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IN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI Șl A ZILEI DE 1 MAI

Realizări remarcabile în îndeplinirea planului și angajamentelor
Puternic mobilizați de insuflețitoarele indicații și orientări date de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul patriei acționează cu energii sporite 
pentru a întîmpina cea de-a 65-a aniversare a făuririi Partidului Comu
nist Român și ziua de 1 Mai, sărbătoarea muncii și a primăverii, cu 
noi și remarcabile realizări la panoul de onoare al întrecerii socialiste. 
O deosebită atenție se acordă îndeplinirii în mod exemplar a planu
lui la producția fizică, onorării la timp și în condiții de înaltă calitate 
a comenzilor la export, înnoirii și modernizării produselor, gospodăririi 
tu maximă chibzuință a resurselor materiale și energetice, creșterii mai 
accentuate a productivității muncii, a eficienței întregii activități eco
nomice.

BOTOȘANI :

Producție fizică peste prevederi

Un nou agregat de înaltă tehnicitate

Sporindu-și eforturile pentru a 
întîmpina gloriosul jubileu al parti
dului și ziua de 1 Mai cu rezulta
te cit mai bune, oamenii muncii 
din industria județului Botoșani 
au realizat și livrat peste sarcinile 
de plan importante cantități de 
produse necesare economiei națio
nale. Ponderea cea mai însemnată o 
dețin aparatura electrică de joa
să tensiune, mijloacele de auto
matizări electronice și electro- * 
tehnice, produsele de sticlărie și

minereurile. între unitățile cu cele 
mai bune rezultată se numără 
întreprinderile „Electrocontact" din 
Botoșani și Exploatarea minieră 
din Dorohoi. De remarcat că 
întreg sporul de producție s-a 
realizat prin depășirea productivi
tății muncii, nivelul acestui indica
tor fiind superior sarcinilor plani
ficate cu aproape două procente. 
(Silvestri Ailenei. corespondentul 
„Scînteii").

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația parlamentară din Republica Argentina

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, la 14 
aprilie, delegația parlamentară din 
Republica Argentina, condusă de 
Roberto Pascual Silva, prim-vice- 
președinte al Camerei Deputaților, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, întreprinde o vizită in țara 
noastră.

Conducătorul delegației a transmis 
șefului statului român, din partea 
președintelui Argentinei, Raul Ri
cardo Alfonsin, un salut prietenesc 
și cele mai bune urări de sănătate, 
fericire personală, de noi succese in 
activitatea pe care o desfășoară pen
tru progresul, economico-social al 
României, pentru colaborare, înțele
gere și pace in lume. Mulțumind

pentru întrevederea acordată, pen
tru posibilitatea oferită de a vizita 
România, oaspetele a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor deosebite 
dobindite de poporul român, 
sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, în
(Continuare în pag. a IlI-a)

MUREȘ:

Livrări suplimentare la export
Angajați cu toate forțele în în

trecerea socialistă ce se desfășoa
ră în cinstea zilei de 1 Mai și a 
aniversării a 65 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist Român, 
oamenii muncii din 19 întreprin
deri și unități economice din ju
dețul Mureș au depășit, în perioa
da care a trecut din acest an, pla
nul la export. Astfel, ca rezultat 
al realizării ritmice și în condiții 
de înaltă calitate a contractelor 
încheiate cu parteneri externi, 
preocupării statornice pentru or
ganizarea de fluxuri tehnologice 
specializate, înnoirii și modernizării 
producției, aceste colective mun

citorești au livrat, în plus față de 
sarcinile de plan, confecții metali
ce, conductori electrici izolați, 
carbid, bicromat de sodiu, îngră
șăminte chimice, materiale foto- 
sensibile, transconteinere și alte 
produse în valoare de peste 50 mi
lioane lei. în rîndul unităților care 
și-au înscris numele la panoul de 
onoare al fruntașilor se numără 
cele de la combinatul „Azo- 
mureș", întreprinderile „Electro- 
mureș" și „Prodcomplex“ din Tîrgu 
Mureș și Combinatul chimic din 
Tirnăveni. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Sdnteii").

BIHOR :

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, pe

E. M. Tiajelnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Secretarul Comitetului Popular al Biroului Popular
al Jamahiriei

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, luni

Arabe Libiene Populare Socialiste
după-amiază, pe Abdul Hamid F. 
Farhat, secretarul Comitetului Popu
lar al Biroului Popular al Jamahi

riei Arabe Libiene Populare Socia
liste la București, la cererea acestuia.

A avut loc o convorbire desfășu
rată intr-o atmosferă cordială.

Hotărîți să întîm- 
pine sărbătoarea mun
cii de la 1 Mai și cea 
de-a 65-a aniversare a 
partidului cu noi și 
reprezentative succe
se în producție, oame
nii muncii de la în
treprinderea „Electro- 
timiș" din Timișoara 
raportează încheierea 
montajului și a pro
belor la un nou agre
gat de găurit și ale
zat cartere (in foto
grafie). Noul agregat, 
realizat după proiecte 
întocmite de specia

liști din cadrul 
I.C.S.I.T. „Titan" — 
filiala Timișoara, este 
prevăzut cu comandă 
electrică cu circuit 
mecanic automat și 
are patru posturi de 
lucru care execută in 
ciclu operații de gău- 
rire, alezare și șanfre- 
nare. Se cuvine re
marcat faptul că noul 
agregat are o înaltă 
productivitate a mun
cii, realizlnd 40 de 
.cartere pe oră prin e- 
xecuția simultană a 
opt operații. Acest 
utilaj de înaltă tehni

citate, pe care mun
citorii, tehnicienii și 
inginerii din secția 
montaj utilaj l-au 
realizat cu 10 zile 
înainte de termen, 
este destinat între
prinderii de autoturis
me din Pitești. La fi
nalizarea sa, o contri
buție remarcabilă și-au 
adus muncitorii Iosif 
Secheleanu și Gheor- 
ghe Jurj, din forma
ția coordonată de 
subinginerul Petrică 
Martinescu. (Gh. Io- 
niță).

Foto : S. Cristian

Ritm intens de lucru pe șantierele de investiții
Cu hotărîrea de a participa prin 

fapte cit mai semnificative de 
muncă la ampla întrecere socialis
tă ce se desfășoară in întîmpi- 
narea gloriosului jubileu ăl parti
dului și a zilei de 1 Mai, colec
tivele de oameni ai muncii 
de pe șantierele bihorene rapor
tează realizarea exemplară a 
planului. Depășirea cu 5,1 la sută 
ia total investiții și cu 2,4 la sută 
la construcții-montaj pe primul 
trimestru reflectă buna organizare 
a muncii pe șantiere, creșterea 
productivității prin mecanizarea 
lucrărilor și extinderea unor teh

nologii de mare randament. în 
prezent, eforturile constructorilor 
sînt concentrate cu precădere asu
pra intensificării ritmului de lucru 
pe șantierele obiectivelor energe
tice — cazanul nr. 6 la „Electro- 
centrale“ — Oradea. Termocen
trala Oradea II pe lignit, Centrala 
Munteni din cadrul amenajării 
hidroenergetice a Crișului Repede 
și a celor menite .șă asigure 
dezvoltarea bazei de materii pri
me, îndeosebi în minerit și extrac
ția țițeiului. (loan Laza, corespon
dentul „Scinteii").

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

istorice

Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
. LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! J

Unitatea-temeiul tăriei clasei muncitoare, 
înfăptuirii misiunii sale

Intrînd în arena luptelor sociale împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc, clasa muncitoare a simțit încă de la început nevoia 
de a-și strînge rîndurile și de a acționa unită pentru împlinirea mi
siunii istorice ce-i revenea în crearea noului destin al poporului ro
mân. Aspirația spre unitate s-a afirmat cu deosebită tărie în spe
cial în momentele grele ale luptei revoluționare, în perioadele de 
înfruntare deschisă cu clasele exploatatoare, pentru salvgardarea 
libertăților și drepturilor vitale ale celor ce muncesc, pentru intere
sele supreme ale națiunii.

NICOLAE CEAUȘESCU

Sectorul agricol Ilfov și județul Brașov 

au încheiat însămînțările de primăvară
Acționînd cu hotărire în spiritul 

sarcinilor și indicațiilor formulate 
de secretarul general al partidului, 
comuniștii, oamenii muncii din 
unitățile sectorului agricol Ilfov 
raportează încheierea, cu șapte 
zile mai devreme, a însămînțări- 
lor de primăvară la culturile pre
văzute a se realiza pină la 20 
aprilie, in condiții de calitate su
perioară și pe întreaga suprafață 
planificată.

în telegrama adresată cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Comi
tetul municipal București al P.C.R., 
se arată că încheierea înainte de 
termen a însămințărilor creează 
condiții pentru concentrarea forțe
lor asupra lucrărilor de intreține- 
re și irigare a tuturor culturilor, 
în prezent — se spune în telegra
mă — sîntem puternic mobilizați 
pentru efectuarea la timp a lucră
rilor din legumicultură, pentru îm
bunătățirea activității din zooteh
nie, precum și pentru lărgirea și 
diversificarea activităților indus
triale.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, se arată 
în încheierea telegramei, că, în
suflețiți de pilduitoarea dumnea
voastră activitate revoluționară, 
sintem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru a întimpina 
cu noi și insemnate succese glo
riosul jubileu al Partidului Comu
nist Român, conducătorul încercat 
și dîrZ al poporului nostru pe ca
lea edificării socialismului și co
munismului pe pămîntul scump al 
patriei.

★
Puternic însuflețiți de dorința 

de a cinsti prin fapte de muncă 
aniversarea a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
agricultura județului Brașov ra
portează că, la 14 aprilie, au ter
minat însămînțarea culturilor de 
primăvară în ogor propriu, pe în
treaga suprafață planificată.

în telegrama adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, de că
tre Comitetul județean Brașov al

P.C.R., se arată că organele și or
ganizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare acționează în 
continuare pentru mobilizarea 
exemplară a tuturor mecanizato
rilor, cooperatorilor, lucrătorilor 
din întreprinderile agricole de 
stat, a specialiștilor la lucrările de 
întreținere a culturilor, la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
și modernizare a sectorului zooteh
nic, promovind cu consecvență re
zultatele cercetării tehnico-științi- 
fice.

în încheierea telegramei se spu
ne : Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că organele și organizațiile de par
tid de la sate, toți lucrătorii ogoa
relor vor munci neobosit, cu în
treaga răspundere și angajare co
munistă, intr-un înalt spirit de or
dine și disciplină, pentru a face 
din acest prim an al actualului 
cincinal un an cu producții cît mai 
mari, contribuind astfel, într-o 
măsură sporită, la asigurarea fon
dului de stat, la realizarea progra
melor de autoaprovizionare, la 
continua dezvoltare și înflorire a 
scumpei noastre patrii. România 
socialistă.

IIM. «MB
OMS

fio

Imagine din centrul civic al munici
piului Satu Mare

Rememorăm cu profundă emoție, 
acum, in preajma gloriosului jubileu 
al partidului nostru comunist, ade
vărul acestor cuvinte rostite de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, intrucit 
ele dau relief înalt unei trăsături 
de esență a întregii sale istorii, prac
tica întregii istorii a mișcării noastre 
muncitorești — aceea a aspirației 
spre unitate muncitorească, a voin
ței de luptă unită a clasei munci
toare. Din perspectiva timpului, ne 
apare cu limpezime de cristal faptul 
că unitatea- muncitorimii noastre a 
constituit un nesecat izvor de tărie, 
a înzecit puterile și energiile mun
citorești în lupta pentru impunerea 
legitimelor sale drepturi, pentru în
lăturarea orinduirii întemeiate pe 
exploatare și asuprire, pentru edifi
carea noii societăți, socialiste. în 
același timp, existența și lupta cla
sei noastre muncitoare atestă că o 
asemenea înțelegere superioară a în
semnătății unității muncitorești, a 
valorii ei principiale și practice, își 
avea rădăcinile în însuși tezaurul de 
învățăminte al istoriei poporului ro
mân — din a cărui ființă muncitori
mea se născuse si se dezvoltase ca o 
parte organică a întregului — tezaur 
in cadrul căruia unitatea se consti
tuise de mult nu numai ca un co
mandament vital, ci și ca o mare 
lec(ie, ca un bun de neprețuit.

Voința unirii forțelor muncitorești, 
a organizării și coeziunii rîndurilor 
clasei noastre muncitoare a însufle
țit de foarte devreme clasa noastră 
muncitoare, lucrătorii lnțelegînd că.

prin organizare și unitate, forța lor 
de luptă, capacitatea lor de a izbindi 
în impunerea justelor lor aspirații 
cresc simțitor. O expresie definito
rie a timpuriei înțelegeri a impor
tantei unității o reprezintă crearea, 
in 1872, a Asociației generale a lu
crătorilor din România, care înmă- 
nunchea pe plan național puterile 
muncitoare ale țârii. Același vibrant 
gind al unității, aceeași înaltă în
țelegere a însemnătății sale au con
dus și în continuare lupta clasei 
noastre muncitoare. Au dat glas 
acestei aspirații nu numai pu
blicațiile, lucrările, studiile mili- 
tanților socialiști, ci și titula
tura însăși a unor organizații mun
citorești făurite în deceniile care 
au urmat : „Unirea", „Frăția", „în
frățirea", „Unirea lucrătorilor" etc. 
De aceea, ca o rezolvare firească au 
apărut lucrările marelui congres so
cialist, din 31 martie—3 aprilie 1893, 
care a statuat făurirea Partidului 
Social Democrat al Muncitorilor din 
România, unind sub faldurile stea
gului roșu, socialist, toate puterile 
proletare ale tării. în rîndurile că
rora tezele socialismului științific, 
ideile marxiste penetraseră adînc.

Activitatea partidului politic mun
citoresc constituie o pagină de glo
rie in marea istorie a patriei, de 
numele său fiind legate multe și 
grele bătălii împotriva exploatării 
capitaliste, prezenta activă, in pri
mele rinduri. a muncitorimii, in 
lupta pentru împlinirea idealurilor 
unității și libertății naționale.

în noile condiții istorice de după

formarea statului național unitar, 
activitatea mișcării noastre muncito
rești, în spiritul bogatelor ei tradiții, 
a fost dominată de aceeași înaltă 
cerință : unificarea la scara tării 
reintregite a organizațiilor mun
citorești. Acestei necesități i-a răs
puns istoricul congres din mai 1921, 
care a hotărît transformarea partidu
lui socialist în partid comunist. A- 
cesta a pășit astfel in istoria politică 
a țării ca un partid al unității pro
letare, care găsise în sine resursele 
de a asigura izbinda principiilor re
voluționare. comuniste, unitatea rîn
durilor sale. Totodată, faptul că 
partidul comunist era cel dinții care 
reușea centralizarea organizațiilor de 
pe întreg cuprinsul noii Românii 
venea să sublinieze, și in plan orga
nizatoric, ceea ce, arătau programul 
și obiectivele de luptă ale partidului 
comunist : acesta era cea mai avan
sată din forțele politice ale Româ
niei. exponentul fidel al intereselor 
și aspirațiilor tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră. Așa după 
cum este cunoscut, datorită unor 
condiții si împrejurări complexe. în 
perioada care a urmat s-a produs 
scindarea clasei noastre muncitoare, 
în consecință. întreaga perioadă in
terbelică a fost martora a nenumă
rate încercări si căutări, eforturi si 
preocupări pentru înlăturarea sci
ziunii, pentru atenuarea efectelor ei. 
înțelegînd mai bine ca oricine faptul 
că, așa cum scria un ziar muncito-
(Continuare în pag. a IlI-a)

In județul ialomița

Cea mai scurtă și bună campanie agricolă de primăvară

• reportaje • însemnări • A

în județele din sudul tării, pe 
care le-am văzut in ultimele zile, am 
constatat o organizare a activității 
cum rar ne-a fost dat să vedem in 
peregrinările noastre de reporteri. Să 
luăm drept exemplu județul Ialomița. 
Comitetul județean de partid, orga
nele agricole au stabilit să se incheie 
insămințarea culturilor de primăvară 
pe cele 215 000 hectare in jurul datei 
de 20 aprilie. După toate estimările, 
ele vor fi încheiate cel tirziu pe 
data de 18 aprilie, și aceasta chiar 
dacă luni terenul moale nu a per
mis să se lucreze la semănat decit 
în foarte puține locuri.

Scurt raport de campanie : Pină 
duminică seara, porumbul a fost 
însămințat pe 80 la sută din su
prafața planificată, un număr de 
cooperative raportind deja înche
ierea acestei lucrări. Cultura de soia 
a mai rămas de însămințat pe 2 000

Echipa de reporteri 
a „Scinteii" transmite

hectare, ceea ce, raportat la capa
citatea mașinilor pregătite pentru 
această cultură, înseamnă cel mult 
o zi bună de lucru. Suprafețe mai 
mari de însămințat au rămas la 
cultura de fasole — peste 13 000 hec
tare — dar aceasta datorită întârzie
rii cu care au fost asigurate erbici- 
dele. Pentru ca și în cazul acestei 
plante însămînțarea să se facă în 
limitele perioadei optime, au fost 
luate măsuri de suplimentare a 
forțelor mecanice, astfel încît la 
semănat să se lucreze efectiv cu o

viteză zilnică dublă față de cea sta
bilită inițial. Plantarea legumelor se 
desfășoară conform graficului stabi
lit la începutul campaniei.

Ce trebuie reținut după opinia 
noastră din aceste date care, fără 
îndoială, pot fi altele de la o zonă 
la alta și de la un județ la altul, 
este faptul că ceea ce și-au propus 
comitetele județene, organele agri
cole, consiliile agroindustriale și 
conducerile unităților agricole prin 
programul de desfășurare a lucră
rilor agricole se realizează. Atunci 
cind oamenii au tot ce le trebuie la 
dispoziție, cind activitatea lor este 
organizată și indrumată corespunză
tor, ei realizează cu răspundere tot

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP 
Mihai VIȘOIU

Masa era încărcată cu 
hirtii — schite, desene, 
calcule — și cu... cioburi. 
Cel puțin așa am crezut, 
la prima vedere. în jurul 
mesei — cinci oameni, 
discutînd aprins. Pe unul 
îl cunoșteam: inginerul 
Vasile Miciră, de treizeci 
de ani director al între
prinderii de geamuri din 
Mediaș. Ceilalți — toti ti
neri. la treizeci, treizeci si 
ceva de ani — ne-au fost, 
pe loc. prezentați: Viorica 
Hațegan, subinginer. Gri- 
gore Mureșan. fizician 
principal in compartimen
tul de proiectare produse- 
prototipuri, Viorel Teodo- 
ruț, inginer chimist, Edu
ard Fickl, proaspăt ingi- 
ner-șef in această fabri
că. unde lucrează, împre

(Continuare în pag. a II-a)

ună cu soția, încă de 
absolvirea facultății.

— Vă certați?! — 
dat glas nedumeririi.

la
am 
în

dată ce s-au făcut prezen
tările.

— Nu... încă!
— Si cu... cioburile as

tea de oglinzi ce faceți?

— Dar le facem, am fă
cut si facem (de data asta 
interlocutorul este indig
nat de-a binelea). Apoi, 
treptat se domolește. în-

— Scene ca aceasta au 
loc la noi zilnic — ne ex
plică tovarășa Elena Fickl, 
secretar al comitetului de 
partid. Fiindcă aici. la

PORȚILE NOULUI 
-PORȚILE AFIRMĂRII

Inginerul-șef pare in
dignat. schițează un gest, 
parcă pentru a-si „apăra 
comoara".

— Nu sînt cioburi. Sînt 
oglinzi curbate, oglinzi re
trovizoare pentru „Olt- 
cit“.

— Și care e problema? 
Nu... vă ies?

cepe să explice: Vedeți, 
desenele ne arată nouă 
cite oglinzi se pot „croi", 
în limitele tolerantelor 
admise, dintr-o bucată de 
oglindă ca aceasta. Pro
blema e să sporim randa
mentul. Am venit cu niș
te soluții si tocmai le dis
cutam.

„Geamuri" — Mediaș, mai 
in fiecare zi „brevetăm" o 
idee nouă, o nouă iniția
tivă. Colectivul întreprin
derii noastre — o între
prindere „clădită" pe in
venții și inovații si „tră
ind", din invenții și ino
vații. la temperatura nou
lui pe plan mondial în ma

terie — si-a făcut din a- 
ceastă permanentă căutare 
un fel de a doua profesie.

— Tradiția îsi spune cu- 
vîntul ?

— Dacă ne gîndim că 
întreprinderea a luat naș
tere în 1919—1920, punînd 
bazele unei tradiții care a 
prins rădăcini aici, la Me
diaș. da. Dar in ce pri
vește subiectul discuției 
noastre, vreau să subliniez 
că epoca înnoirilor specta
culoase a fost. practic, 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului. Pină 
atunci, totul părea de ne
schimbat la „Geamuri": 
profesia, ca atare, a mun
citorului din industria 
geamului, tehnologia pro
ducerii geamului, fabrica 
însăși...

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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O cerință esențială a unui stil de muncă
dinamic, eficient al organizațiilor de partid m

IMPLICAREA DIRECTA A FIECĂRUI COMUNIST

tării, a propriilor programe și pla
nuri de măsuri constituie una dintre 
trăsăturile fundamentale ale stilului 
de muncă al organelor și organiza
țiilor de partid. Hotăririle, planurile 
de muncă, oricît de bune ar fi. va
lorează prea puțin dacă nu sint în
deplinite la timp și cu eficiența 
scontată. La recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, sub
linia în această privință : „Proble
mele sînt bine cunoscute — acum 
este necesar ca toate sectoarele de 
activitate, toate unitățile să acțio
neze cu fermitate în vederea înfăp
tuirii neabătute a programelor și 
planurilor pe care le avem".

în acest sens, munca de organi
zare, de repartizare a forțelor și de 
cuprindere a tuturor sectoarelor este 
esențială pentru buna conducere de 
către organizațiile de partid a acti
vității economice. Totodată, este 
necesar ca, pornind de Ia o reparti
zare judicioasă, echilibrată a forțe
lor, organizațiile de partid să stabi
lească sarcini concrete fiecărui co
munist, care să răspundă nemijlocit 
de îndeplinirea lor. Numai respec- 
tînd cu rigoare aceste exigențe, fie
care organizație de partid va putea 
să ducă la bun sfirșit ceea ce și-a 
propus, să asigure finalitate și efi
ciență tuturor acțiunilor pe care le 
întreprinde pentru îndeplinirea sar
cinilor economice. în ce măsură 
organizațiile de partid de la între
prinderea de utilaj chimic și în
treprinderea de rulmenți grei din 
municipiul Ploiești țin seama de 
aceste exigențe și cu ce rezultate se 
soldează acțiunile întreprinse 7 — 
aceasta este tema Însemnărilor de 
față.

întreprinderea de utilaj chimie 
produce utilaje pentru industria 
energetică, minieră și petrolieră, 
pentru marile platforme chimice și 
petrochimice, pentru unități ale in
dustriei alimentare, fiind astfel 
direct implicată în înfăptuirea unor 
programe prioritare ale economiei 
naționale. Din această perspectivă, 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii de aici le revin sarcini de o 
deosebită răspundere. Anul trecut, 
întreprinderea nu și-a onorat în în
tregime sarcinile de plan. Comitetul 
de partid, organismele de conducere 
colectivă au desprins, din analizele 
Întreprinse, un șir de învățăminte ț 
cu deosebire s-a impus necesitatea 
de a se aplica măsuri hotărîte și 
imediate pentru perfecționarea orga
nizării și modernizarea producției. 
Totodată, programul adoptat de con
ducerea partidului în acest sens pen
tru întreaga economie națională a 
conturat și pentru oamenii muncii 
din această unitate industrială direc
ții clare de acțiuna.

Pe prim-plan s-a impus reprofila
rea fabricii de utilaje complexe por
nind de la dotarea existentă, ceea ce 
a presupus reorganizarea integrală 
a fluxului tehnologic. Analizînd po
sibilitățile și forțele existente, orga
nizația de partid din fabrică a ajuns 
la concluzia că oamenii de aici nu 
vor putea ca, prin forțe proprii, să 
ducă la bun sfirșit această amplă 
acțiune. De aceea, comitetul de 
partid din întreprindere și consiliul 
oamenilor muncii și-au asumat 
direct sarcina reprofilării fabricii, 
mobilizind în acest scop pe cei mai 
buni specialiști și muncitori. Ca 
atare, au fost reorganizate toate for
mațiile de lucru, specialiștii au fost 
repartizați pe linii tehnologice, pe 
secții, pe ateliere și chiar pe repere. 
O parte din inginerii și tehnicienii 
atelierului de proiectare au lucrat, 
de asemenea, nemijlocit în sectoarele 
fabricii pentru a introduce moderni
zările necesare. Peste o sută de 
muncitori și maiștri din celelalte 
două fabrici ale întreprinderii au 
fost detașați, pentru o perioadă de 
timp, Ia „utilaje complexe", spre a 
contribui Ia grăbirea aplicării măsu
rilor de modernizare. Concomitent, 
au fost organizate cursuri speciale 
de perfecționare a calificării munci
torilor. Merită evidențiat faptul că 
întregul proces de reprofilare a 
fabricii s-a desfășurat în condițiile 
continuării procesului de producție, 
ceea ce a ridicat nenumărate pro
bleme ; acestea și-au găsit însă re
zolvări operative prin stimularea ca
pacității tehnice și organizatorice a 
oamenilor muncii din întreprindere.

tr-o maniera suplă, dinamică, spre 
un obiectiv major, de 
cesitate.

Deși nu de aceeași 
la întreprinderea de 
situații similare în ce . 
sirea judicioasă a forțelor am con
statat și la întreprinderea de rul
menți grei. Chiar de curind, colec
tivul de aici a primit sarcina de a 
asimila și produce de urgență rul
menți cu diametru de 650 mm pentru 
termocentrala de la Turceni. Ținînd 
seama de semnificația deosebită a 
acestei comenzi, comitetul de partid 
din întreprindere a conferit îndepli
nirii acestei sarcini și un pronunțat 
caracter politic. De aceea, a încre
dințat răspunderea asimilării și fa
bricării acestor rulmenți direct unor 
cadre din conducerea întreprinderii,

stringentă ne-
anvergură ca 
utilaj chimic, 
privește folo-

Însemnări din două 
întreprinderi 

din municipiul Ploiești

repartizate în diferite compartimen
te, care au concurat la realizarea 
produsului — de la proiectare pină 
la fabricația propriu-zisă.

De fapt, această întreprindere este 
o unitate nouă, cu o dotare tehnică 
de vîrf. Ca atare, accentul principal 
în momentul de față este pus pa 
perfecționarea organizării producției. 
Pe baza studiilor Întreprinse și a 
propunerilor făcute de colective ale 
activului de partid, de la începutul 
anului au fost aplicate mai multe 
măsuri, printre care îmbunătățirea 
asistentei tehnice In schimburile II 
și III, organizarea judicioasă, echili
brată a lucrului pe cele trei schim
buri, în scopul utilizării cu eficiență 
maximă a cotei de energie alocate, 
integrarea în producție a peste 70 
de muncitori aflați în curs de ca
lificare și altele. Un alt colectiv al 
activului de partid, format din spe
cialiști experimentați, a studiat șl 
problema Îmbunătățirii condițiilor 
de cementare a elementelor de rul
menți și a găsit soluțiile adecvate. 
Comitetul de partid aplică, de ase
menea, cu bune rezultate practica 
repartizării membrilor săi pe orga
nizații de bază și se sprijină în ela
borarea și aplicarea propriilor ho- 
tărîri pe studiile Întreprinse de co
misiile pe probleme. Eficiența aces
tor preocupări este ilustrată, de alt
fel, și prin rezultatele obținute pe 
primele trei luni ale acestui an, ele 
fiind, la toți indicatorii, superioare 
rezultatelor medii lunare din anulrezultatelor medii lunare 
trecut.'

Pot oare comuniștii din 
Întreprinderi, organizațiile 
declare mulțumiți cu ceea ____ __
ținut pînă acum 7 Sint puse oare pe 
deplin în valoare toate posibilitățile 
existente, întreaga capacitate tehnică 
și organizatorică a colectivelor de 
muncă 7 Și. în ultima instanță, se 
poate oare afirma că forțele de care

cele două 
lor să se 
ce au ob-

folosite 1deplin_______
întreprinderea 
încheiat primele 
an cu rezultate _________ ... __
in luna martie a consemnat impor
tante rămineri In urmă față de pre
vederile planului. Cit privește între
prinderea de rulmenți grei, numărul 
mare de asimilări de produse noi și 
procentul ridicat de produse la nivel 
mondial nu par, nicidecum, un prea 
mare succes dacă le raportăm la în
zestrarea tehnică modernă a unității. 
Am efectuat aici un sondaj tn 
rîndul specialiștilor trecuți pe lista 
activului de partid. Unii dintre ei 
au aflat doar cu acest prilej că fac 
parte din activul de partid. De ase
menea, colectivele care întreprind 
diferite studii sint formate din 2—3 
comuniști, de obicei cadre din con
ducerea întreprinderii, care, oricum, 
au răspunderi profesionale ce se 
identifică cu tematica studiilor res
pective. La întreprinderea de utilaj 
chimic, In situația descrisă mai sus, 
organizația de partid a probat ma
turitatea și torța sa. Oare, însă, tre
buie așteptate situații-limită pentru 
ca această organizație să-și afirme 
puternic capacitatea organizatorică 
și politică 1 Evident că nu. O justă 
și echilibrată repartizare a forțelor, 
cuprinderea tuturor laturilor activi
tății de producție, a tuturor sectoare
lor trebuie să fie o preocupare 
permanentă. Și pentru aceasta este 
ngvoie să se cunoască în profunzime 
realitatea, cauzele care au generat 
și generează anumite dificultăți și 
obstacole. Or, In analizele efectuate 
de comitetul de partid și consiliul 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea de utilaj chimic sînt Invocate 
adesea, cu preponderență, diferite 
cauze obiective, fără să se insiste, 
cum este și firesc, asupra examinării 
cauzelor subiective. Asemenea ana
lize nu sînt Insă în măsură să fa
vorizeze o bună și echilibrată folo
sire a forțelor de care dispune or
ganizația de partid, colectivul de 
muncă de aici. întreprinderea de 
rulmenți grei, confruntată Cu măi 
puține dificultăți, are, așa cum am 
mai menționat, posibilități mult mai 
mari decît cele valorificate pînă 
acum. Dar pentru a le folosi, devine 
absolut necesar să fie eliminată ten
dința de automulțumire care a 
început să se manifeste în activita
tea comitetului de partid, la unii 
comuniști din conducerea întreprin
derii.

în cele două Întreprinderi ploieș- 
tene activează organizații de partid 
puternice, numărul membrilor da 
partid reprezentînd o treime din în
treg personalul muncitor, în secțiile 
de bază numărul lor fiind cu mult 
mai mare. Despre modul în care 
comuniștii sînt implicați în rezolva
rea problemelor care se ridică în 
activitatea economică, în realizarea 
sarcinilor de plan care revin acestor 
unități, ne vom ocupa într-un articol 
viitor.

Constantin VARVARA 
Constantin CĂPRARU

Nu — și iată de 
de utilaj chimic a 
două luni din acest 
satisfăcătoare, dar

ce.

0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLEI

Cea mai scurtă și bună campanie
agricolă de primavara

(Urmare din pag. I)

ceea ce și-au propus. Dacă In jude
țul Ialomița, ca de altfel și In alte 
județe ale țării, se realizează în 
această primăvară una din cele mai 
scurte campanii agricole, aceasta se 
datorează, în principal, modului res
ponsabil in care s-a acționat în 
iarnă la pregătirea mașinilor și uti
lajelor, fapt dovedit 
mic, foarte mic tn 
alți ani, al orelor 
a mașinilor tn timp, 
nului puternic pe care l-au 
unitățile agricole, cu deosebire în 
această lună, în aprovizionarea cu 
carburanți. Semnificativ este în acest 
sens faptul că, începind cu data de
2 aprilie, în județul Ialomița mași
nile au lucrat fără întrerupere cu 
Întreaga capacitate planificată.

Să luăm încă un exemplu la 
nivelul unei unități : C.A.P. Grindu. 
Aici, vineri, 11 aprilie, mai erau de 
semănat doar 600 hectare din cele
3 000 hectare prevăzute pentru dife
rite culturi de primăvară. Confrun
tăm media realizărilor 
săptămîna trecută cu 
bilite prin program.

Pregătirea terenului
— 350 hectare, realizat — 350 hec
tare. Semănat: planificat — 300 hec
tare, realizat — 300 hectare. Nu este 
deloc o coincidență scriptică. Pre
ședintele cooperativei agricole, An- 
ghel Mircea Dan, Erou al Muncii 
Socialiste, ne demonstra cu probe de 
necontestat că la Grindu se seamănă 
zilnic exact atît cit reprezintă norma 
tehnică de lucru a mașinilor. Nici 
mai puțin, pentru că ele lucrează 
efectiv în brazdă cite 12 ore pe zi, 
nici mai mult, pentru că viteza de 
Înaintare a mașinilor este astfel sta
bilită incit să asigure o uniformi
tate perfectă a boabelor pe rînd, 
adică cite un bob de porumb la fie
care 19 cm, ceea ce înseamnă 72 000 
boabe fizice la hectar. „La o aseme
nea densitate — ținea să precizeze 
președintele cooperativei — poți fi 
sigur că obții cel puțin 52 000 plante 
recoltabile. Iar dacă ai parte de un 
an bun, cu precipitații normale, in
tr-un agrofond cum este cel pe care 
l-am pregătit pentru producția aces
tui an nu se poate ca știuletele de 
pe o plantă să fie sub 350 grame. 
Raportind această cantitate la nu
mărul plantelor recoltabile la hectar 
rezultă o producție de 17 000 kg 
știuleți, deci cu 1 tonă mai mult de
cit am stabilit noi in adunarea ge
nerală". Iar primul semn al anului

și de numărul 
comparație cu 
de staționara 
dar și spriji- 

primit

zilnice din 
vitezele sta-

1 planificat

Din nouo orhitecturâ a Brăilei Foto : Agerpres

MODERNIZAREA 
PRODUCȚIEI

• fac tor esențial al dezvoltării 
intensive a industriei

• condiție majoră a progresului economic

Investiției de mțeligențâ
— cea mai prețioasă investiție

bun despre care vorbea președintele 
cooperativei pare a fi ploaia din 
noaptea de duminică spre luni, care 
la Grindu a găsit In brazdă toată să- 
mința de porumb, soia, floarea-soa- 
relui și sfeclă de zahăr.

încă o dată subliniem efortul 
demn de admirat al organelor și ca
drelor cărora li s-a încredințat mi
siunea de a asigura buna desfășu
rare a actualei campanii — începind 
de la comitetul județean de partid și 
continuînd cu unitățile agricole, pînă 
la ultima fermă vegetală, pină la ul
tima formație de lucru, pină la ulti
mul mecanizator — ca și măsurile 
luate pentru ca în această primă
vară calitatea lucrărilor să fie, în 
funcție de condițiile date, la cel mai 
Înalt nivel. Nu s-ar putea spune că, 
lci-colo, nu sint și mici neajunsuri, 
dar In orice caz nu abateri de la 
tehnologiile de lucru. Și aceasta nu 
numai pentru că Bărăganul ialomi- 
țean este lucrat astăzi de oameni 
care au In urma lor un număr im
presionant de campanii agricole, 
oameni cu experiență și pricepere 
lucrarea pămîntului, cl și pentru 
alături da ei se află permanent,
sfatul tehnicii noi, inginerii agro
nomi, care Ișl exercită profesia eu 
răspundere. Am văzut pe terenurile 
cooperativei agricole Grivița forma
țiile de mecanizatori și cooperatori

de 
în 
că 
cu

Este nevoie
Vinerea trecută am făcut, cu spri

jinul specialiștilor din mai multe 
unități, o probă numită de agronomi 
„monolit". Ce se constata ? Că umi
ditatea solului coboară într-un ritm 
mult mai mare decît pătrund rădă
cinile plantelor în adîncime. Plan
tele se aflau foarte aproape de coefi
cientul de ofilire, iar după cum re-

însămințează ocum 
Foto : S. Cristian

La I.AS. Zimnicele, județul Teleorman, mecanizatorii 
ultimele suprafețe cu porumb

care lucrau la pregătirea terenului 
și la semănatul porumbului. Greu, 
foarte greu deslușim direcția de îna
intare a tractoarelor prin norii da 
praf ridicați în urma discurilor. Unul 
dintre mecanizatori. Manea Iacob. ne 
îndeamnă să privim spre solul afinat 
In care cei doi colegi ai lui in
troduc sămînța spre germinare. Ne 
convingem la fața locului că meca
nizatorii Ișl fac intr-adevăr datoria, 
nu numai cu efortul fizic pe care îl 
reclamă condițiile grele de lucru, dar 
și cu Înțelegerea care 1 șe cere în
totdeauna agricultorului dispue să 
facă treabă ca lumea.

de irigații!
zultă din probele făcute de cercetă
torii de la stațiunea experimentală 
pentru culturi irigate Mărculești, in 
stratul de sol, pe adincimea 0—80 
cm, deficitul de umiditate este 600— 
1 000 mc la hectar. Rezultă cu clari
tate că pentru fructificarea condiți
ilor cu totul deosebite ale acestui 
an (între care la loc de frunte no

s-a putut lnsămînțatăm faptul că 
devreme și foarte bine) este nevoie. 
Înainte de toate, de apă. Este adevă
rat, ploaia din noaptea de duminică 
spre luni, între 10 și 15 litri pe me
tru pătrat, a mai îmbunătățit situa
ția, refăcind legătura întreruptă in
tre rădăcina semănăturilor și umi
ditate, dar pentru redresarea situa
ției este nevoie de o ploaie de cel 
puțin 50—60 litri pe metru pătrat, 
adică de 5 ori mai mult decit canti
tatea ultimelor precipitații. Terenu
rilor irigate, în condițiile în care re
zerva de apă nu se va reface pe cale 
naturală, trebuie, după toate datele 
oferite de specialiști, după ceea ce 
am văzut pe cîrhp, să li se reparti
zeze energia necesară. Observațiile 
noastre se bazează pe ceea ce am 
văzut zilele trecute în unități din ju
dețele Ialomița și Teleorman, cind 
la un moment dat semănăturile de 
sfeclă de zahăr amplasate pe tere
nurile irigate erau gata, gata să fie 
compromise din cauza lipsei totale 
de umiditate in stratul de vegetație 
a rădăcinilor, dar ele sint valabile 
și pentru alte unități din sucul 
țării.

CONSTITUIREA FONDULUI CENTRAL DE PRODUSE AGRICOLE

Încetineli nejustificate pe traseul livrărilor

„Să facem totul pentru a ter
mina la timp lucrarea. Mîine avem 
„operativa" cu tovarășul Ghindea. 
Și cu directorul nu-i de glumit. El 
știe una și bună. Că noi sintem ate
lierul care construim fabrica. Că 
noi, cei din atelierul de autoutilare, 
asigurăm cea mal importantă inves
tiție pe care o are întreprinderea 
noastră. Investiția de inteligență".

Așa vorbea într-una din zile mais
trul Iosif Țintea, șeful atelierului de 
autoutilare al întreprinderii „Fla
mura roșie" din Sibiu, tovarășilor 
săi de muncă. Cineva din afară, au
zind aceste cuvinte, ar fi putut 
crede că directorul e un... zbir. Că 
maistrul li sperie pe oameni cu nu
mele directorului. Insistența mais
trului are o cu totul altă explicație. 
Inginerul Lucian Ghindea, directo
rul întreprinderii „Flamura roșie", 
este ceea ce se cheamă un organi
zator și un creator de tehnică.

Argumente ? Unul din multe al
tele il constituie modul în care di
rectorul se ocupă de activitatea de 
autoutilare. „Este practic și creierul 
și organizatorul acestei activități — 
ne spune tovarășa Corina Onise, 
secretar al comitetului de partid. 
O dată pe săptămină, vinerea, și asta 
de cițiva ani, săptămină de săptă
mină, ține un fel de „comandament 
pe problemele autoutilării". Să nu 
audă că-i spunem ședință că se su
pără. El îl numește „comandament 
al ideilor noi", in care se raportează 
săptămînal despre stadiul de reali
zare a acestora".

Am fi vrut ca alte argumente des
pre „atelierul care reconstruiește 
întreprinderea" să aflăm chiar de la 
tovarășul director. Dar, 6pre ghinio
nul nostru, era plecat pentru mai 
mult timp din unitate. Interlocuto
rul pe această temă a fost al doilea 
om avizat, inginerul loan Blaga, 
directorul tehnic.

— O să mă credeți sau nu — ne 
explica dînsul — dar în ultimii 
10—15 ani noi ne-am t-econstruit 
practic întreprinderea prin autouti
lare. Nu, nu vă mirați. Aproape 40 
la sută din mijloacele noastre fixe 
au fost construite în perioada la 
care mă refer și 6Înt rezultatul acti
vității de autoutilare. Ce exprimă 
mai concret aceasta 7 Un număr de 
150 de utilaje care, valoric, repre
zintă circa 100 milioane lei. O să-mi 
spuneți, poate, că suma este mică. 
Că alții, in întreprinderi mari, rea
lizează mai mult. E posibil. Nu ui
tați insă că noi producem utilaje de 
mecanică fină, mici ca volum, dar 
de o înaltă tehnicitate și producti
vitate. Un singur exemplu spune to
tul. în ultimii 15 ani, deși forța de 
muncă s-a menținut permanent în 
jur de 3 000 de oameni, productivi
tatea muncii a crescut de 4 ori. Ceea 
ce înseamnă că noi ne-am dublat 
practic productivitatea muncii în 
fiecare cincinal. Iar baza acestei 
creșteri a constituit-o tocmai pro
gresul tehnic realizat, în principal, 
prin contribuția atelierului de auto
utilare. Dar spre a vă convinge, să 
prezentăm „pe viu" citeva din crea
țiile autoutilării.

...Două utilaje, mașina do rectifi
cat sirme-spete și mașina univer
sală de îndoit stană, datorită nive
lului lor tehnic ridicat nu numai că 
au contribuit la dotarea întreprin
derii de aici, dar au fost generali
zate în toate unitățile Ministerului 
Industriei Ușoare. Cu alte cuvinte, 
atelierul de autodotare a devenit 
și... exportator de inteligență pro
prie. Că atelierul de „reconstruit fa
brica" nu-și propune 6ă rezolve pro
bleme simple, ocazionale, cj efectiv 
lucrări de tehnică de vîrf, o dove
dește și faptul că o unitate de mare 
finețe, I.P.R.S. Băneasa, a adaptat 
— după proiectul „Flaro" — o ma
șină de efectuat diverse conexiuni. 
Dar cele mai importante realizări 
ele atelierului de autodotare se si
tuează, într-adevăr, în rîndul excep
țiilor. Automatele de 6trunjit piese 
mici, sub diametru de 2 milimetri, 
se fabrică doar în 3 țări din Europa. 
Cele importate cu ani în urmă aici 
se apropiau, pe de-o parte, de în
cheierea ciclului de folosire, de 
uzura morală, iar pe de alta nu mai 
puteau acoperi necesitățile actuale 
ale producției. Ce era de făcut 7 
Nici o unitate constructoare de ma
șini nu s-a angajat să execute ase
menea bijuterii. Și pentru că acest 
lucru este greu, și pentru că unica
tele nu sînt agreate de unitățile cu 
producție de mare serie. Ei bine, 
ceea ce nimeni nu credea că e po
sibil — cu excepția inginerului Lu
cian Ghindea și a colaboratorilor săi 
din proiectare (grupa condusă de 
inginerul Ilie Miclăuș este numită

„colectivul de șoc al noului") și 
execuție, deși directorul a participat 
personal și la proiectare și la exe
cuție — s-a reușit prin autodotare. 
Aceeași „soluție" grea, dar și plină 
de satisfacții, s-a ales și în cazul 
instalației semiautomate de galvani
zare — o adevărată uzină de meca
nică fină și electronică de înaltă 
clasă. Care, în curînd, va fi și au
tomatizată. Corolarul acestor efor
turi de inteligență activă, nezgomo- 
toasă, are o eficiență economică de 
invidiat.

în fața acestor realizări atît de 
spectaculoase — afirmația o argu
mentăm bazați șf pe faptul că circa 
80 la sută din programul de moder
nizare al întreprinderii, elaborat pe 
întregul cincinal, se va realiza prin 
contribuția autodotării — se pune in 
mod direct întrebarea : Care 6int 
forțele de creație și execuție ale 
autodotării, ce „secret" au descoperit 
sibienii în acest domeniu 7 Răspun
sul la prima parte a întrebării este... 
matematic : 80 de oameni. 20 in pro
iectare și 60 în execuție. Răspunsul 
la a doua parte a întrebării, dat de 
secretarul comitetului de partid, 
spune și mai mult : „Cum să nu ob
ținem asemenea rezultate cînd di
rectorul este, practic, șeful atelieru
lui de autodotare 7 Nu pe ștatul de 
plată, ci ca mod de gîndire, ca pre
ocupare, ca muncitor dăruit acestei 
frumoase activități".

Fără comentarii, dar nu și fără 
reflecție.

Constantin PRIESCU

în comuna Băuțari, județul Ca- 
raș-Severin, comună așezată in 
partea de nord a județului, in zona 
subcarpatică, zootehnia are boga
te tradiții. O atestă faptul că in 
gospodăriile care dețin teren a- 
gricol se cresc animale multe, in 
unele — peste prevederile Progra
mului unic. în cincinalul care a 
trecut, efectivele au crescut, astfel 
că, în prezent, în comună există 
1 900 de bovine, 6 000 de ovine, 
1 000 de caprine, circa 1 000 de 
porci, 500 de cai, peste 8 000 de 
păsări ouătoare. Dispunînd de ase
menea condiții, cetățenii comunei 
Băuțari au încheiat contracte de 
livrare cu statul pentru importan
te cantități de produse alimentare, 
dorind astfel să contribuie activ la 
schimbul echitabil de mărfuri din
tre sat și oraș. Există 750 de gos
podării titulare de contracte, care, 
în 1985, au predat la fondul de 
stat 421 bovine, față de 363 in plan, 
(adică 137 de tone, in loc de 108 
tone), 125 de porcine, aproape o 
mie de oi și miei (reprezentînd o 
depășire de o tonă și jumătate), 
lapte de vacă (de 3 ori și jumă
tate mai mult decit în 1981), peste 
290 hl lapte de oaie, însemnate 
cantități de ouă, carne de pasăre, 
lînă. Este relevant faptul că va
loarea plăților efectuate către ce
tățeni, pe bază de contracte, trece 
de 3 milioane lei.

Și In acest an, cei din Băuțari 
vor să nu se lase mai prejos. Ba 
chiar, doresc să obțină rezultate și 
mai bune. Acesta este și sensul 
scrisorii primite la redacție din 
partea lui Cornel Jercan, din a- 
ceastă comună. „Avem animale 
multe, e adevărat, scrie el. Dar nu 
toate sînt de soi, de mare randa
ment. De aceea, propun ca specia
liștii să ne sprijine în problema 
Îmbunătățirii raselor, să ne bucu
răm de mai multă atenție din par
tea medicilor veterinari. Pe 
de-altă parte, pentru stimularea 
celor care contractează animale cu 
statul este nevoie, arată in conti
nuare corespondentul, de o mai 
bună organizare a activității de 
livrare a animalelor, ca și de aceea 
de Încasare a drepturilor bănești".

Din convorbirea avută cu tova
rășul Ion Săvulescu, vicepreședin
te al consiliului popular al comu
nei, rezultă că cele sesizate sint 
Întemeiate. „în ce privește prelua
rea, este adevărat că sistemul poa
te fi perfecționat. De ce să treacă 
o săptămină, ba chiar și mal mult, 
de la predarea animalului pînă la 
încasarea drepturilor bănești 7 La 
toate acestea aș mai adăuga faptul 
că, pentru încasarea drepturilor 
bănești, cetățenii sint nevoiți să 
se ducă In comuna Zăvoi, cale de 
20 de km. Unii nu au avut vreme 
să se ducă, astfel că aproape o 
sută de persoane nu și-au încasat 
contravaloarea laptelui predat in- 
cepind din octombrie anul trecut".

Aducînd la cunoștința organelor 
de specialitate aspectele de mai 
sus, am aflat că ele au constituit 
tema unor dezbateri, urmate de 
programe de măsuri practice, îh- 
cepînd din această primăvară. 
Despre toate acestea ne-a vorbit 
tovarășul Cornel Nuțu, adjunct al 
secției agrare a comitetului jude
țean de partid.

— în consfătuirea pe teme de 
agricultură, din luna februarie, co
mitetul județean a adoptat un pro
gram prioritar privind zona ne- 
cooperativizată, care in județul 
nostru deține o pondere de circa 
60 la sută. Sint prevăzute, în acest 
sens, o serie de măsuri menite să 
sprijine gospodăriile din această 
zonă, să se asigure asistența teh
nică și condițiile materiale necesa
re obținerii unor rezultate cit mai 
bune. Astfel, din resurse locale, 
prin mica mecanizare, s-au luat 
măsuri de asigurare a uneltelor și 
utilajelor agricole specifice gospo
dăriilor individuale și particulari
tăților terenului. De asemenea, se

fac eforturi pentru procurarea de 
semințe de mare productivitate, 
printr-o colaborare cu stațiunea 
de cercetări din Lovrin. Totodată, 
pentru obținerea recoltelor sconta
te, se creează condiții pentru ca și 
țăranii din zona necooperativizată 
să beneficieze de asistența de spe
cialitate, să poată solicita consul-

Pomind de la o scrisoaie 
din Caraș-Severin

tații asupra aplicării noilor tehno
logii în micile gospodării. în ce 
privește ameliorarea raselor de 
animale, programul prevede înlo
cuirea treptată a celor neproducti
ve cu animale de rasă — brună și 
Pinzgau — care, in părțile noastre, 
se adaptează foarte bine. înființa
rea tirgurilor de vite va permite 
deținătorilor de animale să le vîn- 
dă pe cele cu randament scăzut, 
spre a le înlocui cu altele din ra
sele amintite, pentru aceasta asi- 
gurîndu-se reproducătorii necesari.

Referitor la îmbunătățirile ce se 
cer aduse actualului sistem de 
preluare a produselor și de înca
sare a contravalorii lor, interlocu

torul precizează că sint anumite 
formalități ce trebuie Îndeplinite, 
care nu pot fi eliminate fără a 
dăuna corectitudinii acestor im
portante operațiuni. Aceasta nu 
înseamnă, nicidecum, că nu se poa
te simplifica formularistica, atit in 
domeniul industriei Cărnii, de unde 
— nu o dată — vin cu întîrziere 
borderourile, cit și la banca prin 
care se fac plățile, că nu este loc 
pentru mai bine și în organizarea 
preluării animalelor.

în același timp însă, consiliile 
populare trebuie să urmărească 
mai activ mersul livrărilor, să in
tervină operativ atunci cînd se 
constată încetineli sau lipsă de so
licitudine din partea acelor per
soane plătite' anume pentru a asi
gura derularea livrărilor, in cele 
mai bune condiții, atit pentru cel 
care predă, cit și pentru cel care 
preia produsele contractate. Rolul 
consiliilor populare nu se încheie 
cu semnarea contractelor, la nive
lul planificat. Dimpotrivă, acest 
rol intră atunci într-o etapă de și 
mai mare răspundere, implicind 
contactul viu cu terenul, evitarea 
oricăror manifestări birocratice, de 
lăsare a livrărilor în voia mersu
lui de la sine.

Rodica SERBAM

Comerțul cu cartea nu este 
numai... comerț

în frumosul oraș tul- 
cean Măcin, comerțul 
de carte a intrat ln- 
tr-un nedorit și nejus
tificat regres, știut 
fiind că în toate loca
litățile din țara noas
tră se vind tot mai 
multe cărți, pe măsu
ra creșterii continue a 
puterii de cumpărare 
și gradului de instrui
re in rindurile popu
lației. Acest lucru se 
confirmă și la Măcin, 
numai că librăria din 
localitate nu poate sa
tisface cererea tot mai 
mare de carte, deoare
ce este aprovizionată 
total necorespunzător 
de către depozitul 
UJECOOP Tulcea, atit 
cantitativ cît și. mai 
ales, sub aspectul

structurii tematice. 
Așa se face că tocmai 
cărțile foarte căutate 
de oamenii muncii și 
elevii măcineni (be
letristică românească 
și universală, contem
porană și clasică, cărți 
pentru copii, culegeri 
de probleme pentru 
elevi și altele) lipsesc 
cu desăvirșire de luni 
de zile. în schimb, 
rafturile și magazia 
unității sînt înțesate 
fie cu volume greu 
vandabile (in zeci sau 
chiar in sute de exem
plare), fie cu altele, 
la fel de masiv pre
zente, ce s-ar putea 
vinde foarte bine în 
alte localități (de 
exemplu, tratatele de 
medicină ori de alte

specialități sint mult 
căutate în centrele 
universitare). Pentru 
curmarea acestei stări 
de lucruri nefirești, 
locuitorii orașului pro
pun ca librăria lor să 
fie aprovizionată și de 
la alte depozite decit 
de la cele din rețeaua 
UJECOOP Tulcea — 
de la Brăila și de la 
Galați (orașe vecine 
cu Măcinul, spre deo
sebire de Tulcea, care 
este mult mai „peste 
mină").

Fiindcă, se știe, co
merțul cu cartea nu 
este pur și simplu o 
treabă numai de co
merț ; este, totodată, 
un act social, de cul
tură.

Ion MARIN

Apa curge, birocrația
...Era prin iulie 1985. 

Pe unul din pereții ex
teriori ai blocului nr. 
16 de pe strada Muze
lor, municipiul Tirgo- 
viște. au apărut cîteva 
picături de apă. Firesc, 
locatarii au sesizat 
imediat întreprinde
rea județeană de gos
podărie locativă. Dar, 
in loc ca întreprinde
rea să trimită mese
riașii pentru reparații 
in cel mai scurt timp, 
dimpotrivă, a lăsat să 
treacă vremea. Iar 
cind i-a trimis... Iată 
ce spune despre repa
rațiile executate — in 
cele din urmă — Aure
lia Alverescu. locatară 
în imobilul respectiv : 
„Au reparat nu o dată, 
ci de mai multe ori, 
dar cum au plecat, ca

un făcut, apa a în
ceput iar să curgă. 
Reparații de mintu- 
ială“...

— Cum explicați a- 
ceastă situație? am în
trebat pe inginerul 
Radu Popescu, șef de 
secție, și pe Maria An- 
ghel, șef de sector — 
ambii la I.J.G.C.L.

— Pentru a elucida 
problema, trebuie a- 
mintit un lucru — 
spune șeful de sec
ție. Cind se ivește 
o defecțiune, locatarii 
trebuie să anunțe șe
ful de sector, acesta 
avînd obligația să tri
mită imediat propriii 
meseriași din subordi
ne să repare neintir- 
ziat defecțiunea. Lo
catarii, însă, anunță 
uneori șeful de secție

rămîne 2
— pe mine, de exem
plu. Or, șeful de secție 
are obligația să tri
mită sesizarea pe fi
liera normală : secre
tariat — conducere — 
juristconsult (unde aș
teaptă cîteva zile 
pentru deviz, ștampile, 
semnături). Apoi răs
punsul tot nu se tri
mite in termen de 30 
de zile (!) reclaman
tului, ci i se comuni
că, trecînd prin ace
leași verigi, tot șefu
lui de secție.

...întrebarea este : 
cărui responsabil de la 
I.J.G.C.L. să i se 
trimită o cerere pen
tru demolarea din te
melii a acestei filiere 
birocratice 7

Gh. GRAURE
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară din Republica Argentina

(Urmare din pag. I)
ridicarea gradului de civilizație și 
cultură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său, 
președintelui Argentinei un cald 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări, iar poporului argentinian prie
ten urări de progres, prosperitate și 
pace.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, au 
fost evocate bunele relații de priete
nie și colaborare dintre România și 
Argentina, dezvoltarea pe multiple 
planuri a acestora. în acest cadru, 
a fost relevată contribuția importan
tă pe care parlamentele și parlamen
tarii din cele două țări au adus-o 
și o pot aduce la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la întărirea colabo
rării și prieteniei româno-argenti- 
niene.

Au fost abordate, de asemenea, as

Unitatea — temeiul tăriei
clasei muncitoare

(Urmare din pag. I)
resc. „pentru clasa muncitoare 
cuvintul de unitate nu este o vorbă 
vană, ci esența chiar a mișcării 
muncitoare", că „unitatea clasei 
muncitoare nu este o unitate fizică, 
ci una ideală, una care reiese din 
scopul comun si din acțiunea urmări
tă in comuti", partidul comunist, mi- 
litantii săi au acționat stăruitor pen
tru unitatea de luptă a clasei noastre 
muncitoare. Pe temelia puternică 
a acestei aspirații s-au purtat in co
mun nenumărate bătălii sociale pen
tru apărarea intereselor zilnice ale 
muncitorimii ; acționind unită, mun
citorimea română a fost nucleul po- 
lârizator al unor grandioase lupte 
politice împotriva fascismului, și a 
războiului, pentru salvgardarea unor 
înfăptuiri istorice ale poporului, cu
cerite prin lupte și jertfe grele : in
dependența națională, unitatea și 
integritatea teritorială a țării.

Forța muncitorimii unite, caracte
rul combativ și impunător al rîndu- 
rilor sale s-au vădit cu deosebire în 
cursul marii manifestații antifasciste 
și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, 
în pregătirea și desfășurarea căreia 
s-au ilustrat, prin remarcabile ca
lități politice și organizatorice, tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU, to
varășa ELENA CEAUȘESCU. Peste 
20 000 de oameni ai muncii, fără 
deosebire de apartenență politică, au 
transformat atunci străzile Capitalei 
într-un autentic cimp de manifesta
ție revoluționară, cum remarcau 
chiar autoritățile vremii, au,făcut să 
se! audă răspicat voința, muncitorimii 
noastre de a se împotrivi fascismu
lui și războiului, de a sta dîrză și 
demnă, ca un zăgaz de netrecut. în 
fața oricui ar fi atentat la inte
gritatea țării. Cu dreptate s-a vor
bit atunci despre întîiul de Mai 1939 
din România ca despre o mare lecție 
a unității. Cu indreptățire îndemna, 
la scurtă vreme după aceea, parti
dul nostru comunist : „înainte ! Co
muniști și muncitori social-democrați, 
realizați și întăriți frontul unic ! 
Munciți pentru concentrarea tuturor 
forțelor democratice și sincer pa
triotice într-un front larg combativ 
împotriva dușmanului fascist din 
afară, a agenților. hitleriști din țară 
(...) De munca voastră comună, de 
energia voastră, de fidelitatea voas
tră față de clasa muncitoare, față

Porțile noului — porțile afirmării
(Urmare din pag. I)

— Fiindcă a venit vor
ba, ce s-a păstrat din fa
brica. de odinioară? — 11 
întrebăm pe inginerul Mi- 
clea. care lucrează aici de 
45 de ani si. înainte de a 
fi director, a fost, pe rînd. 
muncitor, tehnician, ingi
ner in producție...

— Nimic nu s-a păstrat 
din ce era pe vremuri aici.. 
Totul, dar absolut totul 
este nou. Dacă vorbim nu
mai de tehnologii, la gea
muri era muncă grea, 
muncă fizică, istovitoare. 
Descărcări de vagoane pe 
tot fluxul de fabricație, 
încărcări de vagoane. Ti 
se cerea forță, rezistentă si 
rapiditate. Acum — vedeți 
și dumneavoastră: avem 
mecanizare. automatizare 
și un anumit grad de ro
botizare. care ne situează 
în fruntea unităților de 
profil din tară din acest 
punct de vedere...

— Și din acest punct de 
vedere!

— în sfîrșit, voiam să 
spun că acoperim, prin 
mecanizările si automati
zările existente, cam 95 la 
sută din volumul de mun
că. Adică majoritatea ope
rațiilor. N-avem incă me
canizate operațiile de am
balare și de confecționare 
a ambalajelor. Mecanizarea 
ambalării este pe punctul 
de a,se rezolva. Ne-am 
propus si am luat toate 
măsurile să putem raporta 
finalizarea acțiunii în pre
ziua apropiatei aniversări a 
65 de ani de la întemeie
rea partidului nostru co
munist.

— Prin urmare, ca să 
revenim, colectivul de la 
„Geamuri1* * și-a reconstruit 
fabrica din temelii.

• Clipa de răgaz î SCALA (11 03 72) 
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. GLORIA 
(47 46 75) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13.15; 
15,30; 17,45; 20
• Alek își caută un tată — 9; 11.

— Acesta este cuvintul. 
Și dacă după naționaliza
re si pină la Congresul al 
IX-lea al partidului, mo
dernizările care au existat 
ee limitau la spatiile si 
tehnologiile existente, re
construcția din temelii a 
fabricii noastre este opera 
acestor ani frumoși.

— De mai bine de două 

pecte majore ale vieții politice mon
diale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ară- 
tind că situația internațională con
tinuă să fie deosebit de gravă, a 
subliniat că trebuie făcut totul pen-, 
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru înfăptuirea unui program com
plex de dezarmare generală, in cen
trul căruia să se afle dezarmarea nu
cleară, pentru apărarea păcii — 
bunul cel mai de preț al întregii o- 
meniri. Președintele României a re
levat necesitatea intensificării activi
tății pentru încetarea experiențelor 
nucleare — ca un prim pas spre 
dezarmarea nucleară — avînd în ve
dere că acestea reprezintă un mare 
pericol pentru întreaga omenire.

A fost evidențiată insemnătatea li
chidării subdezvoltării, a întăririi 
colaborării și conlucrării dintre ță
rile în curs de dezvoltare în ve
derea elaborării unei strategii co
mune pentru soluționarea gravelor 
probleme cu care se confruntă — 

de poporul român depinde succesul 
acestei lupte mărețe de salvare a 
țării".

Adevărul acestei chemări avea să 
fie ilustrat de făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc, in aprilie 1944, 
ceea ce a sporit capacitatea politico- 
organizatorică a clasei noastre mun
citoare, a potențat acțiunea sa revo
luționară pentru unirea tuturor for
țelor patriotice ale tării într-un larg 
cuprinzător front antifascist, pentru 
realizarea celei mai ample coaliții 
politice din istoria de pină atunci a 
țării. S-a înfăptuit practic atunci, în 
primăvara și vara lui 1944, pe teme
lia unității muncitorești, unitatea de 
luptă a tuturor forțelor patriotice, 
progresiste, a tuturor celor preocu
pați de destinele și libertatea țării, 
a întregului popor român într-un 
moment de grea cumpănă a existen
tei sale, iar aceasta a chezășuit vic
toria glorioasei revoluții române de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistăi declan
șată în august 1944.

In noua etapă deschisă atunci In 
viața țării, unitatea muncitorească 
avea să se dovedească un factor 
fundamental 'în opera de reconstruc
ție economică, de reînnoire și trans
formare democratică a țării, ' de 
înaintare spre viitorul său socia
list ; era adică, așa cum sublinia un 
document de epocă, „fortăreața for- 
iărețelor democratice". încununind 
strădaniile spre unitate politică și 
organizatorică, Congresul din 21—23 
februarie 1948 a proclamat solemn 
crearea partidului unic muncitoresc, 
pe baza concepției revoluționare ma
teriali st-dial ectice.

Așezind ideea unității la temelia 
concepției sale asupra dezvoltării 
continue a societății noastre, Parti
dul Comunist Român a conferit, cu 
deosebire in perioada care s-a scurs 
de la Congresul al IX-lea, sensuri noi, 
calitativ superioare, unității națiunii 
noastre socialiste. Istoria acestor ul
time două decenii, cele mai rodnice 
din intreaga existență a poporului 
român, a dat o nouă strălucire a- 
devărului că unitatea este un nese
cat izvor de forță, de tărie a socie
tății noastre, că aceasta reprezintă 
temelia trainică pe care s-au clădit 
toate marile noastre înfăptuiri. Strins 
unit în jurul partidului, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. poporul ro
mân a străbătut un drum de măre

decenii, așadar. întreprin
derea dumneavoastră este 
locul unor mari schimbări. 
Și dumneavoastră — in 
rolul de catalizator al e- 
nergiilor si căutărilor aces
tui colectiv la care țineți 
atit si cu care ati realizat 
atitea. Care ar fi. pe scurt, 
momentele mai impor
tante?

— După ce abia realiza
serăm prima instalație ro
mânească complet automa
tizată de securizare a gea
murilor, tot pentru prima 
dată in țară realizam, in 
1965, cuptorul cu camere 
regeneratoare inalte (aveam 
sa aflăm că muncitorii 
l-au numit... Miclea-unu, 
n.n.) Dintr-o țară importa
toare totalmente de gea
muri securizate, am deve
nit exportatori de aseme
nea produse in S.U.A., 
R.F.G., Australia, Anglia... 
între timp ne-am făcut o 
secție de construcții de 
mașini. Ne-am construit, 
astfel, singuri, toate echi
pamentele necesare. Am 
început să fim solicitați și 
de celelalte întreprinderi 
de profil din țară și, ast
fel, ne-am asumat sarcina 
de furnizor de utilaje pen
tru economia națională. 
Acum sintem intens so
licitați — și producem ase
menea utilaje — și pentru 
export-vest. Ne-a mers 
vestea că le facem mai 
bine decit alții. în 1972 s-a 
trecut, prin efort propriu, 
și bineînțeles prin soluții 
proprii, la fabricația mo
dernă a geamurilor trase, 
printr-un sistem care spo
rea productivitatea cu 50 
la sută, iar calitatea chiar 
cu mai mult. Totul fără 
aport din afară și, mai 
ales, fără... import.

— Ați avut ambiție.
— Am simțit că putem și 

că este necesar. Ne-am 
apucat de lucru și a mers. 
Părerea mea este că un 
lucru e bine să-l faci dacă 
te simți capabil și dacă 
simfi că e necesar. Nu pen
tru lauri și pentru „de- 
monstrațli". Eu sint convins 
că mai sint destui oameni

care fac lucruri asemănă
toare, poate chiar mai bine 
dăcit mitre. Fiindcă puteam 
și fiindcă trebuia, am con
struit. in ’75, cuptorul nr. 2 
(Miclea-doi — n.n.), iar in 
’79—’80 — și cuptorul nr. 3 
(Miclea-trei). Ar fi inutil 
să compar volumele de 
producție sau alte aseme
nea lucruri.

— Este limpede că au 
fost creșteri spectaculoase. 
Dar nu cifrele ne intere
sează. Mai bine ne-ați 
spune de cînd se recupe
rează aici, la dv., energia 
termică reziduală.

— Din 1975—1976.
— Criza energetică încă 

nu-și ascuțise colții foarte 
tare...

— Nu din cauza... crizei 
ne-am pus noi capetele la 
lucru. V-am spus că a- 
plicăm de zece-unsprezece 
ani procedeul. Dar ne pre
ocupă de mai mulți ani. 
Cred că de cînd se fabrică 
geamuri, muncitorii își bat 
capul cum să folosească 
atîta energie termică re
ziduală „condamnată**  să se 
piardă. Noi am găsit și am 
aplicat o soluție. S-ar putea 
să existe și altele mai 
bune. Cert este că toată 
fabrica, toți muncitorii care 
lucrează aici sau locuiesc 
în cvartalele dimprejur 
beneficiază de căldură și 
apă caldă obținută din re
cuperarea căldurii cuptoa
relor noastre. Iar de patru 
ani, de cind avem și o seră, 
avantajele recuperării sint 
și mai mari.

— Ce vă preocupă in 
continuare ?

— Probleme noi. Din care 
o parte se finalizează vă- 
zind cu ochii. în sensul 
îmbunătățirii procesului de 
fabricație a geamurilor 
securizate cu consumuri 
minime de energie, care să 
fie la nivelul celor mon
diale. Și sinlem la nivelul 
celor mondiale în propor
ție de 80—85 la sută. Avem 
rezultate comparabile cu 
cele pe plan mondial la 
instalația de geamuri de 
3 maa grosime — geamuri 
care se fac în puține țări

inclusiv în ce privește datoriile ex
terne extrem de mari ale acestor 
țări — pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale.

Conducătorul delegației argentinie
ni a exprimat aprecierea deosebită 
de care se bucură în tara sa politi
ca externă promovată de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru soluționarea, în interesul po
poarelor, a marilor probleme ale 
contemporaneității, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.,

în timpul întrevederii s-a apre
ciat că parlamentele și parlamenta
rii din intreaga lume pot și trebuie 
să-și aducă o contribuție mai activă 
la afirmarea unei politici noi, de 
colaborare, securitate și pace între 
națiuni.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, și Aurel Sandu, deputat.

A fost de față Enrique F. Lupiz, 
ambasadorul Argentinei la București.

țe împliniri socialiste, ctitorind 
practic o Românie mai puternică, mai 
prosperă ca oricind. Iată de ce uni
tatea reprezintă pentru poporul ro
mân bunul său. cel mai de preț, se 
află la temelia hotărîrii sale 
nestrămutate de a urma cu abnega
ție și devotament, în strinsă și indes
tructibilă unitate, partidul comunist, 
pe secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revoluționarul 
patriot care a făcut și face totul la 
cirma destinelor noastre pentru în
tărirea și cimentarea puternică a 
unității națiunii noastre socialiste.

Istoria de luptă a partidului nos
tru, experiența clasei muncitoare din 
România atestă cu putere faptul că 
numai in unitatea celor multi se află 
garanția îndeplinirii idealurilor lor de 
progres, de bunăstare și pace, că nu
mai prin acțiunea unită a popoare
lor se pot impune legitimele lor 
aspirații, se pot rezolva in chip con
structiv problemele cu care este con
fruntată omenirea. Lecția unității 
este actuală mai mult decît oricind 
acum, cînd forțele doritoare de pace 
de pretutindeni, popoarele lumii, pu- 
nind în valoare tot ceea ce le uneș
te, trebuie să croiască drum larg pă
cii, înțelegerii și colaborării dintre 
națiuni, să determine oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară. Din această perspectivă, do- 
bindesc o înaltă semnificație ideile 
și conceptele despre imperativul 
unității de acțiune a clasei mun
citoare, a forțelor progresiste pe plan 
national și internațional, cuprinse în 
vasta operă teoretică a secretarului 
genera! al partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. idei si Con
cepte. pe temelia cărora se înaltă pro
digioasa activitate politică a partidu
lui și statului nosi.ru.

Mîndru de realizările sale, ferm 
hotărît să întărească unitatea sa, 
să-și aducă activ contribuția la cau
za păcii și prieteniei între popoare, 
poporul român privește cu adîncă în
credere viitorul, profund convins că 
în sine se află și număr și putere, 
spre a clădi o patrie așa cum au 
visat-o înaintașii, cei mai buni din
tre fiii pămintului românesc, comu
niștii, așa cum o prefigurează 
documentele Congresului al XIII- 
lea, cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — o patrie, so
cialistă puternică și unită, liberă și 
suverană, mîndră și demnă.

din lume și pe instalații' 
puține.

— Cum ați reușit și reu
șiți să realizați atitea 
lucruri ?

— Simplu. (Ni-i arată 
zîmbind pe cei cu care 
tocmai se „certa**  cînd am 
venit.) Ca ei sînt o mul
țime in fabrica noastră. A- 
proape 700 de comuniști. 
Alții, vreo mie, deși nu 
sint incă membri de partid 
(cea mai mare parte a co
lectivului o formează tine
rii veniti de pe băncile 
școlii profesionale sau ale 
liceului industrial) acțio
nează ca adevărați comu
niști, ca promotori ai nou
lui. Cresc frumos, devin 
tot mai mulți artiști ai a- 
cestei frumoase și delicate 
meserii. Pot să vă spun că 
inginerul-șef al întreprin
derii. crescut de noi, din 
stagiar, este. acum un as 
în meserie. Puțini găsești 
atit de capabili ca el. Poa
te... tot Ia noi, aici, unde 
„țin aproape**  alți specia
liști tineri, dornici de afir
mare...

— Și pe care dumnea
voastră, . după cite știm, 
i-ați ajutat și-i ajutați 
sa-și contureze contribuții
le personale — invenții și 
inovații.

— Noului i se pot des
chide porțile in două mo
duri : pe de o parte, pro- 
movindu-1 energic, făcîn- 
du-i loc în viața cotidiană 
a fabricii ; pe de alta, 
deschizind „apetitul**  pen
tru nou celor ce preiau 
„cheile**  meseriei. Prin asta, 
consider eu că noi toți, din 
generația mai vîrstnică, ne 
facem datoria de comu
niști. Trebuie să-ți asiguri 
urmași, nu-i așa ?

Datoria in înțelesul cel 
mai adevărat al cuvîntului. 
Datoria comunistului care, 
m iii tind o viață pentru 
promovarea noului, are 
conștiința dublei sale răs
punderi : deschizător el 
însuși al porților noului, 
pune umărul și sufletul 
pentru a deschide larg 
celor ce vin din urmă por
țile afirmării.

Convorbiri economice 
româno-iraniene

La București au început, luni, con
vorbirile oficiale dintre delegațiile 
economice guvernamentale ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Islamice Iran, conduse de 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și. respectiv, 
Masoud Roghani Zanjani, ministrul 
planului si bugetului.

Sint analizate stadiul actual al re
lațiilor economice dintre România și 
Iran, perspectivele extinderii și di
versificării acestora pe multiple pla
nuri. dezvoltării cooperării în dome
nii de interes comun, creșterii schim
burilor comerciale pe baze reciproc 
avantajoase.

★

Ministrul iranian al planului și 
bugetului a avut, luni după-amiază, 
o întrevedere cu Ilie Văduva, mi
nistrul afacerilor externe. în cadrul 
convorbirii au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări, 
precum și aspecte ale vieții inter
naționale actuale.

în aceeași zi, ministrul iranian a 
avut o intîlnire cu Ion Constanti- 
nescu, ministru secretar de stat la 
Comitetul de Stat al Planificării.

(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul loan Totu, viceprim- 

ministru al guvernului, a primit luni 
dimineața pe V. P. Lahtin, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat ai 
Planificării din U.R.S.S., aflat in vi
zită in țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate posibilitățile existente pen
tru dezvoltarea in continuare a bu
nelor relații de colaborare și coope
rare economică dintre România și 
U.R.S.S.

A fost de față E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul U.R.S.S. Ia București.

*
Membrii delegației parlamentare 

din Republica Argentina, condusă de 
Roberto Pascual Silva, prim-vicepre- 
ședinte al Camerei Deputaților. au 
avut, luni. întrevederi separate cu 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, și Nicolae Andrei, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Au fost abordate aspecte privind 
dezvoltarea colaborării româno-ar- 
gentiniene în diferite domenii de 
activitate, modalitățile de adîncire 
și diversificare a cooperării econo
mice bilaterale, de lărgire a schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări. Au fost discutate, totodată, pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

A fost prezent ambasadorul Ar
gentinei la București, Enrique F. 
Lupiz.

★

La Sala Palatului Republicii So
cialiste România a fost deschisă, 
luni, o expoziție în cadrul căreia Cen
trala de comerț exterior „Raznoex- 
port**  din U.R.S.S. prezintă o bo'gâfâ" ’ 
colecție de jucării, instrumente mu- ■' 
zicale, articole de sport și vinătoare. 
Expoziția rămîne deschisă pînă la 
18 aprilie.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie. Fapte 

de muncă de pe frontul produc
ției materiale în cinstea aniversă
rii partidului

20,35 Glasul de pace al României. Mu
zică și poezie (color)

20,45 Teatru TV țcolor). împlinire. 
Scenariu TV de Vlad Galin. Pre
mieră pe țară. In distribuție : 
Dem Radulescu, Emil Hossu, Vis- 
trian Roman, Margareta Pogonat, 
Adriana Schiopu, Adina Popescu, 
Aurora Leonte, Virginia Rogin, 
Daniel Tbmescu, Violeta Berbiuc, 
Julieta Strîmbeanu-Weigel, Aure
lian Napu. Regia artistică : Con
stantin Dinischiotu

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 aprilie, ora 20 — 18 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi rece 
în prima parte a intervalului, apoi 
se va încălzi ușor. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse 
în vestul, centrul și nordul țarii și 
cu caracter mai restrîns in restul te
ritoriului. Izolat, in nord-estul țării, 
precum și la munte, precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapoviță și ninsoare 
în prima zi. Vîntul va prezenta unele 
intensificări la început din sectorul 
nordic, apoi din cel sudic, cu viteze 
de 50—60 km pe oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 
4 și plus 6 grade, izolat mai coborite 
iii prima noapte, cind se va produce 
brumă în cea mai mare parte a țării 
și izolat îngheț slab la sol, iar cele 
maxime, în general, între 5 și 15 gra
de. Local se va produce ceață. în 
București : Vremea va fi în general 
rece. Cer temporar noros favorabil 
ploii îndeosebi în ultimele zile. Vîntul 
va sufla moderat din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor oscila în
tre 2 și 5 grade, iar cele maxime între 
8 și 13 grade. Condiții de brumă în 
prima noapte.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 19,30; 
(sala Atelier) : Cartea lui Ioviță ~ 
15,30
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recitai 
de pian Constantin Sandu — 19; 
(sala Studio) : „Treptele afirmării 
artistice44. Pericle-Cristian perșinaru
— vioară — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Aida
— 17
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Unchiul Vania — 18,30; (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de 
sticlă — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19,30
• Teatrul „C.I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 
18,30; (sala Studio) : Trăsura la scară
— 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic.

Gînduri de la cititorii „Scînteii“ i
; 1N 1NT1MPINAREA j 
[ANIVERSARII PARTIDULUI I
1_____

In aceste zile de primăvară, luminate de aniversarea 
a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, 
prind viață impresionante fapte de muncă, noi împli
niri prin care fiii acestei națiuni își exprimă vibranta 
dragoste față de țară, profunda recunoștință către 
partid și secretarul său general, mindria patriotică de 
a participa nemijlocit la eroicele înfăptuiri ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu.

In scrisorile ce sosesc la redacție, cititorii „Scînteii" 
își exprimă gînduri și relatează fapte de viață, din 
propria activitate, legate direct de marile transfor
mări și realizări sociale înfăptuite în toate zonele ță
rii în anii noștri, cu deosebire în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al partidului.

Omagiul 
faptei muncitorești

în peisajul industrial al județu
lui Călărași, întreprinderea con
structoare de nave și piese turna
te din Oltenița constituie un sim
bol al dăruirii muncitorești, o iz- 
bîndă a miinilor harnice și a min
ților permanent căutătoare de so
luții, de performante. Pe măsură 
ce caut să caracterizez întreprin
derea unde lucrez, simt că viața, 
munca, aspirațiile tovarășilor mei 
nu pot fi cuprinse într-o simplă 
emblemă. Cu cit încerc să argu
mentez renumele întreprinderii, cu 
atit îmi apropii parcă pe fiecare 
muncitor în parte : omul priceput 
și harnic al cărui aport, in întregul 
producției noastre de nave, este 
hotărî tor.

Aici, pe malul Dunării, unde odi
nioară era un atelier de reparat 
bărci, a stăpîni meseria de con
structor de nave înseamnă, azi, a 
fi om al progresului tehnic, al 
străduinței de autodepășire con
tinuă.

Lucrez de mulți ani în acest co
lectiv și știu ce oameni minunați 
sînt tovarășii mei de muncă. Ro
dul muncii lor este astăzi binecu
noscut in țară și peste hotare. In 
cronica vie a Întreprinderii noas
tre, a întregului oraș Oltenița, ră- 
mine înscris momentul deosebit, 
din vara anului 1967, cind în pre
zența secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut loc ceremonia lansării spăr
gătorului de gheață — remorcher- 
salvator „Viteazul**.  Cit de tare ne 
bateau inimile la auzul cuvintelor 
celui mai iubit fiu al poporului, 
care ne-a îndemnat atunci să dez
voltăm șantierul naval, să con
struim nave competitive pe piața 
externă 1

Este greu să exprimi în cuvinte 
Întreaga energie, marele avint 
muncitoresc prin care ne-am con
tinuat, de atunci, munca pe șan
tier. Prin grija conducerii partidu
lui, am beneficiat de fonduri de 
investiții care ne-au permis _ dez
voltarea și modernizarea unității. 
Am mărit și modernizat cala de 
montaj, am construit hala nr. 1 
în care prind contur primele com
ponente ale navelor noastre. Au 
fost asimilate în producție nave 
noi, de. capacitate și complexitate 

ridicate-*  Navaliștii Olteniței - eop-, 
struiesc acum- motonave de 5 .01)6 

!.tdw. ; drăgi ! du cupe, remorchere' 
împingătoare, nave de pasageri; •- 
de 200 locuri — pentru export, S-a 
introdus debitarea automată a ta
blei după desene, s-au extins su
dura automată și semiautomată, 
curbarea ,1a rece — cu mașini hi
draulice — a profilurilor, executa
rea modulizată a instalațiilor și 
subansamblelor, curățirea și vopsi
rea mecanizată.

Sintem mîndri de aceste împli
niri, care confirmă dăruirea fie
cărui om din colectivul nostru 
muncitoresc. îndeplinind cu înal
tă responsabilitate, printr-o te
meinică organizare, muncă și dis
ciplină, indicațiile tovarășului 
secretar general al partidului, date 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
ne pregătim să ridicăm spre ori
zonturile viitorului zeci și zeci de 
prore viguroase de nave, purtind 
lingă ancoră un însemn neasemuit 
— ceva din sufletul și energiile 
acestui înnoit oraș românesc, Olte
nița, din lumina faptelor noastre 
de muncă și creație socialistă prin 
care cinstim apropiata aniversare 
a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român.

Gheorghe TATARU 
maistru, întreprinderea 
constructoare de nave și piese 
turnate din Oltenița, 
județul Călărași

INFORMAȚI! SPORTIVE
FOTBAL. După etapa a XXIV-a, 

Steaua, cu 41 de puncte, conduce 
autoritar în clasamentul diviziei A. 
Ea are și cel mai bun golaveraj : 
plus 37. Pe locul secund : Sportul 
studențesc — 35 p; pe cel de-al 
treilea: Dinamo — 32 p. Aceste 
trei echipe au cite o partidă restan
ță. Pe locul al patrulea in clasa
ment : Universitatea Craiova — 31 p 
din 24 de partide. Iată rezultatele 
tehnice ale meciurilor din etapa a 
24-a : A.S.A. Tg. Mureș — Chimia 
3—0 (0—0) ; Politehnica Timișoara — 
Sportul studențesc 0—1 (0—0) ; S.C. 
Bacău — Universitatea Cluj-Napoca 
2—1 (1—1) ; F.C. Argeș — F.C.M. 
Brașov 1—1 (0—0) ; F.C. Bihor —

14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17; Arta conversației — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtițele — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tinerețe 
fără bătrînețe — 19; (sala Victoria. 
50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți — 19
• Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : Cintă ciocîrlie — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Pinocchio — 15
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Cosmonauților) : Dana și Leul — 10; 
(la clubul I.C.T.B.) : Noul nostru 
vecin — 10.
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30

cinema

Un municipiu 
în plină înflorire

Sub raza glorioasei aniversări a 
65 de ani de la făurirea partidu
lui, dobindește noi străluciri și 
împliniri fiecare localitate a patriei. 
Veche așezare moldovenească, a- 
testată din anul 1435, situată la 
răscrucea unor importante dru
muri, Tecuciul a trăit în ultimele 
decenii impresionante transformări. 
Cunoscut ca așezare predominant 
agrară, cu o industrie aproape 
inexistentă (in 1938 erau aici doar 
două mori țărănești, o moară" co
mercială, o fabrică de tăbăcărie, o 
cărămidărie rudimentară), el a do- 
bindit o nouă înfățișare, devenind 
prin grija conducerii de partid, 
prin munca tenace a fiilor săi, un 
municipiu industrial-agrar, cu o 
economie modernă, dinamică. La 
Tecuci își desfășoară astăzi acti
vitatea 6 întreprinderi de interes 
republican, 20 de întreprinderi de 
subordonare județeană sau locală, 
6 puternice unități agricole de stat 
și cooperatiste. Fată de 1965. pro- 
ducția-marfă industrială a fost in 
1985 de aproximativ șapte ori mai 
mare.

Volumul investițiilor alocate mu
nicipiului nostru în ultimele două 
decenii, de peste 2,7 miliarde lei, 
a contribuit în mod hotărîtor la 
accelerarea dezvoltării economico- 
sociale, la crearea unor puternice 
baze tehnico-materiale în toate 
sectoarele de activitate. Dezvol
tarea învățămîntului, a culturii și 
a ocrotirii sănătății, de care bene
ficiază clin plm locuitorii munici
piului, și-au, găsit un puternic 
sprijin prin 'construirea a 6 unități 
preșcolare, a unei “coli generale, a 
13 ateliere-școală, 5 săli de sport, 
2 cămine culturale, o policlinică 
modernă, 4 dispensare medicale, 
spital de copii cu 85 paturi, o cre- 
șă și un leagăn. Cartierele moder
ne de locuințe, însumînd 6 200 de 
apartamente, extinderea și moder
nizarea rețelei stradale, a poduri
lor, a rețelei electrice și de apă 
potabilă — iată citeva "coordonate 
ale noilor condiții de viată din 
municipiul nostru. Volumul desfa
cerilor de mărfuri a crescut de 3.8 
ori față de anul 1965.

Acționăm permanent pentru asi
gurarea autoaprovizionării muni
cipiului, prin valorificarea superi
oară a resurselor agricole existen
te în profil teritorial. Suprafața 
cultivată cu livezi a crescut în 
această perioadă de 2 ori, a pășu
nilor de 1,3 ori, suprafața agricolă 
amenajată pentru irigații de 82 ori. 
Producția globală agricolă a sporit 
de peste 5 ori, iar efectivele de ani
male de 1,9 ori la bovine, de 2,5 
ori la ovine și de 24,3 ori la por
cine. Cultivarea a peste 2 500 ha 
cu legume asigură cerințele de 
consum ale municipiului și aproa
pe 50 la sută din necesarul de ma
terie primă al fabricii de con
serve.

Municipiul nostru se înalță tot 
mai mîndru spre viitor, avind la 
temelii dragostea de muncă și de 
țară a fiilor săi.

Ortansa GRECU
primarul municipiului Tecuci, 
județul Galați

Corvinul 2—2 (1—1) ; Petrolul — F.C. 
Olt 1—0 (1—0) ; Universitatea Craio
va — Gloria 7—0 (5—0) ; Victoria 
București — Dinamo 0—0 ; Steaua — 
Rapid 3—1.

Meciurile etapei următoare vor 
avea loc la 19 aprilie.

HANDBAL. In meci-tur din semi
finalele „Cupei campionilor**  : la 
Buzău, Steaua — Metaloplastika 
Sabac (Iugoslavia) 24—22 (11—10), 
iar la Madrid, Atletico — Wybrzeze 
Gdansk 24—21 (12—12). în primul 
meci din semifinalele „Cupei cupe
lor**  : la Baia Mare, H.C. Minaur 
— Grosswallstadt (R. F. Germania) 
28—22 (18—12).

Vînătorul de căprioare — 13; 15; 17; 
19 : TIMPURI NOI (15 61 10)
• Saffi — 9; 10,45; 12,45; 14,30: 16,30, 
Horea — 18,30 : DOINA (16 35 38)
• Ultimul mohican — 16,30; 18,30,
Drumul — 14,30 : BUZEȘTI (50 43 58)
• Colierul de turcoaze : LIRA
(317171) — 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Din prea multă dragoste : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Maria Mirabela: STUDIO (59 53 15) 
— 10; 11,30; 13; 14,30; 16; 17,30; 19
• Pirații din Pacific, Insula comori
lor : ARTA (213186) — 9; 12; 15; 18, 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,15; 15,30; 
18,45
• Frumoasa Asii și viteazul Muvol- 
ran — 15, Pruncul, petrolul și ar
delenii — 17; 19 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
• Nea Mărin miliardar — 15; 17, 
Război și pace (I—II) — 19 : POPU
LAR (35 15 17)
• Profetul, aurul și ardelenii : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Medalion Steve McQueen : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,30
• Lupii albi : FERENTARI (80 49 85)

——ț

De veghe 
la vetrele de foc
Secția cuptoare industriale din 

marele Combinat siderurgic Hune
doara a fost înființată cu scopul 
întreținerii și reparării cuptoarelor 
pentru producerea fontei, oțelului 
și încălzirea laminatelor. La în
ceput lucra aici un colectiv res- 
trins de oameni. Dezvoltarea pu
ternică a combinatului, mai ales 
după cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., a determinat schimbări 
structurale în toate sectoarele sale 
și a făcut necesară reconsiderarea 
activității unor secții și ateliere în 
raport de zestrea tehnică și sarci
nile sporite. An de an secția cup
toare industriale a fost dotată cu 
noi și moderne instalații și utilaje, 
menite să elimine tot mai mult 
efortul fizic mare. Concomitent, 
am acționat pentru autodotarea 
secției cu benzi transportoare de 
diferite mărimi, malaxoare pentru 
prepararea mecanizată a mortare
lor, schele tipizate de diferite for
me și mărimi. înzestrarea tehnică 
a impus diversificarea activități
lor de întreținere și reparație a 
utilajelor și instalațiilor. Apar in 
nomenclatorul secției, alături de 
zidarii-șamotori. meserii noi ca : 
lăcătuș, macaragiu, electrician etc.

Schimbări radicale a cunoscut și 
viața oamenilor muncii. S-a ame
najat un vestiar încăpător, a fost 
construită o sală-restaurant. unde 
oamenii muncii servesc masa în 
condiții igienico-sanitare și de 
confort dintre cele mai bune, a 
crescut capacitatea băii și a spă
lătorului. Toate acestea au fost 
făcute cu forțele proprii, construc
torii fiind în același timp și bene
ficiari. îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și viată a fă
cut posibilă integrarea în cadrul 
colectivului și a unui puternic de
tașament de femei, care-și aduc o 
contribuție deosebită la activitatea 
de reparații.

Răspunzînd prin fapte de muncă 
grijii permanente ce i-a fost acor
dată. colectivul secției a obținut 
an de an rezultate tot mai bune. 
Astfel, am reușit ca numai în 1985 
să reducem cu multe sute de ore 
reparațiile executate, . ore care 
transformate ■ in produfitie fizică,) 
înseamnă mii . de :wrie "de otel și 

, laminate produse în plus de către 
secțiile beneficiare. Paralel cu 
preocuparea de a reduce durata 
reparațiilor la toate cuptoarele, 
sintem angrenați cu toate forțele la 
recuperarea unor materiale pe 
care le reutilizăm în activitatea 
noastră. în 1985 am recuperat ast
fel peste 4 500 tone cărămizi re
fractare, 180 tone metal, 10 tone 
carton și 2,5 tone uleiuri uzate.

în decursul anilor am reușit să 
Închegăm un colectiv puternic, în 
care se îmbină armonios experien
ța celor mai în virstă cu elanui 
celor tineri. Oameni ca Simion Ne- 
lega, Aron Stănilă, Gaspar Topli- 
cean, Adrian Crișan, Liviu Ma- 
gheru. Silvestru Huțan, Grigore 
Pop, Lăscuț Ștefani, Lucian Mure- 
șan, loan Goghie, Gheorghe Ne- 
delcu, Onița Hăran, Violeta Nis- 
tor, Alexandru Szabo, Andrei 
Socz, Marin Rabonțiu, Iosif Avram 
și mulți alții sînt cunoscuți nu 
numai în secție, ci în tot combi
natul. împreună cu ei, întreg co
lectivul nostru muncitoresc este 
hotărît să dedice noi și însemnate 
fapte de muncă împlinirii, în luna 
mai, a 65 de ani de la mărețul 
moment al făuririi eroicului nos
tru partid comunist.

Cornel ALBU
maistru, secția cuptoare industriale. 
Combinatul siderurgic Hunedoara

TENIS DE MASĂ. La campiona
tele europene de tenis de masă de 
la Praga, tînăra jucătoare româncă 
Otilia Bădescu a cucerit medalia de 
bronz în proba de simplu feminin. 
O a doua medalie de bronz pentru 
culorile sportive românești a fost 
obținută de cuplul Otilia Bădescu — 
Maria Alboiu in proba de dublu 
feminin. Iată) rezultatele înregistra
te in finale : simplu feminin : Csila 
Barorfi (Ungaria) — Fliura Bulatova 
(U.R.S.S.) 2—1 ; simplu masculin : 
Joergen Persson (Suedia) — Leszek 
Kucharski (Polonia) 3—1 ; dublu fe
minin :* Fliura Bulatova (U.R.S.S.), 
Elena Kovtun (U.R.S.S.) — Maria 
Hrachova (Cehoslovacia), Bettine 
Vrieskoop (Olanda) 2—1.

— 11; 13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19
• Pe aripile vintului : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 13,30; 17,45
• Raidul vărgat : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moscova nu crede in lacrimi : 
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Dragoste și porumbei : COTRO-
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Munții albaștri : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Vară sentimentală : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18
• Despărțire temporară : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,30; 
18,30, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12;
15; 18
• Asociatul : FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Yankeii : VICTORIA (16 28 79) — 
9‘ 12 * 15 * 18
• Cursa infernală : DACIA 50 35 94)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Provocarea dragonului : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
• Piedone în Egipt : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19

nosi.ru
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, imi este deosebit 

de plăcut să vă adresez, in numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
al Întregului popor român și ăl meu personal, sincere felicitări și cele mai 
calde urări de sănătate și fericire.

îndelungata dumneavoastră activitate revoluționară, munca neobosită, 
plină de abnegație, pusă in slujba partidului și a patriei, sînt strins legate 
de succesele remarcabile obținute de poporul coreean, sub conducerea dum
neavoastră, pe calea edificării socialismului, a făuririi unei țări libere, unite 
și prospere.

Doresc să subliniez și cu această ocazie că Intilnirile și convorbirile 
noastre' de la București și Phenian, înțelegerile la care am ajuns 
cu prilejul acestora au constituit momente de o deosebită importanță pentru 
impulsionarea puternică a relațiilor de prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre, în interesul dezvoltării libere și independente a po
poarelor român și coreean, al cauzei generale a socialismului, păcii și înțe
legerii în întreaga lume.

Doresc să vă adresez, și cu acest prilej, dragă prietene Kim Ir Sen, 
urările noastre de viață îndelungată, precum și de succese tot mai însemnate 
in activitatea dumneavoastră, consacrată prosperității poporului coreean 
prieten, înfăptuirii aspirației sale naționale supreme de reunificare pașnică 
și independentă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Recepție la ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul aniversării zilei de naș

tere a tovarășului Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, ambasadorul acestei 
țări la București. Zo lang Guk, a 
oferit luni după-amiază o recepție.

Au participat tovarășii Ion Dincă. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim .vice- 
prim-ministru al guvernului, Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, membri ai gu
vernului. adjuncți de șefi de secție

la C.C. al P.C.R.. reprezentanți ai 
conducerilor unor ministere și -insti
tuții centrale, ai organizațiilor de 
masă și obștești, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știintă. cultură și 
artă.

în timpul recepției s-a toastat în 
sănătatea tovarășului Kim Ir Sen și a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru dezvoltarea relațiilor tradiționale 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre partidele și țările noastre, 
în folosul popoarelor român și co
reean, al cauzei generale a socialis
mului, păcii și cooperării in lume.

(Agerpres)

Comorile muncii, 
ale creației socialiste

Dimineață senină, cum sînt mai 
toate diminețile in această tară de 

.o rară frumusețe naturală. Lăsăm 
în urmă Phenianul și. preț de nu
mai citeva minute, ajungem la 
Mankiunde. Aici s-a născut, cu 74 
de ani în urmă, tovarășul Kim Ir 
Sen., secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene. Locuința
— astăzi transformată în muzeu
— are o Înfățișare modestă, cum 
erau mai toate locuințele popu
lației la început de secol : aco
periș din paie de orez, citeva ca
mere ce adăpostesc modeste unelte 
casnice. Denumirea localității ar 
însemna, in traducere, „locul unde 
se pot admira 1 000 de peisaje", 
într-adevăr. de oe colina la adă
postul căreia se află localitatea, 
ochiului i se deschid minunate pri
veliști. în fată-, fluviul Dedong își 
poartă apelă către' Marea de Vest. 

■Ia confluenta cu care se construieș
te hidrocentrala de la Nam Po. Din 
stînga, o sosea cu cinci benzi șer
puiește ne buza colinelor împădu
rite ce coboară parcă spre a sorbi 
apă din fluviu. Vegetația abunden
tă îmbracă fiecare deal si colină 
cu o haină multicoloră, combinația 
culorilor amplificind multitudinea 
perspectivelor.

Dacă relieful tării prezintă 
neasemuite frumuseți naturale, a- 
dîncurile pămintului oferă nepre
țuite bogății : 
mari zăcăminte 
de fier, de căr
bune, îndeosebi 
antracit, de me
tale prețioase și 
neferoase. Prima 
strofă a imnului 
național redă sugestiv sentimen
tele de admirație pentru ceea ce 
înseamnă Republica Populară De
mocrată Coreeană : „O. tu, tară a 
dimineților senine. / Cu o natură 
incintătoare pe trei mii de ri / 
nespus de bogată in aur și argint, 
cu o istorie de cinci ori milenară".

...Contrastul izbitor intre frumu
sețile si bogățiile Coreei si orîndu- 
ielile nedrepte, structurile de tip 
feudal, agravate de dominația 
străină, explică valurile de revolte 
care au traversat tara în primele 
decenii ale secolului nostru. Devi
za „Să eliberăm țara" devenise 
un adevărat legămînt al forțelor 
revoluționare. înaintate, transmis 
din generație în generație oină la 
înlăturarea dominației străine si 
cucerirea puterii de către oamenii 
muncii.

în anii care au urmat, sub con
ducerea Partidului Muncii. in 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
poporul R.P.D. Coreene a dobîndit 
succese de prestigiu în toate do
meniile construcției socialiste. Sînt 
multe realizările care împodobesc 
chipul mîndru al Coreei socialiste, 
în fiecare loc. vizitatorul poate 
constata prefaceri profunde, trans
formări de anvergură. Capitala tă
rii, Phenianul, este în întregime 
nouă. presărată la tot pasul cu 
numeroase podoabe arhitectonice
— de la Palatul culturii la Centrul 
de sănătate, de la hotelul Koryo, 
proaspăt dat în funcțiune, la Pa
latul Mansude. de la Casa de naș
teri la Teatrul Mansude. Există 
aici o certă propensiune a monu
mentalului. a clădirilor arhitecto
nice menite să înfrunte timpul, să 
transmită vocația constructivă ge
nerațiilor ce vor urma. Marea hi
drocentrală de la Nam Po, orașul 
cu același nume, avînd peste 
600 000 de locuitori, noile cartiere 
ale Kesongului. miile de fabrici si 
uzine inăltate în anii socialismului, 
vastele șantiere, lacuri de acumu
lare, amenajate pe frumoasele 
rîuri coreene, toate atestă marea 
forță a unui popor hotărît să-si 
edifice liber un nou destin.

Cu forța lor de sinteză, cifrele 
Întregesc acest tablou impresio
nant. Dacă în 1946 tara producea 
40 000 tone de otel, astăzi ea a a- 
juns la 8 milioane tone, iar hotă- 
rîrile Congresului al VI-lea al 
partidului prevăd ca în citiva ani 
nivelul producției să urce către 15 
milioane tone. Creșteri asemănătoa
re cunosc si producția de cărbu
ne : 80 milioane tone în prezent 
și 120 milioane tone peste cîtiva 
ani : si cea de energie electrică : 
de la peste 60 miliarde kWh la 
100 miliarde in următorii 2—3 ani.

Totul a fost luat, practic, de la 
Început. în această tară, in care

însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

pirjolul războiului provocat de im
perialiști doar munții nu i-a mișcat 
din loc. Dar poate construcția cea 
mai impresionantă, mai durabilă si 
mai prețioasă rămine omul. Există 
parcă o întrecere a omului cu el 
însuși, o ambiție de a doborî recor
durile. de a realiza ceea ce ar pă
rea uneori peste puteri. Gazdele 
ne spun cu mindrie nedisimulată 
că o serie de clădiri, precum pa
latul și teatrul Mansude. impresio
nante nu numai ca mărime, ci si 
ca soluții arhitectonice, ca func
ționalitate. ca dotare, au fost con
struite într-un an si jumătate, 
.maximum doi. La barajul de la 
Nam Po gerul de minus 15 grade 
era a’ccentuat de curentii generali 
de întîlnirea fluviului cu marea. 
Și totuși se lucra intr-un ritm 
susținut, pentru ca in cursul aces
tui an construcția șă poată fi în
cheiată. Am trecut seara printr-o 
piață centrală diS Phenian. Peste 
citeva zile n-am mai cunoscut-o : 
fusese reamenaiată.

Partidul Muncii din Coreea a sti
mulat si s-a bazat de la început 
pe acest mare potential uman, pe 
voința locuitorilor de a-si clădi o 
tară nouă. Este semnificativă in a 
acest sens istoria combinatului si
derurgic de la Kangsău. îndată 
după eliberare, tovarășul Kim Ir 
Sen a venit aici. în mijlocul mun
citorilor — ne relatează directorul 

adjunct al com
binatului. tova
rășul An Biong 
Mun : „Voi sin- 
teți stăpinii tă
rii"! — ne-a spus. 
Reconstruiți uzi
na. dați-i forță 

din forța minții si brațelor voas
tre !“.

— Din cite știm, unitatea a mai 
cunoscut momente grele in războ
iul din 1950—1953 .

— Da. a fost distrusă încît părea 
că nici in o sută de ani nu va 
mai prinde viată. Dar in 40 de zile 
muncitorii de aici au scos prima 
șarjă. Apoi combinatul a fost extins 
și modernizat, ajungind una din 
cele mai mari întreprinderi ale țării.

De aici a plecat si mișcarea 
„Ciollima". miscare-simbol pentru 
întrecerea cu timpul, pentru pro
ducție suplimentară. ■ pentru avin- 
tul sub semnul căruia se desfășoa
ră opera de construcție socialistă.

O vizită in „Tara dimineților li
niștite" pune în lumină relațiile de 
caldă solidaritate si colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. Peste tot unde ne-am 
aflat, la Phenian sau Kesong, la 
Nam Po sau Kangsău. ne-au fost 
împărtășite sentimentele de prie
tenie pe care oamenii muncii din 
Coreea socialistă le manifestă față 
de România, de poporul nostru.

Raporturile de strînsâ prietenie 
și colaborare româno-coreene sînt 
puternic stimulate de întîlnirile si 
convorbirile frecvente, de la Bucu
rești si Phenian, dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen. Evocînd căldura deosebită 
și manifestările de stimă, si înal
tă prețuire cu care a fost întîmpi- 
nat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. cu prilejul vizitei ofi
ciale de prietenie întreprinse în 
1985 în R.P.D. Coreeană, interlo
cutorii au apreciat însemnătatea 
deosebită a acestui eveniment, a 
noilor convorbiri la nivel înalt pen
tru extinderea si diversificarea re
lațiilor româno-coreene pe plan 
politic, economic, tehnico-stiintific 
și cultural. în alte domenii de in
teres reciproc. Ei dau. de aseme
nea. o înaltă prețuire sprijinului 
ferm al tării noastre fată de cauza 
reunificării pașnice si democratice 
a Coreei, fată de inițiativele si 
propunerile constructive formulate 
de tovarășul Kim Ir Sen în ve
derea înfăptuirii acestui deziderat 
suprem al națiunii coreene.

Sînt aprecieri izvorîte din inimă 
si pe care le-am întilnit pretutin
deni în discuțiile avute ne nămîn- 
tul tării prietene, exprimind certi
tudinea. deopotrivă împărtășită de 
poporul nostru, că dezvoltarea le
găturilor de prietenie si conlucra
re dintre România si R.P.D. Co
reeană corespunde oe deplin inte
reselor făuririi noii orînduiri in 
cele două țări, cauzei generale a 
socialismului, progresului si păcii.

Paul DOBRESCU
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1986 ANUL INTERNATIONAL
al păcii'

U.R.S.S. se pronunță pentru tratative 
imediate privind interzicerea totală 

a experiențelor nucleare
MOSCOVA. — Problema interzi

cerii experiențelor nucleare nu nu
mai că nu este scoasă de la or
dinea zilei, dar capătă o și mai 
mare actualitate — a declarat, in 
cadrul unei conferințe de presă, 
Gheorghi Kornienko, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. Uniunea Sovietică — a 
subliniat vorbitorul — este gata in 
orice moment să reinstituie mora
toriul asupra tuturor experiențelor

Pentru o lume fără
MOSCOVA. — Un . 

triumful păcii pe planeta noastră, 
pentru o lume fără arme și răz
boaie este conținut în Chemările 
date publicității cu prilejul zilei 
de 1 Mai de Comitetul Central al 
P.C.U.S. Documentul — mențio
nează agenția T.A.S.S. — cheamă 
toate popoarele lumii să-și inten
sifice eforturile împotriva perico-

apel pentru

Schimb de mesaje intre tovarășul

nucleare în condițiile în care 
S.U.A. sînt gata să procedeze 
fel. U.R.S.S. propune începerea 
unor tratative imediate referitoa
re la interzicerea totală a expe
riențelor nucleare, fiind gata să ia 
parte la negocieri sub orice for
mă — bilaterale, trilaterale, mul
tilaterale — numai să se ajungă 
la un acord în această privință, a 
precizat vorbitorul citat de agen
ția T.A.S.S-

Și 
la

arme și războaie I
lului de război, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și crearea unui 
sistem atotcuprinzător de securita
te internațională. Totodată, se sub
liniază necesitatea intensificării 
luptei pentru democratizarea rela
țiilor internaționale, pentru acțiuni 
constructive ale tuturor statelor 
vizind rezolvarea problemelor glo
bale ale contemporaneității.

Seminar internațional 

„Tineretul lumii 
pentru pace"

VARȘOVIA. — Tineretul de 
întreaga planetă se pronunță pen
tru încetarea cursgi înarmărilor și 
dezarmare, pentru respectarea 
dreptului vital al omului la via
tă și pace — se spune in decla
rația adoptată de participanții la 
lin seminar internațional desfășu
rat în orașul Szczecin din . R.P. Po
lonă. Organizat in cadrul acțiuni
lor de marcare a Anului Interna
țional al Păcii, sub deviza „Tine
retul lumii pentru pace", semina
rul a adresat un apel tuturor ti
nerilor din lume să-și intensifice 
eforturile pentru pace, dezarmare, 
destindere și colaborare pe plan 
international, informează agenția 
P.A.P.

pe

S.U.A.: Opoziție față de militarizarea Cosmosului
WASHINGTON. — In principa

lele centre universitare din State
le Unite crește opoziția față de 
programul „Inițiativa de apărare 
strategică", cunoscut sub numele 
de „războiul stelelor". După cum 
informează ziarul „Boston Globe", 
in prezent peste 2400 de oameni 
de știință de la 62 de instituții de 
invățămînt superior au refuzat să

ia parte la cercetările științifice 
efectuate în cadrul acestui pro
gram. După cum a declarat Fran
cis Law, profesor de fizică la In
stitutul de tehnologie din Massa
chusetts, acesta este o încercare 
de rezolvare a problemei păcii 
și războiului prin sporirea puterii 
militare.
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Peninsula Coreea 
să devină 

zonă denuclearizată 1
PHENIAN. — La Phenian a avut 

loc congresul Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R.P.D. 
Coreeană, care a analizat sarcini
le privind înfăptuirea păcii și 
reunificarea pașnică a țării, a- 
părarea păcii și securității în lume. 
Vorbitorii au subliniat necesitatea 
retragerii trupelor americane și a 
armelor pucleare din Coreea de 
Sud și a acceptării propunerii 
nord-coreene de transformare a 
Peninsulei Coreea într-o zonă 
denuclearizată, informează agenția 
A.C.T.C.

a

Apel Iu interzicerea 
armelor nucleare
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Marșurile de primăvară pentru pace - ediția 1986Marșurile de primăvară pentru pace - ediția 1986 - s-au bucurat de 
adeziunea a zeci de mii de participanți. în cadrul mitingurilor de masă, 
ca cel de la Koln (în .fotografie), organizate cu acest prilej, demonstran
ții s-au pronunțat pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru crearea de 

noi locuri de muncă

DAR ES SALAAM. — După cum 
informează agenția tanzaniană de 
presă Shihata. șefii de stat sau de 
guvern ai Argentinei. Greciei. In
diei. Mexicului. Suediei și Tanza
niei și-au exprimat dezamăgirea 
în legătură cu recenta explozie nu
cleară efectuată de S.U.A.

în scrisori comune adresate con
ducătorilor S.U.A. și U.R.S.S.. ei au 
subliniat că încetarea imediată a 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară constituie un pas necesar in 
direcția dezarmării nucleare totale 
și au cerut ca cele două țări să se 
abțină de la orice experiență nu
cleară pină la viitoarea întîlnire 
sovieto-americană la nivel înalt. 
Semnatarii scrisorilor au apreciat 
că atît timp cit armele nucleare 
continuă să existe, pericolul ca ele 
să.fie utilizate, fie si accidental-, nu 
Soațe .fi eliminat complet. Ei au 
avertizat că absenta unei interzi
ceri a experiențelor cu arma nu
cleară si perfecționarea continuă a 
arsenalelor nucleare vor spori ame
nințările la adresa păcii mondiale 
și vor descuraja eforturile vizînd 
împiedicarea proliferării armelor 
nucleare.
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Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Alessandro Natta

ROMA (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-au transmis tovarășului 
Alessandro Natta. secretar general 
al Partidului " 
salut călduros 
fericire și noi 
partidului.

Mulțumind, tovarășul Alessandro 
Natta a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial și cele mai bune urări de 
pace și prosperitate, de noi succese 
in construcția societății , socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către Alessandro 
Natta a tovarășului Miu Dobrescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele

Comunist Italian, un 
și urări de sănătate, 
succese in activitatea

Colegiului Central de Partid, condu
cătorul delegației P.C.R. la cel de-al 
XVII-lea Congres al P. C. Italian.

Exprimindu-se satisfacția deosebită 
pentru evoluția relațiilor de caldă 
prietenie și solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C.I., in cadrul convorbirii . care 
a avut loc cu acest prilej s-a evi
dențiat dorința comună de a dezvol
ta în continuare aceste raporturi, 
bazate pe stimă și respect reciproc, 
in folosul celor două popoare, ăl 
cauzei socialismului, păcii, securită
ții și înțelegerii internaționale,

♦
Tovarășul Miu Dobrescu s-a intîl- 

nit, de asemenea, cu Franco Nico- 
lazzi, secretar general al Partidului 
Socialist Democratic Italian, și Val
do Spini, secretar cu probleme inter
naționale al C.C. al Partidului So
cialist Italian.

Încheierea Congresului P. C. Italian
După cinci zile de susținute dez

bateri, duminică seara s-a încheiat, 
la Florența, cel de-al XVII-lea Con
gres al P.C. Italian. Eveniment de 
cea mai mare importanță în viața 
politică a țării, congresul, ale că
rui lucrări s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de puternică mobilizare 
politică, a adoptat principalele 
orientări ale activității interne și 
internaționale a partidului, viitoa
rea sa strategie de luptă.

Forumul comuniștilor italieni a 
dezbătut in mod amplu problemele 
care confruntă în acest moment 
țara și în general lumea contem
porană și s-a referit pe larg la ro
lul și locul pe care trebuie să-l 
dețină P.C.I. pe scena politică a 
Italiei, precum și în rîndul forțe
lor de stînga și democratice din ' 
Europa. Din întreaga desfășurare 
a dezbaterilor a reieșit necesitatea 
reînnoirii partidului, a structurilor 
sale organizatorice, a strîngerii 
legăturilor sale cu pături tot mai 
largi de oameni ai muncii.

O concluzie principală care s-a 
detașat din dezbateri este aceea că 
multiplele probleme cu care este 
confruntată societatea contempora
nă nu își pot găsi o rezolvare via
bilă decît prin colaborarea și ac
țiunea comună a celor mai largi 
forțe democratice și progresiste. 
De aici și strategia pe termen 
lung, propusă și adoptată de con
gres, a alternativei democratice, 
concepută ca o cale de reînnoire a 
societății italiene, a structurilor și 
instituțiilor sale, 
forțele motrice ale unui 
progres, trebuie să fie 
rînd partidele de stînga 
nist și socialist. Tocmai 
așa cum s-a subliniat

Protagoniștii, 
asemenea 

în primul 
— comu- 
de aceea, 
în cadrul 

congresului, esențială rămine din 
acest punct de vedere întărirea

MOSCOVA
MOSCOVA 14 (Agerpres). — în 

perioada 7—14 aprilie, la Moscova a 
avut loc a opta rundă a consultări
lor politice sovieto-chineze. la nive
lul adjuncțijor miniștrilor afacerilor 
externe. Schimbul de opinii s-a re
ferit la probleme ale normalizării 
relațiilor dintre cele două țări și Ia 
unele probleme ale situației inter
naționale. relatează agenția T.A.S.S.

Părțile au relevat extinderea dife
ritelor legături și contacte sovieto- 
chineze și și-au reafirmat dorința de 
a îmbunătăți și dezvolta in conti
nuare relațiile dintre cele două țări 
in domeniile politic, economie, tehni- 
co-științific, cultural și altele. Ele au 
convenit ca următoarea rundă a con
sultărilor să aibă) loc în octombrie 
1986, la Beijing.

PENTRU REDUCEREA TENSIUNII Șl ASIGURAREA
PĂCII IN REGIUNEA MEDITERANEI!

Ședința Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).— 

Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit la cererea Maltei pentru a 
examina situația din regiunea Me- 
diteranei.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul maltez a cerut 
„tuturor părților interesate să ma
nifeste maximum de reținere și pru
dență în acțiunile lor", să nu intre-

prindă nimic de natură să creeze o 
amenințare la adresa păcii și .secu
rității în Mediterana centrală și in 
vecinătate. El a avansat un proiect 
de rezoluție potrivit căruia secreta
rul general al O.N.U. ar urma să 
inițieze demersuri în favoarea folo
sirii mijloacelor exclusiv pașnice 
pentru soluționarea diferendelor din 
zonă.

Un comunicat al Biroului pentru legături externe de la Tripoli
TRIPOLI 14 (Agerpres). — Biroul 

pentru legături externe de la Tripoli 
a dat publicității un comunicat în 
care sînt condamnate „încercările de 
implicare a Jamahiriei Libiene in re
centele atentate împotriva interese
lor 
ția 
de

americane" — informează agen- 
libianâ de presă JANA. reluată 

France Presse. „Jamahiria Libia-

nă se declară ostilă oricărei forme 
de terorism și piraterie aeriană, pre
cum și oricărei operațiuni care s-ai-, 
solda cu victime nevinovate" — se 
arată în comunicat. Jamahiria Libia
nă dorește ca Mediterana să fie o 
mare a păcii și cooperării între țările 
ri verane.

Reuniune a miniștrilor de externe din țările Pieței comune
HAGA 14 (Agerpres). — La Haga 

s-au întrunit luni. într-o reuniune 
de urgență; miniștrii afacerilor ex
terne ai țârilor Pieței comune. Reu
niunea a fost consacrată studierii si-

tuației create în Mediterana în urma 
acțiunilor S.U.A. față de Jamahiria 
Libiană, precum și a modalităților 
pentru a evita o escaladare a crizei, 
informează agențiile T.A.S.S. și 
France Presse.

stîngii, găsirea de noi 
înțelegere și convergentă

unității 
forme de 
intre P.C.I. și P.S.I.

în cuvintarea rostită Ia încheie
rea dezbaterilor congresului, secre
tarul general al P.C.I. a arătat in 
mod clar că în centrul programu
lui alternativei democratice vor 
trebui să se afle problemele cele 
mai arzătoare ale societății italie
ne. Este vorba în primul rînd de 
asigurarea reformei instituțiilor, 
de acutele chestiuni economice și 
sociale, cum sînt subdezvoltarea 
cronică a sudului țării, șomajul, 
și în primul rînd cel din rîndul 
tinerilor, terorismul și violența.

Congresul a reafirmat de aseme
nea liniile de acțiune ale partidu
lui în domeniul politicii internațio
nale, relevind că ultimele eveni
mente și îndeosebi situația creată 
în Mediterana reprezintă o dovadă 
în plus a necesității unirii efortu
rilor și acțiunii comune a tuturor 
forțelor democratice și progresiste 
de pe continent și din lume, in 
lupta pentru reluarea cursului spre 
destindere, pentru înfăptuirea 
dezarmării, și in primul rînd a de
zarmării nucleare, pentru înceta
rea folosirii forței și amenințării 
cu forța în relațiile dintre state, 
pentru pace și largă colaborare in
ternațională.

în ultima sa ședință, congresul a 
aprobat proiectul de teze politice, 
documentul referitor Ia viața in
ternă și structurile organizatorice 
ale partidului, precum și unele 
modificări la statut. în încheierea 
lucrărilor Congresului P.C.I., tova
rășul Alessandro Natta a fost ales 
in unanimitate secretar general al 
partidului.

Florența
Radu BOGDAN

In pregătirea reuniunii țărilor nealiniate

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 14 (Agerpres).— în cursul 

zilei de luni, un calm precar a dom
nit in zona taberelor de refugiați 
palestinieni Sabra și Chatila, din su
dul Beirutului. Surse libaneze cita
te de agenția KUNA au afirmat 
că a fost încheiată formarea unei for
țe de securitate compuse din 200 
persoane, ale cărei efective urmea
ză să fie amplasate în patru 
ții din jurul taberelor Sabra și 
ti la.

Pe de altă parte, școlile 
versitățile din Beirutul de 
declarat luni o grevă de o zi 
de protest față de răpirile 
soane din rîndul cadrelor

Agențiile internaționale 
remarcă faptul că Libanul 
începînd de duminică, în
an de la declanșarea conflictului in
tern.

DELHI 14 (Agerpres). — în ca
pitala Indiei au început lucrările 
reuniunii pregătitoare a reprezentan
ților țărilor nealiniate în vederea se
siunii Biroului de coordonare a miș
cării de nealiniere, la nivelul miniș
trilor de externe, programată să se 
desfășoare, tot la Delhi, în perioada 
16—19 aprilie.

Reuniunea miniștrilor de 
are menirea de a pregăti 
Conferință la nivel înalt a 
nealiniate, ce va avea loc. 
septembrie anul acesta, la
Printre problemele înscrise pe 
dinea de zi a conferinței ministeriale 
se află situația politică și economică

externe 
a VIII-a 

statelor 
în luna 
Harare.

or-

pe plan internațional, modul în care 
au fost înfăptuite hotărîrile prece
dentei conferințe a mișcării de 
nealiniere la nivel înalt, focarele de 
criză din diverse regiuni ale .lumii, 
eforturile țărilor nealiniate pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

O atenție particulară. Informează 
ziarul indian „Național Herald", va 
fi acordată aspectelor legate de ne
cesitatea încetării cursei înarmărilor, 
in special a înarmărilor nucleare, 
avîndu-șe în vedere efectele directe 
ale dezarmării asupra dezvoltării so
cial-economice a popoarelor.
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Răspunsul Republicii Nicaragua la mesajul inițiatorilor 
Actului de pace și cooperare în America Centrală

MANAGUA (Agerpres). — într-un 
mesaj dat publicității la Managua, 
președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, a făcut cu
noscut că guvernul țării sale este 
gata să semneze, la 6 iunie, Actul 
de pace și cooperare propus de 
„Grupul de la Contadora", cu con
diția ca Statele Unite să renunțe la 
acțiunile ostile Nicaraguei — relevă 
agențiile France Presse și U.P.I. 
Șeful statului nicaraguan a arătat, 
de asemenea, că se impune înche
ierea unui acord asupra punctelor 
din Actul de pace care rămin încă

de negociat, referitoare la reducerea 
și controlul armamentelor, precum și 
la organizarea de manevre militare 
în regiune.

Prin acest mesaj, Nicaragua răs
punde apelului adresat în urmă cu 
șase zile, în Panama, de „Grupul 
de la Contadora" (Columbia, Mexic, 
Panama, Peru) și „Grupul de spri
jin" (Argentina, Brazilia, Peru, Uru
guay) guvernelor celor cinci state 
din America Centrală (Guatemala, 
Honduras, Salvador, Nicaragua, Cos
ta Rica), pentru ca acestea să sem
neze Actul de pace și cooperare.

R.S.A. Crește împotrivirea 
față de rînduielile rasiste

PRETORIA 14 (Agerpres) — în 
timpul manifestațiilor populației de 
culoare împotriva politicii oficiale 
de apartheid desfășurate la sfirșitul 
săptăminii trecute, 14 persoane 
și-au pierdut viața. Cele mai pu
ternice confruntări între demon
stranți și poliție au fost semnalate 
în zona Durban, unde, de altfel, au 
fost înregistrate și cele mai multe 
victime.

Din Johannesburg, agenția France 
Presse informează că președintele 
secției Frontului Democratic Unit 
(U.D.F.), Peter Nchabaleng, din 
bantustanul Lebowa, a decedat în 
detenție. Bantustanul Lebowa, din 
nord-estul provinciei Transvaal, este

de peste două luni teatrul unor con
fruntări cotidiene intre luptătorii de 
culoare împotriva apartheidului și 
organele de represiune ale regimului 
rasist. Pină acum, în această zonă 
au fost uciși 20 de negri.

Respingerea fefmă a legilor si 
normelor rasiste din Republica Sud- 
Africană a fost reafirmată de 
Winnie Mandela, soția liderului 
Congresului Național African, aflat 
în închisoare. Ea a declarat, în ca
drul unui 
trei orașe 
culoare, că 
de sub 
negre !“.

turneu de conferințe în 
locuite de populația de 

„1986 va fi anul eliberării 
opresiune a majorității
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cii și destinderii internaționale, 
împotriva cursei înarmărilor și I
amestecului in treburile interne 
ale statelor independente și suve- '
rane — transmite agenția T.A.S.S. .

VIZITA IN R.D.G. — O delega
ție a Ministerului Educației și In- 
vățămîntului, condusă de tovară
șul Ion Teoreanu, ministrul edu
cației și învățămîntUlui, a efectuat 
o vizită de prietenie in R.D. Ger
mană, la invitația tovarășului 
Hans-Joachim Bohme, ministrul 
învățămîntului superior și de spe
cialitate al R.D. Germane. Minis
trul român a fost primit de tova
rășul Werner Krolikowski. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G. In timpul 
vizitei a fost semnată Convenția 
dintre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Repu
blicii Democrate Germane privind 
echivalarea diplomelor 
re a învățămîntului 
grade și a diplomelor 
a titlurilor științifice.

de absolvi- 
de diferite 
de acordare

L.

ÎNTÎLNIRE LA BEIJING. — în 
cadrul unei întîlniri cu U Maung 
Maung Kha, primul-ministru al 
Birmaniei, care efectuează o vizită 
oficială la Beijing, Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Centrale 
Consultative a P. C. Chinez, și-a 
exprimat satisfacția față de stadiul 
relațiilor chino-birmane. apreciind 
că raporturile de prietenie dintre 
cele două țări vor continua să se 
dezvolte — relatează agenția China 
Nouă. La rindul său, premierul 
Birmaniei a relevat că unul din
tre scopurile vizitei sale în R.P.

Chineză 
bine realizările 
in acțiunea de 
nomică.

este de a cunoaște mai 
obținute de China 
restructurare eco-

APEL. — Cu
100 de ani de

prilejul împlinirii 
la proclamarea zi-a

lei de 1 Mai ca Zi internațională a 
celor ce muncesc. Federația Mon
dială a Sindicatelor a adresat un 
apel oamenilor muncii de pe în
treaga planetă să-și întărească 
unitatea în lupta împotriva explo
atării, a pericolului de război, 
pentru pace, democrație și progres 
social. Mișcarea muncitorească in
ternațională — se arată — a de
venit, în prezent, o forță ce ac
ționează pentru transformarea lu
mii, pentru progresul ei.

COLABORARE INTERAFRICA- 
NA. In capitala insulelor Mauritius 
— Port Louis — au început lucră
rile primei conferințe a. miniștri
lor culturii din tarile membre ale 
Organizației Unității Africane, la 
care participă reprezentanți din 30 
de state membre ale organizației. 
Reuniunea va elabora planul de ac
țiuni in direcția extinderii colabo
rării interafricane in domeniul 
culturii și va stabili strategia ge
nerală a țărilor continentului pen
tru Deceniul internațional al cultu
rii, proclamat de UNESCO, ince- 
pind din 1988.

LA KABUL a fost dat publici
tății comunicatul adoptat de parti- 
cipanții la conferința Organizației 
de Solidaritate cu Popoarele Afro- 
Asiatice (O.S.P.A.A.), ale cărei lu
crări s-au desfășurat sub deviza 
„O nouă ordine internațională în 
domeniul informațiilor în slujba 
păcii și progresului". Documentul 
subliniază necesitatea contracarării 
propagandei occidentale difuzate de 
marile monopoluri de presă, prin 
care se deformează realitățile so
cial-economice din țările in curs 
de dezvoltare. în comunicat se re
levă, de asemenea, rolul impor
tant al mijloacelor de informare 
de masă în propagarea ideilor pă-

REPUBLICA PERU va rambur
sa Fondului Monetar Internațio
nal 30 milioane dolari, insă nu și 
dobînzile, de aproximativ 140 mi
lioane dolari, la datoria sa exter
nă — a anunțat președintele țării, 
Alan Garcia. El a precizat că do
bînzile nu pot fi plătite din cauza 
situației economice actuale a țării.

CONGRES. La Bogota s-au în
cheiat lucrările Congresului latino- 
american in problemele muncii și 
dezvoltării sociale, la care au parti
cipat 300 de experti de pe conti
nent. precum și din unele țări occi
dentale. Delegații au analizat pro
blemele luptei împotriva șomaju
lui pe continent, ale îmbunătățirii 
sistemului de asigurări sociale. Re
zoluția congresului relevă necesita
tea cooperării țărilor latino-ameri- 
cane in direcția soluționării proble
melor social-economice cu care sînt 
confruntate.
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