerilor la nivel 
înalt și pe baza acordurilor existen
te între cele două țări, a fost ana
lizat stadiul atins de relațiile econo
mice bilaterală și s-au identificat și 
examinat noi posibilități de dezvol
tare în continuare a schimburilor 
comerciale și a cooperării economi
ce dintre întreprinderile românești 
și companiile americane.

Delegația română a fost condusă 
de Alexandru Roșu, ministru secre

tar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, iar delegația ame
ricană — de Bruce Smart, adjunct 
al ministrului comerțului al S.U.A.

Șeful delegației române a avut 
întilniri de lucru cu reprezentanți 
ai conducerilor Departamentului de 
Stat, Departamentului comerțului și 
Camerei de comerț a S.U.A., cu ad
junctul reprezentantului pentru co
merț al președintelui S.U.A., pre
cum și cu parlamentari americani.

în acest cadru a fost exprimată 
dorința celor două țări de a asigura, 
prin eforturi comune, extinderea și 
diversificarea colaborării economice 
româno-americane. .

„Continuarea redresării economice va cere 
încă multe eforturi și tenacitate11 

Un mesaj adresat Adunării Naționale Franceze 
de președintele Franțois Mitterrand

CUVÎNTAREA SECRETARULUI GENERAL AL C.C. AL P.C.U.S.
rostită in orașul Togliatti

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in fața oamenilor muncii din 
orașul Togliatti, important centrii 
industrial pe Volga, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gor- 
baciov, a subliniat că transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XXVII-lea al P.C.U.S.. va asigura 
înfăptuirea sarcinilor economice, so
ciale și culturale prioritare ale so
cietății sovietice și va situa Uniunea 
Sovietică pe culmi calitativ noi.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a arătat câ, în prezent, 
pe primul plan se situează proble
mele privind schimbarea stilului și 
metodelor de muncă, înțelese în cea 
mai largă accepție — de la organi
zarea muncii pină la conducere.

întrucît accelerarea dezvoltării 
social-economice este foarte strins 
legată de progresul tehnico-științific, 
C.C. al P.C.U.S. și guvernul au sta
bilit un program privind restructu
rarea economiei naționale. în acest 
scop se asigură dezvoltarea priori
tară a acelor ramuri care sînt hotă- 
rîtoare pentru progresul tehnico-ști
ințific. In primul rînd, aceasta se 
referă la construcțiile de mașini, 
metalurgie, chimie, -tehnica de calcul 
și microprocesoare — a arătat vor
bitorul.

Mihail Gorbaciov a evidențiat ne
cesitatea realizării cît mai grabnice 
a hotărîrilor congresului privind 
lărgirea autonomiei economice, dez- 1 
voltarea inițiativei și creșterea răs
punderii colectivelor de muncă din 
întreprinderi și centrale, din colho
zuri și sovhozuri, din birourile de 
proiectare și din instituțiile de cer
cetare științifică.

Avintul economiei nu constituie 
un scop în sine, a subliniat vorbi
torul, ci este necesar în primul 
rînd pentru creșterea bunăstării 
poporului, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață ale oa
menilor sovietici.

Abordînd aspecte ale vieții In
ternaționale, M. Gorbaciov a arătat 
că pentru soluționarea problemelor 
actuale sînt imperios necesare o 
gîndire nouă, o abordare novatoare, 
conștiința faptului că înarmarea și 
dezvoltarea tehnicii militare au 
ajuns la o limită critică. în acest 
sens el a subliniat că Uniunea So
vietică a depus și depune eforturi 
pentru ieșirea din starea de con-, 
fruntare, intrucît nu există alterna
tivă la dezarmare, iar confruntarea 
ar însemna cursa spre o catastrofă 
nucleară.

Față de o asemenea poziție a 
U.R.S.S., a continuat vorbitorul, 
S.U.A., țări membre ale N.A.T.O., 
inclusiv Anglia și Franța, nu au 
adoptat o atitudine constructivă.

în legătură cu o nouă întîlnire cu

președintele S.U.A., M. Gorbaciov a 
arătat că este pentru o astfel de 
întilnire. Nu formulăm nici un fel 
de condiții preliminare — a spus 
el — dar dorim ca ea să se des
fășoare în conformitate cu ceea ce 
am convenit împreună cu președin
tele, și anume să constituie un pas 
înainte, adică să aducă rezultate 
practice in problema încetării 
cursei înarmărilor. Ea poate avea 
însă loc numai dacă va fi menți
nută — mai corect, acum ar fi să 
spunem restabilită -ș- atmosfera Ge
nevei.

Este timpul — a subliniat secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S. — să 
se renunțe la edificarea relațiilor cu 
U.R.S.S. pe concepții greșite, pe 
iluzii. Una dintre cele mai pericu
loase iluzii de acest fel constă în 
aceea că intențiile și apelurile de 
pace ale Uniunii Sovietice sint in
terpretate ca semn al slăbiciunii. Să 
fie clar : nu putem fi vlăguiți prin 
cursa înarmărilor, nu putem fi
învinși din Cosmos, nu putem fi 
întrecuți in privința tehnologiei 
a arătat M. Gorbaciov.

Desigur, nimeni nu se așteaptă ca 
realizarea programului nostru de 
progres spre o lume fără războaie 
și fără arme să se desfășoare lin 
— a spus M. Gorbaeiov. Ne așteaptă 
o luptă îndelungată și încordată. Nu 
numai destinderea, dar nici chiar 
dezghețul in relațiile sovieto—ameri
cane nu le sint pe plac anumitor 
cercuri. Ele caută orice pretext să 
zădărnicească îmbunătățirea situa
ției internaționale, ale cărei prime 
semne s au început să apară după 
Geneva.

La Congresul P.C.U.S. am stabilit 
direcțiile principale ale luptei îm
potriva războiului nuclear și vom 
acționa consecvent, cu fermitate in 
acest domeniu, în care posibilitățile 
noastre sint mari — a arătat vorbi
torul, adăugind : în această cauză 
măreață avem prieteni fideli — 
țările socialiste. De asemenea, pen
tru salvgardarea păcii se pronunță 
majoritatea comunității internațio
nale, inclusiv statele și popoarele 
țărilor nealiniate, ale „lumii a treia", 
oamenii muncii din țările capitaliste.

Sintem pentru menținerea impulsu
rilor inițiate la Paris. și Geneva. Si 
nu ne vom lăsa provocați, nu vom 
turna gaz peste focul reaprins al 
„războiului rece" — a spus .M. 
Gorbaciov. Jocul de-a politica nu 
este posibil în era nucleară. Vom 
conta pe rațiunea poporului munci
tor din toate țările, pe judecata să
nătoasă a oamenilor de rînd, pe sim
țul crescind de autoconservare, pe 
înțelegerea noilor realități de către 
politicieni și partide politice, inclu
siv din țările N.A.T.O.
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Cereri pentru încetarea experiențelor 
cu arma

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Co
mitetul femeilor sovietice a adre
sat un apel președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan. în care își expri
mă îngrijorarea profundă in legă
tură cu știrile potrivit cărora a- 
ceastă tară intenționează să conti
nue experiențele nucleare. în nu
mele viitorului. în numele sănătă
ții copiilor noștri, vă chemăm să 
renunțați la experiențele nucleare 
— se spune in documentul citat de 
agenția T.A.S.S.. adăugindu-se: Ne 
pronunțăm pentru' desfășurarea cit 
mai grabnică a unei întilniri so- 
vieto-americane la nivel înalt in 
această problemă.

WASHINGTON
Un număr de 25 
câni ai Premiului 
președintelui Ronald Reagan 
suspende experiențele nucleare si 

' să reia negocierile cu Uniunea 
i Sovietică privind interzicerea tutu
ror acestor experiențe. într-o scri- 

i soare adresată Casei Albe, citată de

9 (Agerpres). — 
laureați ameri- 
Nobel au cerut 

să
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Schimb de opinii la Casa Albă 
cu privire la relațiile sovieto-americane

PARIS 9 (Agerpres). — într-uii 
mesaj adresat Adunării Naționale, 
întrunită in sesiune la Paris, pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand. a cerut guvernului Chirac să 
păstreze rolul ■ forului legislativ, 
„care trebuie să-și prezerve integral 
drepturile sale", transmite agenția 
France Presse. Șeful statului fran
cez a avertizat că nu se poate obți
ne o redresare economică fără jus
tiție socială, de la care nu pot fi 
excluși cei ce. prin munca si capa
citatea lor creatoare, contribuie la 
prosperitatea țării.

Continuarea redresării economice 
— a spus el — va cere încă multe 
eforturi si tenacitate. Nimeni nu se 
poate considera absolvit de acest lu-

crii, atît timp cît șomajul va rămîne 
cea mai gravă plagă socială a 
noastră.

Mitterrand a reamintit necesitatea 
ca Franța să acționeze, in continua
re. in favoarea „Europei, a dreptu
lui popoarelor la autodeterminare, a 
dezvoltării țărilor sărace si menți
nerii păcii". .

Vorbind de atribuțiile președinte
lui republicii, el a subliniat că aces
tuia ii revine sarcina „de a asigura 
continuitatea statului si funcționării 
instituțiilor. Rolul său — a adăugat 
F. Mitterrand — se extinde la ga
rantarea independentei naționale, 
integrității teritoriale, respectării 
tratatelor, drepturilor si libertăților 
sociale".

MOSCOVA

Manifestări dedicate 
aniversării Acordului 

de colaborare culturală 
româno - sovietic

MOSCOVA 9 (Agejfores). — M. 
Chebeleu transmite : Sub auspicii
le Asociației de prietenie sovieto- 
române (A.P.S.R.), ia Moscova a fost 
organizată o seară dedicată împli
nirii a 30 de ani de la semnarea 
Acordului de colaborare culturală 
dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică.

Au participat P. I. Șabanov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., reprezentanți ai Secției re
lații externe a C.C. al P.C.U.S., 
membri ai conducerii centrale a 
A.P.S.R., oameni de cultură, un nu
meros public.

în alocuțiunile rostite, P, I. Șaba
nov și ambasadorul Traian Dudaș. au 
evocat relațiile trainice, tradiționale, 
de prietenie și colaborare pe multi
ple planuri dintre cele două țâri și 
popoare și, în acest cadru, dezvol
tarea continuă a colaborării în do
meniile culturii și artei.

★
Cu același prilej, în holul Casei 

prieteniei din Moscova a fost verni
sată o expoziție de fotografii înfăți- 
șind momente din dezvoltarea cola
borării culturale dintre România și 
Uniunea Sovietică.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
s-a întilnit. la Casa Albă, cu Ana
toli Dobrînin in legătură cu înche
ierea misiunii acestuia în calitate de 
ambasador al U.R.S.S. în S.U.A.

Cu acest prilej — după cum trans
mite agenția T.A.S.S. — lui Ronald 
Reagan i-a fost transmis un mesaj 
dm partea ' secretarului general al

C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
continînd aprecieri privitoare 1a. sta
diul actual al relațiilor sovieto-ame
ricane si la necesitatea de a se în
treprinde pași în vederea îmbunătă
țirii acestor relații. In aceste pro
bleme. intre Ronald Reagan și Ana
toli Dobrînin a avut loc un detaliat 
schimb de opinii.

Consfătuire consacrată transpunerii in viață 
a hotărîrilor Congresului P. C. din Cehoslovacia

Declarația de politică generală 
a noului guvern francez I

PRAG A 9 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc o consfătuire cu partici
parea primilor secretari ai comitete
lor regionale și comitetelor din Pra
ga si Bratislava ale P. C. din Ceho
slovacia si P. C. din Slovacia — a- 
nuntă agenția C.T.K.

La consfătuire, desfășurată sub 
președinția secretarului general al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia. Gus
tav Husak, a fost examinată activi
tatea privind transpunerea în viată

a hotărîrilor Congresului al XVII- 
lea al partidului.

La consfătuire s-a dat o înaltă a- 
preciere amplei activități, inițiative
lor oamenilor muncii, desfășurate in 
cinstea congresului și a celei de-a 
65-a aniversări a întemeierii Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
orientate în direcția îndeplinirii sar
cinilor de răspundere ale anului 1986 
Si cincinalului în curs.

PARIS 9 (Agerpres).. — Primul 
ministru al Franței, Jacques Chirac, 
a prezentat miercuri în Adunarea 
Națională declarația de politică ge
nerală a guvernului său, care după 
dezbateri va fi supusă votului.

După ce a făcut un bilanț sever 
gestiunii economice a guvernului 
precedent, vorbitorul a chemat pe 
francezi la „unitate națională" în 
jurul politicii sale vizînd „restabi
lirea marilor echilibre, rigoarea mo
netară, comprimarea severă a chel
tuielilor și deficitelor publice și 
continuarea orientării spre dezinde- 
xarea salarială", informează agenția 
France Presse.

în același timp, premierul francez 
a anunțat „garantarea libertății pre
țurilor" și „o mai mare libertate in 
gestiunea 
prinderile 
însemna 
tea de a 
cedieri în raport 
economică.

Jacques Chirac a declarat tot
odată că guvernul său este hotărît 
să ia măsuri ferme împotriva tero
rismului și în ce privește asigurarea 
securității cetățenilor, sens în care 
a anunțat o serie de noi reglemen
tări pe plan juridic și crearea unui 
„consiliu de securitate internă",

în domeniul apărării, el a anunțat 
că „cheia de boltă" rămîne disuasiu- 
nea nucleară, guvernul său fiind gata 
să dezvolte „o nouă componentă te
restră".

In pregătirea Congresului P. M. U. P.
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Bi

roul Politic al C.C. al P.M.U.P. a 
examinat condițiile politice și orga
nizatorice pentru extinderea partici
pării tineretului la dezbaterea pro
iectului Programului P.M.U.P. și a 
Tezelor pentru congres, precum și 
a sarcinilor care decurg de aici pen-

anunțătru mișcarea de tineret 
agenția P.A.P.

A fost examinat, de asemenea, pro
iectul legii cu privire la transpune
rea în viață a prevederilor funda
mentale ale politicii de cadre a 
P.M.U.P.

nucleară
agenția France Presse. semnatarii 
cer de asemenea șefului Adminis
trației americane să „nu piardă 
ocazia, istorică pe care o are in 
prezent de a pune capăt definitiv 
experiențelor cu afinele nucleare". 
Personalitățile respective — intre 
care Linus Pauling și Glenn Sea- 
borg — cer S.U.A. să suspende ex
periențele nucleare oină la viitoa
rea reuniune la nivel înalt sovieto- 
americană și să reia 
pentru realizarea unui 
să interzică asemenea

★
Cei peste 200 de militanți pentru 

pace din Statele Unite care parti
cipă la un marș spre Washington i 
au părăsit teritoriul californian și 1 
parcurg in prezent statul Nevada, 1 
unde se află poligonul american ' 
pentru experiențe nucleare. ț

Participants au organizat în Ne- i 
vada o demonstrație, cerind Admi- * 
nistrației S.U.A. să se alăture mo- i 
ratoriului declarat de Uniunea 
Sovietică asupra testelor nucleare, ț

de poziție
rut să fie publicat conținutul — J 

pină în prezent secret — al acor- ț 
durilor încheiate recent între i
R. F.G. si S.U.A. privind participa
rea firmelor vest-germane la pro
gramul militar american „Inițiati
va de apărare strategică" 
transmite agenția D.P.A.

Potrivit purtătorului de 
al- fracțiunii parlamentare 
democrate, Alwin Steinke, 
prezentat o moțiune in acest sens 
în Bundestag. Motivînd cererea 
respectivă, Steinke a subliniat că 
realizarea proiectului S.D.I. ar mo
difica strategia N.A.T.O. și ar in
fluenta considerabil relațiile Est- 
Vest. După opinia P.S.D.. a spus 
vorbitorul, nu se poate afirma că 
participarea R.F.G. la programul
S. D.I. servește intereselor vest- 
germane șj europene.

Noi luări 
împotriva militarizării Cosmosului

CANBERRA 9 (Agerpres). — 
, Australia nu va participa la pro- 
t gramul american „Inițiativa de a- 
> părare strategică", cunoscut sub nu- • 
i mele de ,.războiul stelelor", a de- 
? clarat în parlament ministrul aoă- 
ț rării al acestei țări. Kim Beazley. 

Guvernul australian, a spus mi-
■ nistrul, după cum transmit agen- 
i tiile A.P. si France Presse. nu îm- 
. părtășeste concepția acestui pro- 
ț gram, și, ca urmare, nu va purta 
i negocieri cu S.U.A. privind reali- 
’ zarea unui eventual acord cu pri

vire la participarea Australiei la. 
cercetările legate de realizarea sa.

Agențiile menționate precizează 
că declarația ministrului australian 
al apărării survine în ajunul vizi
tei la Canberra a omologului său 
american, Caspar Weinberger.

BONN 9 (Agerpres). — Partidul 
Social-Democrat din R.F.G. a ce-'

I

negocierile 
tratat care 
experiențe.

(S.D.I.).

cuvînt 
social- 
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J India se pronunță pentru destindere și dezarmare
, DELHT 9 (Agerpres). — într-o
1 alocuțiune rostită in parlamentul 
1 de la Delhi, primul ministru al In- 
' diei. Rajiv Gandhi, și-a exprimat 
ț îngrijorarea fată de agravarea în

cordării militare pe plan interna
tional. de încercările de intensifi
care a cursei înarmărilor nucleare. 
India, a afirmat primul ministru.

se pronunță consecvent pentru des
tindere pe Plan international, ac
ționează pentru încetarea cursei 
înarmărilor. Propunerile de 
ale Indiei și ale altor state,
natare ale Declarației de la Delhi, 
au primit sprijin din partea în
tregii lumi — a menționat vorbi
torul.

nace 
sem-
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ț

ț 
ț
*

ț 
ț 
ț

ț

Reuniunea de la Luanda
LUANDA 9 (Agerpres). — Regi

mul rasist de la Pretoria constituie 
principalul factor de destabilizare a 
situației din sudul Africii, sublinia
ză comunicatul reuniunii la nivel 
înalt de la Luanda a țărilor africa
ne „din prima, linie". Relevind că 
regimul rasist continuă actele agre
sive împotriva țârilor independente 
vecine, folosind in acest scop și 
bande de contrarevoluționari, susți
nute și finanțate de șl și de unele 
țâri occidentale, documentul cheamă 
la încetarea imediată a acestor acte 
și retragerea trupelor sud-africane 
din sudul Angolei, Se subliniază, de 
asemenea, necesitatea acordării ne
condiționate a independenței Nami
biei. m baza rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate.

efectivelor" 
particulare, 

posibilitatea 
recurge mal 

cu

pentru între- 
ceea ce va 

pentru aces- 
ușor la con- 

conjunctura

PARIS 9 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al P.C. Francez a dat 
publicității o declarație în care apre
ciază că primii pași ai noului guvern 
francez duc la înrăutățirea situației 
oamenilor muncii și a țării în gene
ral. Documentul condamnă devalori
zarea francului. înghețarea salariilor 
funcționarilor de stat, ca și pregăti- 
tirile in vederea denaționalizăril și 
a înfăptuirii de reforme pe plan so
cial-economic avantajoase patroni
lor.

Conflictul dintre Iran si Irak
TEHERAN 9 (Agerpres). — în 

peninsula Fao, din sudul Irakului, 
două avioane irakiene au fost dobo- 
rîte. informează agenția IRNA. For
țele iraniene au continuat acțiunile 
militare în acest sector al frontului.

Pe de alță parte, artileria irania
nă a redus la tăcere, in ultimele 24 
de ore. bateriile irakiene pe frontul 
de nord-vest — informează un co
municat militar iranian difuzat de 
agenția IRNA. în regiunea Sharhani, 
forțele iraniene au respins atacurile

trupelor irakiene, menținind contro
lul asupra unor zone strategice.

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 9 (Agerpres). — Agenția 

T.A.S.S. informează că la Cairo au 
avut loc consultări între reprezen
tanții ministerelor afacerilor externe 
ale Uniunii Sovietice și Egiptului in 
probleme ale situației din Orientul 
Mijlociu și reglementării situației 
din această zonă.

Reprezentanții sovietici au avut, 
totodată, intrevederi cu Abdel Me- 
guid. ministrul afacerilor externe al 
Egiptului, si 
egiptean de 
terne.

Boutros Ghali, ministru 
stat pentru afaceri ex-

(Agerpres). — Președin-ALGER 9
tele Algeriei. Chadli Bendjedid, a 
anuntat — într-o alocuțiune rostită 
la Alger — că tara sa este gata să 
primească în orice moment toate or
ganizațiile palestiniene si să le 
creeze condiții pentru a putea exa
mina problemele cu care sînt con
fruntate. în vederea întăririi unită
ții lor,^ transmit agențiile internațio
nale de presă.

Totodată, șeful statului algerian a 
anuntat că va avea în curînd întil
niri la nivel-înalt cu reprezentanții 
Tunisiei. Mauritaniei și Jamahiriei 
Arabe Libiene.

Încheierea sesiunii 
Supreme a R.

PHENIAN 9 (Agerpres). —

Adunării Populare
P. D. Coreene

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a 
adresat secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o 
scrisoare prin care îi cere să acțio
neze în vederea protejării refugia- 
ților palestinieni din sudul Libanu
lui împotriva atacurilor continue 
ale forțelor israeliene, informează 
agenția KUNA.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Primul 
ministru al Israelului. Shimon Peres, 
I-a primit pe Boutros Ghali. minis
tru egiptean de stat pentru afaceri 
externe, care i-a transmis un mesaj 
din partea președintelui Egiptului, 
Hosni Mubarak.

într-o declarație _ _____  .
Boutros Ghali a apreciat convorbi
rile purtate drept pozitive si a re
afirmat atașamentul Egiptului față 
de procesul de pace din Orientul 
Mijlociu si necesitatea continuării 
acestui proces în vederea ajungerii 
la o pace durabilă si 
în regiune. El si-a 
asemenea, optimismul 
solutionarea rapidă a 
frontieră în litigiu —

făcută ulterior,

cuprinzătoare 
exprimat, de 

în legătură cu 
problemei de 
Taba.

BAGDAD 9 (Agerpres). — Forțele 
aeriene irakiene au doborît două 
avioane militare iraniene făcînd 
oarțe dintr-un grup de patru apa
rate care încercau să pătrundă în 
spațiul aerian al Irakului deasupra 
frontierei internaționale. în sectorul 
celui de-a VH-lea corp al armatei, 
a anuntat un purtător de cuvînt mi
litar la Bagdad citat de agenția 
INA. Un alt comunicat militar, citat 
de agențiile Reuter și U.P.I., relevă 
că forțele irakiene au preluat con
trolul asupra tuturor înălțimilor im
portante ce domină bazinul rîului 
Doveyrich, în guvernoratul Missan.

.................... La 
Phenian s-au încheiat lucrările se
siunii Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene. A fost adoptată le
gea cu privire Ia bugetul de stat pe 
1986 si aprobată execuția bugetară 
Pe anul 1985. Potrivit prevederilor 
bugetului pe anul 1986, o atenție 
deosebită va fi acordată dezvoltării 
industriei extractive, a producției de 
energie electrică si a transporturi
lor. precum si introducerii în pro
ducție a noilor cuceriri ale științei 
si tehnologiei, creșterii nivelului de 
trai al poporului.

Sesiunea a adoptat, de asemenea, 
o lege cu privire la ocrotirea me
diului înconjurător, relatează agen
ția A.C.T.C.

*
PHENIAN 9 (Agerpres). — Secre

tariatul Comitetului pentru reunifi- 
carea pașnică a patriei, din R.P.D. 
Coreeană, a dat publicității o Carte

albă în care se arată că. încă din 
momentul anunțării planurilor pri
vind organizarea Jocurilor Olimpice 
din 1988 la Seul, autoritățile sud-co- 
reene și-au dezvăluit fățiș intenția 
de a folosi acest eveniment în scopul 
intensificării confruntării dintre 
Nordul si Sudul Coreii și promovă
rii proiectului privind „crearea a 
două Corei". După cum transmite 
agenția A.C.T.C., documentul evi
dențiază, de asemenea, că autorită
țile de la Seul intensifică, sub acest 
pretext, actiuriile diplomatice în ve
derea „intrării simultane în ~ "
a R.P.D. Coreene și Coreii 
Cartea albă exprimă. între 
speranța că toate popoarele _ 
re de pace din lume care doresc u- 
nificarea Coreii vor condamna ac-, 
tiunile S.U.A. și ale autorităților, 
sud-coreâne și vor sprijini propune
rea ca Jocurile Olimpice să fie găz
duite în comun de Nordul și Sudul 
Coreii.

O.N.U." 
de Sud. 

altele, 
iubitoa-

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
LA MOSCOVA s-au semnat la 9 aprilie Convenția între Guvernul 

Republicii Socialiste România și Guvernul U,R.S.S. cu privire la colabo
rarea in domeniul gospodăririi apelor de frontieră si Protocolul privind 
modul de trecere a frontierei de stat româno-sovietică pentru aplicarea 
acestei convenții. Documentele au fost semnate, de Ion Badea, pre
ședintele Consiliului National al Apelor si_ de N. F. Vasiliev, ministrul 
ameliorațiilor si gospodăririi apelor al V.R.S.S.

de-al XIX-lea Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol 
au intrat într-o nouă etapă, o dată 
cu începerea conferințelor de partid 
de dare de seamă și alegeri la ni
velul aimacurilor și orașelor. Con
ferințele urmează să aleagă dele
gații pentru congresul partidului.

“1

VIZITA LA BEIJING. Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei 
Centrale Consultative a P. C. Chi
nez, l-a primit, la Beijing, pe pri
mul ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu, care efectuează o vi- 
ziță oficială în R. P. __
transmite agenția China Nouă. în 
aceeași zi, premierul elen a fost 
primit de președintele R. P. Chi
neze, Li Xiannian.

Chineză,

L
MISIUNE A SECRETARULUI

GENERAL AL O.N.U. După cum 
a anunțat la Rabat Ministerul ma-

rocan al Informațiilor, în urma 
unui schimb de scrisori cu regele 
Hassan al II-Iea al Marocului, se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, urmează să-și 
ofere bunele oficii atît în ceea ce 
privește o încetare a focului, cît și 
desfășurarea unui referendum în 
Sahara Occidentală, informează 
agenția Reuter. în acest sens, el 
urmează să poarte convorbiri 
parate cu părțile interesate.

CONFERINȚE DE PARTID,
9 aprilie, pregătirile pentru

se-

La 
cel

ÎNTREVEDERI SOVIETO-LT- 
BIENE. Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii > Revoluții de la 
1 septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, a pri
mit delegația guvernamentală so
vietică condusă de Konstantin Ka- 
tușev, președintele Comitetului de 
Stat pentru Relații Economice Ex
terne al U.R.S.S. Au fost discutate 
probleme ale relațiilor bilaterale. 
Șefului statului libian i-a fost în- 
minat un mesaj din partea Iții Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., informează agen
ția T.A.S.S.
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