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AU ÎNDEPLINIT PLANUL

Industria județului Alba
Oamenil muncii din industria 

Județului Alba au raportat in 
cursul zilei de 28 aprilie îndepli
nirea în devans a planului pe 4 
luni la producția-marfă. Succesul 
se înscrie in rîndul realizărilor 
obținute de colectivele muncito
rești din județ în insufletitoarea1 
Întrecere în întimpinarea aniver
sării a 65 de ani de la făurirea 
partidului și a zilei de 1 Mai. Au 
fost organizate in unități ample 
acțiuni care vizează modernizarea 
producției și a tehnologiilor, creș
terea productivității muncii. Ast
fel, producția-marfă suplimentară 
în valoare de peste 135 milioane

lei estimată să se obțină pe 4 luni 
se va realiza 
ma creșterii 
di, indicator 
Iul planificat 
crător. Rezultate deosebite în în
deplinirea înainte de termen a 
planului au obținut colectivele 
muncitorești de la întreprinderea 
minieră Baia de Arieș, întreprin
derea metalurgică de metale ne
feroase Zlatna, Combinatul, de 
produse sodice din Ocna Mureș, 
întreprinderea metalurgică din 
Aiud, întreprinderea de utilaje și 
întreprinderea „Porțelanul" din 
Alba Iulia. (Ștefan Dinică, cores
pondentul „Scînteii"),

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele părții americane in Consiliul economic 

româno-american
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, luni 28 aprilie, pe Mil
ton F. Rosenthal, președintele pârtii 
americane in Consiliul economic ro

mâno-american. aflat in vizită in tara 
noastră.

In cadru] Întrevederii au fost 
examinate aspecte privind dezvol
tarea relațiilor româno-americane.

Îndeosebi a colaborării si cooperării 
economice, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectă
rii independentei si suveranității na
ționale. neamestecului in treburile 
interne si avantajului reciproc.
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jubileu al partidului
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Din noile construcții ale municipiului Slatina

in întregime pe sea- 
productivitătii mun- 
care a depășit nive- 
cu 1 670 lei pe lu-

Industria județului Mureș
MobillzlnduiSe exemplar pentru 

a intîmpina cu rezultate deosebite 
aniversarea gloriosului jubileu al 
partidului șl ziua de 1 Mai. oame
nii muncii din industria județului 
Mureș raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planului pro- 
ducțiel-marfă industriale pe patru 
luni din acest an. De remarcat că 
acest succes a fost obținut. în 
principal, pe seama organizării su
perioare a producției și a muncii, 
perfecționării tehnologiilor de fa
bricație și creșterii, pe această 
bază, a productivității muncit cu 
peste 1 000 lei pe flecare oin al

muncii. Acest succes va permite 
oamenilor muncii mureșeni, din 
rîndul cărora se numără cei de la 
întreprinderile ..Electromureș", 
„Prodcomplex" șl Combinatul „A- 
zomureș" din Tîrgu Mureș. între
prinderea metalurgică „Republica" 
din Reghin, întreprinderea de con
fecții „Tîrnava" din Sighișoara șl 
Fabrica de anvelope din Luduș, să 
realizeze plnă la 8 mai, în plus 
față de sarcinile de plan, o pro- 

• ductie-marfă fn valoare de 200 mi
lioane lei. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scânteii"),

GALAȚI : Nave noi, moderne
Oamenîî muncii de la Șantierul 

naval Galati, hotărî ți să întimpine 
cu noi și prestigioase realizări glo
riosul jubileu al făuririi partidului 
și ziua de 1 Mai, au lansat 
nava „Alexandria". Este vorba de 
un cargou universal de 15 000 tdw, 
cu posibilități multiple de transport 
maritim al mărfurilor generale și 
conteinerizate. Nava face parte 
dintr-o serie nouă de cargouri, per
fecționate, cu performanțe deosebi
te. Motoarele de propulsie, care 
sînt fabricate în tară, au un con
sum de combustibil redus cu 15 
ia sută, față de cele anterioare.

Important este. de. asemenea; fap
tul că indicele de utilizare a me
talului este mai mic în raport cu 
cel realizat la tipurile de nave cu 
același deplasament.

Acest eveniment important din 
viața navaliștilor gălățeni a avut 
loc după ce, in urmă cu cîteva zile, 
ei au reușit să scoată din camera 
de evacuare a docului uscat, in ape
le Dunării, primul petrolier de 
35 000 tdw realizat la Galați, care 
se află acum in faza probelor, ur- 
mind a fi livrat in scurt timp be
neficiarilor interni. (Ștefan Dlml- 
triu, corespondentul „Scînteii").

In îndelungata istorie a partidului nostru comunist sint nenumărat» 
momentele ce ilustrează forța de iradiere și mobilizare a idealurilor sale, 
capacitatea de organizare și unire a energiilor revoluționare ale celor 
ce muncesc in numele țelurilor înalte ale emancipării lor economice, 
politice, sociale, ale libertății, unității și demnității națiunii. Intre mo
mentele care, cu forța de netăgăduit a faptelor, dau strălucire acestor 
adevăruri, atestind profunda implicare a partidului in viața țării, con
tribuția s<s hotăritoare la făurirea unui nou destin poporului român, 
la loc de seamă se așază marea demonstrație antifascistă și antirăzboi
nică de la 1 Mai 1939.

Desfășurindu-se Intr-o perioadă In care In Europa forțele fasciste și 
revanșarde se aflau in ofensivă, cind de pe harta politică a continentului 
nostru fuseseră șterse deja prin forță și agresiune armată cîteva state, 
cind amenințarea cu cotropirea plana îngrijorător asupra altora, inclusiv 
asupra țării noastre, marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică 
din București, întrunirile din alte 80 de orașe ale tării, de la 1 Mai 1939, 
au arătat lumii că poporul român este hotărit să lupte cu întreaga sa 
energie împotriva facismului și a războiului, să apere, împotriva oricărui 
agresor, istoricele sale cuceriri : Independența si suveranitatea națională, 
unitatea si integritatea teritorială a țării.

Însemnătatea măreței acțiuni revoluționare de la 1 Mai 1939 a depășit 
Insă granițele țării noastre, arătînd că împotriva fascismului, a agre
siunii, a revanșismului singura cale ducătoare la scop era lupta hotă
rită, acțiunea revoluționară, unită a tuturor forțelor progresiste.. unitate 
In făurirea căreia rolul hotăritor revenea clasei muncitoare, partidelor 
sale politice. Iar prin atare semnificații si înțelesuri, Intîiul de Mai din 
România anului 1939 și-a adăugat atributul de mare lecție a Istoriei, de 
pledoarie vibrantă pentru unitatea de luptă a clasei muncitoare, a 
forțelor prgresiste, a popoarelor iubitoare de pace tn lupta pentru impu
nerea legitimelor lor deziderate.

Pledoarie care-și păstrează deplina sa actualitate și astăzi, cind ome
nirea este confruntată cu grave probleme, cind cursa aberantă a înar
mărilor apasă covirșitor pe umerii popoarelor, sporind pericolul unei 
conflagrații nucleare nimicitoare. Iar faptul că In primele rinduri. In 
pregătirea și organizarea marii demonstrații de la 1 Mai 1939. s-a aflat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționarul patriot care astăzi, tn fruntea 
României, desfășoară o uasti si multilaterali activitate consacrață^salvgar- 
dării păcii, înlăturării primejdiei until- război pustiitor, opririi aberantei 

. curse a înarmărilor și edificării unei lumi a păcii și justiției Interna
tionale. atestă nu numqi , Înalta 'pof^eCtidntă a, unei vieți exemplare, 
ci conferă înțelesuri profunde, o lărgă' rezonanță demersurilor interna
ționale actuale ale României socialiste, ale președintelui său.

Toate acestea îndreptățesc, așadar, aprecierea că la 1 Mai 1939 »-4 
adăugat tezaurului tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare o 
nouă si strălucită pagină de clarviziune politică și eroism, de dăruire 
patriotică, de atașament față de marile Idealuri ale poporului. Un ade
văr pe care, memorabil, il reliefa secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Numărindu-se printre putinele manifestări 
din Europa care au avut ioc, In condițiile cind fascismul era In ofensivă 
după Munchen, evenimentele revoluționare prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 1 Mai 1939 reprezintă o dovadă a maturității clasei muncitoare, 
a posibilităților de care dispunea atunci poporul român, forțele sale 
revoluționare șt progresiste de a organiza cu succes lupta Împotriva 
războiului si fascismului."

al sindicatelor din țara noastră

r- Dimensiuni ale transformărilor 
din anii construcției socialiste
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Producția agricolă a României de azi este de aproa
pe 4 ori mai mare in comparație cu cea realizată in 
anul 1945. lată un salt pe care nu prea multe țări 
din lume au reușit să-l facă in ultimele patru dece
niu Ce se ascunde mai concret dincolo de această 
comparație ? Să ne referim, bunăoară, la produc
ția de cereale : 5,1 milioane tone cereale în 1950, 12 
milioane tone In 1965, peste 23 milioane tone în 1985. 
Depășind granița celor 1 000 kg de cereale pe lo
cuitor, România se înscrie printre primeie producă
toare de cereale din Europa și din lume. Cifra poa
te să impresioneze, insă simpla ei enunțare nu spu
ne încă totul. Cele peste 23 milioane tone de ce
reale se obțin astăzi de pe o suprafață moi mică 
decit se realiza producția de 5,1 milioane tone ce
reale a anului 
1950. Fie rapor- 
tindu-ne numai 
la această reali
tate, i 
măsură 
lizăm, 
parțiaf, 
profundelor trans
formări 
ve și 
care au 
in anii 
ției socialiste în 
agricultura noastră. Tabloul general al acestor prefa
ceri este completat de creșterea dinamică a produc
ției plantelor tehnice, de sporirea de peste 10 ori a 
producției de legume, de creșterea efectivelor și a pro
ducției animaliere.

Ce a asigurat agriculturii românești acest progres 
spectaculos ? Elementul calitativ deosebit, care ca
racterizează dezvoltarea agriculturii românești cu 
precădere în perioada de după Congresul al IX-lea 
al partidului, il constituie orientarea hotărită spre o 
producție vegetală și animală intensivă, spre o înal
tă eficiență economică. Propunindu-și realizarea unei 
agriculturi intensive, moderne, de mare randament, 
care să aibă la bază o largă oplicare a științei șl 
tehnicii înaintate, țara noastră se înscrie și mai pu
ternic în cadrul acelor tendințe existente in țări cu 
o economie dezvoltată care au ca scop realizarea 
unui echilibru, a unei concordanțe corespunzătoare 
intre nivelul de dezvoltare a industriei și agriculturii. 
Pornind de la această necesitate obiectivă. Con
gresul al XIII-lea al partidului a stabilit că, in do
meniul agriculturii, obiectivul fundamental al aces
tui cincinal să-l reprezinte în continuare dezvoltarea 
Intensivă și modernizarea complexă a acestei ramuri, 
accelerarea creșterii producției vegetale și animale. 
Opțiunea pentru continuarea căii intensive de creș
tere a producției agricole are la bază raționamente 
de ordin economic și social Impuse de necesitatea 
de a asigura creșterea in ritm susținut a producției 
agricole vegetale și animale, o randamentelor la 
hectar și animal pină la nivelul celor realizate in mod 
constant de țările cu o agricultură avansată. Mai

sintem în 
i să rea- 

desigur 
tabloul

cantitati- 
calitative 
avut loc 
construc-

presus de toate Insă, continuarea căii intensive răs
punde unei cerințe legice, unei necesități obiective 
a progresului economic și social al țării. Conceptul 
de agricultură intensivă, așa cum este definit de parti
dul nostru, de secretarul general al partidului, tovo- 
rășul Nicolae Ceaușescu, de fapt cum este definit el 
In lumina exigențelor noii revoluții agrare, are in 
vedere’ toate laturile materiale, economice, științifice 
și sociale și presupune, in primul rînd, creșterea pu
ternică a producției la toate culturile și in toate 
sectoarele, aplicarea largă a cuceririlor științei agrico
le, schimbarea radicală a însuși modului de muncă, 
de gindire al întregii țărănimi. Pentru țara noastră, 
unde dezvoltarea și modernizarea continuă a econo
miei naționale se bazează pe forțe proprii, princi

pala premisă a 
creșterii contribu
ției agriculturii la 
sporirea avuției 
societății, a veni
tului național o 
constituie dezvol
tarea puternică a 
bazei tehnico- 
materiale a aces
tei ramuri, apli
carea largă a 
realizărilor cerce
tării științifice a- 

gricole, perfecționarea organizării agriculturii și creș
terea gradului de calificare a țărănimii. Numai ac- 
ționindu-se stăruitor in aceste direcții este posibilă 
înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, care în
seamnă de fapt realizarea unor producții sigure, înal
te și stabile, o creștere substanțială a productivității 
muncii și eficienței economice in această ramură.

Politica agrară justă a partidului nostru, eforturile 
depuse pentru înzestrarea tehnico-materială a aces
tei ramuri, pentru perfecționarea organizării și con
ducerii activității din agricultură au asigurat in anii 
construcției socialiste ritmuri înalte de creștere a pro
ducției agricole - în medie de 4 la sută pe an - 
ritm ce situează țara noastră in rindul țărilor cu cea 
mal dinamică agricultură. Politica de creștere acce
lerată a producției agricole este continuată și în 
actualul cincinal ; producția globală agricolă urmind 
să crească intr-un ritm mediu anual de 5-6 la sută, 
adică intr-un ritm foarte apropiat de cel stabilit pen
tru sporirea producției-marfă industriale. Această dez
voltare susținută, ritmurile înalte de creștere a pro
ducției ogricole constituie factorul primordial menit să 
asigure menținerea unui echilibru între industrie și 
agricultură și, totodată, să accelereze procesul de 
apropiere a randamentelor agriculturii noastre de cele 
pe care le realizează țările cu agricultură avansată. 
Este un proces care se bazează pe rezultatele de pină 
acum, pe realitatea de la care pornim ia realizarea 
obiectivelor pe care partidul le pune in fața țără
nimii prin Directivele adoptate de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R.

AGRICULTURA INTENSIVĂ
temeiuri și argumente 
ale acestei opțiuni
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Rubricile: • Tribuna ex
perienței organizatorului 
de partid din agricultură 
© Comuniștii - promotori 
ai spiritului revoluționar

întregul nostru popor a urmărit cu 
viu interes și profundă satisfacție 
lucrările Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România — 
evenițnent cu importante și mul
tiple semnificații în viața social- 
politică a țării. Desfășurindu-și în 
prima zi lucările in prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu. marele 
forum democratic al oamenilor mun
cii a constituit o nouă și elocventă 
expresie a atenției deosebite pe care 
partidul nostru, secretarul său ge
neral o acordă activității sindicate
lor, o dovadă concludentă a preocu
pării statornice manifestate pentru 
creșterea continuă a rolului și răs
punderii lor in sistemul democra
ției noastre muncitorești-revoluțio- 
nare, In Întreaga viată politică, eco
nomică și socială a patriei noastre.

Prin Întreaga sa desfășurare. Con
gresul U.G.S.R., recent Încheiat, s-a 
transformat într-o puternică mani
festare a adeziunii tuturor celor pre
zent) Și. Prin ei, a întregului popor 
Ia politica internă și externă » parti
dului și statului nostru, a profun
dului atașament și dragostei nețăr
murite față de cel mal Iubit și 
stimai fiu al tării, secretarul ge
neral
Nicolae Ceaușescu, de numele căruia 
sînt indisolubil legate mărețele rea
lizări, fără precedent lri istoria tării, 
și imensul prestigiu internațional al 
României dobîndite in anii de după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., pe
rioada cea mai bogată In înfăptuiri, 
pe care întreaga noastră națiune o 
denumește cu legitimă mîndrie pa-- 
triotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Momentul culminant al congresu
lui a fost marcat de magistrala cu- 
vintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în deschiderea 
lucrărilor acestui reprezentativ fo
rum al democrației noastre munci- 
toreștirrevoluționare. Prin conținu
tul amplu de idei, prin orientările 
și indicațiile limpezi formulate, 
profund ancorate in realitățile so
cietății noastre, cuvintarea conducă
torului partidului și statului nostru 
constituie un document programatic 
de o deosebită valoare teoretică și 
practică, de natură să asigure per
fectionarea activității sindicatelor, 
mai profunda lor implicare in pro
blematica actualei etape de edificare 
a societății socialiste multilateral

al partidului, tovarășul

dezvoltate fn patria noastră, in 
scopul îndeplinirii cu succes a sar
cinilor ce le revin din documentele 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. Tocmai de aceea, dind o înaltă 
apreciere acestei cuvîntări, congre
sul a hotărî! in unanimitate să o 
adopte drept program de acțiune și 
muncă al sindicatelor din România.

In cuvintarea secretarului general 
al partidului este reafirmată, cu 
pregnanță, teza de fundamentală 
valoare principială șl practică po
trivit căreia socialismul se constru
iește cu poporul, pentru popor. Este 
un concept de care pint, de altfel, 
nemijlocit legate puternica afirmare 
a democrației muncitorești-revolu- 
ționare în societatea noastră, crea
rea unui larg cadru democratic, unic 
în felul său, superior oricărei for
me a democrației burgheze. în ca
drul acestui sistem al democrației 
poporului, a acelora care sînt stă- 
pînl pe mijloacele de producție, pe 
destinele lor. sindicatele — definite 
de secretarul general al partidului 
drept cele mai largi organizații ale 
oamenilor muncii, in calitatea lor de 
proprietari, producători și benefi
ciari ai avuției naționale, a tot ceea 
ce se realizează în tara noastră — 
ocupă un loc distinct, deosebit de 
important. Ca atare, așa cum se sub
liniază In cuvintare, sindicatele sînt 
chemate să-și exercite la un nivel 
calitativ superior importantele atri
buții ce le revin In unirea și mobili
zarea eforturilor oamenilor muncii, în 
afirmarea Inițiativei și întărirea răs
punderii lor pentru Înfăptuirea 
neabătută a planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a țării, tn asigurarea participării or
ganizate a acestora la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, a 
întregii societăți.

Cu clarviziunea, realismul șl spi
ritul profund științific, creator, pro
pria gindirii și activității secretaru
lui general al partidului, cuvintarea 
— după ce evidențiază remarcabile
le realizări obținute de poporul nos
tru in cincinalul 1981—1985, la care 
și-au adus o contribuție importantă 
și sindicatele — Înfățișează pe larg, 
în lumina hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, cele mai im
portante sarcini și direcții de acțiu

ne pentru actuala etapă de dezvolta
re dinamică și intensivă a industriei 
și agriculturii, a celorlalte ramuri 
economico-sociale, pentru realizarea 
unei noi calități a muncii și a vie
ții întregului nostru popor. Sînt sar
cini și direcții de acțiune care tre
buie să concentreze în perioada ur
mătoare preocupările sindicatelor, 
eforturile tuturor membrilor aces
tora pentru ca prin îndeplinirea în 
cele mai bune condiții, la toți indi
catorii, a planului pe acest an să se 
asigure o bază trainică înfăptuirii 
obiectivelor stabilite pentru între
gul cincinal 1986—1990.

Din ansamblul acestor sarcini ea 
detașează, prin caracterul lor prio
ritar, de importanță majoră pentru 
actuala etapă de dezvoltare econo
mico-socială a tării, cele care pri
vesc lărgirea bazei energetice și de 
materii prime a țării, realizarea 
exemplară a producției fizice plani
ficate, a celei stabilite prin progra
mul suplimentar pe anul 1986 și, cu 
deosebire, a producției destinate ex
portului, a programelor privind, 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, îmbunătățirea con
tinuă a calității și ridicarea nivelu
lui tehnic al produselor, reducerea 
mal substanțială a consumurilor da 
materii prime, materiale și energie, 
recuperarea și Valorificarea resurse
lor materiale și energetice refolosi- 
bile. In scopul realizării acestor sar
cini, sindicatele sînt chemate să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
desfășurarea în cele mai bune con
diții a acțiunii de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției, inițiate de conducerea partidu
lui, pentru înfăptuirea obiectivelor 
noii 
pentru 
lui de 
ni că a

Evident, punind pe primul plat* 
activitatea pentru realizarea obiecti
velor dezvoltării economico-sociale 
a țării, mari răspunderi revin sindi
catelor — așa cum s-a subliniat în 
cuvintarea secretarului general al 
partidului, ca și în dezbaterile din 
cadrul congresului — in afirmarea

revoluții tehnico-știintifioe, 
ridicai-ea continuă a nivelu- 

pregătire profesională și teh- 
oamenilor muncii.

Mircea ANGELESCU...... .. , ,
(Continuare in pag. a 11-a)

OBIECTIVE PERMANENTE PE STEAGUL DE LUPTĂ AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI

Dezvoltarea continuă a relațiilor de strînsă
prietenie, solidaritate și colaborare 

multilaterală cu toate țările socialiste
La aniversarea gloriosului jubileu 

al partidului, comuniștii, Întregul 
nostru popor dau o inaltă prețuire 
faptului că relațiile de strinsă 
prietenie, colaborare și solidaritate 
ale României cu țările socialiste au 
cunoscut și cunosc o dezvoltare pu
ternică, atit in opera de făurire a 
noii orinduiri, cit și pe plan Inter
național, in lupta pentru pace și pro
gres, pentru împlinirea năzuințelor 
vitale ale popoarelor. Extinderea și 
diversificarea, pe cele mai diverse 
planuri, a raporturilor cu țările so
cialiste constituie una din compo
nentele fundamentale ale politicii 
externe a partidului, a Întregii sale 
activități pe plan internațional. în 
mod permanent șl cu vigoare este 
reafirmată această orientare In cu- 
vîntările secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
„în activitatea externă — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
punem pe primul plan dezvoltarea 
colaborării cu toate țările socialis
te, amplificarea relațiilor de priete
nie, solidaritate și conlucrare mul
tilaterală cu acestea, în spiritul ega
lității, avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești".

Luminoase tradiții de so
lidaritate militantă. In
ceastă orientare programatică tși gă
sesc o strălucită continuitate boga
tele tradiții de solidaritate militantă 
ale mișcării muncitorești din Româ
nia cu clasa muncitoare, cu forțele 
progresiste din lumea Întreagă. Este

a-

bine cunoscut că, de la primele În
ceputuri, mișcarea muncitorească din 
țara noastră a avut legături strinse 
cu . Internaționala Comunistă, cu 
Marx și Engels — creatorii socialis
mului științific ; prezenți pe barica
dele Comunei din Paris, revoluțio
narii români și-au adus contribuția 
de singe la prima revoluție proletară 
din lume. Spiritul solidarității revo
luționare 
o dată cu crearea Partidului Socfal- 
Democrat al Muncitorilor din Româ
nia, care, Intreținind legături cu 
conducători de seamă ai proletaria
tului din Europa și de pe alte conti
nente, s-a făcut cunoscut prin parti
ciparea la. congrese și întruniri so
cialiste internaționale, prin contribu
ția activă ia dezbaterea celor mai 
Importante probleme ale mișcării 
muncitorești de la sfîrșitul secolului 
trecut și începutul veacului nostru. 
Apropiate raporturi de colaborare și 
Întrajutorare au Întreținut socialiștii 
români cu revoluționarii din Ru
sia, și îndeosebi cu V. I. Lenin. 
Călăuzindu-se de Ideile socialis
mului științific, forțele cele mal 
înaintate din țara noastră, proleta
riatul din România au salutat cu 
bucurie victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, Iar nu
meroși revoluționari români au 
participat cu arma in mină la lupta 
pentru apărarea puterii sovietice.

Aceste tradiții internaționaliste au 
fost ridicate la un nivel superior 
o dată cu crearea P.C.R., chiar in 
condițiile grele ale ilegalității parti
dul nostru desfășurând o intensă ac-

s-a remarcat cu putere

tivi ta te pentru stabilirea unor rapor
turi de bună vecinătate și colabo
rare intre România și U.R.S.S., pen
tru prietenie intre poporul român si 
popoarele sovietice. Stăruitoare 
eforturi au depus comuniștii români 
in vederea unirii forțelor democra
tice împotriva ascensiunii fascismu
lui, elocvente mărturii în acest sens 
fiind participarea a numeroși revo
luționari români ca voluntari în apă
rarea Spaniei republicane, acțiunile 
de solidaritate cu lupta antifascistă 
a popoarelor dintr-o serie de țări din 
Europa. Partidului Comunist Român 
Ii revine meritul istoric de a 
fi fost organizatorul și insufletitorul 
rezistenței antifasciste, al luptei 
pentru scoaterea României din răz
boiul antisovietic în care fusese an
gajată împotriva voinței poporului 
român. O vibrantă ilustrare a soli
darității noastre militante a consti
tuit-o, după mărețul act de la 23 Au
gust 1944, trecerea României cu în
treaga sa forță, cu întreaga sa ar
mată alături de Uniunea Sovietică, 
de coaliția antihitleristă, pină la 
zdrobirea definitivă a nazismului, 
aducînd o contribuție nepieritoare la 
triumful libertății, al cauzei socialis
mului și progresului.

în condițiile calitativ deosebite de 
după eliberarea patriei, cind revolu
ția socialistă a triumfat intr-un șir 
de țări din Europa și Asia și s-a 
creat sistemul socialist mondial, in 
fața poporului nostru s-a deschis un 
cimp vast pentru extinderea, și am
plificarea relațiilor de solidaritate și 
colaborare cu popoarele din a-

ceste state, 
conducător. 
Român a 
prietenie și conlucrare cu 
Sovietică, cu noile țări și popoare 
care au pășit pe calea construcției 
socialiste ca politică de stat, ca 
orientare principială, statornică și 
fermă, având ca temelie obiectivă 
caracterul comun al orinduirii, ideo
logia materialismului dialectic și is
toric, telurile supreme ale socialis
mului și comunismului.

Concepție științifică, de 
largă perspectivă. ExPresi» 
a voinței comuniștilor, a Întregului 
nostru popor, ca și a noilor realități 
istorice, această orientare definitorie 
a fost înscrisă In hotăririle congre
selor și conferințelor naționale ale 
partidului, in toate documentele de 
partid și de stat privind activitatea 
internațională, și-a găsit consacrarea 
In Programul P.C.R. și In Constitu
ția țării.

O etapă nouă, deosebit de rodnică 
In dezvoltarea raporturilor cu țările 
socialiste a constituit-o perioada de 
după Congresul al IX-lea. de cind 
In fruntea partidului si a statului se 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
de largă 

tovarășul

Asumindu-și rolul 
Partidul Comunist 

înscris politica de 
Uniunea

ana
Concepția științifică.
perspectivă, elaborată de _______
Nicolae Ceausescu, ca si vasta acti
vitate practică desfășurată pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
raporturilor fructuoase cu toate tă-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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SARCINILE LA EXPORT REALIZATE RITMIC
INTEGRAL, CU EFICIENȚA SUPERIOARA

In ciclul de articole consacrate 
privind retribuirea în acord global 
a personalului muncitor, adoptată 
Adunare Națională, ne vom referi,

prezentării Legii 
și în acord direct 
recent de Marea 

în convorbirea cu

tovarășul Adrian Neacțu. din cadrul Ministerului 
Muncii, asupra prevederilor referitoare la stimularea 
personalului muncitor pentru îndeplinirea ritmică, inte
grală, cu eficiență superioară a sarcinilor la export.

— După cum se cunoaște, intre 
obiectivele esențiale ale politicii eco
nomice a partidului, asupra cărora 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, stăruie în 
mod deosebit, un loc important re
vine îndeplinirii exemplare a sarci
nilor la export, onorării riguroase 
a obligațiilor ce decurg din contrac
tele economice externe, ridicării com
petitivității produselor fabricate — 
ne-a spus la început interlocutorul. 
Pentru a mobiliza eforturile oame
nilor muncii, potrivit atribuțiilor șl 
răspunderilor care le revin în ve
derea înfăptuirii acestor sarcini prio
ritare în etapa actuală, Legea pri
vind retribuirea în acord global și 
in acord direct a personalului mun
citor cuprinde o serie de prevederi 
importante. Astfel, trebuie reținut că 
In contractul de acord global 'care 
se încheie cu secția, atelierul sau 
formația de lucru se înscriu, obli
gatoriu, alături de producția 
sau volumul de lucrări ce 
a fi realizate, de criteriile 
de care se majorează sau 
nuează retribuțiile, de

tăților de producție — secții, atelie
re, formații de lucru — care au plan 
de producție pentru export se deter
mină și în funcție de gradul de în
deplinire a acestor sarcini. Astfel, 
suma cuvenită pentru producția 
fizică realizată se majorează in plus, 
nelimitat, cu unu la sută pentru fie
care procent de depășire a producției 
pentru export. Desigur, in cazul 
nerealizării sarcinilor In acest do
meniu, la suma respectivă se aplică 
o penalizare de 0,5 la sută pentru 
fiecare procent de neindeplinire. 
Trebuie reținut că majorarea cu unu 
la sută se aplică și in cazul in care 
producția fizică totală stabilită prin

acesteia, personalul din comparti
mentele funcționale, precum și perso
nalul din alte activități. Pentru sti
mularea mai accentuată a persona
lului din conducerea unităților eco
nomice, a șefilor compartimentelor 
de producție, planificare, aprovizio
nare tehnico-materială și comerț 
exterior din aparatul funcțional al 
unității și a altor categorii de per
sonal din cadrul acestor comparti
mente, care trebuie să asigure toate 
condițiile necesare realizării rigu
roase și depășirii producției planifi
cate pentru export și a exportului, 
legea prevede posibilitatea acordării 
unor prime pentru depășirea sarcini-

fizică 
urmează 

in raport 
se dimi- 
condițiile 

pentru neîndeplinirea cărora se re
duc aceste retribuții, și producția des
tinată exportului. în acest sens, tre
buie precizat că, în spiritul și litera 
legii, producția fizică se consideră 
îndeplinită numai in situația in care 
»-a realizat integral producția desti
nată exportului. Se înțelege deci că 
nerealizarea producției pentru export 
nu poate fi compensată cu realizarea 
de produse sau lucrări, peste cele 
prevăzute în plan, destinate benefi
ciarilor interni.

— Cum se determină gradul de în
deplinire a prevederilor la export, 
in situația in care sînt stabilite sar
cini distincte pe relații : cliring sau 
devize convertibile ?

— Este necesar să se știe că gra
dul de îndeplinire a exportului pre
văzut în plan și, respectiv, a pro
ducției pentru export planificate se 
determină avînd în vedere o preve
dere a legii potrivit căreia indica
torii respectivi se consideră înde
pliniți in situația în care s-au reali
zat integral sarcinile planificate pe 
fiecare relație in parte. Ca urmare, 
depășirea planului pe o relație nu 
poate compensa nerealizarea sarci
nilor pe cealaltă relație.

— In ce mod se asigură cointere
sarea directă a personalului munci
tor pentru sporirea producției desti
nate exportului ?

— Retribuția muncitorilor, maiștri
lor, inginerilor și a celorlalte cate
gorii de personal din cadrul subuni-

Obiective fundamentale ale Legii privind 
retribuirea în acord global și acord direct 

a personalului muncitor (V)

plan nu ș-a realizat, dar s-a depășit 
producția pentru export, firește cu 
condiția respectării obligațiilor con
tractuale pe care unitatea le are față 
de beneficiarii interni.

— Cum tint stimulate eforturile 
pentru ridicarea competitivității pro
duselor ?

— în primul rînd direct, întrucît 
produsele fabricate pentru export 
trebuie să fie competitive, să Întru
nească cerințele stabilite in contrac
tele economice cu partenerii externi, 
altfel neputind fi luate in conside
rare în calculul producției realizate 
pentru export. De asemenea, crite
riile în raport cu care se1 majorează 
sau se diminuează retribuția, și anu
me indicele planificat de valorifi
care a materiilor prime și a mate
rialelor și ponderea producției de 
calitate superioară, sînt de natură să 
stimuleze eforturile pentru ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, pentru conceperea și fabri
carea unor produse de valoare eco
nomică ridicată, competitive pe piața 
externă.

— Cum se aplică principiul legării 
retribuției de .realizările obținute la 
export pentru' personalul cuprins In 
acord global la nivelul întreprin
derii ?

— După cum se cunoaște, la nive
lul întreprinderii se cuprind In acord 
global personalul din conducerea

tor de export șl aplicării unor pe
nalizări în cazul nemdeplinirii aces
tora. Este de remarcat că legea face 
distincție între producția pentru ex
port și exportul propriu-zis, prin 
care se înțelege producția pentru 
export la care s-au întocmit buletine 
vamale. Concret, primele sau pena
lizările se stabilesc lunar, in raport 
cu gradul de realizare, cumulat de 
la începutul anului, a planului de 
producție pentru export și a planu
lui de export, prin aplicarea procen
tului total de premiere sau de pena
lizare la suma prevăzută în con
tractul de acord global pentru per
sonalul respectiv, cumulat, bineîn
țeles, și acesta de la începutul anu
lui. Cota de premiere este de 1,5 la 
eută pentru fiecare procent de de
pășire a sarcinilor respective. în 
cazul în care exportul planificat nu 
se realizează, dar se depășește pla
nul de export pe relația devize con
vertibile, se acordă o primă de 0.5 
la sută pentru fiecare procent de 
depășire. în ceea ce privește cota 
de penalizare, aceasta este de 2 la 
sută pentru fiecare procent de ne- 
realizare a exportului prevăzut in 
plan, dacă nu se realizează nici pro
ducția pentru export, și de unu la 
sută dacă se realizează integral a- 
ceastă producție.

Pentru celelalte categorii de per
sonal din compartimentele funcțio-

nale ale întreprinderii, realizarea 
planului de export reprezintă o con
diție pentru acordarea integrală a 
sumei cuvenite în acord global în 
raport cu producția realizată și gra
dul de îndeplinire a criteriilor sta
bilite. O precizare este însă nece
sară : personalului arătat mai sus. 
care beneficiază de prime sau este 
penalizat în raport cu realizarea pla
nului de producție pentru export și 
a exportului, nu i se mai aplică 
diminuări de retribuții pentru ne
realizarea condiției prevăzute în 
contractul de acord global, referi
toare la planul de export.

— Cum se repartizează pe persoa
ne primele și penalizările la care 
v-ați referit ?

— Primele și penalizările se calcu
lează ca sume globale și se reparti
zează pe persoane în raport cu re
tribuția tarifară și timpul lucrat în 
luna respectivă. Important este că 
prima aprobată lunar unei persoane 
nu poate depăși 20 la sută din re
tribuția tarifară. De asemenea, pe
nalizările pentru nerealizarea pro
ducției pentru export și a exportu
lui, împreună cu diminuările pentru 
nerealizarea criteriilor și a condiții
lor prevăzute în contractul de acord 
global sint de pină la 30 la sută 
din suma cuvenită in raport eu pro
ducția fizică realizată.

— Ce se intimplă in situația in 
care anumite restanțe la realizarea 
planului de export sint recuperate 
in lunile următoare ?

— In vederea cointeresării persona
lului la care ne referim, în sensul 
întrebării dv., legea prevede că în 
situația recuperării parțiale sau in
tegrale a nerealizărilor din perioa
dele anterioare, la sfîrșitul fiecărui 
trimestru și la sfîrșitul anului se 
restituie, în mod corespunzător, pe
nalizările aplicate. Desigur, poate fi 
și situația concretă în care în mod 
sistematic se înregistrează restanțe. 
De aceea, unitățile care nU realizea
ză cel puțin 60 la sută din planul 
de producție pentru export vor fi 
supuse regimului special de supra
veghere economico-financiară. In
stituit potrivit legii.

— Desigur, un rol important in 
realizarea sarcinilor la export revine 
centralelor, ministerelor, unor orga
ne de sinteză. Cum se ține seama 
de aceasta în retribuirea personalu
lui din unitățile sau forurile de 
resort respective ?

— în scopul creșterii răspunderii 
și cointeresării personalului din con
ducerea 
și din 
tora' 
pentru 
aplică,

ORICÎT DE BUNE SINT PLANURILE
ȘI HOTĂRÎRILE, NUMAI CONTROIUI RIGUROS 

GARANTEAZĂ ÎNFĂPTUIREA 10R

SOCIALISTA
Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai 
dustriale, construcții, transporturi, unități 
meniul prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute și
pe baza indicatorilor^, prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la sfîrșitul lunii marile,

muncii din întreprinderi in- 
agricole, precum și din do-

a punctajului general stabilit

pe primele locuri se situează :

le ?i încălțăminte „Dîmbovița' 
București cu 517,2 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 
PE

Locul 
centrale

Locul 
centrale

Locul 
trocentrale Deva cu 170,1 puncte.

BAZA DE CĂRBUNE
I : întreprinderea electro- 
Oradea, cu 413,3 puncte.
II : întreprinderea electro- 
Craiova cu 224,7 puncte.
III : întreprinderea elec

nică a agriculturii Roșiori de Vede, 
județul Teleorman, cu 917 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
producție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea-Ciuc 
cu 881,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI A TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de vinl- 
ffeație și produse spirtoase Drăgă- 
șani, județul Vîlcea, cu 915,1 punc
te.

Locul II : întreprinderea de țiga
rete București cu 886,7 puncte.

Locul III: întreprinderea de bere 
Craiova, cu 883 puncte.

centralelor și ministerelor 
aparatul funcțional al aces- 

pentru realizarea producției 
export și a exportului, se 

practic, aceleași prevederi ca 
pentru personalul retribuit la nivelul 
Întreprinderii, ținîndu-se seama, fi
rește, de rezultatele generale obți
nute In ansamblul unităților din 
centrala sau ministerul respectiv. 
De asemenea, reglementările privind 
Stimularea suplimentară și creșterea 
răspunderii personalului pentru 
realizarea, producției de export-șl- 
a exportului se aplică și viceprim- 
miniștrilor care coordonează activi
tatea ministerelor și celorlalte organe' 
centrale, precum și miniștrilor, asl- 
milaților acestora, celorlalte cadre 
din conducere, precum și directorilor 
și șefilor de compartimente cu atri
buții în realizarea producției pentru 
export și a exportului din Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizonărli Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale. Ministerul Finanțelor șl 
Banca Română de Comerț Exterior.

Convorbire realizată de 
Cornellu CARLAN

Anul trecut, două unități din con
siliul unic agroindustrial Rîmnicu 
Vîlcea — C.A.P. Vîlcea si C.A.P. Bu- 
ioreni — au obținut lă producția de 
griu rezultate diferite. Prima — 5 200 
kg. iar a doua — 4 200 kg griu la 
hectar. Și aceasta în aceleași con
diții de sol. de fertilizare cu îngră
șăminte. de sămință. de densitate a 
Plantelor. De unde a rezultat totuși 
diferența de 1 000 kg la hectar ?

— Este, o întrebare care m-a fră- 
• mîntat mult — ne spune tovarășul 

Nicolae Diaconu. organizator de 
partid, președinte al consiliului agro
industrial. Răspunsul nu putea fi 
decit unu] singur : la C.A.P. Bujo- 
reni nu controlasem modul tn care 
inginerii • urmăriseră calitatea lucră
rilor la arat si semănat. Numai ast
fel se putea 
recoltă.

— Dar asta 
anumită lipsă 
ritul de răspundere

— Este o vorbă 
la noi : încre
derea e bună, 
dar controlul e 
mal sigur. Bine
înțeles, trebuie 
să te bazezi pe 
răspunderea oa
menilor, pe în
crederea că ceea 
ce s-a stabilit, de 
comun acord, s-a 
prevăzuț în plan 
și a devenit, ca 
să zic așa, lege 
fi îndeplinit. Dar 
terveni. cîte nu se . .
parcurs, de la stabilirea planurilor, 
de la adoptarea unor hotăriri si pînă 
la finalizarea lor ? Sigur.. a stabili 
să realizezi o anumită producție ve
getală sau animală si a o prevedea 
in plan nu este dificil. Dar a o rea
liza efectiv, a o înfăptui este mult mal 
greu. Se cer eforturi, perseverentă 
pentru depășirea unor greutăți ine
rente provocate uneori de condiții 
climaterice, alteori de diverse inerții 
sau mentalități vechi, dar persis
tente încă in conștiințe. Iată, pentru 
creșterea producției de lapte, consi
liul nostru agroindustrial si-a sta
bilit un întreg șir de măsuri în pro
gramul unic de dezvoltare a zooteh
niei. De la asigurarea bazei fura
jere și pină la întărirea ordinii si 
disciplinei. Dar nu ne-am mulțumit 
cu simpla întocmire a programttlui. 
Au fost săptămîni și luni la rînd in 
care zi de zi. la ora 5 dimineața, 
controlam și eu si alti membri ai 
biroului executiv sau ai comitetelor 
de partid cum se respectă progra
mele de grajd, cum se asigură fura
jarea. cum iși fac datoria specialiș
tii. Au fost organizate apoi, pe rînd 
Ia fiecare fermă, analize la fata lo
cului ale biroului executiv cu pri
vire la modul in care se înfăptuiesc 
toate prevederile programului de 
dezvoltare a zootehniei.

— Și tîrmarea ?
Urmarea â fost că anul- trecut 

in fermele de vaci ale cooperativelor 
. agricole "MihăteștU C"” .,1

Vilcea producția de lapte pe cap de 
vacă 
litri, 
blul 
trial, 
mai devreme 
fondul de stat și să livrăm in plus 
2 000 hectolitri de lapte. Față de 
1983, cînd s-a obținut, in medie, 1 700 
litri de lapte pe cap de vacă fu
rajată. rezultatul reprezintă 
Dar pînă la 4 700—4 800 
ne-am propus să realizăm 
1990, mai sînt multe lucruri

— Deci programe bune, 
bune...

explica diferența de
nu înseamnă oare o 
de încredere în spi- 

al oamenilor ?

— Nu. nu este chiar așa ! Știți ce 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, incă 
la Consfătuirea de la Mangalia din 
vara anului 1983. Avem hotăriri, 
avem planuri bune. Hotărîtoare este 
însă organizarea muncii pentru în
deplinirea lor. Pentru că, oricît de 
bune și valoroase planuri de activi
tate am avea, dacă nu se acționează 
cu întreaga răspundere pentru în
făptuirea prevederilor acestora, ele 
rămin doar niște simple planuri. Așa 
era si la noi. Aveam planuri peste 
planuri, programe, hotăriri și mă
suri bune adoptate în adunările 
oamenilor muncii. în ședințele con
siliului, ale biroului de coordonare, 
sau Jn 
partid.
realizau, în care prindeau viată unele 
dintre ele, ne mai interesam doar Ia 
scadentă, la sflrșitul termenului de 
înfăptuire. Si. desigur, am avut pri
lejul să constatăm atunci, nu o dată.

semna să admiți în mod premeditat 
o diminuare a recoltei. Prin urmare, 
acțiunea de control presupune, in
cumbă ajutor, sprijin efectiv pentru 
Îndreptarea situației constatate. Șl 
fiindcă vorbim de eficienta contro
lului. aceasta mai presupune ceva : 
informarea tuturor cadrelor de con
ducere. a specialiștilor. a tuturor co
muniștilor asupra celor constatate. 
Noi ne-am convins că această infor
mare are si un rol educativ, consti
tuind un semnal de alarmă 
colectivele celorlalte unități. 
Șau formații de lucru in care 
întîlni situații asemănătoare.

— Cine participă, de obicei, 
tiunile de control ?

— în primul rînd. toți membrii 
roului de coordonare al consiliului, 
membri ai comitetului de partid, al 
birourilor organizațiilor de bază, ca
dre de conducere din unități, specia
liști și cooperatori. Desigur, in func
ție de obiectul

pentru 
ferme 

se pot
la ac'

cadrul comitetelor de 
Dar de modul în care sa

bf

de 
cîte 
pot

TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ORGANIZATORULUI DE PARTID 

DIN AGRIGULTURĂ
muncă va 

nu pot in- 
întîmpla pe

furajată a fost de peste 3 000 
Ceea ce a făcut ca. pe ansam- 
consiliului nostru agroindus- 

să ne îndeplinim cu 30 de zile 
sarcinile de plan la

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră Ve- 
țel, județul Hunedoara, cu 1119,7 
puncte.

Locul II : 
Turț, județul 
puncte.

Locul III : 
Deva cu 1 006,6 puncte.

IN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HlRTIEI

Locul I : Combinatul de celulo
ză, hirtie și cartoane Zărnești, ju
dețul Brașov, cu 581,6 puncte.

Locul II : Combinatul de celulo
ză și hîrtie „Letea", județul Bacău, 
cu 404,4 puncte.

Exploatarea minieră 
Satu Mare, cu 1 109,2

Exploatarea minieră

TN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI

Locul I : Schela 
„PETROMAR", județul 
cu 777,5 puncte.

Locul II : Schela de 
meș, județul Bacău, 
puncte.

Locul III : Schela de 
diaș, județul Sibiu, cu 323,3 puncte.

I :
ȘI GAZE 
de foraj 
Constanța,

foraj 
cu

foraj

Ze-
653,4

Me-

IN DOMENIUL GEOLOGIEI
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 561,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Hunedoara cu 536,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni șl explorări geologice 
Maramureș, cu 500,5 puncte.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
DE RIDICAT, MATERIAL 
RULANT. CONSTRUCȚII 
NAVALE, ECHIPAMENT 

AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea „Timpuri 

Noi" — București, cu 516,1 puncte.
IN INDUSTRIA DE MAȘINI 

ȘI UTILAJE ELECTRICE, 
MOTOARE ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea „Acu

mulatorul" — București, cu 319,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
trobanat" — Timișoara, cu 152,5 
puncte.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de piese 

dc schimb și utilaje pentru 
tria chimică Satu Mare cu 
puncte.

Locul II : întreprinderea

indus- 
1 018,8

meca-

PETROCHIMICA 
FIRE ȘI FIBRE 
ARTIFICIALE

IN INDUSTRIA
— SUBRAMURA 

SINTETICE ȘI
Locul I : întreprinderea de fire șl

fibre poliamidice Roman, județul 
Neamț, cu 587,9 puncte.

Panoul fruntașilor 
pe primele 3 luni

Locul II : întreprinderea Filatu
ra de fire melană Botoșani cu 
282,3 puncte.

Locul III : Combinatul de fibre, 
celuloză și hîrtie Brăila — M.I.Ch. 
— cu 13,9 puncte.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți șl 
azbociment Bicaz, județul Neamț, 
cu 543,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de lianți 
Brașov cu 500,2 puncte.

Locul 
prefabricate „Progresul' 
rești cu 430,7 puncte.

III : întreprinderea de 
1“ — Bucu-

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de tri

cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 813 puncte.

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje „Unitatea" — Sighet, ju
dețul Maramureș, cu 579,5 puncte.

Lbcul III : întreprinderea de tri
cotaje Roșiori de Vede, județul Te
leorman, cu 170,7 puncte.

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

SI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : Întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Pionierul" — 
București cu 555,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Progresul" — 
București cu 524,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de pie-

ÎNTREPRINDERI agricole 
DE STAT CU PROFIL MIXT 
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 552,3 puncte.

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Prejmer, județul Bra
șov, cu

Locul 
colă de 
miș, cu

512,7 
III : 
stat 
494,2

ÎN

puncte.
întreprinderea agri- 

Liebling, județul Ti- 
puncte.
SECTORUL

DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 
AL CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENE
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții-montaj 
cu 1 695,9 puncte.

Locul II : întreprinderea 
priză de construcții-montaj 
cu 1 263,5 puncte.

Bacău

antre- 
Vîlcea

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 
FEROVIARE, STAȚII 
DE CALE FERATĂ

Locul I : Stația de 
Galați cu 651 puncte.

Locul II : Stația de 
Barboși-Triaj, județul 
507,6 puncte.

Locul III : Stația de
Oradea-Est cu 310,4 puncte.

cale ferată

feratăcale
Galați, cu

cale ferată

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprindere» de 

transport auto specializat pentru 
agricultură și industria alimentară 
Constanța — Ministerul Agricultu
rii — cu 862,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport pentru produse petrolie
re „Peco — București — Ministerul 
Petrochimiei — cu 723,5 puncte.

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

IN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru 

administrarea clădirilor București 
cu 1 007,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții. reparații și administrație 
locativă „Foișor" — București cu 
759,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații și administra
ție locativă „Giulești" — București 
cu 714,3 puncte.

(Agerpres)

controlului, de pro
gramul acestuia. 
După părerea 
mea, este un mij
loc de a crește 
spiritul da răs
pundere al tutu
ror celor ce parti
cipă la acțiunea 
de control. Țin să 
precizez, totodată, 
că atunci cînd 
încheiem o acțiu
ne de control și 
tragem concluzii- 

invităm pe toți lu- 
unitatea sau ferma 

uneori, chiar în».
le necesare, 
crătorii din 
respectivă. Ba 
tregul sat. Așa s-a întimplat cind am 
constatat niște nereguli în munca 
șefului fermei Stupărei, de Ia C.A.P. 

•Mihăiești. Am invitat conducerea 
unității, pe toți oamenii din sat. Tot 
așa s-a întimplat și în satele Bu- 
dești, Linia sau Ruda, cînd am con
statat pierderea unor cantități da 
recoltă. Am pus In discuția întregii 
obști a satelor pe cel vinovați.

— Revenind la întrebarea anteri
oară : ca să participi, de exemplu, 1* 
un control privitor la modul în care 
se respectă programul de grajd in
tr-o altă fermă, nu trebuie ca tu în
suți să-l respecți, să 
in această privință ?

— Așa este 1 Dar 
poate fi și un prilej 
de tras concluzii în ce privește pro
pria activitate pentru toți cei ce 
participă la acțiunea colectivă de 
control. Că doar nu sînt niște func
ționari veniți în inspecție... Așa că 
dacă vreunul dintre participanții la 
control, îngrijitor de animale, ca să 
Iau exemplul la care v-ați referit, nu 
este el însuși tocmai un fruntaș, și 
uneori chiar urmărim aceasta, atunci 
misiunea de control este pentru el 
un fel de schimb direct de expe
riență. Vede ce este bun, dar înțe
lege mai bine și ce este rău în pro
pria muncă și nu poate să. nu învețe 
ceva și să nu aplice în viitor în activi
tatea lui. Legat de aceasta, m-aș 
referi și Ia un alt aspect : la acela 
că, de obicei, controlul • Îndeplinirii 
măsurilor stabilite începe cu noi, cel 
din biroul executiv. Practic, obiș
nuim ca in fiecare săptămînă, la șe
dințele operative de lucru ale birou
lui, înainte de a stabili ce avem de 
făcut pentru săptămina următoare, 
să analizăm concret, pe scurt desi
gur, ce am făcut fiecare, inceptnd cu 
mine, cum ne-am realizat sarcinile 
pe care le-am avut pentru săptă
mina care a trecut. Iar spiritul cri
tic se manifestă din plin in aceste 
ședințe. Și la fel se petrec lucrurile 
și în comitetele de partid, în birou
rile organizațiilor de bază. în același 
scop, în adunările generale de partid, 
periodic, toți comuniștii, începind 
cu președintele unității, inginerul 
șef, șefii de fermă, de echipe sau 
cooperatorii sint puși cu regularitate 
să raporteze cum și-au îndeplinit in 
mod concret sarcinile ce le revin. 
Este o formă de control al tuturor 
comuniștilor asupra muncii fiecăruia, 
asupra îndeplinirii hotăririlor și le
gilor statului, a propriilor noastre 
măsuri și planuri stabilite, și, ca ur
mare a eficientei educative pe care 
o are, ne-am propus să o extindem 
tn continuare.

— Alte planuri de viitor T
— Pe scurt : să nu scăpăm din ve

dere cele mal importante laturi ale 
activității consiliului nostru agroin
dustrial. printre care și analiza mun
cii politico-educative desfășurate de 
birourile organizațiilor de bază. Prea 
cred unii de la noi că in acest do
meniu am făcut totul, că acest pro
ces de formare a conștiinței socialis
te, revoluționare a lucrătorului din 
agricultură se desfășoară de la sine, 
o dată cu trecerea timpului. Ne pro
punem, de asemenea, să asigurăm o 
eficiență maximă fiecărei acțiuni de 
control, contribuind și pe această 
cale la înfăptuirea neabătută a ma
rilor sarcini pe care hotărîrile Con
gresului 
Îs pun 
lucrăm

că unele dintre prevederile acestora 
nu se înfăptuiseră.

— Cu alte cuvinte. învățămintele 
le-ați desprins din propria expe
riență.

— Exact. Concluzia principală a 
fost aceea că. oricît de bune sînt pla
nurile. hotărîrile pe care le avem, 
dacă nu controlăm îndeaproape, per
manent si sistematic înfăptuirea în
tocmai a măsurilor stabilite, atunci 
nu se poate asigura eficienta maximă 
scontată. Controlul are darul să 
prevină, să scoată la iveală, să înlă
ture din vreme anumite greutăți, 
anumite neajunsuri ce pot interveni 
pe parcursul aplicării unor hotăriri. 
al înfăptuirii unor sarcini de plan, 
ca si acela de a asigura o mai bună 
valorificare a rezervelor. Pentru că 
ne parcurs descoperi deseori noi re
surse. noi posibilități, necunoscute 
initial, care ajută la depășirea sar
cinilor propuse, la obținerea unor 
producții superioare celor prevăzute. 
Hotărîsem in adunarea anuală a 
consiliului agroindustrial ca anul 
trecut să creștem serios producția de 
legume. Am stabilit un plan detaliat 
de dezvoltare a acestui sector. Prin 
martie însă, am făcut un control prin 
solarii. Multe erau îmburuienate. cu 
spatii goale, neîngrijite. Deși unii 
șefi de fermă ne asiguraseră la 
început că lucrurile vor merge bine. 
Aveam 30 de solarii. Am luat mai 
multe măsuri. Printre altele, la pro
punerea unor cooperatori am repar
tizat fiecare solar pe familii, care să 
execute lucrările in acord global. Si 

CâlimăneșU. ,șl -> lucrurile s-au schimbat. Producția 
de legume a depășit anul trecut cu 
mult pe cea planificată, aducînd 
tătilor importante beneficii.

— Si ce concluzii practice ați 
prins din acest caz 7

— înainte de toate ne-am 
vins o dată mai mult că 
buie să acordăm toată atenția ac
tivității de control, de Ia planifica
rea acestuia — controale si analize 
periodice, la fata locului. în ferme, 
analize pe sectoare de activitate sau 
în ce privește realizarea planurilor 
unor campanii agricole, a unor pro
grame de lucru — și pînă la orga
nizarea efectivă a controlului. în mod 
deosebit, urmărim să corelăm cît 
mai bine tematica muncii de con
trol cu prioritățile fiecărei etape a 
activității din agricultură.

— Vreți să exemplificați ?
— Desigur. Ar fi cam așa : tn ac

tuala campanie agricolă de primă
vară, cînd însămînțarea la timp și 
de calitate a culturilor avea un rol 
ho’tărîtor asupra recoltei viitoare, 
noi să fi socotit necesar să contro
lăm, de pildă, cum se 
activitatea la căminele 
Chiar și numai acest exemplu ilus
trează că oportunitatea controlului 
contribuie, în mare măsură, la efi
cienta acestuia. Bineînțeles, depinde 

același timp și de spiritul 
exigentă tn care se desfășoară, 
măsura în care cei ce participă 
control ajută la înlăturarea nea

junsurilor constatate.
— Deci eficienta actului de con

trol presupune, implicit, ajutorul 
efectiv acordat pentru îndreptarea 
lucrurilor.

— Altfel cum s-ar putea ? Să te 
mulțumești doar cu faptul că ai con
statat niște neajunsuri, că ai propus 
niște măsuri de îndreptare, si apoi 
să stai cu brațele încrucișate ca să 
se îndrepte lucrurile de la sine ? Așa 
ceva nu se poate în agricultură. Să 
constati. de pildă, controlînd calita
tea lucrărilor la însămînțarea po
rumbului. că nu a fost respectată 
densitatea prevăzută de tehnologie sl 
să te mulțumești cu aceasta ar în-

uni.
des-
eon-
tre-

fii un exemplu
In acela?! timp 
de Învățăminte,

ceva, 
litri, cît 
în anul 
de făcut, 
rezultate

Aspect’ din secția montaj a întreprinderii' de aparate electrice de măsurat 
Timișoara Foto: S. Cristian

desfășoară 
culturale.

a.1 XIII-lea al partidului ni 
în fața noastră, a celor ct 
in agricultură.

Al. PINTEA

Mobilizator program de acțiune
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(Urmare din pag. I)
puternică și întărirea autoconducerll 
și autogestiunii muncitorești, în a- 
plicarea fermă a principiilor noului 
mecanism economico-financiar, a 
noilor reglementări cuprinse in Le
gea privind retribuirea in acord glo
bal și in acord direct a personalu
lui muncitor, în gospodărirea cu 
maximă eficiență de către fiecare 
colectiv de oameni ai muncii a mij
loacelor materiale și financiare în
credințate de societate spre admi
nistrare, în scopul creșterii avuției 
naționale, dezvoltării proprietății so
cialiste a întregului popor — teme
lia sigură și trainică 
necontenit, economic 
patriei noastre.

Totodată, așa cum 
din documentele și dezbaterile con
gresului, sarcini deosebite revin sin
dicatelor in traducerea in viață a 
politicii sociale, profund umaniste a 
partidului și statului nostru, al cărei 
țel suprem este creșterea continuă 
a calității muncii și vieții poporului, 
în cunoașterea și înfăptuirea de că
tre oamenii muncii a hotăririlor de 
partid și de stat, în respectarea ri
guroasă a legilor, care fundamentea
ză cerințele majore ale dezvoltării

a progresului 
și social, al

se desprinde

economico-sociale a țării, tn desfă
șurarea unei intense activități poli
tico-educative de formare a omului 
nou, cu o înaltă conștiință revolu
ționară, patriotică, cu un larg ori-. 
zont cultural-științific.

Dezbaterile din plen și pe comisii, 
desfășurate sub egida ideilor de ex
cepțională însemnătate teoretică și 
practică, a orientărilor și îndemnu
rilor cuprinse in cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
deschiderea lucrărilor congresului, 
numeroasele propuneri făcute de 
participant, documentele adoptate 
au pus în evidență atit experiențele 
pozitive acumulate, cit și neajunsu
rile care se mai manifestă, au relie
fat noi căi și direcții de acțiune pen
tru perfecționarea și îmbunătățirea 
continuă a stilului și metodelor de 
muncă 
marea 
muncă 
vițațe,
viața societății noastre, corespunză
tor exigențelor actualei etape de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei.

Participanții la Congresul U.G.S.R., 
dînd o Înaltă apreciere politi
cii externe a partidului și statu-

ale sindicatelor, pentru impri- 
unui spirit revoluționar de 
și luptă in întreaga lor acti- 
pentru creșterea rolului lor in

lui nost.ru, inițiativelor și demersu
rilor României, ale președin
telui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consacrate înfăp
tuirii dezarmării generale, și în pri
mul rind a celei nucleare, preîntîm- 
pinării unui război atomic distrugă
tor, lichidării focarelor de tensiune 
și conflict, făuririi unei lumi a păcii 
și înțelegerii intre toate națiunile, au 
adoptat in unanimitate Apelul adre
sat oamenilor muncii, organizațiilor 
și centralelor sindicale din țările eu
ropene, S.U.A. și Canada, de pe alte 
continente, în vederea intensificării 
luptei pentru dezarmare, colaborare 
și pace.

Exprimlnd hotărîrea fermă a or
ganelor și organizațiilor de sindicat 
de a se afirma mai puternic în viața 
politică, economică și socială a țării, 
de a-și aduce o contribuție mereu 
sporită la dezvoltarea multilaterală a 
patriei, tn telegrama adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU de 
participanții la Congresul U.G.S.R. 
se arată : „Sindicatele se angajează 
In mod solemn In fața dumneavoas
tră, marele șl strălucitul conducător 
al partidului și statului nostru, să 
acționeze neabătut, sub îndrumarea 
organelor și organizațiilor de partid.

pentru unirea eforturilor tuturor oa
menilor muncii in înfăptuirea exem
plară a planului și programului su
plimentar pe 1986, a mărețelor și in- 
suflețitoarelor obiective ale cincina
lului 1986—1990 și, in perspectivă, 
pină in anul 2000“.

întreaga desfășurare a lucrărilor 
Congresului U.G.S.R., rezoluția ce a 
fost adoptată, în spiritul orientări
lor și sarcinilor subliniate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită la acest mare forum al 
democrației noastre muncitorești-re- 
voluționare, ilustrează voința nestră
mutată a milioanelor de oameni al 
muncii, membri ai sindicatelor din 
țara noastră, de a acționa cu abnega
ție și răspundere, într-o strînsă uni
tate în jurul partidului, al secretaru
lui său general, pentru înfăptuirea 
exemplară a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
pentru a asigura înaintarea neabătu
tă a României socialiste pe drumul 
progresului și civilizației, țara care 
omagiază în aceste zile, prin noi șl 
remarcabile fapte de muncă, mă
rețul eveniment aniversar de la 8 
Mai : împlinirea a șase decenii șt 
jumătate de. glorioasă existență și 
luptă revoluționară a Partidului Co
munist Român.

nost.ru
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, O OPERĂ INTRATĂ ÎN ISTORIE

„Cei mai în vîrstă își amintesc că marea demonstrație an
tifascistă din 1939 a aviit loc la mai puțin de două luni de la 
intrarea Germaniei hitleriste în Cehoslovacia, că această demon 
strație a fost, după mulți ani, prima mare demonstrație organi 
zată pe baza Frontului Unic, împreună, de către Partidul Comu 
nist și Partidul Social-Democrat și alte forțe democratice și revo 
luționare. Ea a fost prima și poate printre cele mai importante 
demonstrații din Europa în acea perioadă, după invadarea de 
către hitleriști a Cehoslovaciei. Cînd în multe țări era o oarecare 
stare de așteptare, 
niștilor, s-a ridicat 
în fața fascismului 
calea fascismului

muncitorimea română, sub conducerea comu- 
și a demonstrat că nu trebuie să ne plecăm 
și că, unită, muncitorimea, popoarele pot bara

NICOLAE CEAUȘESCU

„Defilau scandind
La 1 Mai 1939 rapoarte ale autorităților 

consemnau: „«Calea Victoriei avea aspectul 
unui cîmp de manifestație revoluționară- ; 
-Elementele comuniste intercalate in coloa
nă, in timpul manifestării pe traseu, defi
lau cu pumnul strins. strigind diferite lo
zinci comuniste ca : „Jos războiul", „Vrem 
pace", „Trăiască Frontul Unic al Muncito- 
rimei", „Trăiască muncitorimea unificată", 
„La ghilotină cu 
„Amnistie politici

lozinci comuniste"

Hitler și cu Mussolini", 
generală" etc-".
că cu greu ar fi putut 
limpede si grăitor două 
pe care le-a reliefat cu

toate atelierele au ieșit ieri dimineață P* 
străzi, s-au încolonat disciplinat si au por
nit să defileze — scria ziarul ..Timpul". 
Delegații aveau toți prinsă de rever co
carda naturii, simbolul sărbătorii de ieri — 
mărgăritărelul de Mai. Cu capul sus. eu 
ochii sorbind lumina din cer, unii cu la
valieră înnodată la git — semn de consa
crată eleganță, încă din vremea cintăreților 
lor Pincio, Neculuță, Demetreseu — măr
șăluiau in sunetul muzicilor (...). Fete, 
multe fete. Lucrătoarele fabricilor de țesi- 
torie (...). Fete venite de la țară, sd lucreze 
la oraș, lingă tovarășele lor".

Fluturau deasupra coloanelor steaguri ; 
'peste rîndurile strînse se înălțau placards 
purtînd înscrisuri adînc gravate în Inimile 
muncitorilor ; după cum adine săpate erau 
în cugetele lor cuvintele pe care le-au 
rostit cei mai multi oratori — unii Inăltati 
pe umerii tovarășilor lor — căci ele spu
neau despre voința muncitorilor de a-si 
croi o viată mai bună, despre demnitatea 
muncii și a făurarilor tuturor bunurilor și 
frumuseților materiale și spirituale ; dar 
mai ales vorbeau despre marile nevoi șî 
cerințe ale momentului : apărarea libertății 
și integrității tării, imperativul Împotrivirii 
față de fascism, al luptei pentru pace etc. 
O puternică stare de spirit revoluționară 
a dominat - întrunirile-- muncitorești, afir- 
mîndu-se cir '-putere-' hotărite» de luptă

Să recunoaștem 
fi exprimate mai 
dintre adevărurile . 
deosebire marea demonstrație antifascistă 
și antirăzboinică din București de la 1 Mai 
1939. Cel dinții — caracterul combativ, 
impunător al demonstrației, imensul nu
măr al muncitorimii prezente la sălile de 
întrunire și apoi la manifestația de pe 
străzile Capitalei pînă în Parcul Carol 
(Parcul Libertății de azi). Cel de-al doi
lea — vibranta chemare la acțiune 
muncitorească unită, aspirația spre unita
tea rîndurilor proletare ce însuflețea me
reu muncitorimea noastră. înțeleasă ca un 
nesecat izvor de forță al acesteia, ca un 
factor fundamental ce chezășuia prezența 
să în fruntea luptei poporului pentru apă
rarea democrației, libertății nationale si 
Dăcit minducse; ■ --ci»- ^putere-; hotărîi?eu, 'de- luptă

Intr-adevăr,, manifestația de la 1 Mal . a muncitorimii noastre t-'cuvlntările rostite 
1939 a fost grandioasă. încă din zorii zilei, 
din cartierele muncitorești, din preajma ■ 
sutelor de fabrici și ateliere, s-au revărsat 
înspre Centru, spre sălile de întrunire de 
la „Tomis“, „Eintracht" și „Aro“ mii și 
mii de oameni ai muncii spre a lua parte 
la două întruniri muncitorești și, respectiv, 

'la congresul breslelor. „Toate fabricile,

in ȘH’bif feriMâplaifzeW"care fe-âu frisotit, 
lozincile scandate din mii si mii de piep
turi au arătat că muncitorimea Înțelege să 
stea neclintită la postul său de luptă, să 
fie. la bine și la greu, temelia puternică 
pe care se sprijină tara. Sau cum se ex
prima un ziar de epocă : „Această armată 
a muncii este in permanentă armata țării".

„Pentru România liberă 
și independentă"

„Vrem România liberă și independentă", 
„Trăiască, integritatea teritorială a Româ
niei !“, „Trăiască Frontul popular antifas
cist".

Cu dreptate sublinia, așadar, ziarul mai 
sus citat : „Demonstrația de masă din 
București a dovedit cit de adinei este 
indignarea poporului contra fascismului". 
Atestînd deci, o dată mai mult, faptul că 
poporul român ura fascismul si războiul, că 
socotea ideologia și practicile fascismului 
un corp străin felului său de a gîndi și 

„Jos agresorul hitlerist", trăi, tradițiilor istoriei sale ; demonstrația

Starea de spirit revoluționară care a do
minat Întrunirile muncitorești de la 1 Mai 
1939 și-a așezat puternic pecetea și pe de
monstrația de stradă care a urmat. Două
zeci de mii de manifestanți, urmînd, cum 
scria „Scînteia" ilegală, îndemnul și exem
plul celor mai înaintat! dintre ei. munci
torii comuniști și social-democrati. au stră
bătut străzile Capitalei, defilînd cu pumnul 
strîns — semnul voinței de acțiune revo
luționară —. scandind lozinci antifasciste 
și antirăzboinice : „Jos fascismul". „Jos 
Garda de Fier".

la marea demonstrație muncitorească de la 1 Mai 1939

de la 1 Mai 1939 arăta că muncitorimea 
noastră, poporul român în întregul său își 
iubea adînc tara, năzuia să trăiască demn 
intr-o lume a păcii și înțelegerii. Afirmîn- 
du-și deschis voința sa pașnică, poporul 
român vestea insă lumii, deopotrivă, că 
independenta patriei, unitatea si integrita
tea tării constituie bunurile sale cele mat 
de preț Pe care înțelege să le apere îm
potriva oricărui agresor, tn acest context, 
a dobindit o înaltă semnificație politică 
ceremonia din Parcul Carol — care a în
cheiat demonstrația — clnd mii si mii de 
oameni, plec!ndu-și fruntea la Mormîntul 
Eroului Necunoscut, au adus omagiul lor 
fierbinte celor ce. cu prețul vieții si s!n- 
gelul lor, au făurit statul national unitar. 
Depunerea coroanei de flori s-a 
contemporanilor — si «sa apare 
din perspectiva anilor — ca un 
pe care muncitorimea română 11

infătisat 
si astăzi 
legămlnt 
relnnoia

1939, anul marii demonstrații antifasciste și antirăzboinice
____ ______l -____-J-*-________________:_____ 4.x

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu in anul T
de la 1 Mai, in pregătirea și desfășurarea căreia au avut o contribuție determinantă

tața Istorie! — a duce mal departs 
făclia gîndului înalt, a visului înaripat ale 
înaintașilor, a apăra înfăptuirile lor. a spori 
zestrea moștenită de la cei care ne-au 
premers.

„Lecția unității de acțiune
muncitorească"

Cum spuneam ’ia începutul acestor rîn- 
duri, gîndurile rostite de cei peste 20 000 
de oameni al muncii la 1 Mai 1939 au 
ilustrat o dată mai mult’ făptui că idealul 
unității muncitorești era stăpin pe inimile 
și cugetele acestora., că ei .înțelegeau marea 
valoare principială șl practică a unității 
proletare, atît penttu lupta muncitorimii, 
cit și pentru viitorul tării. Mai mult de- 
cît atît, marea demonstrație antifascistă și 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939 a arătat cu 
putere că înfăptuirea unității de acțiune 
era posibilă, sub semnul comandamentelor 
vitale ce-i iegau pe muncitori, fără deo
sebire de apartenența politică, al idealu
rilor șl scopurilor lor comune. Intr-adevăr, 
la demonstrație au luat parte muncitori 
comuniști, socialiști, social-democrați. braț 
lîngă braț, inimă Ungă inimă. Laolaltă au 
conferit caracterul grandios, impunător — 
ce a impresionat adînc pe contemporani — 
al sărbătoririi Zilei Muncii din acel an In 
care se împlinea exact o jumătate de secol 
de clnd. In 1889, congresul international 
socialist de la Paris hotărîse institutionali- 
zarea Intîiului de Mai ca o zi de luptă re
voluționară a clasei muncitoare, ca o zl 
a solidarității celor ce muncesc de pretu
tindeni. Laolaltă au conferit demonstrației 
un puternic spirit combativ, Înaltă vigoare 
și energie revoluționară, ce-au sporit 
tigiul clasei noastre muncitoare in 
tării, au consolidat statutul său de 
conducătoare In lupta pentru o lume 
mai bună si mai dreaptă.

Toate aceste adevăruri au îmbogățit 
tezaurul experienței clasei noastre munci
toare cu noi învățăminte privitoare Ia în
semnătatea unității ca temei al tăriei pro
letariatului si chezășie a Îndeplinirii cu 
succes a misiunii sale istorice. Demonstra
ția de la 1 Mal 1939. serbările clmpenest! 
din aceeași zi. în care tineri revoluționari, 
tn frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au făcut să răsune noi chemări la reali
zarea Frontului popular antifascist, au 
arătat că. actionînd în unitate, clasa mun
citoare își înzecește forțele, iar idealurile 
și chemările sale își sporesc puterea de 
mobilizare, audienta In conștiința populară. 
Datele concrete ale epocii atestă, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
faptul că. pe temelia unității de luptă pro-

pres- 
viata 
forță 
nouă.

letară, existau atunci posibilități pentru 
organizarea și coalizarea forțelor progre
siste, patriotice ale societății românești în 
vederea bgrării ascensiunii spre putere 
a fascisfhiilui; a apărării independenței și , 
integrității țării. .2

Este meritul istoric al militarttițor parti
dului nostru comunist de an înțeles, lim
pede și profund, sensurile și semnificațiile 
evenimentelor de la 1 Mai 1939. de a fi 
descifrat cu exactitate valoarea politicii de 
Front Unic Muncitoresc in contextul con
dițiilor naționale și internaționale ale 
epocii, de a fi văzut că unitatea muncito
rească deschidea singura perspectivă va
labilă luptei viitoare a poporului român 
împotriva pericolului fascist, a agresiunii 
și războiului. Dind glas acestei convingeri, 
ziarul „Scînteia" îndemna. într-un articol 
consacrat evenimentelor de la 1 Mai 1939 : 
„Înainte ! Comuniști și muncitori social- 
democrați, realizați și întăriți frontul unic 1 
Munciți pentru concentrarea tuturor forțe
lor democratice și sincer patriotice într-un 
front larg, combativ, împotriva dușmanului 
fascist din afară, agenților hitleriști din 
țară (...). De munca voastră comună, tova
răși, de energia voastră, de fidelitatea voas
tră fată de clasa muncitoare, față de po
porul român depinde succesul acestei lupte 
mărețe de salvare a țării".

Un Îndemn căruia comuniștii l-au dat 
cei dinții curs. Un îndemn care a condus 
Întreaga activitate a partidului, cu deose
bire din anii de grea cumpănă din vremea 
războiului hitlerist, cînd erau grav primej
duite însăși ființa națională a poporului. 
Însuși viitorul patriei. Punînd mai presus 
de orice marile interese ale tării, partidul 
comunist a întins numeroase punți de le
gătură către partidul social-democrat, ac
tionînd stăruitor pentru făurirea unității 
lor de acțiune. Izbînda aeestor eforturi, 
prin făurirea Frontului Unic Muncitoresc, 
avea să grăbească constituirea coaliției for
țelor patriotice democratice, progresiste, 
antihitleriste, ceea ce a asigurat triumful 
revoluției române in August 1944. Istoria 
dădea încă o dată dreptate celor care 
leseseră forța unității muncitorești, 
care militaseră cu cuvîntul. cu fapta 
tru realizarea ei.

tnte- 
celor 
pen-

desfășurare a Ilustrat cu putere adlnca 
rezonantă în rîndul clasei muncitoare, al 
celorlalți oameni ai muncii a chemărilor 
partidului comunist, care, aflat în adîncă 
ilegalitate, a reușit să imprime acestei ma
nifestări oficiale, organizate de autorități, 
un caracter de acțiune revoluționară, de 
puternică afirmare a vrerilor, nădejdilor 
și aspirațiilor maselor muncitoare. Astfel, 
își aflau o înaltă expresie patriotismul 
fierbinte al partidului nostru comunist, 
atașamentul său nestrămutat tată de inte
resele supreme ale poporului, via sa răs
pundere fată de destinele tării, fată de 
comandamentele majore ale Premii. Răs
pundere care-și dovedește însemnătatea 
deosebită avînd în vedere contextul inter
national al epocii : desființarea Cehoslova
ciei. ca entitate politică în martie 1939. 

' prezen
viziohBmului Tmrthyst cate-și vedea. Ini 
noile împrejurări, tot mai aproape izbînda 
planurilor sale da dezmembrare teritorială 
a României.

Se dovedea astfel că strategia cedărilor 
în fata poftelor nesățioasa ale fascismului 
și revizionismului era una falimentară, că 
singura cale de a păstra ceea ce popoarele 
obținuseră 
denta și 
calea luptei hotărite. a acțiunii unite a tor
telor democratice, progresiste, in primul 
rind a clasei muncitoare. Subliniind că 
nori amenințători se adunau pe cerul Eu
ropei. că România era. după expresia 
celebră a lui Nicolae Iorga. „o tară pin- 
dită“ de hrăpărețe state de pradă, partidul 
comunist trăgea un serios semnal de alar
mă și chema la strîngerea forțelor patrio
tice, antifasciste, democratice intr-un larg 
front de luptă al poporului, făcînd publică 
hotărîrea membrilor si simpatizantilor săi 
de a se afla în primele rînduri ale luptei 
cu arma în mină 
hitlerist.

In spiritul celor 
luptă revoluționară 
în consens cu cele 
rative ale timpului, 
a gîndit. pregătit si organizat manifestările 
de la 1 Mai 1939, le-a conferit combati
vitate revoluționară dejuclnd planurile 
autorităților care le concepuseră ca un 
prilej de manifestare a adeziunii populare 
la politica dictaturii regale. In acest scop 
a fost constituită, din cadre de nădejde ale 
partidului, o comisie conspirativă însărci
nată să coordoneze pregătirea si desfășu
rarea manifestației, comisie In cadrul căreia 
membrii săi îmbinau în chip fericit bo
gata experiență politică si organizatorică 
cu avîntul de luptă tineresc, cu energia 
și puterea de muncă ale vîrstei tinere.

Din perspectiva anilor are o deosebită

-.- trupetar hitlpriste la granițele de 
țării.; zjzoitiotoasă attivizare a reț

prin grele jertfe — iudepen- 
unitatea lor națională — era

împotriva agresorului
mal înalte traditif de 
ale poporului român, 
mai stringente impe- 

partidul comunist

Largă rezonanță internațională
încă de a doua zi. așa cum o consem

nează documentele epocii, publicații, agenții 
de presă, posturi de radio au dus in lume 
vestea marii manifestații de la București, 
au subliniat caracterul său hotărit antifas
cist și antirăzboinic. Zilele și sâptămînile 
care s-au adăugat apoi la- caierul vremii 
au pus in lumină tot mai puternic semni
ficația europeană a evenimentelor de la 
1 Mai 1939 din România, valoarea lor de 
îndemn la ripostă hotărîtă fată de fascism 
și planurile sale de război, de anexiuni și 
cuceriri, faptul că forța cea mai hotărîtă 
a mișcării noastre antifasciste era partidul 
comuniștilor români. „Manifestările de 
1 Mai din București si provincie au relevat 
intensificarea activității antifasciste a ma
selor, ca si o creștere a influenței parti
dului comunist — scria publicația „Rund- 
schau", tipărită în Elveția. Numeroase pan
carte exprimau necesitatea apărării inde
pendenței si integrității țării, cereau abro
garea tratatului economic cu Germania, 
alianța cu Franța, Marea Britanie si Uniu
nea Sovietică. Pe Calea Victoriei In mo
mentul in care cei 25 000 de demonstranți 
au trecut prin fața palatului regal si 
a regelut„.s-au auzit lozinci cerind .restar 
bilirea regimului parlamentar constituțio
nal, front unic si popular, reprimirea mun
citorilor concediați. arestarea fasciștilor si 
a spionilor germani".

Conferința internațională asupra proble
melor democrației, păcii și apărării umane, 
desfășurată în perioada 12—14 mai 1939 Ia 
Paris, a dat ‘ .........................
manifestației 
lncadrînd-o

la rindu-i o înaltă apreciere 
de Ia 1 Mai din București, 
contextului general al luptei

fărăoamenilor muncii din tara noastră, 
deosebire de naționalitate, pentru apărarea 
independentei și integrității' teritoriale 
a României, tn care ei vedeau nu numai 
o împlinire a dreptății Istoriei, ci și cea 
mai bună chezășie a înaintării lor pe calea 
prosperității, progresului și civilizației. 
Arătînd astfel că voința de a rezista ex
pansiunii puterilor fasciste si revizioniste 
este foarte vie In rîndul oamenilor muncii 
din România, un document al Conferinței 
sublinia : 
să apere 
țională. 
o vor In 
risește o 
a minorității etnice din 
Este dovada că poporul 
la lupta antifascistă si 
de a lupta in mod real 
rului si fascismului".

Evenimentele de la 1 
un larg ecou si pe continentul american. In 
Statele Unite ale Americii. fiind comentate 
de numeroase posturi de radio si agenții 
de presă. Semnificativ pentru aprecierea 
acordată manifestației de Ia 1 Mai 1939 
este faptul că la inaugurarea pavilionului 
tării noastre la expoziția internațională de 
la New York, primarul orașului aducea In 
cuvintul său un cald elogiu poporului ro
mân, voinței sale de a trăi liber si singur 
stăpin pe soarta sa, hotărîrii lui de a nu 
ceda, in fata amenințării fasciste, așa cum 
cu strălucire și răspicat se afirmaseră 
acestea la manifestația de la î Mai 1939 
de la București.

„Dar nu numai românii aspiră 
Integritatea si independenta na- 
minoritățile etnice din România 
aceeași măsură, asa cum mărtu- 
recentă declarație de loialitate 

Transilvania (...). 
român se raliază 

că voința sa este 
împotriva agreso-

Mai 1939 au avut

Un brav erou comunist
Din perspectiva celor aproape 47 de ani 

care au trecut de la demonstrația antifas
cistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 din

București ne apare limpede că aceasta 
a însemnat o strălucită victorie politică 
a partidului nostru comunist. întreaga ei

semnificație faptul că. în pregătirea ma
nifestației, sarcini 
încredințate tovarășului 
pe atunci in vîrstă de 
atestînd că tovarășul 
era aprecjat încă de pe 
tant de o neistovită energie, cu mari cali
tăți politico-organizatorice. cu o recunos
cută forță de a convinge și a mobiliza oa
menii muncii, cu mari resurse de abne
gație și dăruire revoluționare. Stătea măr
turie acestui fapt, la cei 21 de ani ai săi, 
un întreg deceniu petrecut în mișcarea 
revoluționară, de-a lungul căruia se re
marcase ca un bun propagandist si orga
nizator comunist, ca un militant dîrz si 
neînfricat, pe care nu-1 putuseră înge- 
nunciiea nici, aresturile jandarmeriilor, 
nici temnițele regimului. 'Importantele sar
cini;

importante au fost 
Nicolae Ceausescu. 
21 de ani. aceasta 
Nicolae Ceausescu 
atunci ca un mili-

de
_ IfestatieT d$ is 1 

nua?ea firească aactlvit: 
fășurate de 
la înaltele cote ale 
revoluționare, 
activitatea din cadrul Comitetului National 
Antifascist în anii 1933—1934. prin
munca pentru întărirea organizației re
voluționare de tineret, prin atitudinea 
din cadrul procesului de la Brasov 
în care a fost implicat si ne care 
l-a transformat, asa cum 
într-o tribună de luptă 
fascistă, de la înălțimea 
auzită răspicat chemarea 
tiune antifascistă hotărîtă. la mobilizarea 
și unirea forțelor progresiste, democratice 
ale tării. Iar activitatea sa hotărîtoare In 
pregătirea si desfășurarea manifestației de 
la 1 Mai 1939 venea să adauge o nouă pa
gină de lumină intr-o viată exemplară, 
consacrată poporului său. partidului comu
nist. socialismului.

Un rol de seamă In organizarea demon
strației de la 1 Mai 1939 a avut tovarășa 
Elena Ceausescu, care, alături de alti mili- 
tanți ai mișcării revoluționare de tineret, 
a adus o contribuție însemnată la mobili
zarea tineretului antifascist, la imprimarea 
unul puternic spirit de luptă revoluționară 
demonstrației de la 1 Mai 1939. Tovarășa 
Elena Ceausescu s-a distins astfel prin 
devotamentul neprecupețit fată de cauza 
partidului nostru comunist, prin atașamen
tul fată de marile idealuri ale clasei mun
citoare. ale 
fermitatea sa 
afla o nouă 
muncitorească 
1939 in Parcul Veseliei. în 
tovarășa Elena Ceausescu a cerut munci
torimii conștiente să-si Intensifice 
pentru drepturi democratice, pentru 
narea legalității: pentru eliberarea 
tantilor revoluționari întemnițați.

I 4r* organizarea 
1$39; erau conti- 
îi militante des- 

tovarăsul Nicolae Ceausescu 
dăruirii și abnegației 

probate cu strălucire prin

iari

la 
si 

indicase partidul, 
comunistă, anti- 
căreia s-a făcut 
partidului la ac-

poporului, prin hotărîrea si 
In luptă. Acestea îsi vor 
confirmare si in acțiunea 

desfășurată la 13 august 
cursul căreia

luDta 
întro- 
mili-

„Hai să ne unim, popoare
Cei 20 000 de participant! la demonstra

ția de la 1 Mai 1939 din București, alte 
mii și mii de oameni ai muncii care au 
luat parte la adunările din acea zi in alte 
80 de centre industriale ale tării, au dat 
glas, in consens cu glndurile întregului 
nostru ponor, năzuinței lor de pace 
legere între state, voinței lor de 
calea fascismului si a războiului, 
mentele de acum aproape 47 de 
arătat că, actionînd unită, punlnd 
loare marile sale resurse de abnegație si 
dăruire, de combativitate revoluționară, 
clasa muncitoare poate mobiliza si uni 
toate forțele progresiste, democratice, paci
fiste la lupta pentru Împlinirea intereselor 
vitale ale popoarelor.

Un deziderat care își păstrează si astăzi 
neștirbită întreaga sa valoare, ba se poate 
afirma că este mai actual ca oricînd. Căci 
acum omenirea este confruntată cu cele 
mai grave probleme din întreaga sa istorie, 
fiind în joc nu doar soarta unui popor, 
a unei comunități, ci lnsăsi existenta vieții 
pe planeta noastră, insusi viitorul Terrei. 
Aberanta cursă a înarmărilor — in primul 
rind a celor nucleare — apasă greu pe 
umerii popoarelor, deturntnd de la rostu- 

. rile loț firești uriașe fonduri financiare, 
resurse materiale si energii creatoare, un 
imens potential științific. Aceasta in vreme 
ce pe mari părți ale globului continuă să 
bîntuie flagelul foametei, bolilor, nestiintei 
de carte, șomajului etc. Politica imperia
listă de amestec In

si înte- 
a bara 
Eveni- 
ani au 
în va-

treburile interne ale
1939 - 1 Mai 1986.

altor state, de forță și amenințare cu forța 
întreține numeroase focare de conflict — 
unele cronicizate de acum —. determină 
apariția altora noi. sporind astfel pericolul 
de război, care în împrejurările actuale 
ar însemna o conflagrație nucleară cata
strofală.

In acest context, apelul statornic si 
vibrant al României socialiste, al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a nu se 
uita lecțiile istoriei și. în consecință, de 
a se acționa unit, in strînsă solidaritate, 
împotriva războiului, pentru salvgardarea 
păcii apare nu numai ca o firească ilus
trare a vocației multimilenare de pace si 
colaborare a poporului nostru, ci si ca des
chizătoare de largi perspective pentru 
triumful rațiunii, pentru izbinda atitudinii 
responsabile fată de soarta planetei, fată 
de viitorul omenirii. „Să avem ferma 
convingere că popoarele dispun de 
forța necesară, că, actionînd unite si 
cu toată fermitatea — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a Consiliului National al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — pot schimba 
cursul evenimentelor, pot opri cursa înar
mărilor, calea spre catastrofă nucleară, 
spre un război mondial — și pot asigura 
pacea ! Cu această convingere si încredere, 
să facem in așa fel incit Anul Internațio
nal al Păcii să marcheze un inceput nou 
spre colaborare, spre pace în Întreaga 
lume !“

Arc peste timp de aproape o jumătate de 
muncitoare s-a dovedit a fi temelia progre-

„.1 Mai
veac. Răstimp in care clasa noastră
sului patriei, factorul hotăritor al tuturor prefacerilor structurale petrecute in so
cietatea românească. Răstimp in care, conferind o nouă strălucire glorioaselor 
tradiții ale poporului, clasa muncitoare din țara noastră s-a aflat mereu in pri
mele rînduri ale luptei pentru pace, pentru împlinirea aspirațiilor celor ce mun
cesc de pretutindeni, ale popoarelor de a trăi intr-o lume a justiției, egalității 
și păcii, o lume in care forța și energia creatoare a făurarilor de bunuri mate
riale și spirituale să slujească numai progresului și bunăstării, demnității și libertății 
omului și popoarelor.
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„Omul dobindește cu timpul tăria tuturor 
răspunderilor pe care și le-a asumat"

Socialismul nostru este o orinduire dreaptă si pu
ternică. Si este asă pentru că se clădește cu oa
meni drepți si puternici. Cu oameni tari. Am avut, 
avem si vom avea nevoie de oameni drepți si tari. 
Si nu numai tari fizicește — condiția e doar ne
cesară. nu si suficientă — cit. mai ales, tari pe plan 
moral. Astfel de oameni nu apar de la sine. Ei 
trebuie crescuți, educați, ajutați. Dar. ca s-o faci, 
trebuie să știi cum să procedezi. Aparent e sim
plu : fiecare poate cit știe. Insă cind vine vorba 
despre practică, despre viață, înțelesurile lui „a ști" 
se desfac in evantaie multicolore, superbe cele 
mai multe, dar si terne, cenușii, șterse. altele. Si 
e firesc, pentru că nici o viață nu se aseamănă cu 
alta. In notele sale intime, particulare, nici nu tre
buie să se asemene. Totuși, majoritatea mărturi
sirilor 
adună.

se
si se concentrează împrejurul

despre viată — despre viata demnă 
interferează

unor adevăruri precum pilitura de fier in jurul 
polilor unui magnet. Dovadă stau gîndurile înțe
lepților : „Nu viața este bunul cel mai prețios, ci 
viața frumoasă" ; „Măsura vieții oamenilor nu stă 
in lungimea anilor, ci in buna intrebuintare a ei". 
„Viața nu e joc, ci luptă ; ori de unde ar veni lovi
turile, pe neașteptate, trebuie să le primești pre
gătit și neclintit" ; „Munca este condiția vieții, sco
pul ii este ințelepciunea, si fericirea — răsplata" ; 
„Succesul in viață depinde de vigoarea trupească 
și cea sufletească, de puterea de muncă si de cu
raj ; apoi de concentrarea activității noastre"...

CUM să procedezi ca să devii tare, puternic ? Ca 
să aflăm unul dintre multele răspunsuri posibile, 
am discutat cu Eroul Muncii Socialiste CON
STANTIN OLTEANU. șeful secției sculărie de la 
Întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviste.

Am Intrat în 
într-un moment __ _____
potrivit. Se vedea clar că 
omul care s-a ridicat ca să 
plece la vederea noastră 
avusese cu el o discuție 
neplăcută. Fetele ambilor 
trădau ..temneratura“ la 
care se purtase dialogul 
din care auzisem ultima 
parte : „Aflati că ceea ce 
avem noi comun este toc
mai faptul că nu avem 
nimic comun. Vă doresc 
sănătate si... altă mentali
tate". încheiase Constantin 
Olteanu.

— Despre ce 
vorba ?

— Dorea să se 
în secția noastră, 
mă știe de mult, 
lucrat la noi. dar a plecat 
prin ’70. cînd am introdus 
acordul global în sculărie. 
Ii plăcea să se cam înfrup
te din munca altora. Cind 
a văzut că nu-i mai merge 
și-a căutat de lucru în altă 
parte. Acum s-a 
șurubul si acolo, 
cincisprezece ani si-a adus 
aminte că sîntem... prie
teni și m-a rugat să-i gă
sesc „un locșor mai ușor". 
A făcut apel la amintiri 
comune, la faptul că mai 
are doar cîtiva ani pînă la 
pensie, mi-a vorbit despre 
..meritul vîrstei". mă rog. 
tot... tacîmul. Omul ăsta 
n-a priceput nici pînă azi 
că vîrsta devine merit nu
mai cînd ai foarte multe 
alte merite. O întreagă 
viată si-a consumat-o fără 
să se atașeze de nimeni. 
Tipul clasic de indiferent 
și de pleșcar. în 1962 eram 
în secție doar 180 de oa
meni. La nivelul tehnic pe 
care-1 aveam atunci, des
pre respectivul puteai zice 
că-i bun meseriaș. Acum 
sînt în sculărie aproape o 

‘‘rhie de oaniehi. iar dotarea 
tehnică este lă ni vei mon
dial. Ce meserie poate să 

“•iftăi știe unul ca e1. 'dare a 
preferat să ne lase cînd 
ne-a fost greu pentru ca 
«ă-1 fie Iul bine la... strun- 
jit corpuri de stilou ?!

biroul lui 
nu tocmai

a fost

transfere
11 știu și 
Cîndva a

strîns 
După

vremea

Acum am ajuns să facem 
armături de reglai si pen
tru centralele nucleare. 
Tehnologiile de lucru sînt 
pe măsura acestora. Asta-i! 
Dacă nu te tii în rind cu 
oamen.ii 
miri că 
parte...
- Se

nu trebuie să te 
viata te dă deo-

pare că sînteti un 
om mai ușor de 
decît de înveselit.

— Sînt un om 
Tocmai asta mă 
observ că la unii 
că nu sînt multi ! 
tul apartenenței la socie
tate acționează intr-un 
singur sens. Sînt cei 
care s-au obișnuit mai 
mult să ia decît să dea. 
vociferînd pe tema obliga
țiilor societății fată de in
divid. Obligațiile acestea 
există, dar nu cum le văd 
dumnealor. Ei se revendi
că drept parte a societății 
doar cînd vine vorba de 
a-si face lor o parte mai 
mare din venitul tuturor. 
Or. omul pe care 1-ati vă
zut ieșind de Ia mine toc
mai asta dorea : „Poate ai 

locșor...". Noi avem 
de muncă, „locsoa- 
! Ceea ce m-a supă- 
mai tare este că. 

_ ___ uitat vreo
cincinale, a invocat 

„prietenia" ce mi-o poar
tă. Ori nu vrea, ori nu 
poște să înțeleagă că. dacă 
1-aȘ fi aprobat „locșorul", 
prietenia, chiar dacă ar fi 
fost reală, s-ar fi transfor
mat în complicitate. Ceea 
ce-1 cu totul altceva...

— Am aflat însă că nici 
cu prietenii adevărat! nu 
sînteti mai înțelegător.

— Unii, vorbind despre 
cutare om, spun „nici 
n-am rîs cînd a venit, nici 
n-am plins cînd a plecat". 
Tipul ăsta de a... filozofa 
mi-e străin. Cu C. sînt 
prieten, e mare inovator, 
dar se luase de băutură. 

’ Alții, foarte buni meseriași, 
aveau alte apucături urtte. 
Ne-am sfătuit in organiza
ția de partid si am luat 
măsura punerii lor in dis-

vreun 
locuri 
re" nu 
rat si 
după ce m-a 
trei...

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 29 aprilie, ora 20 — 2 mai, 
ora 20. In țară : Vremea va £1 schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea șl 
caracter de averse Însoțite de descăr
cări electrice și Izolat de' grindină, 
mai ales In zonele de deal și munte. 
Vlntul va sufla slab ptnă la moderat, 
cu intensificări locale de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fl cu
prinse Intre 6 șl 16 grade, iar cele 
maxime, în scădere ușoară, se vor 
situa. In general. Intre 15 șl 25 de 
grade, ușor mal ridicate la Începutul 
intervalului In sud-estul țării. In 
București : Vremea va fi schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi mal ales cu caracter de 
averse. însoțite șl de descărcări elec
trice, mal frecvente In a doua parte 
a intervalului. Vlntul va sufla slab 
pină la moderat. Intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor oscila intre 9 șl 12 grade, iar cele 
maxime intre 20 și 23 de grade.

înfuriat

normal, 
face să
— bine
— sim-

Traversau o situațiecuție. ____ „
dificilă. Ar fi fost imoral 
să-i lăsăm . să alunece... 
La fel de imoral ar fi fost 
să nu-i mai considerăm 
de-ai noștri. Cînd un. co
munist vede că un om 
pierde drumul drept și nu 
intervine, devine la fel de 
vinovat ca si... vinovatul. 
Muncă foarte bună nu poa
te presta decît un colectiv 
foarte bun. Iar colective 
foarte bune sînt acelea in 
care oamenii, deși nu-si 
tolerează greșelile, rămîn 
prieteni. Asta-i.

— Cei care recunosc asa 
ceva sînt foarte puternici. 
Vă considerați un om tare?

— Acuma da. dar n-am 
fost. Am avut insă șansa 
să intru in viată alături de 
oameni foarte tari. In fa
brică lucrez de la 1 mai 
1942. Aveam atunci 17 ani. 
De fapt, atunci nu erau 
decît niște ateliere ale Ar
senalului armatei, care în 
1945 au fost trecute la Di
recția generală a C.F.R. 
Deși eram tot la o sculărie, 
lucram roabe, tăblite indi
catoare pentru vagoane si 
paturi de campanie. Se-n- 
tîmpla să mai facem si cîte 
un cuțit de Strung... Eram 
la pămînt. cum se zice. Se
cretarul de partid de pe 
vremea aceea se 
Nicu Rațiu. Era un tip ve
sel. meseriaș ager, generos 
și sensibil, dar fără carte 
multă. Obișnuia să-mi spu
nă că „nicovala dobindeș
te cu timpul tăria tuturor 
ciocanelor care au bătu
t-o". într-o zi l-am între
bat ce vrea să însemne 
chestia asta si ml-a răs
puns că nicovala sîntem 
noi. muncitorii, iar „cio
canele" sînt răspunderile 
pe care ni le asumăm. In 
’48. la 11 iunie, cînd s-a 
făcut naționalizarea prin
cipalelor mijloace de pro
ducție, am .avut prilejul să 
mai aflu o vorbă Ide tinut 
minte. Tot despre asuma
rea răspunderii. Prim-se- 
cretar de partid la oraș 
devenise un fost tovarăș

numea

de muncă, strungar. M-a 
chemat la el si mi-a spus: 
„Comuniștii și-au asumat 
răspunderea conducerii 
economiei tării. Tu ești 
de-ai noștri si trebuie să-ti 
asumi partea ta de răs
pundere". Eram foarte 
tînăr. vorbele lui m-au 
cam speriat. Si-a dat sea
ma ce trăiam si m-a încu
rajat : „Hai. capul sus ! 
Răspunderea nu se trans
feră cu cisterna, ci cu pi
cătura. Asa că fă bine si 
te du la moara de la Să- 
rulești si pune ordine aco
lo. E pe puterea ta. Cînd 
termini te lăsăm să te în
torci în fabrică...".

— Și 7
— Și atîta. M-am întors

Îi m-am apucat de treabă.
n ’49, întreprinderea a fost 

profilată oe utilai petro
lier. dar abia după Con
gresul al IX-lea al parti
dului. după repetatele vi
zite în fabrică ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu ea 
a început să se dezvolte cu 
adevărat. Să stiti că revo
luționarul Îndemn „să fiți 
primii in Europa" tovară
șul Nicolae Ceausescu l-a 
rostit pentru prima dată 
aici, in curtea uzinei noas
tre. Au trecut de atunci 
peste două decenii, iar la 
Congresul al XIII-lea ni 
s-a cerut — bineînțeles că 
nu numai nouă — să pro
ducem mai mult si la ni
vel mondial. Cum am răs
puns ? Iată, spre exemplu, 
cum a evoluat ponderea 
produselor noi si moderni
zate la I.U.P. Tîrgoviste : 
1981 - 16,1 la sută ; 1982 
— 34,5 ; 1983 — 52 ; 1984 - 
63,4 ; 1985 — aproape 80 la 
sută. în acest an dorim si 
mai mult. Vă dati seama 
ce răspundere ne-am asu
mat ?    _r..

— Apropo, dv. personal
ce înțelegeți Prin simt de. 
răspundavăr4*^ -M „„

— A fi conitleer -da 4n-so-’-i^w‘ft^b77ă7punderilor 
seninătatea sarcinilor asu
mate sau primite si a lucra 
cu rîvnă si seriozitate pen
tru executarea lor. în-

seamnă a 
ceva firesc 
în ce mai 
complexe.

— Cu ani în urmă. dv. 
ați fost doar aiustor-me- 
canic. anoi maistru, mais
tru principal. iar acum 
sînteti sef de secție. Sinteti 
„nr. 1“ într-o ierarhie care 
cuprinde aproape 1 000 de 
muncitori, dar si 16 ingi
neri și subingineri. Știm 
că în ultimii 15 ani secția 
dv. a fost permanent frun
tașă în întrecerea socialism 
tă. Dețineți cumva „secre
tul" primului loc ?

— Nu-i nici un secret. 
Este vorba de climatul răs
punderii pe care nu-1 
creează un singur om. cli
mat care transformă ceea 
ce este de transformat — 
in primul rînd transformă 
omul obișnuit intr-un om 
de răspundere... Să vă dau 
un exemplu 
mult.
neva 
ne-a 
stare 
nâ de forat in calcar. Si a 
mai adăugat : „E de mare 
răspundere". Ne-am asu
mat-o și am... rezolvat-o. 
Am prins lecția „din zbor". 
Acum executăm in sculărie 
— bineînțeles că în afara 
programului de lucrări cu
rente — toate Produsele pe 
care le refuză alții ca fiind 
prea grele. Exemple ? Luna 
trecută am realizat proto
tipul unei armături specia
le pentru instalațiile de 
gaz inert : acum, in apri
lie. lucrăm la un servomo
tor pneumatic centru robi- 
neti de reglare cu sferă : 
pentru luna viitoare ne 
gîndim la o nouă tehnolo
gie pentru mărirea andu- 
rantei la sculele obținute 
prin retopire in baie de 
zgură. Secretul ? 
permanent ștacheta 
punderii fiecăruia, 
tot.

— La comitetul de 
ni s-a spus că faceți lu
cruri extraordinare.

— Extraordinar nu 
ceea ce s-a făcut, ci 
ce se credea că nu se 
te face. Asta-1.

...La plecare, deasupra 
Intrării in sculărie, am re
citit ceea ce scrie acolo cu 
litere mari, clare, frumoa
se : „Colectiv model de 
comportare In muncă. in 
familie si societate". Si-am 

înțeles-mai bine că — vor
ba Eroului Muncii Socia- 
$0$, .Constantin OlteănM — 
„omlil ’dobindește cu timpul

accepta ca pe 
sarcini din ce 
mari si mai

mai de de- 
Cu ani in urmă, ci- 
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LA 1 MAI SE DESCHIDE SEZONUL ESTIVAL PE LITORAL
Potrivit aprecierii specialiștilor 

in materie, un concediu sau o cură 
balneară pe Litoral în lunile mai 
și iunie prezintă, din punctul de 
vedere al sănătății, o valoare cel 
puțin egală cu lunile de ' vară. 
Pentru anumite persoane, cura he- 
liomarină in lunile mai și iunie 
este chiar mai indicată decît in 
iulie și august.

Un concediu pe Litoral In lunile 
mai și iunie prezintă și însemna
te avantaje, tarifele pentru caza
re și masă fiind substanțial redu
se. La acestea se adaugă o redu
cere de 25 la sută a costului că
lătoriei pe C.F.R.

La dispoziția oaspeților se află 
numeroase mijloace de agrement, 
manifestări cultural-artistice, te
renuri pentru practicarea sporturi
lor, posibilități de excursii.

Informații suplimentare se pol
obține la agențiile oficiilor jude
țene de turism, ale I.T.H.R. Bucu
rești, la Comitetele sindicatelor

din tntreprlnderi și instituții, pre
cum șl la oficiile județene de 
pensii.

Arhitectură noua Io Deva

Aprovizionarea piețelor în zilele 
de debut ale sezonului cald

Pentru îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării populației cu legume 
și fructe, cu alte produse agroali- 
mentare, au fost luate în această 
primăvară măsuri privind reorgani
zarea producției și desfacerea aces
tor mărfuri. Astfel, I.L.F.-urile din 
Capitală și din toate județele țării — 
subordonate acum noii Centrale de 
legume și. fructe — se ocupă înce- 
pind din acest sezon nu numai de 
producerea legumelor pe loturile 
proprii, ci și de contractarea mărfu
rilor (de la C.A.P.-uri, asociațiile in- 
tercooperatiste, I.A.S.-uri). Pentru 
conducerea unitară a desfacerii tutu
ror produselor, în locul lor au luat 
ființă întreprinderi comerciale de 
stat pentru legume și fructe 
(I.C.S.L.F.), subordonate direcțiilor 
comerciale județene (în Capitală, Di
recției generale comerciale). In Bucu
rești. această întreprindere are 6 
sucursale (filiale), una pentru fiecare 
sector, iar în fiecare județ s-a înfi
ințat cîte o întreprindere, fiind, ca și 
in Capitală, beneficiara mărfurilor 
procurate de I.L.F.

Noua structură astfel creată dă po
sibilitate furnizorului (I.L.F.) să se 
ocupe in mod ferm și concentrat de 
producție și achiziții, iar comercian
tului (I.C.S.L.F.) ii revine în ex
clusivitate desfacerea mărfurilor, 
(ceea ce include perfecționarea re
țelei de unități, modernizarea piețe
lor alimentare, formarea personalu
lui de desfacere etc.).

Din discuțiile avute cu factori de 
conducere din Direcția „legume- 
fructe", recent creată in cadrul Mi
nisterului Comerțului Interior, am 
reținut că, practic, activitatea în 
noile condiții se desfășoară bine. 
Au aceeași părere și cumpărătorii ? 
lată subiectul raidului de față.

BUCUREȘTI. Rețeaua comercială 
de legume și fructe — magazinele 
I.C.S.L.F., Gostat, standurile coope
rativelor agricole de producție, ca 
de altfel și piața pe care iși vlnd 
produsele țăranii individuali — cu
noaște pentru această perioadă.a anu
lui-adevărate virfuri de desfacere. De 
pildă. In Capitală, in cele aproxima
tiv 30 de piețe și 300 de magazine 
specializate, se desfac în fiecare zi 
In jurul a 1 000 .tone de legume și 
cartofi. Unitățile I.C.S.L.F. oferă mai 
ales produse de sezon : salată, spa
nac, ridichi de lună, gulii, ceapă, 
castraveți de solar, usturoi, lobodă, 
varză timpurie ș.a.m.d.

Este un lucru îmbucurător că, In 
pofida primăverii atlt de întîrzlate 
de timpul rece, se pot oferi aseme
nea cantități de „trufandale", că 
organele comerciale s-au îngrijit să 
contracteze un volum de marfă spo
rit față de anii trecuți, că s-au 
preocupat de mărirea' capacităților 
de desfacere a legumelor și fructelor.

...Piețele „Obor", „Unirii", „Doro
banți"... Peste tot — mari cantități 
de legume proaspete, de sezon. Ci- 
teva cantități de legume cumpărate 
de bucureșteni în ziua trecută : 15 
tone ceapă, 15 tone rădăcinoase, 60 
tone spanac, 25 tone salată etc. Cum 
s-au pregătit unitățile bucureștene 
pentru ca desfacerea acestor impor
tante produse ale grădinilor și 
cimpului să se desfășoare în condi
ții tot mai bune ?

• Au fost lărgite considerabil și 
modernizate spațiile de vinzare : nu
mai in piața Obor — acum complet 
acoperită — numărul punctelor de 
vinzare a crescut cu 300 de locuri 
• Au fost luate măsuri pentru evitarea 
„haltelor" prin depozite ale legumelor 
perisabile. Din cîmp, de pe terenu
rile C.A.P.-urilor și C.L.F.-urilor din 
Vidra, Dărăști, Jilava, Popești Leor- 
deni, Mihăilești și din alte comune 
ale sectorului agricol Ilfov, legumele

poposesc direct în piețe și de acolo 
in sacoșele cumpărătorilor • Se con
stată un interes deosebit al comi
siilor de stabilire a perisabilităților, 
acțiune la care participă și respon
sabilii unităților, ceea ce asigură 
corectitudinea in stabilirea calității 
(în mod deosebit a cartofilor) și 
responsabilitatea pentru modul de 
păstrare a acestora • Au fost luate 
măsuri pentru sortarea, ori de cîte 
ori este cazul, a produselor perisa
bile • Pentru înfăptuirea Progra
mului privind dezvoltarea producției 
de preparate culinare au fost luate 
măsuri de preambalare a produselor 
horticole, care să asigure satisfa
cerea în tot mai bune condiții a ce
rințelor de consum ale populației. 
(In Capitală, în trimestrul I, s-au 
vindut, ambalate, peste 60 la sută 
din cantitățile de rădăcinoase, car
tofi, fructe puse în vînzare).

După cum se știe, expresia „piață 
de alimente" presupune o curățe
nie absolută. In ziua raidului la 
„Obor", „Unirii", „Rahova" și „Del
finului" și în alte piețe mari din 
Capitală, deși se manipulaseră în

Raid prin unități 
de desfacere din București, 

Brăila și Călărași

fiecare dintre ele. în medie, cite 30 
tone de produse, nu s-au mai putut 
vedea, ca în alte dăți, frunze și 
resturi de tot felul împînzind pla
tourile și străzile din jur. Mercuria
lele. aduse „la zi“, sînt și ele res
pectate.

Totuși, sîntem abia la începutul 
sezonului cald și în general piața, 
magazinele I.C.S.L.F. nu sînt con
fruntate cu afluența maximă de 
mărfuri sau de cumpărători. Ce 
se intenționează să se întreprindă 
pentru ca, în continuare,. comerciali
zarea legumelor și fructelor să de- 

icurgă In condiții mulțumitoare ? Ne 
răspunde Petre Mocanu, directorul 

cjDirecției „jpjgunpe-frjicte" din M.C.I.: 
,,Pe'iScțirt, în întreagă țară va fi lăr
gită rețeaua de desfacere, în special 
cu tonete volante ; mărfurile vor 
continua să fie prezentate în stare 
ambalată, ajungîndu-se în perioada 
de virf la 65—70 la sută din totalul 
pus in vînzare ; ne vom îngriji în 
mod special de repartizarea cît mai 
judicioasă a fondului de marfă — 
atit în unitățile din centru, cît și în 
cele din cartierele mai mărginașe ale 
orașelor ; s-au luat măsuri în întrea
ga țară ca aprovizionarea să se facă 
direct din grădini în piețe ; de ase
menea a fost asigurată o diversifi
care mare a întregului fond de mar
fă. In funcție de cerințe, vor fi luate 
pe parcurs și alte măsuri necesare 
asigurării unei desfaceri corespunză
toare a mărfurilor".

BRAlLA : Un raid întreprins prin 
piețe a scos în evidență că piața 
brăileană este, în general, bine apro
vizionată (unele unități de desfa
cere chiar din abundență), mercu
rialul fiind respectat cu strictețe. De 
asemenea, rețin atenția preocupările 
gestionarilor pentru solicitarea pro
duselor de pe o zi pe alta în can
tități conforme cu cerințele, pentru 
buna depozitare a mărfurilor, 
pentru curățenia din Interiorul și 
din jurul unității și, ceea ce este 
esențial, pentru, servirea promptă, 
civilizată a cumpărătorului.

Unitățile de desfacere ale I.C.S.L.F. 
de pe strada Republicii (nr. 2 — 
responsabil Elena Drăgan), din car
tierele „Hipodrom" (nr. 101 —

Burlacu Gheorghe, și nr. 25 — Iile 
Petrica) și Vidin (nr. 34 — Matilda 
Nenciu) se remarcă prin aprovizio
narea ritmică și servirea irepro
șabilă. De asemenea, în cele 7 uni
tăți din piața Halelor se simte o 
veritabilă emulație între unitățile 
I.C.S.L.F. și Agrocoop pentru o cit 
mai bună aprovizionare și servire a 
cetățenilor. In schimb, unitățile 
Agrocoop au destule necazuri cu 
ambalajele, care nu sint ridicate la 
timp, inghesuind depozitele sau de- 
gradindu-se sub intemperii. Acest 
lucru îl sesizăm la unitatea de recu
perat ambalaje nr. 13 din piața 
Concordiei (unde gestionarul Zaha- 
ria Băjenaru ne arată că are lăzi 
și saci depozitați în valoare de circa 
80 000 lei), ca și la unitatea nr. 23 din 
cartierul „1 Mai" (unde stau „în
ghesuite" ambalaje în valoare de 
circa 50 000 lei).

CALARAȘI : Piața centrală a mu
nicipiului : un perimetru comercial 
care dispune de 26 chioșcuri, de o 
mare hală pentru producătorii parti
culari și, așa cum s-a confirmat in 
ziua raidului, de un fond de marfă 
mai mult decît satisfăcător. Numai 
în această zi, piața a fost aprovi
zionată cu 20 tone cartofi, 5 tone 
ceapă uscată, 5 tone rădăcinoase, 
15 tone mere, 36 000 bucăți salată 
verde. 4 tone spanac, 10 000 legături 
ceapă verde, 70 000 bucăți ouă. La 
acestea se adaugă și produsele par
ticularilor, in număr destul de mare 
în această piață. Curățenia, cel pu
țin în zilele de duminică, este cu 
adevărat exemplară. Cit privește 
mercurialul, acesta este completat 
la zi și respectat de producători.

In a doua piață a municipiului, 
„Cuza Vodă", nu sînt decît două 
chioșcuri (unul al I.C.S.L.F., celălalt 
al Agrocoop) și citeva mese la care 
nu încap mai mult de 100 producă
tori particulari. Aprovizionarea ? 
Ambele chioșcuri nu au primit car
tofi, ceapă uscată, rădăcinoase șl 
nici un fel de mărfuri de sezon. 
Directorul I.C.S.L.F. ne asigurase că h 
în depozitele întreprinderii există î; 
stocuri suficiente la toate sortimen
tele. Un exemplu : un siloz de 700 !'
tone cartofi toarte buni '■ la care 
nu s-a umblat încă ! Am vizitat și 
cîteva centre de desfacere a legu
melor și fructelor situate în alte 
zone ale orașului. In cartierul Fla
căra, de pildă, unde sînt circa 800 
apartamente, nu există decît un sin
gur centru I.C.S.L.F. Aceeași situa
ție și in cartierul siderurgiștilor, cu 
peste 5 000 apartamente. în plus, 
acestea erau, în ziua raidului nos
tru, foarte slab aprovizionate 
cu mărfuri de sezon („Am fi putut 
vinde azi cel puțin 400 kg spanac 
— ne spune gestionarul Dumitru 
Culda — dar, în timp ce in piața 
centrală spanacul se veștejește, la 
noi nu se prea găsește").

Există și o a treia piață în mu
nicipiul Călărași, numită „Piața si
derurgiștilor", amenajată, nu de 
mult, cu totul neinspirat, tocmai în 
fata Combinatului siderurgic, aflat 
în afara orașului. Și, așa cum era 
de prevăzut, duminicile această 
piață este închisă din lipsă de cum
părători.

★
Concluzia ? Necesitatea ca pretu

tindeni consiliile populare să urmă
rească atent, prin trimiși de răs
pundere in piețe, situația și proble
mele unităților de desfacere a legu
melor și fructelor, spre a interveni 
operativ pentru funcționarea lor 
optimă.

Gh. GRAURE 
Candiano PRICEPUTU 
Mihai DUMITRESCU

Seară de seară, redactorii și tipo
grafii din echipele de serviciu lu
crează, practic, cu ochii pe ceas. Li- 
notipiștii zoresc să toarne rîndurile 
din ultimul manuscris în floarea li
terelor de plumb fierbinte, pagina
torii le preiau „din mers" și le rîn- 
duiesc in coloane și chenare gata 
pregătite, rotativele pornesc în 
trombă și revarsă, in șuvoaie ameți
toare, sute de mii de exemplare de 
ziare și reviste, iar camioanele, unul 
după altul, dispar în noapte să 
„prindă" la timp primele trenuri și 
primele avioane, care să le ducă apoi 
spre toate colțurile țării. Totul se 
desfășoară după grafice riguroase 
privind fiecare operație In parte — 
de la cele din redacție și tipografie 
pină la expediție — într-un flux 
tehnologic neîntrerupt, ca în orice 
uzină „cu foc continuu".

Admițînd că toate mașinile, tre
nurile și avioanele ajung la timp la 
destinație — ceea ce ar trebui să fie 
un fapt curent, absolut normal — 
întrebarea e : cind are în mină citi
torul publicația dorită la care s-a 
abonat sau pe care și-o poate procu
ra de la cel mai apropiat chioșc de 
locul de muncă sau de domiciliu ?

Pentru a afla răspuns la întreba
re, redactori și corespondenți ai 
„Scinteii" au efectuat, la mijlocul 
lunii aprilie, tn zilele de duminică și 
marți, un raid-anchetă la chioșcurile 
de difuzare a presei din București 
și dintr-o serie de județe ale țării. 
Ce s-a constatat ?

Incepînd de la miezul nopții șl 
pină in momentul in care ziarul 
ajunge în mina cititorului din orice 
colț al țării, mii de oameni muncesc 
cu hărnicie și dăruire, iși fac dato
ria. Dar in timpul raidului nostru 
s-au constatat și o serie de neajun
suri pe care le notăm in continuare. 
Cu convingerea că factorii care răs
pund de difuzarea presei le vor ana
liza temeinic și vor lua măsurile ce 
se impun.

In primul rind, există o necorela- 
re a programului unităților de difu
zare cu orele de sosire a presei cen
trale. In zilele de duminică, in mu

nicipiile Alba lulla, Reșița și Tîrgu 
Mureș ziarul „Scinteia" sosește in 
jurul orelor 12—13, dar exact la ace
leași ore toate chioșcurile din cele 
trei localități iși încheie programul, 
astfel că ziarul, de multe ori, se 
pune in vinzare abia a doua zi, luni. 
Cu toate semnalele critice și ce
rințele formulate de cetățeni, con
ducerea întreprinderii comercia
le de stat mărfuri industria
le — I.C.S.M.I. Tîrgu Mureș, care 
tutelează unitățile de difilzare a pre-

tre orele 6—9 și 14—19, așa cum s-a 
întîmplat și in zilele raidului nostru 
din 13 și 15 aprilie. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că, pină acum doi- 
trei ani, cind unitatea respectivă 
funcționa non-stop, in trei schim
buri, călătorii puteau să-și procure 
oricînd publicația dorită. Acum, mii 
și mii de călători care pleacă sau 
vin cu trenurile înainte de ora 6 di
mineața sau după ora 22 seara nu 
mai au posibilitatea să-și cumpere 
nici o publicație, întrucît și alte

tn centru, se află trei chioșcuri unul 
lingă altul, dar nici unul in noiil 
cartier al siderurgiștilor, care nu
mără peste 30 000 de locuitori. Tot 
atîția locuitori are și noul cartier 
„Tudor" din Tîrgu Mureș, dar sin
gurul chioșc existent aici nu a pri
mit, timp de o săptămină, nici un 
exemplar din ziarul „Scinteia". Du
minica, in mari cartiere din Constan
ta nu funcționează nici un chioșc de 
ziare. Și exemplele ar putea conti
nua. Ne oprim aici, nu inainte de a

Cînd ajunge ziarul în
CONSTATĂRILE UNUI RAID-ANCHETĂ IN UNITĂȚI 

DE DIFUZARE A PRESEI

«el, nu a luat măsuri de adap
tare a programului de funcționare a 
chioșcurilor la orele de sosire a pre
sei. Situația este aceeași și in ca
zul întreprinderilor similare din 
Alba Iulia, Reșița și din alte locali
tăți. La fel, I.C.S. Metalochimice din 
Pitești întîrzie în mod nejustificat 
introducerea programului fracționat 
7—12 și 15—18, pentru a oferi și oa
menilor muncii care ies din primul 
schimb posibilitatea să-și procure 
publicațiile care-i interesează. După 
cum de neînțeles sint tntîrzierile 
constatate in ajungerea presei la 
unele chioșcuri de difuzare din Ca
pitală, chiar la cele din zone centra
le, cu cite o oră și două după 
începerea programului acestora, așa 
cum s-a tntimplat și duminică, 13 a- 
prilie. O situație aparte prezintă uni
tatea de difuzare a presei de pe pero
nul central al Gării de Nord, care 
lucrează în două schimburi, dar cind 
una din gestionare e in concediu 
sau bolnavă funcționează numai in-

chloșcuri din gară șl din zona gării 
au trecut la un singur schimb sau la 
programe fractionate, fără nici o le
gătură cu... mersul trenurilor.

In al doilea rînd, din raidul între
prins se constată o amplasare oeju- 
dicioasă a unităților de difuzare a 
firesei pe teritoriul unor localități, 
n timp ce, pe o distanță de numai 

100 de metri, pe strada Dorobanți 
pînă in Șoseaua Ștefan cel Mare din 
Capitală sint nu mai puțin de 4 
(patru) unități de difuzare a presei, 
cel din piața Leontin Sălăjan, zonă 
de mare trafic, cu stații de metrou, 
tramvaie și autobuze, a fost, pur și 
simplu, desființat. Surprinde, de 
asemenea, desființarea, la începutul 
lunii aprilie, a chioșcului din apro
pierea porții de intrare in marea 
uzină „23 August" (!!). In cartierul 
preuzinal din Alba Iulia, cu mii de 
locuitori și șapte unități economice, 
nu există nici o unitate de difuzare 
a presei, iar in municipul Călărași,

sublinia că este de datoria tuturor 
factorilor de resort care răspund de 
difuzarea presei să studieze cu ma
ximă răspundere modul in care se 
află amplasate unitățile și, cu aju
torul organelor locale de partid și 
de stat, să adopte măsuri grabnice 
pentru o cit mai judicioasă cuprin
dere teritorială.

tn al treilea rînd, se manifestă o 
lipsă de preocupare pentru distribui
rea pe unități de difuzare a unui 
număr corespunzător de publicații 
potrivit cerințelor cititorilor din zo
nele respective. în discuțiile pe care 
redactorii și corespondenții noștri 
le-au avut, tn timpul raidului în
treprins, cu numeroși lucrători de la 
unitățile de difuzare a presei, re
zultă că tn unele locuri și cartiere 
din Argeș, Brașov, Călărași și altele, 
numărul de ziare și reviste este in
suficient față de cerințele mari din 
partea cititorilor din zonele respec
tive, in timp ce alte chioșcuri, am
plasate în puncte mai puțin aglome

rate, primesc un număr mai mare 
de exemplare decît solicitările reale. 
In municipiul Brașov, de exemplu, 
de unde s-au formulat cereri repe
tate și exprese pentru suplimenta
rea numărului de exemplare din zia
rul „Scinteia" in zilele de duminică, 
atit datorită cerințelor localnicilor, 
cit și ale tot mai numeroșilor tu
riști, Direcția de expediere a presei 
continuă să trimită un număr insu
ficient, care se difuzează in mai .pu
țin de o oră de la sosire.

în răstimpul care a trecut de la 
raidul nostru, in unele locuri s-a și 
trecut la înlăturarea neajunsurilor 
semnalate. In județul Călărași au 
fost convocați toți cei care răspund 
de difuzarea presei și s-au stabilit 
măsuri concrete pentru o mai judi
cioasă amplasare a chioșcurilor și a- 
provizionare a acestora. In orașul 
Băile Herculane și in zece comune 
din jur, unde ziarele se difuzau cu 2 
și chiar 3 zile intîrziere, s-au găsit 
soluții ca acestea să sosească și să 
ajungă la abonați și cititori in ziua 
apariției lor. Pornind de la constată
rile raidului nostru, Comitetul jude
țean Suceava al P.C.R. a luat urmă
toarele măsuri : efectuarea unei ana
lize, in luna mai, de către comitetele 
orășenești și comunale de partid, a 
modului in care se difuzează ziarele 
și revistele prin abonamente și vin
zare liberă; stabilirea in fiecare În
treprindere a unor difuzor! voluntari; 
s-a atras atenția Direcției județene 
de poștă și telecomunicații să ia mă
suri de prelucrare mai rapidă a pre
sei și trimiterea acesteia cu cel pu
țin o oră mai devreme la chioșcuri 
și la abonați ; modificarea progra
melor unităților de difuzare a pre
sei in funcție de solicitările cetățe
nilor din zonă.

Sint, toate acestea, doar un în
ceput. Ele dovedesc insă că, atunci 
cind există preocupare și dorință ca 
și difuzarea presei să se efectueze 
In bune condiții, se găsesc și soluții, 
în acest spirit constructiv așteptăm 
răspuns la cele constatate, in timpul 
raidului nostru, de la factorii de re
sort.

cinema
• Cunună de lauri — 9; 15; Explozia
- 11; 13; 17,15; 19,30 ; PATRIA
(11 86 25)
• Ani eroici — 9; 15, Să mori rănit 
din dragoste de viață — 11; 13; 17,15; 
19,30 : SCALA (11 03 72)
• Cel mai frumoși 20 de ani — Epoca 
Nicolae Ceaușescu — 9; 15; Al pa
trulea gard lingă debarcader — 11; 
13; 17,15; 19,30: CAPITOL (16 29 17)
• Tineretul României socialiste — 9; 
15; Marele premiu — 11; 13; 17; 19 : 
LUMINA (14 74 16)
• „Ciclul de rilme românești". Se
tea : BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
• „Zilele filmului Istoric românesc".
Dacii: VICTORIA (16 28 79) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Al patrulea gard lingă debarca
der : FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Ciuleandra : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,30: 19
• Emisia continuă : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11.15 13,30; 15,45; 18; 20
• Program special pentru copii — 
9; 11; 13; Mihail, cline de circ — 15; 
17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Zidul : TIMPURI NOI (15 61 10) - 
9: 11; 13: 15; 17; 19
• Drumul oaselor î FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20
• Căsătorie cu repetiție : SALA 
MICA A PALATULUI - 17,15; 19.30
• ștefan cel Mare — Vaslui 1475 :
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20
• Clipa de răgaz: GRIVITA (17 08 58)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA 
(35 04 56) - 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Adela : BUZEȘTI (50 43 58) — 14,30; 
16.30; 18.30
• Ultima noapte de dragoste : 
UNION (13 49 04) - 9: 12; 15; 18
• Avaria: LIRA (317171) — 15;
17; 19
• Zbor periculos : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15; 17; 19
• Declarație de dragoste: CIULEȘTI 
(17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Din prea multă dragoste: COTRO- 
CENI (49 48 48) — 13; 17; 19
• Colierul de turcoaze : STUDIO
(59 53 15) - 9.30; 11,30; 13.30; 15,30;
17,30; 19,30, Dacia 503594) - 9: 11;

13; 15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) -
15; 17; 19. FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19
• Vară sentimentală : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Serata : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Omul care ne trebuie : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trepte pe cer: VIITpRUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Secretul clfrulul: GLORIA (47 46 75)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cantemir : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; II; 13; 15; 17; 19
• Un petic de cer : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Horea: COSMOS (27 54 95) — 9;
11,30; 14: 16,30; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : loneștii — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Muzica 
pentru toți*. (Concert pentru oame
nii muncii de la întreprinderea de 
cinescoape). Recital de vioară Andrei 
Roșianu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Othello 
- 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) r 
Leonard — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Labyrintu! — 18,30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Gustul parvenirii
- 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) î Sca
dența neliniștii •— 19,30
• Teatrul „C.I. Nottara* (59 81 03. 
sala Magheru): Brățara falsă — 19,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor*
— 18,30
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăra- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
a! II-iea — 19; (sala Victoria. 50 58 65): 
Eu vă fac să rideți — 19
• Ansamblul ..Rapsodia română1- 
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 1?
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9; De la Stan 
și Bran la Muppets — 15
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77. sala 
Cosmonauților): Lungul nasului — 15
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30
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Manifestări consacrate aniversării partidului
TELEGRAMA ADRESATĂ

GLORIOSULUI NOSTRU PARTID, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

- înaltul omagiu al tării

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Vizita oficială a primului ministru 

ai Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

„Opera social-politică a secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, contribu
ție remarcabilă la dezvoltarea pa
trimoniului cunoașterii umane" — a 
fost genericul simpozionului dedicat 
aniversării a 65 de ani de la făuri
rea P.C.R. organizat de Comitetul 
județean Mureș pentru cultură și 
educație socialistă. Cadre didactice 
universitare, cercetători, istorici și 
sociologi au înfățișat în comunică
rile prezentate semnificația istori
că a făuririi P.C.R., pentru orga
nizarea mișcării muncitorești revo
luționare din țara noastră, a luptei 
pentru înfăptuirea revoluției de e- 
liberare socială și națională, ro
lul partidului ca centru vital al în
tregii națiuni, profundele transfor
mări revoluționare ale patriei în 
anii socialismului, oglindite în 
opera tovarășului Nicolae Ceaușeseu.

în suita manifestărilor omagiale 
dedicate istoricului jubileu al creă
rii partidului și a zilei de 1 Mai, 
în holul Teatrului Național din Tg. 
Mureș a fost vernisată o amplă ex
poziție fotodocumentară și de car
te social-politică, care ilustrează 
realizările mărețe dobîndite de po
porul nostru, cu deosebire în pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. La 
cluburi muncitorești, instituții și 
școli au avut loc expuneri, sim
pozioane și dezbateri cu temele : 
„Concepția P.C.R., a secretarului 
general al partidului privind pro
cesele social-economice fundamen
tale ale epocii contemporane", 
„P.C.R.. continuatorul tradițiilor de 
luptă multiseculare ale poporului 
român pentru dreptate socială și 
eliberare națională", „Contribuția 
P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu in promovarea 
unei politici de pace și dezarmare".

în întreprinderi și instituții, in 
unitățile școlare din localitățile ju
dețului Brăila continuă să se des
fășoare un amplu program de ma
nifestări politico-ideologice și cul
tural-educative dedicate apropiatei 
sărbătoriri a 65 de ani de la fău
rirea P.C.R. în majoritatea între
prinderilor s-au desfășurat simpo
zioane care au avut ca temă „Is
toria Partidului Comunist Român — 

Io istorie de luptă eroică in slujba 
marilor Idealuri ale poporului", 
„Activitatea revoluționară și perso
nalitatea de excepție a omului 
patriot, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
exemplu de revoluționar înflăcărat 
in lupta pentru libertate, dem
nitate ți feridre a poporului 
român". Comitetul municipal de e- 
ducație politică și cultură socia
listă a organizat, în sala Clubului 
„Progresul", spectacolul „65 de ani 
de glorioase împliniri", ..susținut de 
formații artistice de amatori. în 
sala Teatrului „Maria Filotti" a a- 
vut loc etapa municipală a con
cursului „File din istoria P.C.R.", 
iar la Clubul șantierului naval s-a 
deschis expoziția de artă fotogra
fică „Ctitorii în anii de lumină al 
Epocii Ceaușeseu".

Sub genericul „Partidul Comu
nist Român, conducătorul luptei 
pentru libertate socială și indepen
dență națională, pentru socialism", 
la Casa Centrală a Armatei s-a 
deschis o expoziție fotodocumenta
ră ți de carte. Expoziția înfățișea
ză pagini memorabile din istoria 
glorioasă a Partidului Comunist 
Român ca organizator șl conducă
tor al luptei maselor populare 
pentru libertate și democrație, îm
potriva exploatării, pentru elibera

re socială ți națională, pentru În
făptuirea vastei opere de edificare 
a socialismului.

Un spațiu larg este dedicat evi
dențierii contribuției determinante 
a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
la fundamentarea și transpunerea 
în fapte, in toate domeniile vieții 
economico-sociale. a politicii știin
țifice a Partidului Comunist Ro
mân consacrate cauzei socialismu
lui și comunismului, progresului 
multilateral și prestigiului inter
național al României. Este relie
fat cu pregnantă rolul hotăritor al 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu în 
elaborarea doctrinei militare na
ționale, contribuția sa esențială la 
dezvoltarea acesteia, preocuparea 
constantă a comandantului suprem 
al forțelor noastre armate pentru 
continua întărire a capacității de 
apărare a patriei.

La Iași s-a desfășurat simpo
zionul cu tema „Partidul Comu

nist Român — continuator glorios al 
luptelor poporului pentru progres 
social, independentă și demnitate 
națională", organizat de Cabinetul 
județean pentru activitate ideolo
gică și politico-educativă. Lucrări
le prezentate au pus în evidență 
importanța momentului istoric de 
la 8 Mai 1921, acțiunile eroice ale 
comuniștilor români pentru răstur
narea și îndepărtarea de la pu
tere a vechiului regim de opre
siune, pentru instaurarea unei noi 
orînduiri social-politice pe pămin- 
tul României. S-au subliniat, de a- 
semenea, profundele mutații inter
venite în viața poporului român în 
anii construcției socialiste, cu deo
sebire în perioada inaugurată de 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, aportul esențial al tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu la elaborarea 
politicii clarvăzătoare a partidului 
și statului nostru, viziunea sa re
voluționară asupra imperativelor 
lumii contemporane.

Sub semnul aceluiași cald oma
giu, la întreprinderile de confec
ții, de tricotaje „Moldova", la Cen
trul de fizică tehnică, institutul de 
chimie macromoleculară „Petru 
Poni" din Iași, la întreprinderile de 
scule și accesorii speciale, mecani
că de material rulant din Pașcani 
a avut loc simpozionul cu tema 
„Spiritul revoluționar — dimensiu
ne activă, mobilizatoare a energii
lor colectivelor de oameni ai mun
cii".

Simpozionul omagial „65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român", organizat de comitetul 
de partid din centrul universitar 
Timișoara, a reunit la lucrările sale 
cercetători și cadre didactice din 

învățămîntul superior din Cluj- 
Napoca, Craiova și Timișoara. în 
acest cadru, au fost prezentate o 
serie de referate și comunicări 
avind ca teme : „Concepția secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae . Ceaușeseu, despre 
rolul și locul Partidului Comunist 
Român în mișcarea revoluționară 
muncitorească din țara noastră". 
„Partidul Comunist Român, cen
trul vital al națiunii noastre 
socialiste", „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu. strălucită con
tribuție la îmbogățirea teoriei și 
practicii revoluționare", „Politica 
externă promovată de Româ
nia socialistă și președintele 
Nicolae Ceaușeseu, expresie a vo
inței poporului român de colabo
rare și bună înțelegere cu toate 
popoarele lumii, de apărare a va
lorilor supreme ale omenirii — pa
cea șl viața pe pămînt".

Sub genericul „Partidul Comu
nist Român — glorios jubileu", 
Muzeul de istorie din Suceava a 
organizat o expoziție documentară 
cu caracter itinerant, dedicată 
marii aniversări de la 8 Mai. Pa
nourile prezintă fotocopii de ma
nifeste, tipărituri și articole din 
presa vremii care marchează mo
mente din bătăliile de clasă con
duse de Partidul Comunist Român 
împotriva exploatării și nedreptă
ților sociale și naționale, pentru 
libertate și o viață mai bună, pre
cum și aspecte din desfășurarea 
memorabilului proces de la Bra
șov.

Un loc aparte în cadrul expozi
ției este rezervat „Epocii 
Nicolae Ceaușeseu", cea mai rod- " 
nică perioadă de împliniri din is
toria poporului nostru.- relevîn- 
du-se rolul determinant al secre
tarului general al partidului în 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate din Româ
nia.

în organizarea cabinetului jude
țean pentru activitate ideologică și 
politico-educativă, în municipiul 
Piatra Neamț au avut loc lucră
rile simpozionului cu tema „P.C.R. 
— forța poiitico-organizatorică și 
dinamizatoare a întregii activități 
economico-sociale în țara noastră. 
Creșterea rolului conducător al 
partidului în actualul stadiu de 
dezvoltare a societății românești", 
în comunicările prezentate au fost 
subliniate cu pregnanță rolul parti
dului ca forță politică conducătoa
re a societății, misiunea sa istorică 
in conducerea destinelor națiunii 
noastre, creșterea legăturilor sale 
indisolubile cu masele largi de oa
meni ai muncii, capacitatea sa de 
a organiza și mobiliza, energiile 
intregiilui popor spre înfăptuirea 
marilor obiective de înflorire a 
patriei, înfățișînd realizările obți - 
nute fs dd poporul român în' abil 
„Epocii ' Ceaușeseu", s-a subliniat 
cu pregnanță că toate marile 
succese ale națiunii noastre 
sint indisolubil legate de stră
lucita activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, care a adus și 
aduce o contribuție hotăritoare la 
elaborarea și înfăptuirea progra
melor construcției socialiste, a poli
ticii. interne și externe a partidu
lui și statului.

La Casa de cultură din orașul 
Tîrgu Neamț s-a desfășurat sim
pozionul „Epoca Ceaușeseu — eta
pă calitativ superioară în dezvol
tarea istorică a societății românești, 
în ascensiunea ei neabătută spre 
comunism".

de participant!! la plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România

Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In anul în care întreaga națiune omagiază cu profundă mindrie patrio

tică și insuflețitoare angajare în muncă aniversarea a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român, eveniment de amplă rezonanță politică 
in viața partidului și poporului nostru, vă adresăm din adincul inimilor 
noastre, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
mult stimată tovarășă Elena Ceaușeseu, cele mai fierbinți mulțumiri pentru 
statornica preocupare pe care o manifestați pentru a crea tinerei generații 
universitare condiții și posibilități nelimitate de afirmare în toate domeniile 
vieții social-politice, economice, culturale și științifice, de educare și for
mare in spirit comunist, revoluționar.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, că 
plenara Consiliului U.A.S.C.R. a analizat cu exigență și răspundere modul 
in care asociațiile studenților comuniști acționează pentru înfăptuirea hoiă- 
ririlor de partid și de stat, a indicațiilor și orientărilor date de dumnea
voastră la deschiderea lucrărilor Forumului tineretului și ale Congresului 
științei și invățămintului eu privire la necesitatea îmbunătățirii activității 
profesionale, de cercetare și creație tehnieo-științifică in invățămintul su
perior, a pus in evidență condițiile minunate de afirmare de care dispune 
tineretul universitar, rezultatele obținute pină in prezent și a stabilit sar
cinile ce revin organelor și organizațiilor A.S.C. in lumina istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XIH-lea al Partidului Comunist Român.

Din această înălțătoare perspectivă, in spiritul vibrantelor chemări la 
acțiune pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare. în primul rînd 
pentru dezarmarea nucleară, pentru pace, adresate de Frontul Democrației 
și Unității Socialiste, de Marea Adunare Națională tuturor popoarelor și 
națiunilor planetei, tinăra generație universitară din patria noastră, orga
nizația sa revoluționară, acționind pe baza poziției principiale a partidului 
și statului nostru, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, vor dezvolta in continuare, sub aus
piciile Anului Internațional al Păcii, ample raporturi de prietenie și solida
ritate cu tineretul universitar al tuturor țărilor iubitoare de pace, sporîn- 
du-și contribuția, in spiritul Apelului adresat astăzi organizațiilor studen
țești progresiste și democratice din țările europene, din S.U.A. și Canada, 
din țările de pe alte continente, la unirea eforturilor tinerelor generații ale 
forțelor progresiste din întreaga lume pentru oprirea cursului încordării 
internaționale, pentru soluționarea problemelor existente pe calea trata
tivelor. pentru dezvoltarea politicii de destindere, promovarea păcii și inde
pendenței popoarelor.

Ne angajăm solemn, mult Iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
ea, în anul glorioasei aniversări a partidului, să facem totul pentru creș
terea continuă a contribuției asociațiilor studenților comuniști în educarea 
prin muncă și pentru muncă, revoluționară, a tinerei generații universitare, 
in formarea sa multilaterală, pentru ca aceasta să se ridice Ia nivelul mari
lor răspunderi ce-i revin în înfăptuirea politicii partidului si statului nostru, 
in grandioasa operă a construcției socialiste și comuniste din scumpa noas
tră patrie. Republica Socialistă România.

Luni s-au. desfășurat în Capitală 
lucrările plenarei Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, care a dezbătut 
activitatea desfășurată în vederea 
mobilizării tuturor studenților la 
realizarea unei temeinice pregătiri 
profesionale, a intensificării activi
tății de cercetare și creație științifi
că studențească, de formare a viito
rilor specialiști capabili să se inte
greze deplin în opera de înfăptuire 
a obiectivelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei, stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Analizînd rezultatele obținute și 
sarcinile ce revin asociațiilor stu
denților, plenara a hotărît ca in 
centrul preocupărilor Consiliului 
U.A.S.C.R. să se situeze și în viitor 
creșterea responsabilității fiecărui 
student față de pregătirea profesio
nală și politică temeinică, astfel in
cit tineretul universitar să partici

BIHOR : Suplimentar — produse utile 
economiei naționale

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice bihorene 
întîmplnă gloriosul jubileu al parti
dului și ziua de 1 Mai cu susți
nute eforturi pentru îndeplinirea 
șl depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate. Acțiu
nile consacrate creșterii mai ac
centuate a productivității muncii 
constituie principalul factor pe 
seama căruia au fost livrate, peste 
prevederi, în perioada care a tre
cut de Ia începutul anului, aproa
pe 90 000 tone lignit, peste 65 mi
lioane metri cubi gaze libere, 35 
milioane kWh energie electrică pe 
bază de cărbune, produse de me

pe în continuare activ, cu Întreaga 
energie și capacitate creatoare, la 
realizarea obiectivelor cercetării și 
creației tehnioo-științifice. la trans
punerea neabătută in viață a sarci
nilor ce decurg din cuvintările rosti
te de tovarășul Nicolae Ceaușeseu la 
deschiderea forumului tineretului și 
a Congresului științei si învățămin- 
tului.

Participantil la plenară au adop
tat un apel către organizațiile stu
dențești progresiste și democratice 
din țările europene, din S.U.A. și 
Canada, din țări de pe alte conti
nente.

La încheierea lucrărilor. într-o 
atmosferă entuziastă, de fierbinte 
patriotism și puternică angajare, a 
fost adresată o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

canică fină, țiței, alumină 375 tone 
uleiuri minerale, 780 metri cubi 
beton celular autoclavizat, mobilier, 
confecții textile și altele. în 
bilanțul depășirilor, cu o contribu
ție remarcabilă se înscriu colecti
vele de la întreprinderea minieră 
Voivozi, Electrocentrale — Oradea, 
Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului Oradea, întreprinderile 
de confecții din Oradea și Marghi- 
ta, Rafinăria „Crișana" din Supla- 
cu de Barcău, Întreprinderile „Alu
mina" și „Metalica" — Oradea, 
(loan Laza, corespondentul „Scîn- 
teil").

Primul ministru al Republicii De
mocratice Socialiste Sri Lanka, 
Ranasinghe Premadasa. și .persoanele 
care-1 însoțesc au făcut, luni după- 
amiază, o vizită in Capitală.

Cu acest prilej, oaspeții au luat 
direct cunoștință de preocuparea 
permanentă a conducerii partidului 
și statului nostru pentru ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, pentru continua înfrumusețare 
a Capitalei. Premierul srilankez a 
exprimat cuvinte de înaltă apreciere 
privind amploarea construcției de 
locuințe, concepția arhitectonică a 
noilor ansambluri urbanistice ale 
municipiului București.

S-a vizitat, apoi, metroul bucu- 
reștean — realizare de prestigiu, ce 
evidențiază capacitatea creatoare a 
poporului nostru. nivelul inalt al 
dezvoltării științei și tehnicii ■ româ
nești. în timpul călătoriei efectuate 
pe una dintre magistralele metrou
lui, oaspeților le-au fost prezentata 
caracteristicile construcției și ale 
mijloacelor de transport folosite, 
menționîndu-se că, la ora actuală, 
traseul însumează 35 de km, in plină 
desfășurare aflîridu-se importante

Cronica zilei
Cu prilejul vizitei în tara noastră 

a delegației parlamentare libaneze, 
condusă de Hussein El Husseinf. pre
ședintele Adunării Naționale a Re
publicii Libaneze, ambasadorul aces
tei țări Ia București. Maurice 
Bassous. a oferit luni o recepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
deputați, reprezentant! ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai altor mi
nistere si instituții centrale. Au luat 
parte șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București.

★
în perioada 22—27 aprilie a.c., un 

grup belgo-luxemburghez de depu
tați socialiști în Parlamentul Euro
pean, condus de Lydie Schmit, de
putat, membru al Partidului mun
citoresc Socialist din Luxemburg, 
vicepreședinte al Internaționalei So
cialiste, președintă a Internaționalei 
Socialiste a Femeilor, a întreprins 
o vizită în țara noastră. Din grup 
au mai făcut parte Anne-Marie Li
zin și Marcel Remade, membri al 
grupului socialist din Parlamentul 
European, membri ai Partidului So
cialist (Valon) Belgian.

în timpul șederii în România, oas
peții au avut o întrevedere cu pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan, precum și cu mem
bri ai conducerii Grupului parla
mentarilor români pentru securitate 
și cooperare în Europa.

De asemenea, ei au avut convor
biri la conducerile unor ministere, 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, cu reprezentanți ai 
unor culte din țara noastră și au vi
zitat obiective economice, institute 
de învățămînt superior, școli, muzee, 
alte lăcașuri de artă și cultură din 
Capitală Și din municipiul Cluj-Nâ- 
poca.

Duminică s-a încheiat la București 
reuniunea lărgită a Comisiei Fede
rației Mondiale a Tineretului Demo
crat pentru Europa și America de 
Nord, la care au participat, repre
zentanți a 32 organizații de tineret 
din 26 țări și Berlinul occidental.

Reuniunea a dezbătut, timp de 
trei zile, problemele majore cu care 
se confruntă tinăra generație a lu
mii, posibilitățile de creștere a con
tribuției mișcării democratice și 
progresiste de tineret la soluționa
rea lor. Un loc distinct l-a ocupat 
analiza căilor și modalităților de in
tensificare a luptei pentru pace, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, ți în primul 
rînd la dezarmare nucleară. 

lucrări de extindere a acestui mo
dern mijloc de transport Premierul 
srilankez a notat în cartea de onoare 
cuvinte elogioase la adresa metrou
lui bucureștean, a realizatorilor 
acestuia.

★
Duminică și luni dimineața, primul 

ministru al Republicii Democratice 
Sri Lanka și persoanele care-1 în
soțesc au fost oaspeți ai municipiului 
Brașov. Au fost vizitate două uni
tăți reprezentative ale industriei 
noastre constructoare de mașini — 
întreprinderile de tractoare și de au
tocamioane. Vizita a oferit oaspeți
lor posibilitatea de a cunoaște înal
tul nivel de înzestrare tehnică a ce
lor două Întreprinderi, gama variată 
și modernă de tractoare și autoca
mioane ce se produc aici. De altfel, 
tractoarele fabricate la Brașov sint 
bine cunoscute tn Sri Lanka, unde 
sînt exportate de mulți ani.

Oaspeții au vizitat, de' asemenea, 
obiective social-culturale și turistice 
brașovene. Președintele Consiliului 
popular al județului Brașov a oferit 
un dejun în onoarea premierului 
srilankez.

(Agerpres)

Participant!! îa reuniune au adop
tat un document privind poziția lor 
în raport cu problemele dezbătute și 
în care se afirmă sprijinul pe care 
organizațiile de tineret ce le repre
zintă îl vor acorda și in viitor for
țelor păcii, ale progresului general. 
In încheierea acestuia se arată : 
„Participanții la reuniune au expri
mat sincerele lor mulțumiri gazde
lor — Uniunea Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă România — 
pentru calda ospitalitate și pentru 
condițiile excelente de muncă asi
gurate".

★
Cu prilejul Zilei naționale a Ja

poniei. luni a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală, organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea si Asociația 
de prietenie România-Japonia, in ca
drul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această tară, 
în continuare, s-a vizionat un film 
documentar japonez.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S, și Asociației de prietenie 
România-Japonia. reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți Masanarf Ozakî, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sala 

in tara noastră, ambasadorul Statelor 
Unite Mexicane. Luis Wybo Alfaro, 
a oferit luni o recepție.

Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor ministere »! 
instituții centrale. Au participat, de 
asemenea, șefi de misiuni diploma
tice acreditați jp țara noastră. »»

în cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării centenarului nașterii 
scriitorului George Topirceanu. la 
Cimpulung s-a desfășurat un sim
pozion interjudețean la care au 
luat parte cadre didactice universi
tare. cercetători, muzeografi, profe
sori de limba si' literatura română 
din Capitală si din alte localități als 
țării.

Cu același prilej, a avut loc festi
vitatea de decernare a premiilor 
concursului de creație literară ..Geor
ge Topirceanu" și a fost vernisată o 
expoziție de carte reunind diferite 
ediții ale operelor scriitorului come
morat. precum șl o serie de mono
grafii si studii consacrate vieții si 
activității sale.

(Agerpres)
«

Mai multă preocupare pentru fructificarea gindirii colective in activitatea federațiilor de specialitate! (ii)
Legătura cu viața cluburilor și 

asociațiilor, cunoașterea la fața lo
cului a realității, controlul asupra 
modului în care sint duse la înde
plinire hotăririle stau prea pu
țin în atenția federațiilor. Chiar ac
tiviștii retribuiți — atiți cîți sînt — 
nu sint preocupați de cunoașterea 
directă a realităților. Așa cum ne 
mărturiseau cîțiva președinți de fe
derații șl alte persoane autorizate 
din sport — o serie de activiști re
tribuiți care lucrează in organele și 
organismele federale (de pildă, la 
fotbal, la atletism, în alte discipli
ne) sînt prea mult preocupați să se 
deplaseze cît mai des peste hotare, 
însoțind loturi naționale, și prea pu
țin interesați să se deplaseze prin 
țară — în județe, în cluburi, în sec
ții, la echipe — pentru a controla, 
îndruma și ajuta activitatea de dez
voltare și perspectivă acolo. în uni
tățile productive, de bază. Este lim
pede că acele cadre din conducerea 
și din aparatul federal — care și-au 
găsit un loc „călduț" în birouri și 
țin de el, fără să se contopească or
ganic cu sarcinile curente și de per
spectivă ale federației, cu interesele 
majore ale dezvoltării ramurii de 
sport — nu mai trebuie tolerate în 
posturile pe care le ocupă fără ran
dament și rezultate.

Autoritatea unei federații față de 
sportivi și cluburi — în ultimă in
stanță și autonomia sa de lucru față 
de organismele C.N.E.F.S. — se 
află, evident, în directă și determi
nantă relație cu capacitatea ei pro
bată, cu spiritul ei de ordine, disci
plină și răspundere, cu fermitatea 
și principialitatea de care dă dovadă 
în respectarea și aplicarea fermă, in
transigentă a statutului și a regula
mentelor de funcționare — in litera 
ți spiritul lor. în activitatea unor 
federații (baschet, handbal, atletism, 
judo, ciclism) există mal multă ri
goare, ordine și disciplină, regula
mentele fiind aplicate fără favori
tisme sau patimă, cu aceeași fermi
tate și obiectivitate, Indiferent de re- 
numele și poziția sportivilor sau 
cluburilor. Așa se muncește la bas
chet — unde au fost excluse două 
echipe din campionat, iar alte două 
(printre care și echipa campioană — 
Steaua) au primit decizii de „forfait" 
pentru nereguli comise in partide pa 
care le cîștigaseră în teren. De ase
menea, Ia atletism — pe linia fer
mității creseînde din ultimul timp 
— au fost sancționați chiar sportivi 
de frunte. în ansamblu insă, in ac
tivitatea federațiilor se manifestă 
multă toleranță față de Încălcarea 
ordinii, disciplinei și regulamente

lor, prea multă labilitate și nesigu
ranță in luarea și aplicarea decizii
lor. Gesturi, abateri grave rămin 
deseori nesancționate, ori sînt sanc
ționate cu excesivă blîndețe — ceea 
ce creează, inevitabil, premise pen
tru proliferarea lor. Nu este mai pu
țin adevărat insă că asemenea ati
tudini de trecere cu vederea sau 
chiar de retractare a unor hotăriri 
in aplicarea strictă a regulamente
lor se datoresc nu numai indeciziei 
federațiilor, ci și unor insistente și 
neprincipiale intervenții din partea 
diverșilor factori și persoane din 
alte domenii sau ingerințelor din

Sportul românesc poate progresa prin 
înlăturarea serioaselor neajunsuri 
din organizarea și conducerea sa

partea organelor sportive ierarhic 
superioare.

Abordind aceste probleme, prima 
constatare — care nu prezintă nici 
o noutate — este aceea că in stilul 
de lucru al C.N.E.F.S. cu federațiile 
persistă uncie elemente, chiar prac
tici, ce dăunează mișcării sportive, 
diminuind autoritatea și răspunde
rea federațiilor de specialitate. în 
virtutea misiunii încredințate de 
partid, în conformitate cu „Legea 
cu privire la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport" — 
C.N.E.F.S, are obligația de a coor
dona, dezvolta și îndruma unitar ac
tivitatea în acest domeniu, de a 
stabili orientarea și conținutul edu
cației fizice și sportului de masă și 
de performanță, de a exercita îndru
marea de specialitate, răspunzind, 
totodată, de buna reprezentare in 
competițiile internaționale ; altfel 
spus, conducerea de ansamblu a ac
tivității sportive din țara noastră re
vine C.N.E.F.S. și organelor sale. 
Dar aceasta nu incumbă, și nici nu 
motivează, preluarea de către 
C.N.E.F.S. a unor competențe și atri
buții specifice ale federațiilor, igno
rarea deciziilor acestora ori chiar 
schimbarea lor. Exemple ? Se pot 
invoca numeroase. La fotbal nimic 

nu se face, nici o decizie cît de mică 
nu se aplică fără acordul C.N.E.F.S. 
(cunoscîndu-se cazuri concrete de 
sancțiuni ridicate peste noapte unor 
jucători, unor antrenori sau unor 
echipe, de reprogramare a unor ar
bitri etc.). La atletism, de aseme
nea, au fost cazuri cind s-au luat 
hotăriri „peste capul" federației. La 
box, președintele federației și biroul 
federal au aflat de fixarea localită
ții pentru o competiție importantă 
(turneul final al campionatelor na
ționale 1985) din... ziarul de speciali
tate, hotărîrea fiind luată exclusiv și 
fără consultări de către C.N.E.F.S.

Pînă și Ia handbal se mai întîmplă 
să dea cineva de la C.N.E.F.S. cite 
un telefon „nevinovat" în problema 
delegării arbitrilor. Ne oprim aici cu 
exemplele.

E greu de înțeles de ce, ani de 
zile la rînd, conducerea C.N.E.F.S. 
a ignorat observațiile făcute — asu
pra acestui aspect de tutelare mă
runtă — in analize organizate cu 
diferite prilejuri, in discuții cu con
ducătorii federațiilor și, nu de pu
ține ori, in presă. Cu cîțiva ani in 
urmă, biroul Federației de fotbal a 
luat o hotărire care era menită să 
pună capăt pelerinajului dăunător al 
unor antrenori de la o echipă la 
alta (fie din pricina lor, fie pentru că 
se renunță la ei după un insucces- 
două). dar conducerea C.N.E.F.S. a 
anulat-o, practic aprobînd fără să 
informeze măcar biroul federal 
transferul unor antrenori „păsări că
lătoare". într-un timp, același birou 
federal a înaintat către conducerea 
C.N.EiF.S. o notă (adoptată in una
nimitate) cu privire la „unele pro
bleme cu caracter negativ care, prin 
amplificarea lor treptată și nerezol- 
varea lor, au condus (și continuă să 
conducă) la erodarea autorității 
F.R.F., a biroului său federal". Erau 
descrise, negru pe alb, cazuri con

crete de imixtiune sau chiar substi
tuire a biroului federal, situații în 
care s-au tăcut presiuni asupra bi
roului federal pentru a lua decizii 
ce contrastau vădit cu prevederile 
regulamentare. în încheierea notei 
se arăta : „F.R.F. tși exprimă con
vingerea că Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. va analiza problemele 
expuse mai sus, cu dorința de a asi
gura condițiile normale de lucru 
pentru întregul colectiv al federa
ției și va asigura sprijinul necesar 
in rezolvarea cerințelor majore ale 
fotbalului". Era in 29 februarie 1984. 
în 15 martie, nota — returnată fără

nicl un răspuns — a fost găsită în- 
tr-un dosar Ia unul din activiștii re
tribuiți ai federației. A fost scoasă 
de acolo și, însoțită de o altă adre- 

' să, înaintată din nou „spre a fi su
pusă unei dezbateri comune a Birou
lui Executiv al C.N.E.F.S. și Birou
lui F.R.F.". Nu s-a primit, nici pină 
azi, nici un răspuns !

Interlocutorii noștri ne-âu rugat 
să consemnăm, respectind adevărul, 
că in ultimul an de zile cazurile de 
incălcare flagrantă, de nesocotire a 
părerii colective și de specialitate a 
organelor și organismelor federale 
n-ar mai fi atit de frecvente. To
tuși, la o consfătuire ținută zilele 
trecute de conducerea C.N.E.F.S. cu 
președinții de federații, după ce 
unul dintre ei a supus discuției 
răspicat și ferm cazuri șl situa
ții de genul celor amintite, alți 
președinți au spus că „așa e și la 
noi !“. Ceea ce este cît se poate de 
concludent ! Si chiar dacă, pe ici pe 
colo, cazurile grave s-au mai Împu
ținat, mentalitatea tutelării mărun
te rămîne ; or, aceasta este foarte 
păgubitoare !

Consecința cea mai negativă a 
unui asemenea stil de lucru — care 
desconsideră in bună măsură prin
cipiul conducerii colective — este 

crearea și alimentarea unei stări ge
nerale de instabilitate, inconsecven
tă și dezordine in sport. Fiindcă, ce 
altceva poate să determine faptul 
că — după ce o federație ia o hotărire 
discutată cu activul și specialiștii 
săi — cineva de la C.N.E.F.S. o anu
lează, fie oficial, fie pe tăcute !

Manierismul tutelării mărunte slă
bește răspunderea federației, diminu
ează autoritatea sa fată de cluburi 
și sportivi, care au ajuns să se adre
seze direct către C.N.E.F.S. ocolind 
și ignoririd federația, scade din en
tuziasmul activului obștesc de pe 
lingă federație și cluburi. Oameni 
bine pregătiți și bine intenționați, 
cu dragoste de muncă și de sport, 
văzînd că sint ignorați, capătă sen
timentul inutilității, al incapacității 
de a gîndi. Se îndepărtează, astfel, 
de mișcarea sportivă oameni se
rioși, cu experiență, care ar putea 
ajuta mult, cu competența și cu pu
terea lor de muncă, la dezvoltarea 
unei ramuri sportive sau a alteia 
prin înlăturarea și evitarea serioa
selor neajunsuri și deficiențe care 
persistă.

Evident, observațiile făcute de noi 
pe parcursul celor două articole de
dicate federațiilor sportive — in do
rința de a contribui la necesara îm
bunătățire a activității acestora — 
nu și-au propus, și nici nu puteau, 
să epuizeze problematica respectivă, 
foarte complexă și specifică de la 
un sport la altul. S-ar mai fi putut 
vorbi, spre exemplu, de lipsa unor 
criterii ferme — In funcție de parti
cularitățile ramurilor sportive — 
pentru pregătirea și stabilitatea an
trenorilor, despre activitatea comi
siilor județene pe ramuri (care ajută 
toarte puțin sau deloc activitatea 
federațiilor), despre relațiile de 
muncă intre federații și cluburi, 
despre „contribuția" nedorită ce o 
aduc unele arbitraje Ia dezordine și 
la degradarea întrecerii sportive.

Socotim că inseși organismele 
respective — ale federațiilor, ale 
C.N.E.F.S. — sint cele mai in măsu
ră să analizeze in profunzime și cu 
maximum de folos toate aspectele 
privind munca lor.

în concluzie, un rol mai activ in 
organizarea, conceperea și îndruma
rea activității, gindire și conducere 
colectivă, competență și autoritate, 
răspundere sporită, ordine și obiecti
vitate desăvîrșite — iată ce se cere 
fiecărei federații sportive pentru 
a-și putea îndeplini în mod cores
punzător importanta misiune în
credințată.

Gheorghe MITROI
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Direcția circulație
La sfîrșitul săptămînii, traficul ru

tier Tși sporește intensitatea, îndeo
sebi pe seama deplasării autoturis
melor, motocicletelor și bicicletelor 
spre zonele turistice și locurile de 
agrement din apropierea centrelor 
urbane. Tuturor automobiliștiior — 
dar mâi' ales începătorilor și celor 
care nu au efectuat de mai mult 
timp deplasări in afara localităților 
— li se recomandă, înainte de toate, 
o mare atenție in dozarea vitezei au
tovehiculelor, menținerea unei dis
tanțe optime între acestea, care să le 
permită evitarea coliziunilor in ca
zul opririi brușțe a celor din față, 
precum și o temeinică asigurare îna
inte de angajarea în depășiri și efec
tuarea acestora numai cind este ab
solut necesar. în nici .un caz să nu 
se facă depășiri succesive ale mai 
multor autovehicule atunci cind se 
circulă in coloană și nici pendulări 
de pe o bandă de circulație pe alta. 
Depășirile sau trecerile de pe o ban
dă pe alta trebuie să fie precedate 
de o atentă asigurare și de semnali
zarea din timp a intenției efectuării 
manevrelor respective. In cazul de
pășirii bicicletelor și a căruțelor 
trebuie avertizați conducătorii aces
tora, iar în timpul depășirii să se 
mențină față de aceștia o distanță la
terală corespunzătoare unei'deplasări 
in deplină siguranță. Mai multă pre
cauție se impune în asemenea situa
ții dacă suprafața carosabilă este 
umedă, cind trebuie redusă viteza la 
trecerea prin localități rurale, la in
tersectarea cu drumurile de cîmp, 
in curbele lipsite de vizibilitate și în 
virfurile de pantă. înainte de a porni 
la drum, să se verifice starea anve
lopelor și presiunea aerului în 
pneuri. Pe carosabilul umed, o re
partizare inegală a presiunii in 
pneuri accentuează instabilitatea ma
șinii, mai ales in cursul efectuării vi
rajelor și a depășirilor, cind se pot 
produce derapări.

Plecările după lăsarea serii, cind 
riscul ațipirii la volan este mare, 
trebuie evitate. Deși foarte obosit.

80,85 Noi, comuniștii României. Ctatece 
ș! versuri (color)

80,55 Azi, ta anul 65 al partidului (co
lor). A 65-a aniversare a făuririi 
P.C.R. Armonii urbanistice. Do
cumentar

81,10 Antologie teatrală. Erou! comu
nist — lupta si idealurile revo
luționare oglindite ta dramatur
gia românească

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Ion Vlad a urcat la volanul autotu
rismului 6-B-8506, indreptindu-sa 
spre Brașov, Luptindu-se cu somnul, 
el a ajuns pină la Azuga, unde, la ora 
24, a ațipit Numai faptul că mașina 
se deplasa cu viteză redusă a dimi
nuat consecințele șocului coliziunii 
cu parapetul unui pod. Intr-o situa
ție asemănătoare s-a aflat și buzo- 
ianul de la volanul autoturismului 
l-BZ-1725, pe care l-a furat somnul, 
iar mașina, scăpată de sub control, 
s-a izbit de un copac. Cercetările au 
arătat câ dacă respectivii conducători 
auto ar fi purtat centurile de sigu
ranță Urmările coliziunilor ar fi fost 
mult mai ușoare. Ca și în cazul lovi
rilor frontale ale unor autovehicule 
de copaci, căruțe, biciclete și remorci 
aflate in mers. Acestora li se adaugă 
nedoritele accidente produse din 
cauza oboselii conducătorilor auto. 
Un șofer profesionist din Ialomița, 
solicitat de un inginer să-i aducă 
mașina nou-nouță de la Bacău, a 
accidentat o fetiță de 12 ani din Foc
șani, care n-a mai putut fi salvată, 
iar un alt șofer, tot profesionist, a 
intrat în plin într-un biciclist din 
orașul Băicoi, in condițiile în care 
strada era necirculată, la miez de 
noapte. De aici, recomandarea expre
să ca ori de cite ori se 6imt obosiți, 
conducătorii auto să nu pornească Ia 
drum, iar dacă se află in cursul că
lătoriei, să oprească spre a se odihni.

O mare, foarte mare atenție se im
pune din partea tuturor celor aflați 
la volan cind circulă în apropiere de 
copii, de școli sau de locurile de 
joacă ale acestora.

Cind se circulă pe artere cu ma! 
multe benzi pe sens se recomandă 
să se folosească prima bandă, lăsind 
liberă banda de lingă axa drumului, 
pentru a facilita deplasarea autove
hiculelor care, potrivit legii, pot cir
cula cu viteze superioare — a celor 
de intervenție ale salvării, pompieri
lor și miliției — precum și pentru 
depășirea vehiculelor care se depla
sează cu viteză redusă.



Manifestări consacrate împlinirii 

a 65 de ani de la crearea P.C.R.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAPONIEI

In preajma împlinirii a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist 
Român — promotorul idealurilor de libertate, independentă, dreptate so
cială, de pace si cooperare ale poporului nostru — acest eveniment con
tinuă să fie marcat in numeroase țări ale lumii.

BELGRAD — La ambasada Re
publicii Socialiste România din 
Belgrad a fost organizată o con
ferință de presă. S-a subliniat că 
Partidul Comunist Român este 
continuatorul direct al luptelor se
culare duse de poporul nostru 
pentru independența tării, pentru 
formarea națiunii române și a sta
tului național unitar, pentru acce
lerarea progresului social și eco
nomic al României. Au fost înfă
țișate realizările poporului român, 
sub conducerea partidului comu
nist. în perioada de după revolu
ția de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialis- 
tă. subliniindu-se avîntul înregis
trat de România în toate dome
niile, țn special după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cind în frun
tea partidului și a tării a fost ales 
cel mai iubit fiu al poporului ro
mân, revoluționar și patriot înflă
cărat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu același prilej, a fost orga
nizată o expoziție de carte social- 
politică. in cadrul căreia, la loc de 
frunte au fost prezentate lu
crări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, precum și ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

A avut loc o gală de filme do
cumentare.

Au participat Stanislav Stolano- 
vicî, secretar executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Petar Simici, 
șeful Direcției politice a Armatei 
Populare Iugoslave.

Nicolae Ceaușescu pentru salv
gardarea păcii.

DAMASC. — în orașul sirian 
Raqqa a avut loc o manifestare cul
turală dedicată împlinirii a 65 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Român. Au fost vernisate o expozi
ție documentară de fotografii și una 
de carte și a fost organizată o gală 
de filme documentare. Au partici
pat cadre ale conducerii Partidului 
Baas Arab Socialist, oficialități lo
cale, un numeros public.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, au fost evidențiate impor
tanța creării Partidului Comunist 
Român în viața poporului nostru, 
precum și relațiile statornicite în
tre România și Siria, raporturi ce 
au la bază înțelegerile convenite cu 
prilejul intîlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Hafez al Assad, secre
tar general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — M. 
Chebeleu, transmite : O delegație a 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., a partici
pat, la Moscova, la o întîlnire consul
tativă a conducătorilor organizațiilor 
de tineret din unele țări socialiste.

In cadrul îritîlnirii, s-a realizat un 
larg schimb de opinii, informații și 
experiență cu privire la preocupările 
actuale ale tinerei generații, la con
tribuția pe care aceasta o aduce, 
alături de popoare, sub conducerea, 
partidelor comuniste și muncitorești, 
la procesul dezvoltării economico- 
sociale a țărilor respective.

Au fost evidențiate o serie de mo
dalități și acțiuni specifice în ve
derea participării tineretului la reali
zarea prevederilor înscrise în acorduri 
economice bi și multilaterale conve
nite la nivel înalt, inclusiv in pro
gramele de colaborare economică și 
tehnico-științifică pe termen lung 
din cadrul C.A.E.R.

Conducătorul delegației U.T.C. a 
prezentat pe larg participarea activă 
a tinerei generații la eforturile con
structive ale întregului popor, orien
tate in direcția traducerii in viață a

obiectivelor de Însemnătate Istorică, 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, a indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

S-a evidențiat că, in aceste zile, 
cind întreaga națiune se pregătește 
să aniverseze împlinirea a 65 de ani 
de la făurirea P.C.R. — moment de 
referință în istoria poporului nostru, 
a luptei sale pentru libertate și drep
tate — tînăra generație a patriei, 
prin faptele sale de muncă și pregă
tire, face dovada angajării responsa
bile și a atașamentului său nețărmu
rit față de patrie și de partid.

De asemenea, a fost relevată po
ziția activă a tineretului român, 
care, în spiritul principiilor politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, al inițiativelor remarcabile 
ale președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întreprinse pe 
plan internațional, militează cu con
secvență pentru consolidarea unității 
de acțiune a tinerei generații în 
lupta pentru pace, dezarmare, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

CAIRO 28 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la sosirea la Cairo. 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a subliniat 
că este gata să înceapă convorbiri cu 
toate grupările in vederea întăririi 
unității palestiniene. Potrivit agen
ției KUNA. Yasser Arafat a declarat 
că sprijină propunerea președintelui 
Algeriei. Chadli Bendiedid. privind 
găzduirea de către această tară a 
unei reuniuni consacrate reconcilierii 
pe plan palestinian la care să parti
cipe toate grupările.

DAMASC 28 (Agerpres). — In
tr-un comunicat dat publicității du
minică, la Damasc, Frontul Demo
cratic pentru Eliberarea Palestinei 
(F.D.E.P.) a adresat tuturor fracțiu
nilor si organizațiilor rezistentei pa
lestiniene apelul de a Începe dialogul 
— „fără condiții prealabile si fără 
excluderea vreunei părți" — pentru 
a se ajunge la un acord politic-cadru 
in vederea realizării coeziunii O.E.P.

Programul 
Consiliului 
(parlamentul) 
drept bază a
nian. pentru a contribui la unitatea 
O.E.P.. menționează comunicatul 
citat.

O.E.P. și rezoluțiile 
Național Palestinian 

trebuie să servească 
dialogului interpalesti-

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO
Împăratul- Japoniei

TOKIO
Cu prilejul sărbătorii naționale a Japoniei, al zilei dumneavoastră de 

naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa cele mai calde felicitări. îm
preună cu urarea de sănătate și viată îndelungată, iar poporului japonez, 
de pace și pj-osperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu ocazia Zilei naționale a Japo

niei, tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului ministru al Ja
poniei, Yasuhiro Nakasone, prin care 
ii adresează cordiale felicitări. Tot-

odată, in telegramă se exprimă spe
ranța că, prin eforturi comune, gu
vernele român și japonez vor asi
gura dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de colaborare și prietenie 
dintre țările noastre.

(Agerpres)

PRAGA. — La Praga a avut loc 
o conferință de presă in cadrul că
reia au fost evocate condițiile so- 
cial-istorice In care s-au dezvoltat 
și afirmat proletariatul și mișcarea 
muncitorească și democratică din 
România, principalele evenimente 
care au premers constituirii Parti
dului Comunist Român. A fost evi
dențiat rolul partidului în toate 
momentele de seamă ale istoriei 
naționale din ultimii 65 de ani.

A fost reliefat, totodată, rolul 
conducător al Partidului Comunist 
Român în crearea premiselor pen
tru succesele remarcabile obținute 
de poporul român in construcția 
socialistă. îndeosebi in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

HANOI. — In orașul vietnamez 
Thanh Hoa — reședința provinciei 
cu același nume — s-a deschis ex
poziția de fotografii „Imagini din 
România".

In incinta marii săli de expoziții 
din centrul orașului a fost organi
zat și un stand de carte ro
mânească, unde la loc de cin
ste se află opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sînt expuse, 
de asemenea, lucrări ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, alte cărți social-politice 
și științifice românești tipărite în 
limbi de circulație internațională.

In alocuțiunile rostite la vernisaj 
au fost subliniate marile realizări 
obținute de poporul nostru sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, îndeosebi în perioada 
inaugurată de Congresul al 

- IX-lea, de dnd în 
dului și a țării se 
Nicolae Ceaușescu.

Partidului 
îndeosebi în 

de Congresul 
fruntea parti- 

află tovarășul

sediul Uniunii

„Asigurarea unei păci trainice este țelul suprem 
al popoarelor"

Declarația sesiunii Consiliului Mondial al Păcii
SOFIA 28 (Agerpres). — La în

cheierea lucrărilor sesiunii Consiliu
lui Mondial al Păcii, în capitala 
R. P. Bulgaria a fost dată publici
tății o declarație în care se aprecia
ză că lumea nu s-a aflat niciodată 
mai mult ca acum in fața necesității 
unei opțiuni atît de categorice : pa
cea și cooperarea ori războiul. Telul 
luptei militanților pentru pace este 
asigurarea unei păci trainice pentru 
toate popoarele, se arată în decla
rație, subliniindu-se, totodată, nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru încetarea cursei înarmărilor nu
cleare și a experiențelor cu armele 
nucleare, pentru împiedicarea trans
ferării cursei înarmărilor in Cosmos 
și realizarea unei atmosfere de în
credere și securitate in lume.

Documentul afirmă, de asemenea, 
sprijinul față de toate inițiativele 
pașnice, de oriunde ar porni ele. 
Mișcarea pentru pace, se spune în 
declarație, este înainte de toate o 
mișcare antirăzboinică și antinuclea
ră, cu teluri comune pentru întrea
ga omenire.

Pe de altă parte, se arată că, in 
condițiile actuale, asigurarea păcii și 
securității presupune crearea unui 
sistem global de securitate economi
că, care să ocrotească statele de dis
criminări. Pentru aceasta sînt nece
sare eforturi comune în vederea re
zolvării problemelor legate de dato
ria externă a țărilor în curs de dez
voltare, pentru Instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, se 
arată in documentul transmis de 
agenția B.T.A.

Reuniune la Luanda

HARARE. — La ambasada româ
nă din capitala Republicii Zim
babwe — Harare. în cadrul confe
rinței de presă prilejuite de mar
carea a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, a fost 
evocată lupta eroică dusă de co
muniști in condițiile ilegalității, 
evidențiindu-se capacitatea parti
dului comunist de a conduce cu 
succes clasa muncitoare, masele 
populare în bătăliile de clasă și in 
opera de edificare a societății so
cialiste. S-a arătat că remarcabilele 
realizări ce au transformat din te
melii economia și societatea româ- 
hească, planurile și programele 
dezvoltării României în perspectivă 
atestă rolul Partidului Comunist 
Român de centru vital al națiunii 
noastre. în mod deosebit, au fost 
reflectate principialitatea și carac
terul constructiv ale politicii ex
terne a României socialiste, activi
tatea neobosită și inițiativele con
secvente ale președintelui

TEL AVIV. — La 
scriitorilor din Israel au fost ver
nisate două expoziții românești de 
carte de artă și'jiteratură și de 
grafică și tapiserie. în alocuțiunile 
rostite la vernisaj, vorbitorii au sub
liniat că aceste acte de cultură sînt 
consacrate sărbătoririi de către po
porul român a aniversării forței po
litice conducătoare a clasei munci
toare — Partidul Comunist Român.

Au fost prezenți Ytzhak Korn, 
președintele Asociației de prietenie 
Israel — România, Artur Israelo- 
vici, membru al conducerii Federa
ției Generale a Muncii, scriitori, 
alte personalități ale vieții cultu
rale israeliene, ziariști.

la Nir Am. in Israel, a avut loc 
vernisajul expoziției „București — 
capitala României", manifestare 
inițiată tn cadrul- unei săptămini 
dedicate României. Totodată, a 
avut loc o gală de filme documen
tare românești și au fost organi
zate seri muzicale. Vorbitorii au 
evocat, cu acest prilej, bunele re
lații româno-israeliene, eviden
țiind interesul constant al țării 
noastre pentru soluționarea politi
că justă a conflictului din Orien
tul Mijlociu.,

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
rile ce făuresc noua orînduire îmbină 
organic sarcinile naționale ale parti
dului cu sarcinile sale internaționa
le, interesele fundamentale ale po
porului român cu interesele po
poarelor din celelalte țări socialiste, 
ale socialismului în general. In 
această viziune novatoare îsi găsește 
expresie convingerea că. prin reali
zările tot mai importante în făurirea 
socialismului, prin ponderea cres
cîndă deținută în economia si stiinta 
mondială, prin rolul important oe 
care-1 au în ansamblul vieții interna
ționale, țările noastre dispun de po
sibilitatea de a înfăptui, în colabo
rare, misiunea istorică pe care și-au 
asumat-o — construirea socialismu
lui — de a soluționa problemele 
esențiale ale dezvoltării lor, conlu
crarea dintre ele constituind, tot
odată, un factor de seamă al luptei 
generale pentru progres, pentru asi
gurarea păcii și întărirea securității 
popoarelor. în lumina realităților 
învederate de viața însăși, se 
poate afirma că modul în care 
partidul și țara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au conceput și 
transpus în viață politica de largă 
conlucrare cu țările socialiste se în
scrie ca o contribuție de seamă la 
îmbogățirea gindirii și practicii re
voluționare, a construcției socialiste 
In lumea contemporană.

Acum, la aniversarea a 65 de ani 
de la crearea partidului, cu îndrep
tățită satisfacție se poate 
raporturile României cu 
cialiste prezintă imaginea 
ple si rodnice conlucrări 
domeniile,— politic, economic, 
nico-științific, 
toate sferele activității sociale.

Retrospectiva evoluției acestor re
lații pune în evidentă asemenea eve
nimente majore ca încheierea. încă 
în primii ani ai puterii populare, a 
documentelor-cadru ale raporturilor 
reciproce cu un sir de țări — res
pectiv a tratatelor de prietenie, cola
borare si asistentă mutuală cu 
U.R.S.S.. Bulgaria. Cehoslovacia. Po
lonia. Ungaria, prevederile acestora 
fiind dezvoltate ulterior în noile tra
tate. care reflectă nivelul superior al 
dezvoltării economico-sociale. schim
bările petrecute pe continentul nos
tru si. in general. în viata interna
țională. De asemenea, au fost Înche
iate tratate cu R. D. Germană, 
R.P.D. Coreeană. R. P. Mongolă.

Realitatea a învederat cu putere 
că întărirea legăturilor de prietenie 
si solidaritate dintre partidele care 
conduc opera de făurire a noii orin- 
duiri are un rol hotărîtor în dezvol
tarea raporturilor de colaborare din
tre țările socialiste. în acest cadru, 
o însemnătate deosebită l-au avut 
si-1 au numeroasele întilniri 
si convorbiri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si conducătorii de 
partid si de stat ai celorlalte țări so

daliste, fiecare dintre aceste întîl- 
niri. soldate cu încheierea unor im
portante documente — declarații so
lemne, declarații și comunicate co
mune. acorduri pe termen lung — 
constituind in relațiile noastre eve
nimente remarcabile, care au impul
sionat continuu colaborarea, i-au 
conferit dimensiuni tot mai ample, 
un conținut tot mai bogat.

Militînd pentru intensificarea pri
eteniei si conlucrării cu toate țările 
socialiste, partidul nostru a eviden
țiat însemnătatea acordată extinde
rii legăturilor în primul rînd cu ță
rile socialiste vecine, pornind tocmai 
de la avantajele apropierii geogra
fice. de la posibilitatea valorificării 
în comun a unor resurse, construirii 
Împreună a unor obiective economice

Puternică demonstrație antirăzboinică in Canada
OTTAWA 28 (Agerpres). — Peste 

100 000 de persoane au participat la 
o mare demonstrație desfășurată in 
orașul canadian Vancouver împotri-, 
va experiențelor cu arme nucleare si 
a programului american Inițiativa de

Apărare Strategică, cunoscut sub nu
mele de ..războiul stelelor". Demon
stranții purtau pancarte pe care 
scria : „Să fie înghețate acum arse
nalele nucleare", „Să înceteze '■răz
boiul stelelor»", „NU — rachetelor 
nucleare !“.

Proteste împotriva noii experiențe atomice franceze
WELLINGTON 28- (Agerpres). — 

Primul ministru al Noii Zeelande, 
David Lange, a declarat că Franța 
„este în mod evident hotărită să 
continue experiențele nucleare, igno- 
rînd astfel opoziția tuturor țărilor 
din regiune", relatează agenția 
U.P.I. în același timp, a spus el, 
ultima experiență nucleară franceză 
evidențiază cu putere necesitatea 
stringentă a încheierii, cit mai cu- 
rînd posibil, a unui tratat cuprinză
tor privind interzicerea tuturor ex
periențelor de acest fel.

TOKIO "28 (Agerpres). — Prima
rul orașului japonez Hiroshima șl 
municipalitatea orașului Nagasaki 
au protestat față de experiența nu
cleară franceză, efectuată duminică 
in Pacific.

STOCKHOLM 28 (Agerpres). — 
Delegații la conferința pe întreaga 
țară a organizației suedeze „Medicii 
Împotriva armelor nucleare" au adre
sat o scrisoare președintelui Franței, 
Franțois Mitterrand, in care con
damnă noua explozie nucleară sub
terană franceză efectuată in atolul 
Mururoa din Oceanul Pacific,

afirma că 
țările so- 
unei am
in toate 

___  _______  teh- 
cultural, practic în

țările socialiste, proces ce s-a dove
dit a nu fi lesnicios, presupunînd 
depășirea unor piedici și dificultăți. 
Partidul nostru a susținut consec
vent că statornicirea unor relații 
Înaintate presupune aplicarea fermă 
a normelor și principiilor noi — ale 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne, egalității depline in drepturi, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, ca temelie sigură, de 
nezdruncinat a colaborării multilate
rale, prietenești. Unind vorba cu 
fapta, România a dat, ea însăși, un 
concludent exemplu in acest sens, 
așezînd statornic noile principii la 
temelia raporturilor sale rodnice.

în lumina realității că, pornind de 
Ia legitățile generale ale socialismu-

tea țărilor ce făuresc noua orînduire, 
extinderea și amplificarea colaboră
rii lor au o însemnătate de căpătîi 
pentru făurirea cu succes a socialis
mului In fiecare țară, pentru afir
marea cauzei generale a socialismu
lui, ca și pentru întărirea forțelor 
progresiste, antiimperialiste și iubi
toare de pace din întreaga lume.

con-
an-

Temelia materială a 
lucrării prietenești. In 
samblul colaborării cu toate 
socialiste, o deosebită atenție acordă \ 
partidul nostru extinderii și diversi
ficării relațiilor economice. Ponderea 
țărilor socialiste în ansamblul rapor
turilor economice externe ale Româ-

țările

lnqrijorare provocată 
de amestecul străin 

în țările Africii
LUANDA 28 (Agerpres) — La reu

niunea de la Luanda a miniștrilor de 
externe din țările africane de limbă 
portugheză — Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, Capul Verde, Sao 
Tome și Principe — a fost exprima
tă îngrijorarea participanților față 
de înrăutățirea situației în domeniul 
securității în zonă, datorită intensi
ficării amestecului străin urmărind 
destabilizarea situației din sudul 
Africii — transmite agenția ango- 
leză de presă ANGOP. Delegații 
și-au reafirmat solidaritatea cu lupta 
popoarelor din Namibia și Africa de 
Sud și au condamnat atacul aerian al 
S.U.A. împotriva Libiei, considerln- 
du-1 drept „o violare a normelor 
internaționale ți a principiilor de 
bază ale Cartei O.N.U.".

Ziua națională a 
Japoniei se sărbăto
rește în aprilie, luna 
cea mai îndrăgită de 
locuitorii arhipelagu
lui nipon, fiindcă în
floresc cireșii — „sa- 
kura" — adevărat sim
bol național al 
soarelui răsare", 
viți florile de 
cunună strălucitoare 
sub cerul de primăva
ră" — îndeamnă un 
vechi cintec popular, 
evidențiind admirația 
japonezilor pentru 
gingășia florilor, dra
gostea lor. față de na
tura în veșnică înnoi
re. Această trăsătură 
caracteristică a harni
cului și talentatului 
popor nipon se înge
mănează cu prețuirea 
pentru ceea ce este 
simplu și omenesc, 
cultivarea valorilor 
trecutului, la care se 
adaugă aspirația spre 
progres, concretizată 
in dezvoltarea impe
tuoasă a industriei, 
tehnologiei și științei.

într-adevăr. smul- 
gîndu-se din Izolarea 
impusă timp de secole 
de condiții istorice 
specifice, Japonia și-a 
concentrat forțele, în

„tării 
„Pri
ci reș,

ultimele decenii, asu
pra unor ramuri de 
virf ale industriei — 
între care electroni
ca, electrotehnica, me
canica fină, construc
țiile de automobile — 
fiind la ora actuală a 
treia mare țară indus
trială a lumii. O ima
gine elocventă a po
tențialului economic 
nipon o constituie con
glomeratele Tokio — 
Kawasaki — Yoko
hama și Nagoya — 
Kyoto — Osaka — 
Kobe. Proiectele de 
dezvoltare economică 
a Japoniei au în 
vedere o intensă par
ticipare a tării la ar
cuitul mondial de 
bunuri, o amplă con
lucrare cu diferite țări 
ale lumii. Totodată, 
pe planul politicii ex
terne — poporul japo
nez,
care a 
cințele 
atomic 
pentru
zarmării, și în primul 
rînd pentru interzi
cerea și lichidarea to
tală a armelor nu
cleare.

întemeiate pe prin
cipiile egalității în

singurul popor 
suferit conse- 

holocaustului 
— se pronunță 
înfăptuirea de-

drepturi, independen
ței și suveranității na
ționale, neamestecului 
in treburile interne și 
avantajului reciproc, 
relațiile dintre Româ
nia și Japonia s-au 
dezvoltat continuu, în 
diferite domenii de 
activitate. Vizita de 
stat efectuată în Ja
ponia de președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pre
cum și vizita oficială 
întreprinsă în țara 
noastră, în calitate de 
reprezentant al împă
ratului 
prințul 
Akihito, 
puternic 
tinderii 
fructuoase dintre cele 
două țări și po
poare pe plan eco
nomic, tehnico-științj- 
fic si cultural. Tot
odată s-a intensificat 
cooperarea pe tărîmul 
vieții internaționale.

Adîncirea continuă 
a conlucrării româno- 
nipone 
deplin 
ciproce 
țări și 
cauzei păcii, destinde
rii șl înțelegerii între 
toate popoarele lumii.

Hirohito, de 
moștenitor 

au dat un 
impuls ex- 

legăturilor

corespunde pe 
intereselor re
ale celor două 

popoare, ale

Istanbul, Conferința regională europeană a F.AO
ANKARA 28 (Agerpres). — M. Mi- 

trică transmite : La Istanbul au în
ceput luni lucrările celei de-a 15-a 
conferințe regionale europene a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
la care iau parte delegații din cele 
29 de țări membre, între care și 
România, precum și observatori din 
partea O.N.U., UNESCO, băncii 
Mondiale Si a altor organisme inter
naționale.

Pe ordinea de zi figurează pro
bleme ce privesc activitatea F.A.O. 
in regiunea europeană, tn domeniile 
agriculturii, silviculturii, exploatării 
resurselor piscicole și dezvoltării 
generale a zonelor rurale.

In discursul inaugural, primul mi
nistru al Turciei, Tiirgiit Ozal, a de
clarat că o soluționare durabilă a 
problemelor ce privesc agricultura, 
ca de altfel a celor economice, tn 
general, nu se poate realiza atita

timp cit asupra țărilor in curs de 
dezvoltare apasă uriașa povară a 
datoriei externe. Este necesar mai 
mult ca oricînd, a adăugat el, un 
efort global, coordonat, dublat de 
voință politică pentru a înlătura di
ficultățile cu care sînt confruntate 
țările în curs de dezvoltare.

La rîndul său, directorul general 
al F.A.O., Edouard Saouma, referin- 
du-se la distorsiunile existente în 
comerțul mondial cu produse ali
mentare, a apreciat că nu se vor 
putea înlătura efectele negative re
simțite de țările în curs de dezvol
tare atita timp cit partenerii de ne
gocieri nu, se vor afla pe picior de 
egalitate. Vorbitorul a făcut apel la 
țările europene să participe în mai 
mare măsură la activitățile F.A.O. 
pentru a răspunde astfel mai efi
cient necesităților proprii, cit și celor 
ale țărilor sărace.

Lucrările conferinței continuă.
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rii necesarului reciproc de energie, 
materii prime și tehnologie modernă, 
egalizării treptate a nivelurilor de 
dezvoltare.

O pondere crescîndă in cadrul re
lațiilor capătă conjugarea eforturilor 
pentru realizarea în comun a unor 
obiective de mare însemnătate pen
tru economiile naționale ale Româ
niei și țărilor respective. Convin
gătoare mărturii in acest sens 
sînt complexele hidroenergetice de 
la Porțile de Fier I și Porțile de 
Fier II, construite împreună cu 
R.S.F. Iugoslavia, Uzina de mașini 
Și utilaje grele de la Giurgiu-Ruse, 
realizată tn colaborare cu R.P. Bul
garia, și înțelegerile cu această țară 
privind construirea hidrocentralelor 
Turnu Măgurele-Nicopole și Călă-

Dezvoltarea continuă a relațiilor de strinsă
prietenie, solidaritate și colaborare 

multilaterală cu toate țările socialiste
specifice, ca tot atitea 
portante ale extinderii

România dezvoltă, 
orientărilor Congresului 
relații de strinsă prietenie si conlu
crare multilaterală cu Uniunea So
vietică — de care o leagă vechi tra
diții de prietenie si solidaritate, ori
entare reafirmată cu putere de tova
rășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S.. cu celelalte țări socialiste 
europene, cu R. P. Chineză și cele
lalte țări socialiste asiatice, cu Re
publica Cuba, prima tară socialistă 
de Pe continentul american.

pirghii im- 
conlucrării. 

in spiritul 
al XIII-lea,

Cu neabătută consecven
ță pentru întărirea unității. 
Constituie un merit de seamă al 
partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acela de a fi pro
iectat cu deosebită putere imperati
vul edificării între țările socialiste 
a unor relații de tip superior, necu
noscute încă in istorie. în concepția 
P.C.R., înlăturarea inegalităților so
ciale din țările socialiste trebuie 
să-și găsească împlinire firească și 
în raporturile dintre ele. Partidul 
Comunist Român a adus o contribu
ție importantă Ia cristalizarea și 
afirmarea acestor relații noi între

lui științific, fiecare partid, fiecare 
popor edifică noua orînduire In 
condiții proprii, P.C.R. a susținut 
constant că deosebirile de păreri și 
de metode generate de marea diver
sitate a acestor condiții nu trebuie 
să Împiedice in nici un fel dezvol
tarea colaborării dintre statele res
pective.- în mod constant, partidul 
nostru și-a exprimat convingerea că 
intre țările socialiste nu există pro
bleme care, să nu poată fi soluțio
nate prin convorbiri tovărășești, de 
la partid la partid, pornindu-se de la 
ceea ce este comun și precumpăneș
te. de la interesele întăririi colabo
rării și unității. Viața a Învederat 
justețea deplină a acestei orientări. 
Acum, cu satisfacție se poate consta
ta că, în raporturile dintre unele 
țări socialiste, grevate ani in șir de 
tensiune și neîncredere, 
tendințe noi. în direcția 
dezvoltării colaborării.

Grija pentru întărirea 
solidarității țărilor socialiste străba
te ca un fir roșu prin concepția și 
activitatea practică a partidului nos
tru, a secretarului general al parti
dului. P.C.R. consideră că, îndeosebi 
in actualele împrejurări internațio
nale, cind cercurile reacționare, im
perialiste și-au intensificat acțiunile 
antisocialiste, anticomuniste, unita-

se afirmă 
reluării si

unității si

niei este tn prezent de circa 57 la 
sută. Iar in vederea dezvoltării as
cendente în continuare a acestor re
lații s-au convenit noi și 
acțiuni vizind creșterea 
schimburilor 
adîncirea și 
în producție, 
științifice.

Paralel cu ________ ___,___
bilaterale, partidul nostru a acordat 
și acordă o deosebită însemnătate 
colaborării multilaterale, in cadrul 
C.A.E.R. Numărindu-se printre sta
tele fondatoare ale C.A.E.R., Româ
nia a pornit și pornește de 
la cerința ca dezvoltarea co
laborării și cooperării în cadrul 
acestei organizații să ducă la creș
terea puterii economice a fiecărei 
țări membre, să deschidă noi pers
pective de accelerare a progresului 
lor economic și social, de ridicare a 
bunăstării și gradului de civilizație 
al popoarelor lor. In acest sens, 
P.C.R. acționează pentru transpune
rea în viață a înțelegerilor stabilite 
la Consfătuirea' economică la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., 
a Programului complex de pro
gres tehnico-științific, în vederea fo
losirii mai depline a capacităților de 
producție, ridicării nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, satisface-

însemnate 
volumului 
materiale, 
cooperării

de bunuri 
extinderea
a colaborării tehnico-

extinderea relațiilor

rași-Silistra, complexul hidrotehnic 
Stînca-Costești, de pe Prut, și cen
trala atomo-electrică Ucraina-Sud, 
înfăptuite tn cadrul colaborării cu 
U.R.S.S., realizarea prin cooperare 
cu R.P. Chineză a unor importante 
unități productive, între care marele 
Combinat de cărbune cocsificabil de 

,1a Huoxian, precum și numeroase 
alte obiective.

In același timp, e-au extins și di
versificat relațiile pe planul cultu
rii, artei, invățămîntului. Ca factor 
tot mai important al colaborării s-au 
Înscris și se înscriu schimburile de 
păreri pe linie de partid și de stat, 
studierea reciprocă a experienței în 
cele mai diferite domenii ale con
strucției socialiste, pe linia organi
zațiilor de masă și obștești — toate 
acestea contribuind la mai buna cu
noaștere reciprocă a realizărilor, la 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre popoarele noastre.

Apărarea păcii — obiecti
vul suprem. P-C-R- a acționat 
și acționează pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor pe plan interna
țional cu țările socialiste. Pornind 
de la adevărul fundamental că so
cialismul și pacea sînt de nedespăr
țit, partidul nostru conlucrează strîns

cu aceste țări tn lupta pentru opri
rea cursului periculos al evenimen
telor, spre confruntare și război, 
pentru dezarmare, în primul rînd 
nucleară, pentru prevenirea militari
zării Cosmosului și soluționarea prin 
tratative a problemelor litigioase. în 
vederea asigurării păcii și secu
rității în Europa și In întreaga lume. 
In această privință, partidul, statul 
nostru au inițiat și promovat tn mod 
consecvent demersuri și acțiuni me
nite să ducă la statornicirea unui 
climat de pace tn Europa și in lume. 
Inițiativele românești bucurîndu-se 
de o largă adeziune. în același timp, 
tn lumina acestor supreme dezide
rate, partidul și statul nostru au 
sprijinit și sprijină inițiativele altor 
țări socialiste destinate acelorași țe
luri ; România sprijină, astfel, pro
gramul propus de Uniunea Sovietică 
privind reducerea armelor nucleare 
și lichidarea întregului arsenal de 
asemenea arme pînă în anul 2000, 
propunerile U.R.S.S. vizînd oprirea 
experiențelor atomice, ca un prim 
pas în direcția încetării cursei Înar
mărilor, ca și propunerile privind re
ducerea armelor clasice și trupelor 
din Europa.

Totodată, P.C.R. tși aduce contri
buția proprie la înfăptuirea unor 
asemenea înalte țeluri, inițiativele și 
acțiunile întreprinse din îndemnul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru a se conferi Anului Internațional 
al Păcii o finalitate concretă, fiind 
un grăitor exemplu al dăruirii cu 
care militează P.C.R. pentru a se 
trece de la declarații de intenții la 
fapte concrete pe linia însănătoșirii 
vieții internaționale, a dezarmării și 
păcii, in deplin consens cu visul din- 
totdeauna al comuniștilor, al po
poarelor de a se făuri o lume fără 
arme și fără războaie.

Comuniștii, întregul nostru partid 
nutresc ferma convingere că dezvol
tarea relațiilor de prietenie, conlu
crare și solidaritate cu și între țările 
socialiste răspunde în cel mai înalt 
grad intereselor poporului român, ca 
și ale tuturor popoarelor angajate în 
făurirea noii orînduiri, constituie o 
contribuție de seamă la promovarea 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii.

în acest spirit. Partidul Comunist 
Român este hotărît, așa cum 
reliefează cu vigoare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să acționeze și 
tn viitor cu aceeași tenacitate șl 
consecvență pentru îmbogățirea con
tinuă a raporturilor de prietenie și 
conlucrare frățească multilaterală cu 
toate țările socialiste, tn vederea în
tăririi unității și solidarității lor, 
aducîndu-și și de acum înainte con
tribuția la lupta pentru înfăptuirea 
obiectivelor celor mai scumpe ale 
forțelor revoluționare de pretutin
deni.

CONFERINȚA. în cadrul pregă- I 
’ tirilor în vederea Congresului al 
IXIX-lea al Partidului Popular Re- I 

voluționar Mongol, la Ulan Bator a I 
avut loc conferința organizației’ 
orășenești a partidului, care a ana- . 

Ilizat modul în care au fost realizate 
hotăririle congresului precedent al I 
P.P.R.M. In cadrul conferinței a 
luat cuvîntul Jambin Batmunh, se- I 

I cretar general al C.C. al P.P.R.M., 
I președintele Prezidiului Marelui 1 
1 Hural Popular al R. P. Mongole. ■

CONSFĂTUIRE. La Sofia a avut I 
I Ioc ședința a XVIII-a a Consfătui

rii conducătorilor organelor de stat I 
I pentru problemele muncii din ță- | 

rile membre ale C.A.E.R. Au fost 
examinate raportul privind activi- i 

Itatea desfășurată în anul 1985 și I 
planul de lucru pe anii 1986—1937. 1 
S-a efectuat un schimb de infor- . 
mâții și experiență privind cele 
mai importante măsuri luate în ul- I 

I tima perioadă in domeniul muncii 
și al problemelor sociale din țările I 

I participante. Au fost examinate și |
adoptate, totodată, referate elabora
te de organele de lucru, precum și i 

. direcțiile de bază ale activității pe 
perioada 1986—1990. 1

LA FLORENȚA a avut loc, în I 
I perioada 25—26 aprilie, ședința De- j 
J legației Biroului Federației Inter
naționale a Rezistenților care a ■ 

I dezbătut activitatea acestei orga
nizații în Anul Internațional al Pă- 
cii, acțiunile sale în cadrul luptei. 
împotriva neofascismului și neona- I 

Izismului, precum și diverse pro-1 
bleme organizatorice. Din țara 
noastră a participat o delegație I 

I condusă de g-ral It (r) Neagu | 
I Andrei, președintele Comitetului 
‘ foștilor luptători și veteranilor de ■ 
I război împotriva fascismului, vi
cepreședinte al Federației Interna- • 
ționale a Rezistenților.

I DELEGAȚIILE U.R.S.S. ȘI S.U.A. | 
J au încheiat cea de-a doua rundă a 
schimbului bilateral de păreri prl- i 

Ivind aspecte legate de interzicerea I 
armei chimice. Delegația sovietică ’ 
a explicat noile propuneri ale 
U.R.S.S. referitoare la această I 

I problemă, prezentate recent de |
M. Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. — relatează agen- | 

| ția T.A.S.S. I
DIVERGENȚE. Secretarul gene

ral al N.A.T.O., lordul Carrington, 
a calificat drept „grave" divergen
tele între Statele Unite și Europa 
occidentală în legătură cu atacul 
militar american asupra teritoriu
lui Jamaniriei Libiene — transmi
te agenția France Presse. într-un 

I interviu acordat postului de radio
BBC, Carrington a apreciat că 
factorii politici de răspundere din 
țările vest-europene au datoria de 

Ia informa opinia publică internă 
și parlamentele respective asupra 
„punctelor de vedere diferite exls- 

I tente între cele două părți ale
Atlanticului" in această problemă.

Al. CAMPEANU

GUVERNUL FILIPINEZ a cerut 
I oficial guvernului elvețian să i se 
ramburseze fondurile financiare de
puse in Elveția, în cont personal, 

Ide fostul președinte al Filipinelor, 
Ferdinand Marcos — relatează a- 
gențiile U.P.L șl T.A.S.S. După 

Icum a anunțat Departamentul de 
justiție al Elveției, guvernul fili- 
pinez și-a argumentat cererea prin 

I faptul că Ferdinand Marcos și an
turajul său au obținut banii res
pectivi pe căi ilicite și prin abuz 
de putere. Autoritățile elvețiene 
au blocat depozitele bancare ale 
fostului președinte fihpinez.
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