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Idei și teze cuprinse in cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la adunarea solemnă consacrată

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republici? Socialiste Româ
nia, a primit, luni, 19 mai, pe Song
Ping, consilier de stat, președintele
Comisiei de Stat a Planificării a
R.P. Chineze, care face o vizită in
tara noastră.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu calde salutări și
urări din partea tovarășului Mu
Yaobang, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, Zhao Ziyang, premierul
Consiliului de Stat, Deng Xiaoping,
președintele Comisiei Centrale Con
sultative a P.C. Chinez, Li Xiannian,
președintele Republicii
Populare
Chineze, a celorlalți tovarăși din
conducerea de partid și de stat a
R.P. Chineze. In același timp, referindu-se la vizita întreprinsă in.
România, el a dat o deosebită apre
ciere realizărilor obținute de po
porul nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in opera de edi
ficare a societății, socialiste.

aniversării gloriosului jubileu al partidului

Înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală
a patriei - îndatorire de mare răspundere
a comuniștilor, a tuturor oamenilor ii uncii
In Istorie, fiecare generație, fie
în curs de dezvoltare la ce! de
da răspuns la problemele dezvol
tării in lumea de astăzi. In cuvin
care epocă are de soluționat pro
țară mediu dezvoltată, urmlnd ca,
bleme specifice, care urmează să
pină în anul 2000, patria noastră
tarea rostită la 8 mai, tovarășul
ia forma unor contribuții proprii la
Nicolae Ceaușescu sublinia sugestiv
să devină o țară socialistă multi
că socialismul a ajuns la un ase
asigurarea progresului multilateral
lateral dezvoltată, în care să se
al patriei. Astăzi, așa cum releva
menea nivel de dezvoltare Incit
manifeste cu tot mai multă putere
analiza critică a drumului parcurs,
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu
principiile comuniste de muncă și
stabilirea de măsuri pentru per
vintarea rostită la adunarea solem
viață.
fecționarea
și înnoirea sa consti
nă consacrată gloriosului jubileu al
Realizarea acestor obiective cu
partidului, avem de soluționat pro
tuie preocupări firești pentru acti
adevărat istorice impun transfor
bleme care necesită, fiecare în
vitatea practică și teoretică, pentru
mări profunde in toate domeniile,
parte și în ansamblu, rezolvări
prezent și viitor. Cu condiția ca ain economie. în viața socială, în
ceastă examinare să fie făcută din
creatoare, la înălțimea exigențe
învățămînt și activitatea educativă
perspectiva idealurilor și valorilor
lor actuale și a complexității
— corelarea acestora intr-o strate
socialismului,
pornind de la expe
etapei pe care o parcurgem.
gie unitară, avînd drept țel afir
riența acumulată. Dacă tot ceea
Sint probleme ale creșterii și
marea nestăvilită a factorilor in
ce am realizat în anii de după
maturizării orînduiril noastre, ale
tensivi ai dezvoltării, înfăptuirea
eliberare, pentru a ne referi la
dezvoltării acesteia pe propria
unei noi calități in toate domeniile,
experiența României, poartă pece
sa bază. Cu deosebire, una din
asigurînd realizarea exemplară a
tea inconfundabilă a noii orinduiri,
aceste probleme exercită un im
programelor Congresului al XIIIeste strîns legat de posibilitățile
pact profund și durabil asupra
lea al partidului.
pe care le-a oferit socialismul
societății contemporane, modelinAșa
cum
sublinia
tovarășul
de a valorifica disponibilitățile
du-i din ce in ce mai pregnant
Nicolae
Ceaușescu
în
recenta
cumateriale și umane, de a orienta
existența : revoluția științificovîntare, „nu trebuie să uităm nici
resursele în direcții prioritare, atehnică contemporană. A capta ' un
moment că pentru a asigura
tunci apare limpede că prima con
forța de propulsie a acestei noi
realizarea
programului
partidului
diție a succeselor viitoare este
puteri istorice a omului — știința
trebuie
să
organizăm
întreaga
aceea de a păstra vitalitatea so
șl tehnica — se dovedește o sarci
viată
eeonomico-socială
pe
baza
cietății noastre, de a milita pentru
nă fundamentală a societății con
celor
mai
recente
cuceriri
ale
știin

afirmarea. In continuare, a supe
temporane, în general, cu precă
ței $1 tehnicii, ale cunoașterii uma
riorității
sale în activitatea prac
dere a societății socialiste.
ne în general". Noul este o valoa
tică.
Secretarul general al partidului
re din ce în ce mai importantă,
Organismul nostru social îșl află
a prezentat și cu ocazia sărbăto
care trebuie să orienteze munca
una din sursele principale ale dez
ririi a 65 de ani de la făurirea
noastră, fie că se desfășoară în
voltării sale în energia, priceperea
Partidului Comunist Român un
sfera activității de producție proși angajarea cu care masele largi
vast șt sugestiv tablou al mărețelor
priu-zisă. fie în învățămînt. cul
populare
participă la soluționarea
realizări obținute in anii socialis
tură. sănătate etc. Noul ca expre
problemelor din toate sferele de
mului. care au transformat struc
sie a căutării necontenite a spiri
activitate. Progresul de ansam
tural înfățișarea țării. In toate do
tului creator, ca materializare a
blu al. societății poate fi con
meniile construcției noii qrinduirl
celor mal recente 1 cuceriri, ca
ceput numai dacă se bizule pe un
— de la industrie șl agricultură la
Ipostază a perfecționării, a perma
progres
real In activitatea fiecărui
învățămînt și formarea omului nou,
nentei autodepășiri. Dacă promo
colectiv, a fiecărui om al muncii.
România a dobindit succese • de
varea noului trebuie să devină o
Progres care — lucru extrem de
prestigiu care ii dau dreptul să se
atitudine cotidiană, atunci întă
important — nu trebuie să fie nu
prezinte cu fruntea sus în fața
rirea răspunderii, a spiritului re
mai rodul unei dotări superioare
istoriei, a generațiilor ce vor veni.
voluționar, reprezintă premisa sa
a
de muncă, ci. deopotrivă,
majoră, cerința de bază a existen “ al locului
Congresul al XIII-lea al parti
bunei organizări, al perfecțio
ței sale.
dului a adoptat o serie de hotărirl
nării profesionale, al Investiției de
care deschid un program de largă
O condiție de importantă esen
efort,și dăruire. Numai astfel pro
perspectivă pină in anul 2000.
țială pentru înfăptuirea mărețelor
gresul nostru de ansamblu . va fi
Obiectivul strategic al celui de-al
obiective ale etapei actuale o con
susținut, durabil, sănătos, numai
8-lea cincinal îl constituie, după
stituie conservarea tinereții orga
astfel iși va crea surse practic
nismului nostru social, amplificarea
cum se știe, trecerea României,
inepuizabile de înaintare.
Creșterea răspunderii și angajă
capacității sale de înnoire, de a
pină in 1990, de la stadiul de țară

Președintele Republici! Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni, pe ambasadorul Re

O nouă capacitate
de producție

în aceste zile, concomitent cu
executarea lucrărilor de întreține
re a culturilor, o atenție deosebită
trebuie acordată Irigațiilor. Preci
pitațiile insuficiente din această
primăvară au determinat scăderea
rezervei de apă din sol. Iar ploile
care au căzut în ultimul timp in
unele zone nu au putut acoperi
deficitul de umiditate.
Agricultura noastră dispune de o
suprafață întinsă amenajată pentru
irigații — in sisteme mari și locale
— ceea ce permite, în condițiile a«igurării apei necesare, obținerea
unor recolte mari și stabile, indife
rent de evoluția condițiilor climati
ce. Acum, cind culturile agricole de
pe zone întinse au mare nevoie de
apă, principala atenție trebuie să
fie îndreptată spre folosirea inte
grală și eficientă a fiecărui hectar
amenajat pentru irigat. In felul
acesta, investițiile mari care au
fost făcute pentru amenajarea su
prafețelor respective, eforturile de
puse și cele care se vor face in
continuare pentru efectuarea udă
rilor vor fi urmate in mod sigur
de creșterea recoltelor. Datoria
factorilor răspunzători din cadrul
întreprinderilor de specialitate este
de a asigura funcționarea la în
treaga capacitate a stațiilor de
pompare, iar cadrelor de conduce

In cadrul programului prioritar de
dezvoltare puternică a construc
ției de utilaj petrolier — sta
bilit la indicația tovarășului
Nicolae Ceaușescu — la intreprinderea „1 Mai“ din Ploiești a intrat
în funcțiune un nou obiectiv de
marc importanță in creșterea pro
ducției de sape de foraj. Este vorba
de moderna linie tehnologică de matrițare la cald, care va asigura anual
componentele matrițate la prelucra
re fabricii de specialitate pentru
sape cu role. Prin tehnicitatea ridi
cată a tuturor operațiilor și înalta
calificare a oamenilor, se asigură o
calitate superioară a produselor și o
mare' productivitate a muncii. Utila
jele specializate, majoritatea unicat,
sint de proveniență românească, o
parte din ele fiind realizate in în
treprindere, prin autodotare.
La realizarea înainte de vreme a
acestui important obiectiv indus
trial, o contribuție deosebită și-au
adus constructorii și montorii de la
întreprinderea antrepriză construcții
Brașov, precum și colectivul mun
citoresc al întreprinderii „1 Mai"Ploiești. (Constantin Căpraru, co
respondentul „Scinteii").

Colectivele de muncă din cadrul
Antreprizei de construcții hidroteh
nice „Șiret" din Bacău raportează
îndeplinirea sarcinilor de plan pe
primele 5 luni ale anului. jNumai
prin creșterea gradului de industria
lizare a unor lucrări pe șantierele
hidrocentralelor de pe riul Șiret au
fost executate in avans față de gra
fice importante obiective la care s-a
economisit o cantitate de peste 100
tone ciment și 20 tone metal. Au
fost create astfel condiții ca pină la
finele lunii mai' să se realizeze o
producție suplimentară In valoare de
circa 10 milioane lei, iar hidrocen
tralele respective să fie puse In
funcțiune cu cel puțin două luni mai
devreme față Ele termenele planifi
cate. (Gheorghe Baltă, coresponden
tul „Scinteii").

• reportaje • însemnări •

Pe fondul de un verde
crud al grădinii, dantela
metalică a podului elegant
arcuit peste o apă nevăzu
tă iți amintește de ceva.
Scotocind in memorie. îți
continui drumul și. din
nou, ape nevăzute sint sur
volate de o siluetă familia
ră : un viaduct cu „trăsă
turi" inconfundabile...
— Magistrala transeuro
peană Nord-Sud ! ?
— Ați ghicit. Viaductul de
la Fetești, a cărui machetă
o priviți acum, este una
dintre cele mai dificile și
mai spectaculoase lucrări
din porțiunea românească
a magistralei. Iar podul,
cred că nu e greu de recu
noscut...
— Podul peste Canalul
Dunăre—Marea Neagră, de
Ia Basarabi 1
— Exact. Si âcum, spu
neți. vă place grădina
noastră 7
— Foarte mult, Dar cum
se explică prezenta aces
tor „bijuterii" între florile
și copacii din grădina în
treprinderii ?
— Am făcut aceste ma
chete de mari dimensiuni
nu pentru distracția cuiva.

nici cu scop pur ornamen
tal. Ele au valoare... sen
timentală.
Așa am aflat, de la to
varășul Cornel Popescu,
secretarul comitetului de
partid de la Intreprinde-

— Un colectiv tînăr și ca
existentă, și în ce privește
componența sa. Am împli
nit anul trecut un deceniu
și jumătate de cînd s-au
pus bazele întreprinderii
noastre, ca urmare a În

alte forte tinere. Știți, noi
patronăm patru licee care
pregătesc forță de muncă
pentru mai toate întreprin
derile • județului, dar, in
mare parte, pentru noi.
Liceal mecanic din apro-

Imagini noi
în oglinzile Oltului
rea de utilaj chimic și
forjă Rîmnicu Vîlcea, că și
la scară naturală cele două
„bijuterii" metalice au fost
executate tot de colectivul
acestei întreprinderi. Că
multe alte lucrări specta
culoase au pornit de aici
spre lume. Și, firesc, ei au
ținut să păstreze in curte
și în expoziția de la intra
re, lucruri la care țin și
care vdrbesc de la sine
despre competența și pri
ceperea acestui harnic co
lectiv muncitoresc.

dicațiilor secretarului ge
neral al partidului ; la
data cind porneam la
drum, industria era repre
zentată in orașul nostru
doar de combinatul chimic,
tot o ctitorie — prima
dintr-un întreg șirag — a
„Epocii Nicolae Ceaușescu".
In ce privește componența
colectivului, ce să vă
spun ? Peste 60 la sută
dintre muncitori sint uteciști. Sintem un colectiv
tînăr și puternic, căruia,
de la an la an, 1 se adaugă

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

• Toate sistemele de irigații
să funcționeze din plin, ziua și
noaptea • Prin folosirea surse
lor locale de apă și a mijloace
lor simple de aducțiune să fie
irigate suprafețe suplimentare
® O acțiune de larg interes la
care să fie antrenați toți locui
torii satelor

Au îndeplinit
planul pe 5 luni

PLOIEȘTI :

publicii Filipine, Mario Bellsario, în
vizită de rămas bun. cu ocazia în
cheierii misiunii sale in țara noastră.

IRIGAȚII-pe suprafețe cît mai
mari, prin toate mijloacele,
din toate sursele de apă

(Contlnuare în pag. a III-a)

Foto : Eugen Dichiseanu

S-a relevat rolul ce revine organelor
centrale de planificare din cele două
țări in realizarea importantelor
obiective stabilite privind intensifi
carea cooperării in producție pe
termen lung, sporirea și diversifica
rea schimburilor comerciale, extinde
rea, in general, a colaborării românochineze, în folosul și spre binele
ambelor popoare, al progresului și
prosperității lor. al cauzei socialis
mului și păcii.
In timpul convorbirii au fost abor
date. de asemenea, aspecte ale vieții
politice mondiale, subliniindu-se că,
în actuala situație internațională,
care sc menține gravă, se impune
intensificarea eforturilor tuturor po
poarelor pentru oprirea cursei pe
riculoase a înarmărilor și Înfăptuirea
dezarmării, in primul rind a celei
nucleare, pentru asigurarea păcii.
La întrevedere a participat Ștefan
Birlea, președintele Comitetului de
Stat al Planificării.
A fost de față Yu Hongliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.

Ambasadorul Republicii Filipine

rii în muncă trebuie să aibă Ia
bază reprezentarea clară a impor
tantei activități concrete pe care o
desfășoară fiecare om in angrena
jul complex al societății noastre.
Aid nu este vorba numai de fap
tul că flecare. la locul său de
muncă, manipulează valori mereu
mai mari, mai importante, d de
faptul,- subliniat cu' mare pregnan
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
câ astăzi calitatea mundi fiecăruia
este hotăritoare tn soluționarea
eforturilor depuse pentru dezvol
tarea . modernei baze tehnico-materiale de care dispune șodetatea
românească.
Principala condiție a progresului
țării in etapa actuală constă in răs
punderea sub semnul căreia fiecare
om al mundi tși desfășoară pro
pria muncă, propria activitate —
care dacă întrunesc indici InaLti de
calitate pot amplifica aceste pre
mise materiale sau, dimpotrivă, le
pot lăsa lnsufident folosite. Iată
de ce răspunderea de adevărat
proprietar alcătuiește astăzi o
cerință de frontispiciu a realizării
unei noi calități tn toate domeniile,
a înfăptuirii exemplare a progra
melor de dezvoltare multilaterală a
patriei. întreg edifidul economiei
naționale. înălțat cu atitea .efor
turi. iși poate pune In valoare in-'
tegral vastele disponibilități- de
progres, dezvoltarea In continuare
a tării, creșterea nivelului de trai
și a calității vieții, numai in mă
sura In care munca fiecăruia este
.pătrunsă de voința de a gospodări
cu maximă grijă avuția ce I s-a
încredințat, sub forma mijloacelor
de producție, de cercetare, de In
struire. numai tn măsura In care
răspunderea devine o adevărată
stare de spirit, o caracteristică de
finitorie a vieții și muncii tuturor.
înfăptuirea exemplară a hotăririlor Congresului al XIII-lea im
plică — așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — și răspunde
rea pentru perfecționarea activită-

Din noul peisaj urbanistic al Capitalei : blocurile de pe strada Turda

Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat, ia rindul său, tovarășilor Hu Yaobang,
Zhao Ziyang, Deng Xiaoping, Li
Xiannian, celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat a
R.P. Chineze cele mai calde urări de
sănătate și succes in întreaga acti
vitate.
In cadrul întrevederii, .desfășurată
intr-o atmosferă caldă, prietenească,
s-au evidențiat cu satisfacție relați
ile de strinsă prietenie și colaborare
dintre partidele, țările și popoarele
noastre, care au înregistrat. în ulti
mii ani, o evoluție rodnică și mereu
ascendentă, in deplină concordanță
cu înțelegerile și acordurile conve
nite cu prilejul intilnirilor Ia nivel
Înalt de la București și Beijing.
Totodată, ținindu-se seama de pla
nurile și programele de dezvoltare
economică și socială a celor două
țări, a fost exprimată dorința de a
întări în continuare conlucrarea din
tre România și China pe plan politic,
economic, tehnico-științific. cultural
și in alte domenii de interes comun.

piere, cel puțin, asigură
forță de muncă numai pen
tru noi, circa 250 de absol
venți anual. O gamă largă
de meserii — forjori, tratamentiști, cazangii, sculerimatrițeri, lăcătuși, sudori,
prelucrători prin așchiere,
electricieni,
automatiști,
electroniști — le oferă ti
nerilor posibilitatea reali
zării prin muncă, aici, unde
altădată nici nu se putea
vorbi de industrie.
Străbatem această mo
dernă cetate a muncii, în

care-și desfășoară activita
tea citeva mii de munci
tori și peste 400 de tehni
cieni și ingineri, din care
jumătate sint stagiari.
— Tinerețea nu ne complexează — se „justifică"
directorul
întreprinderii,
ing. Cristian DiaconesCu.
Dimpotrivă I
Venit aici din perioada
de stagiatură („număra! pe
degete inginerii, dar asta
e altă poveste"), a crescut
profesional, o dată cu uzi
na. in acești ani de mari
transformări : la cei 41 de
ani ai săi, tînăr ca direc
tor, tînăr ca deputat in
Marea Adunare Națională,
tînăr ca stil de muncă. și
de conducere, in sensul că
rămîne adversar neîndu
plecat al rutinei, al como
dității, inginerul Diaconescu este sufletul unei au
tentice mișcări de idei care
rodește bogat. Invenții și
Inovații, între care unele

Anica FLORESCU
Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"
(Continuare in pag. a III-a)

re șl specialiștilor din unitățile
agricole, organelor agricole județe
ne le revine obligația ca, printr-o
temeinică organizare a muncii, să
folosească din plin — ziua și mai
ales noaptea — utilajele de irigat,
'lnlăturînd operativ orice defecțiu
ne care apare, astfel incit să fie
aplicate udări pe suprafețe cit mal
mari. In această privință este de
mare
Însemnătate
respectarea,
punct cu punct, a prevederilor cu
prinse in programele săptăminale
de irigații, inclusiv asigurarea energiei și a carburanților necesari
bunei funcționări a stațiilor de
pompare și utilajelor de udare de
orice fel.
Condițiile climatice din această
primăvară impun ca organele și
organizațiile de partid, consiliile
populare și organele de specialitate
să asigure mobilizarea întregii țărănimi. a tuturor forțelor existen
te la sate în vederea folosirii tu
turor surselor ce pot asigura apa
necesară plantelor. De cea mai
mare utilitate este instalarea de
motopompe pe marginea lacurilor
și riurilor cu ajutorul cărora apa
să fie trimisă pe suprafețele limi
trofe. De asemenea, se impune să
fie barate riurile sau pîraiele, ceea
ce va face cu putintâ ca apa să
fie trimisă — gravitațional sau
prin pompare — pe terenurile cul

tivate. Așa cum s-a procedat șl in
alți ani, cantități apreciabile de
apă pot fi transportate cu cister
nele și butoaie de orice fel insta
late pe remorci sau pe căruțe, din
care udarea să fie făcută cu aju
torul găleților. Desigur, aceasta
este o acțiune migăloasă, care ne
cesită multă muncă, dar orice efortll(
făcut acum pentru a aduce apa
acolo unde este utilă plantelor cul
tivate va fi răsplătit din plin prin
sporurile de recoltă ce vor fi ob-.
ținute. Iată de ce este necesar ca
lucrătorii ogoarelor, ceilalți locui
tori ai satelor, tineri și vîrstnici,
elevi, oameni al muncii din între
prinderi. dind dovadă de inaltă
conștiință patriotică, să răspundă
chemării ce li se adresează de a
participa activ la irigarea cultu
rilor.
Organele șl organizațiile de
partid, consiliile populare și orga
nele de specialitate, mobilizind ță
rănimea. pe ceilalți locuitori ai sa
telor la acțiunile de irigare a cul
turilor. au datoria să ajute consi
liile de conducere din unități In
organizarea exemplară a muncii,
astfel incit prin exploatarea rațio
nală a amenajărilor existente și
folosirea tuturor surselor de apă
să se asigure condiții optime de
dezvoltare a culturilor și obținerea
de recolte mari.

„Ce știu eu e și pentru tine!“
Cu ctțiva ani tn scurt : „Cind scoateți
urmă am insotit prin
cartea ?“ A>n profitat
Brăila
un
gazetar
de ocazie si am cerut
' străin. Pe măsură ce
lămuriri suplimenta
ii prezentam orașul,
re. Mi s-a spus că
ziaristul respectiv vă
este vorba de volumul
dea un interes sporit.
celei de-a 12-a se
Si nu o dată, in fața
siuni de comunicări
realităților cu care
științifice, organizate
făcea cunoștință, i-am
ai^ual in uzină. la
ascultat cuvintele elo
începutul lunii iulie.
gioase si exclamațiile
cu prilejul Zilei con
de uimire. Totuși, astructorilor de mașini.
tunci cind. in fata în
Pină acum s-au scos
treprinderii de utilai
11 asemenea cărți.
greu „Progresul", mă
Urmează a 12-a. Am
întrebase ce scria ne notat in continuare ;
un panou aflat la in
la fiecare sesiune au
trare si i-am răspuns
că •’Uzina este cea
mai inaltă facultate-,
omul m-a privit cu
rios. Apoi chiar mi-a
zis : „Nu poate fi si
una si alta in același
timp". l-am vorbit ,
atunci despre faptul
că acolo, la „Progre
sul". funcționează o
participat cadre din
facultate de subingineri si un institut de
numeroase
institute
cercetări ; i-am vorbit
de învățămînt, supe
rior, institute de cer
despre miile si miile
cetare științifică si
de oameni angrenați
in procesul de califi
inginerie tehnologică
(din principalele cen
care. policalificare, in
tre universitare si alte
mișcarea de invenții,
orașe ale tării). din
despre
faptul
că.
practic. In 'uzină nu
întreprinderi
indus
triale. Profesiile partiexistă persoană care
cipanților : muncitori,
să nu fie inclusă in
maiștri, ingineri, teh
tr-o formă de școla
rizare.
nicieni.
subingineri.
Interlocutorul.
in
studenți, chimiști. fi
zicieni. Dar și : asis
teresat de realitățile
tenți. șefi de lucrări,
românești, mi-a cerut
fie si un singur exem
conferențiari si pro
plu de muncitor, teh
fesori
universitari,
nician ort de inginer
cercetători științifici,
care sd figureze intr-o doctori ingineri... Nu
carte alături de ace
mele lor ? „Sint sute
lea ale unor somități
si sute, nu asta-i im
tehnice universitare...
portant.
importante
Un singur nume 7
sint cărțile" — îmi
spunea
directorul
teh
Intr-o zi. pe la
nic. De ce ?
începutul primăverii,
mă aflam in biroul
„Pentru că ele pre
tovarășului
inginer
zintă tot Ce este mai
Constantin Cibu. di
nou in domeniul nos
rectorul tehnic al în
tru : metodologii si
treprinderii brăilene.
instalata, tehnoloaii.
cind a intrat un tinăr. dispozitive, probleme
Am aflat că se numeș
actuale si de perspec
te Lucian Panait si că
tivă in diferite pre
este subinginer. Di
lucrări. procese de
rectorul l-a intrebat
modelare, metode de

Un fapt,
o semnificație

reconditionări diver
se. regimuri de opti
mizare. tehnoloaii ti
pizate. noi tipuri de
materiale,
analize,
calcule
simplificate,
considerații
asupra
materialelor înlocui
toare — un adevărat
tezaur de idei, reali
zări... Care, o dată în
credințat paginilor de
carte, permite nu nu
mai difuzarea expe
rienței înaintate și aplicarea ei si in alte
locuri din tară — pen
tru că respectivele vo
lume continind comu
nicări sint difuzate
tuturor unităților din
centrala si ministerul
nostru — ci, si mai
ales permite înlătu
rarea
paralelismului
in preocupări. Pentru
că dacă eu am găsit
deja o soluție bună,
ce sens mai are ca tu
să mergi pe urmele
mele ? N-ar însemna
să-ti folosești nera
țional forța creatoare,
să cheltuiești bani si
timp (adică tot bani!)
pentru a căuta... ceea
ce am si găsit ? A.
dacă poți, plecind de
la pasul cistigat. în
cearcă să-l faci si pe
al doilea, si ne al trei
lea. pune-ti mintea la
contribuție !“.
Validitatea raționa
mentului inginerului
director-tehntc de la
I.U.G.
„Progresul"
Brăila mi se pare de
neclătinat si teribil
de asemănătoare —
schimblnd ceea ce este
de schimbat — cu vor
bele pe care un bătrin maistru din ace
eași uzină i le spunea
unui foarte tinăr uce
nic : „Măi, țică, tu
ești partea mea' de
răspundere. Ce știu eu
este și pentru tine !
Cu o condiție : cind
ti-o veni rindul. ceea
ce vei ști tu invată-i
și pe alții...".

Mircea BUNEA
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prin generalizarea experienței pozitive
și perfecționarea activității în toate unitățile!

Acordul global - stimulent al creșterii răspunderii
în Cîmpia Crișurilor, culturile pră
sitoare se dezvoltă viguros și au o
densitate bună. Aversele de ploaie
căzute la începutul și sfirșitul săptămînii trecute au favorizat însă în
egală măsură înmulțirea rapidă a
buruienilor. De aceea, executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor pe
toate suprafețele constituie acum o
cerință esențială pentru ca plante
le să poată crește normal și să ro
dească bogat. Cum se desfășoară lu
crările 1 Cu ce randament este fo
losită forța de muncă 1
Ne-am început investigația pe ogoarele cooperativelor agricole din
consiliul agroindustrial Valea lui
Mihai, unde timpurietatea și calita
tea însămînțărilor de primăvară își
dovedesc acum justețea. Străbătînd
drumurile de hotar, împreună cu
Valentin Fodor, președintele consi
liului agroindustrial, in fața privi
rilor se dezvăluie imaginea lanuri
lor ce prevestesc un rod bogat și
aceasta și datorită culturilor corect
întreținute. „Sîntem pe deplin conștiențl că o prașilă făcută la timp
înseamnă un plus de recoltă la
toamnă. De aceea, în aceste zile, în
treaga suflare a comunei s-a mu
tat în cîrpp‘4 — ne spune Pavel Rizo,
președintele cooperativei agricole
Valea lui Mihai. Aici, alături de cei
400 cooperatori, zilnic se află la prăSitul culturilor aproape tot pe atîtia lucrători din unitățile economi
ce ale comunei, precum și navetiști.
Participarea bună la muncă se ex
plică prin organizarea din vreme a
formațiilor de lucru în acord global,
„încă nici nu era încheiat semăna

tul, preciza Inginerul Farcaș Ente
ric, cînd am procedat la repartiza
rea suprafețelor de culturi prăsitoa
re pe ferme și echipe, iar in cadrul
acestora pe cooperatori. Este o ex
periență care s-a soldat cu bune re
zultate și în anii precedenți". Nu întîmplător, aici, prima prașilă la po
rumb s-a încheiat, iar cea de-a
doua prașilă mecanică s-a executat
pe un sfert din cele 614 hectare, lu

In a executa lucrări Ia timp șl de
cea mal bună calitate".
De recoltă răspunde Întreaga obște 1
Iată o deviză cu deplină acoperire
în fapte la cooperativele agricole
Curtuișeni, Tarcea, Otomani. Deși
s-au aplicat erbicide pe suprafețe În
tinse, hărnicia cooperatorilor se vede
după starea de întreținere a cultu
rilor. atît la porumb, cît și la sfecla
de zahăr, fiind acum în plină des

Cum se desfășoară munca la întreținerea
culturilor în unități agricole din județul Bihor
crarea fiind de acum terminată tn
cazul sfeclei de zahăr. Motivația de
plinei mobilizări revine tocmai in
rezultatele constant bune obținute.
Președintele cooperativei ne-a de
monstrat cît de avantajos este pen
tru unitate, pentru fiecare coopera
tor in parte, să se obțină producții
mari. Anul trecut, cooperativa a rea
lizat, în regim neirigat, o produc
ție de 40 tone sfeclă de zahăr și 7 800
kg porumb boabe la hectar, depă
șind cu aproape o treime nivelul pla
nificat al producției la porumb, ceea
ce a determinat obținerea unor im
portante beneficii. „După cum ara
tă culturile, contăm pe o produc
ție superioară — conchidea interlo
cutorul. Ne-am angajat și o vom
obține negreșit. Cum 1 întrecîndu-ne

fășurare cea de-a doua prașilă me
canică. Amplă mobilizare de forte
Intîlnim de cum trecem și în con
siliul agroindustrial Săcueni. La
C.A.P. Diosig. patru cultivatoare la
sfecla de zahăr și alte 18 la porumb
realizau zilnic 140 hectare din su
prafețele prevăzute pentru prasila a
doua. Pe solele erbicidate, sute de
cooperatori și navetiști executau prașila de corecție,, toate suprafețele
fiind repartizate în acord global. La
propunerea comitetului comunal de
partid, adunarea generală a stabi
lit ca fiecare cetățean al comunei,
care lucrează în industrie sau în alte
sectoare de activitate, să efectueze
100 de norme la întreținerea cultu
rilor prăsitoare, precum și la recol
tarea acestora.
Am încheiat raidul nostru la

C.A.P. Sîntandrel. din consiliul agroindustria] Sînmartin. unitate cu
producții* dintre cele mai bune în
anul precedent. „Densitatea plante
lor se hotărăște acum, la primele prașile manuale, susține cu temei in
ginerul Ioan Pop, președintele uni
tății. Anul trecuț, pe unele sole cu
sfeclă de zahăr am scăpat din ve
dere acest fapt, iar toamna, cînd am
cîntărit producția, am constatat că
am realizat doar două treimi din
plan. Nu vom mai admite să se re
pete această situație". în loc de ori
ce alt argument, specialistul face pe
citeva sole ale cooperativei, cultiva
te cu sfeclă, un sondaj din care re
zultă că. înainte de rărit densitatea
era cuprinsă între 190 000—210 000
plante la hectar, iar pe porțiunile
unde răritul a fost executat, den
sitatea ajunge Ia 120 000 plante, așa
cum prevede tehnologia.
Se poate spune că în județul
Bihor, sub îndrumarea permanentă
a comandamentului pentru agricul
tură. se acționează cu deplină res
ponsabilitate pentru executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor in
limita termenelor optime și la un
Înalt nivel calitativ. Pînă luni sea
ra. de exemplu, porumbul a fost pră
șit manual pe 58 la sută din supra
fețele destinate, în timp ce la sfecla
de zahăr, cea de-a doua prașilă me
canică a fost efectuată pe jumăta
te din suprafață, iar răritul pe 44
la sută din terenurile destinate aces
tei culturi.

Ioan I.AZA
corespondentul „Scînteii”

Rasă bună. dar și furaje și îngrijire pe măsură
8

Asociația
lntercooperatistă de
creștere a vacilor de la Beclean,
județul Bistrița-Năsăud a cunoscut,
în ultimul timp, un reviriment sub
stanțial în ce privește sporirea pro
ducției de lapte și îmbunătățirea ac
tivității economice. Desigur, rezul
tatele nu sînt încă pe măsura po
sibilităților, dar ele reprezintă pro
grese evidente pe calea programu
lui elaborat la indicația comitetului
județean de partid privind redresa
rea activității acestei unități. In fie
care din zilele acestui an s-au muls,
în medie cîte 2 000 litri lapte, de la
cele 250 vaci cite deține asociația,
față de numai 500 litri în trecut,
în. 1985, indicele de natalitate a
atins 85,1 la sută, ceea ce a asi
gurat depășirea numărului de viței.
Desigur, s-ar putea spune că 2 500
litri de lapte cît s-au realizat anul
trecut, în medie, de fiecare vacă
furajată sînt departe de ceea ce ar
trebui să fie, de nivelurile realizate
în unitățile fruntașe. Dar, așa cum
arătam, această creștere a produc
ției constituie un progres eviderit
față de cît se realiza cu numai 2—3
ani în urmă.
• Sînt mai multe elemente care au
asigurat revirimentul activității des
fășurate în această unitate zooteh
nică. Introducerea unui spirit de
ordine și disciplină ferme a con
tribuit ca Întreaga activitate — de
la strîngerea și asigurarea furajelor,
la îngrijirea și hrănirea animalelor
— să se desfășoare în mod organi
zat. Este suficient să amintim că
pentru perioada de stabulație s-au
asigurat cantități îndestulătoare de
furaje și de cea mai bună calita
te : 990 tone fin de trifoi și lucernă,
3 837 tone rădăcinoase și nutrețuri
însilozate, precum și 735 tone gro
siere. La fîn, de exemplu, cel mal

îmbunătățirea stării de sănătate a
populației — la nivelul bunelor con
diții create ! Călărașiul, un județ
încă „tinăr", cum se subliniază ade
sea de către localnici, aflat într-un
puternic proces de dezvoltare econo
mică și socială, a înregistrat creșteri
marcante și pe planul condițiilor da
acordare a asistenței sanitare, atît in
privința bazei materiale, cît și asi
gurării cu cadre medicale cu pregă
tire superioară. Astfel, în cincinalul
trecut, zestrea materială a sănătății
în județul Călărași s-a îmbogățit, în
tre altele, cu un nou spital, la Olte
nița, cu o policlinică și cu o mare
secție (materrio-lnfantilă) în munici
piul reședință de județ. In mediul
rural a continuat, de asemenea, pro
cesul de extindere și modernizare a
bazei materiale în domeniul sanitar,
astfel că, in prezent, în județ func
ționează 51 dispensare rurale (cite
unul în fiecare comună), precum și
zeci de puncte sanitare și farmaceu
tice, trei policlinici și cinci spitale.
Și mai semnificativă este creșterea
numărului de medici In județ — de
Ia 428 (în 1981) la peste 600 In pre
zent, ceea ce a dus la o sporire sub
stanțială și a numărului medicilor
din mediul rural.
în ce măsură însă aceste realizări,
eforturile financiare și materiale ale
statului, ale societății se regăsesc
In calitatea asistenței acordate, In
rezultatele obținute pe planul ocro
tirii sănătății ?
Prezența medicului : potrivit grafi
cului dispensarului sau după... mer
sul trenurilor? Dar ampla creștere
numerică numai că nu se traduce în
totdeauna, automat, in creșterea pre
zenței medicului la sate. Problema
„numărul unu" a asistenței sanitare
în județ, și în special in mediul ru
ral, este „navetismul", ne-a declarat
de la început tovarășa Elena Chiriță,
secretar al comitetului județean de
partid. Căci o dată cu creșterea nu
mărului de medici a crescut și nu
mărul celor care fac naveta și care
reprezintă astăzi peste 70 Ia sută din
total, față de numai 45 la sută în
urmă cu cinci ani. Fenomenul este
și mai accentuat în mediul rural —
programul medicilor aflați în această situație depinzînd mai mult
de mersul trenului sau autobuzului...
în aceste condiții, pentru evitarea
urmărilor navetismului „hipertro
fiat", s-a Instituit regula „perma
nenței" ca o condiție „minimală", elementară, a promptitudinii asisten
ței medicale la sate. După cum pre
ciza directorul direcției sanitare ju

valoros furaj pentru vaci, cantita
tea realizată a fost cu 300 tone
mai mare față de anii precedent!,
în altă ordine de idei, s-a intro
dus mai multă disciplină în ce pri
vește organizarea muncii, urmărindu-se ca retribuirea îngrijitorilor să
se facă în acord global, ceea ce evident, îi cointeresează să mun
cească mal bine, să asigure produc
ții superioare de lapte. Faptul că
anul trecut munca îngrijitorilor a

Iul Mihai Todortm. mecanizato
rului Vasile Afrim și a multor al
tora. El au in grijă acum un efec
tiv total de 1 100 capete bovine, din
care vacile și junincile slnt in
număr de 650. Se cuvine subliniat
șl un alt element care a contribuit
la redresarea activității. Faptul că
specialiștii Facultății de medicină
veterinară din Cluj-Napoca sînt
în cadrul acestei unități o prezență
activă, impilcindu-se direct in diri

----- :—i-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cum s-a redresat activitatea asociației
intercooperatiste de creștere a vacilor
Beclean, județul Bistrița-Năsăud
ză Încasării de către asociație a
unei prime de 214 000 lei pentru
depășirea producției planificate.
Chiar dacă e vorba de un timp
relativ scurt în care s-a petrecut
îmbunătățirea activității în cadrul
asociației intercooperatiste de crește
re a vacilor cu lapte de la Be
clean, merită consemnate citeva
elemente de ordin gospodăresc, care
și-au dovedit eficiența în această
acțiune. în momentul de față, mina
gospodarului vrednic se simte, la
tot pasul, de la intrarea pe poarta
principală a unității și pină la creșa
pentru viței. Grajdurile ca și ani
malele strălucesc de curățenie. Res
pectarea programului de grajd este
o activitate plină de responsabili
tate a unor îngrijitori vrednici i
Maria Mureșan, Augustin Măgurean,
Hognagy Pantelimon, a mecanicu-

jarea șl coordonarea proceselor de
producție. Ei se ocupă de controlul
stării de sănătate, de fecunditatea
animalelor și de realizarea unei
nutriții raționale, toate acestea con
stituind probleme soluționate sau
în curs de soluționare. Chiar șl un
singur exemplu este edificator în
acest sens. Cîțiva ani La rînd
numărul vacilor infecunde se cifra
la 130 capete. La ora de față mai
bine de 90 au fost scoase din aceas
tă categorie.
Toate aceste rindulell noi care
există acum la asociația de Ia Be
clean se datorează îmbunătățirii
activității de conducere a unității.
De aproape 600 de zile director al
asociației este comunistul Emil
Moldovan. Timp de șapte ani a
fost primarul orașului Beclean,
funcție în care a dovedit mult simț
gospodăresc. I s-a Încredințat sar-

dețene, dr. Emil Gorunescu, „per
manență" înseamnă că 24 de orș din
24 trebuie să se găsească cel puțin
un medic în comună, iar la dispen
sar să fie asigurate două ture — In
tre orele 8—20 și una (pînă la ora
15) în zilele de duminică și săr
bători legale. Practic, în toate co
munele — cu o excepție — sint asi
gurate» condiții pentru un aseme
nea program, multe dintre dispen
sare avînd trel-patru medici șl chiar
mai mulți. Dar se respectă peste
tot acest orar ?
Ne-am propus să verificăm acest
lucru in dimineața unei duminici la
dispensarul din Chirnogi, comună

din Modelu și Ștefan cel Mare) nu
poartă semnătura medicului, ci doar
pe cea a cadrului mediu, aflat la dis
pensar, iar unele dintre ele nu au
nici măcar ștampila dispensarului. Și
precizăm : este vorba de solicitări
făcute' de la dispensar, in timpul
cînd medicul ar fi trebuit să se afle
acolo I
Frecvența unor asemenea situații
șl „coincidența" lor demonstrează
că nu este vorba de simpla omi
siune a unor parafe (care apar
Insă cu regularitate In zilele și
orele „normale"), ci, In cele mai
multe cazuri, de absența efectivă a
medicului — după cum, de altfel.

fost mal bine retribuită se datorea

• /

cina să asigure redresarea activită
ții asociației de creștere a vacilor
din aceeași localitate, iar primele
rezultate sint promițătoare. Nu e
specialist in zootehnie, dar se poate
spune că este „licențiat" in modul
în care trebuie gospodărită o uni
tate economică. Iar aici, la noul loc
de muncă știința pe care o aplică
este ca fiecare să-și facă datoria
cu simț de răspundere.
Am arătat ce s-a făcut în ce pri
vește organizarea muncii în ferme,
cu rezultate directe asupra creșterii
producției de lapte. Dar rezultatele
obținute aici se datorează, deopo
trivă, și preocupărilor pentru a
asigura oamenilor condiții bune de
muncă și viață. în primele luni ale
acestui an, In blocul cu 12 aparta
mente amplasat chiar tn incinta
complexului, s-au mutat „în casă
nouă" tot atîtea familii. Locatarii
sint zootehniștii care vor fi in mod
practic, zi și noapte, la datorie sau
In avanposturile ei, și aceasta pen
tru a materializa intr-un ritm la
fel de rapid vrerea ca, cel mai
tîrziu pînă la mijloc de cincinal,
unitatea lor să devină una dintre
cele de referință din întreaga zoo
tehnie a județului Bistrița-Năsăud,
din toate punctele de vedere.
„Bălțata românească, ne spunea
Intr-un final de dialog comunistul
Emil Moldovan, rămine un animal
de valoare, fie și prin aceea că e
perfect adaptat condițiilor noastre
pedoclimatice. Cheia succesului ră
mine munca și hărnicia noastră,

Gheorqhe CRIȘAN

corespondentul „Scînteii”

prima impresie, a fi doar o proble
mă â medicilor, a cadrelor sanitare
— dar, în realitate, un rol determi
nant revine organelor șl organis
melor locale, In primul rînd consi
liilor populare. Foarte importantă,
in această ordine de idei, este spri
jinirea medicilor pentru a se stabili
In comune, in condiții corespunză
toare. Dar ajutorul trebuie să Îm
brace și alte aspecte, cum ar fi
gospodărirea incintei unităților sa
nitare, asigurarea condițiilor op
time pentru funcționarea dispensa
relor. Or, în urma unui recent con
trol prin 35 de dispensare, o comi
sie a consiliului popular județean a

PROBLEME ALE OCROTIRII SĂNĂTĂȚII

Misiunea „Salvării" nu este... suplinirea
medicilor navetiști de la sate
mare, cu cinci medici Încadrați, toți
insă navetiști. Or, din păcate, la
11,30 nu am găsit la dispensar decit
o soră, care aștepta înfrigurată
„Salvarea", deoarece avea un caz
extrem de grav.
O situație tipică, ce se repetă
destul de frecvent în majoritatea co
munelor, cu medici navetiști. O do
vadă de necontestat — chiar mai
relevantă decit cele desprinse in
urma unor raiduri mai mult sau
mai puțin inopinate — poate oferi
simpla consultare a fișelor de soli
citare a „Salvării" în diferite co
mune. Ceea ce am și făcut Îm
preună cu medicul coordonator al
6tației de salvare Călărași, dr. Dan
Lungulescu. Constatările sint semni
ficative : spre exemplu, intr-o zi da
marți din aprilie deci o zi obișnuită,
normală, aproape toate echipajele
chemate pînă la ora 15 s-au întors
cu fișele parafate de medici șl cu lă
muriri suplimentare de la aceștia,
referitoare la tratamente și diagnosticuri. După această oră insă nu
mai întilnim decit o singură fișă
semnată de medic (din comuna
Vlad Țepeș). într-o zi de duminică
(6 aprilie, tura de dimineață), nici
una din fișele de solicitare pri
mite din diferite comune (cîte două

Anchetă
în județul Călărași
ne-au declarat șl angajațil stației
de „Salvare". Simptomatic este și
faptul că in zilele de duminică cele
mai multe solicitări către „Salvare"
provin din comunele care nu au nici
un medic localnic.
Toate aceste fapte demonstrează,
dacă mai era nevoie, că „perma
nența" este necesară șl utilă, cum,
de altfel, arată și exemplele pozi
tive găsite pe teren. în comuna Radovanu l-am intîlnit pe doctorul
Paul Dobrescu, intr-o zi de dumini
că, în timp ce acorda asistență unui
pacient care suferise un accident. Si
tocmai fiindcă în această comună o
parte din medici sînt localnici, iar
ceilalți respectă programul de
permanență, „Salvarea" este mai
rar chemată, asistența
medicală
fiind promptă și calificată, la . orice
oră din zi și din noapte. Ceea ce
este posibil și trebuie să se întîmpi»
în orice altă comună.
Din partea factorilor locali — un
sprijin mai susținut. îmbunătățirea
asistenței sanitare la sate pare, la

ajuns la concluzia că, deși consi
liile populare comunale au avut pre
văzute fonduri pentru cheltuieli de
întreținere, gospodărire și repa
rații curente la unitățile sanitare, in
nu puține cazuri acestea nu fuse
seră integral folosite. In alte co
mune, primăriile au acordat o aten
ție superficială problemelor cu car»
s-au confruntat dispensarele, me
dicii și personalul mediu. Conse
cința ? Utilizarea necorespunzătoare,
cub capacitate, a bazei materiale
(pentru construirea căreia s-au in
vestit fonduri importante), ceea ce
nu poate avea decit o influență ne
favorabilă asupra calității asistenței
sanitare.
Și in asistența sanitară, omul
„sfințește" locul. Discutind despre
rezultatele, nu tocmai satisfăcătoare,
ale activității desfășurate in dispen
sarul lor, o tlnără doctoriță,' dintr-o
comună, Mînăstirea, unde mai sînt
încă patru medici, spunea cu pn soi
de nedumerire : „Nu știu de ce, dar
pe vremea cînd aici era un singur
medic de plasă, oamenii II tratau
altfel, iar astăzi încă și-l amintesc
cu admirație". într-adevăr, de ce 7
Un răspuns, tinerii medici îl pot afla
nu doar evocînd buna tradiție a me
dicului „de țară" de la noi, ce pro-

Intreprinderea „Electrotimiș” din Timișoara. Se finalizează un post de sudură automatizată
Foto ; Sandu Cristian

„Soluțiile viabile nu răsar
peste noapte, trebuie gîndite
temeinic, din vreme“
După vreo cîteva ceasuri bune de
discuție cu ing. Gheorghe Bălan, am
„descoperit" că fabrica de ulei din
Slobozia are de-acum o istorie care
merită să fie cunoscută.
Istoria fabricii a început în 1969,
anul intrării în funcțiune. Startul a
fost anevoios. Ani și ani de zile fa
brica din Slobozia, dotată cu utilaje
și instalații, plătite in valută forte, și-a
încheiat bilanțurile sub parametrii
proiectați. La un moment dat se acre
ditase ideea că fabrica ar fi, chipuri
le, „un copil născut mort". S-au ve
hiculat fel de fel de specialiști, aduși
de prin toată țara să înlăture cau
zele neajunsurilor în care se zbătea
această mare unitate industrială.
Căutările au durat pînă spre sfirși
tul anilor ’70... cind nu s-a întîmplat
nici o minune; doar stilul de condu
cere a fabricii a început să prindă
alt contur. O dată schimbat modul de
lucru cu oamenii, dar mal ales ma
niera de a gindi asupra rosturilor în
treprinderii, a început și urcușul re
zultatelor. în 1981 s-a putut vorbi
pentru prima oară de autenti
ce performanțe economice. Doi ani
mai tirziu, colectivul Fabricii de ulei
din Slobozia ocupă chiar locul întii
pe ramură și locul doi pe ansamblul
industriei alimentare. Cert este fap
tul că de vreo șase ani această uni
tate s-a „abonat" statornic la locu
rile de frunte pe podiumul evidențiaților în întrecerea socialistă. La
ora actuală întreprinderea funcțio
nează la parametrii proiectați, iar în
unele domenii a reușit să se situeze
chiar deasupra nivelurilor mondiale,
inclusiv in ce privește anumite con
sumuri de materiale.
Inginerul Gheorghe Bălan ne-a
repetat de cîteva ori : „Avem deja
un colectiv care se poate măsura cu
toate sarcinile ce-i sint încredin
țate, oricît de grele ar părea la pri
ma vedere".
La un momenț dat a făcut ți pre
cizarea că in cel peste 15 ani de
cînd există această fabrică nu s-au
produs mișcări esențiale in compozi
ția colectivului. Sînt și azi în între
prindere cam aceiași oameni cu care
s-a pornit la drum. în nici un caz
mai mulți. Aproape toți lucrează pe
aceleași posturi pe care și-au tn--.
ceput activitatea.
— Cum se explică totuși reviri
mentul ?
— Personal sînt convins că nu se
poate ca un lucru să nu iasă ca lu
mea pînă la urmă, dacă dorești acest
lucru cu tot dinadinsul. Atît timp
cît nu epuizezi toate pîrghiile care
îți stau la îndemină nu se poate dis
cuta de reușită.
— Frumos spus, dar nu am sesi
zat explicația de fond.
— Atunci să explic : prima condi
ție a bunului mers al oricărui colec
tiv consider că trebuie să fie sinceri
tatea și simțul de răspundere întro
nate exemplar în relațiile de muncă.
La venirea, în fabrică, în 1979, după
ce mai lucrasem aici vreun an și

fesa In condiții infinit mai grele,
dar luind seama și la activitatea
pilduitoare a unor mai virstnici
colegi.
Un astfel de exemplu e oferit de
munca doctorului Eusebiu Munteanu
din Ciocănești, medic și om al co
munei, care ne spunea, pe bună
dreptate : „Dispensarul rural nu
este doar o instituție medicală, ci
și una culturală, educativă, cu un
rol deosebit de important nu nu
mai în privința stării de sănătate a
populației, ci în întreaga viață so
cială a comunei". într-adevăr, de la
ambianța mai mult decit agreabilă,
existentă în toate încăperile dis
pensarului (flori, tablouri cu efect
deloc de neglijat pentru „moralul"
bolnavului), pină la grija de a avea
o aparatură in bună stare de func
ționare și o aprovizionare corespun
zătoare cu medicamente, totul de
notă interes, preocupare atentă
pentru sănătatea pacienților. Dar
trebuie spus că In această comună
se acordă multă atenție medicinel
omului sănătos. Un rol de prim or
din atribuie colectivul de aici fac
torului educațional, știut fiind că în
viața familiilor cuvîntul medicului
are un ecou sigur. „Este îmbucu
rător — spunea pediatrul Ileana
Radulian — că roadele muncii
noastre sînt vizibile în domeniul
natalității, ca și in reducerea la minjmum a mortalității infantile, în
Îmbunătățirea generală a stării de
Sănătate a populației".
— Astfel de rezultate, astfel de
rodnice preocupări trebuie să con
stituie subiect de reflecție pentru
toți cei care activăm in sectorul sa
nitar din județul Călărași, spunea și
medicul-șef al policlinicii nr. 2, dr.
Sever Badea. De altfel, intențio
năm să și organizăm un schimb de
experiență în comuna Ciocănești, la
care să fie invitați medici și alte
cadre medicale.
Faptele și aspectele întîlnite con
duc la concluzia că in județul Că
lărași există. încă mari rezerve, mari
posibilități In privința îmbunătățirii
asistenței sanitare la sate. Ca atare,
direcția județeană, ceilalți factori
răspunzători din județ trebuie să
întreprindă măsurile necesare pen
tru a pune pe deplin în valoare
condițiile create, pentru a obține
rezultate din ce in ce mai bune, la
nivelul exigențelor ridicate in fața
cadrelor medicale de
societatea
noastră.

Ion MARIN

ceva, prin ’73—'74, am ținut să dis
cut deschis cu fiecare om în parte,
cerîndu-i să spună, pe față, fără
falsa grijă de a nu deranja pe ci
neva, tot ce are de spus în legătură
cu bunul mers al întreprinderii.
Ne-am convins că tocmai cocoloșirea realității, dosirea asperităților
ne-au ținut ani de zile pe loc.
Astăzi se acceptă orice discuție, la
orice nivel, fără nici un menaja
ment In momentul cind unul sau
altul dintre membrii colectivului nu
ridică la vreme problemele presan
te, spinoase ale producției, nu le
discută și nu le clarifică cu cei în
drept trecem fără menajamente și
la alt fel de măsuri. S-a întronat
demult convingerea in colectivul
nostru că nimeni nu-i prins în cuie
pe post. Fiecare trebuie să dove
dească permanent prin fapte că-l
merită. In momentul în care s-a

Stil de muncă
modern, eficient
în conducerea
activității
economice
discutat cu oamenii, fiecăruia 1 s-a
acordat încredere maximă, dar nu
am acceptat și nu acceptăm in nici
o împrejurare rabat de la datorie.
Adaug cu mare bucurie un amănunt:
cu excepția a 2—3 cazuri, toți cei
lalți oameni ai colectivului nostru
și-au onorat și își onorează exem
plar încrederea acordată.
— Să înțelegem că marea cotitură
se datorează exclusiv acestui stil de
muncă 7
— Să nu absolutizăm. O impor
tanță deosebită a avut-o și mo
dernizarea instalațiilor. In cadrul
dezbaterilor comuniste am ajuns la
concluzia că multe din instalațiile
importate pe bani grei nu aveau ro
bustețea necesară sau eficiența do
rită, fiind create după tipare prea
puțin exigente cu consumurile. Am
trecut la înlocuirea masivă a apa
raturii și instalațiilor din import cu
furnitură din țară. Cea mai mare
parte dintre acestea le-am asimilat
cu propriile forțe, astfel incit
am ajuns la situația ca ani de
zile să nu mai importăm absolut nimic. In această
acțiune
ne-am condus după principiul :
orice modernizare ’ a instalațiilor
importate să aibă drept rezultat realizărea unor parametri superiori de
randament și eficiență, Nu am acceptat și nu acceptăm modernizări
de dragul modernizării. Numai rămînînd fideli acestui principiu s-a
reușit ca în cincinalul trecut să re
ducem substanțial și sistematic chel
tuielile materiale și totale, să sporim
an de an productivitatea muncii cu
7—10 la sută, să reducem aprecia
bil consumul de combustibil și ener
gie electrică. în ultimii ani, de
exemplu, consumul de benzină pen
tru extracție s-a redus cu aproape
un litru la tona de materie primă
supusă prelucrării, atingind cele
mai bune niveluri cunoscute pe plan
mondial. Dacă n-am fi făcut totul
pentru modernizarea instalațiilor, in
discutabil, azi eram „la pămînt" șl
cu planul producției fizice, dar mai
ales cu indicatorii de eficiență.
— înțelegem că puneți mare preț
pe viziunea prospectivă a actului de
conducere.
— Nu-i posibil să lucrezi eficient
In alt mod. Cine stă cu miinile în
crucișate așteptînd viitorul nu are
nici o șansă de izbîndă. „Traiul" de
pe o zi pe alta este amăgire curată
pentru un conducător de întreprin
dere. Dacă nu te frămînți să antici

pezi ce va fi poimîine vel fi luat
permanent prin surprindere. Și so
luțiile viabile, eficiente, de regulă,
nu se nasc peste noapte, trebuie
gîndite, temeinic din vreme. Altfel
te agăți de paleative ca șă ieși pen
tru moment din încurcătură. O ase
menea practică costă însă prea
scump.
— Ce pregătiri ați făcut pentru a
aborda cu „viteză sporită" actualul
cincinal ?
— Citind cu atenție documentele
noastre de partid, cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu din,ultimii
3—4 ani nu era greu să-ți dai seama
încotro trebuie să ne îndreptăm
atenția. In raport de aceste priorități,
două au fost și continuă să fie căile
de acțiune : continuarea, pe un plan
calitativ superior, a acțiunii de mo
dernizare a instalațiilor — voi ex
plica ceva mai tirziu ce înțelegem
noi prin această calitate nouă —
și perfecționarea pregătirii profesio
nale a absolut, repet absolut, tuturor
oamenilor muncii din întreprindere,
începind cu mine, directorul unității.
Mergem pe ideea introducerii de
haremuri de pregătire profesională.
Sint deja întocmite fișe in acest
sens. Instalațiile pe care le-am in- > '
trodus în ultimii ani, cît și cele ce ■
vor intra in funcțiune în anii ac
tualului cincinal, cu un foarte mare
grad de automatizare, solicită tutu
ror cunoștințe noi. Tocmai de aceea,
mai mult de jumătate din curs se
referă la însușirea cunoștințelor de
conducere automatizată a proceselor
de producție. Acționăm în ideea că
fiecare om trebuie să stăpinească In
stalațiile din absolut toate punctele
de vedere. Parțial avem făcută
această treabă, dorim sa o generali
zăm pe fiecare meserie în parte. La
ora actuală se menține încă o deli
mitare prea rigidă a meseriilor,
practică pe care dorim să o înlătu
răm, asigurînd tuturor oamenilor un
orizont profesional foarte larg.
— în ce constă nivelul calitativ
nou al acțiunii de modernizare ?
‘ — Instalațiile noastre dispun,
cum spuneam, de pe acum de un
grad înalt de automatizare, ceea ce
asigură și un nivel înalt al produc
tivității muncii. Modernizările pe
care le vom face în continuare
vizează creșterea parametrilor tehnico-funcționali pe fiecare Io» de
muncă, nu numai pe ansamblul in
stalației. Pentru dă dacă vorbim de
rezerve interne acestea trebuie
căutate acum la fiecare loc de muncă
în parte. în acest sens, avem stabili
tă o colaborare cu „ICEMENERG"
pentru reanalizarea bilanțurilor ter
mice și energetice, în vederea opti
mizării consumurilor pe fiecare loc
de muncă. Pe toate instalațiile și
aparatele vor fi introduse bucle de
reglare care să drămuiască consu
murile. Deci trecem de la creșterea
eficientei pe instalație la sporirea
eficienței fiecărui loc de muncă. Nu
mai așa se poate vorbi de o inten
sivă folosire ■ a tuturor factorilor de
producție.
— Proiectele sînt promițătoare.
Cum a pornit întreprinderea de
ulei din Slobozia în noul cincinal 7
— Pregătirile făcute în cursul anu
lui trecut își arată roadele. Pri
mele patru luni din acest an
le-am încheiat cu rezultate pa
măsura așteptărilor. Toate linii
le de fabricație au funcționat
peste nivelul planificat. Sîntem hotăriți să înscriem în acest cincinal în
cronica întreprinderii noastre mo
mentul unui mare salt calitativ. Pen
tru asta colectivul nostru este hotărît
să facă eforturi oricît de mari in toa
te direcțiile, pentru a onora cum se
cuvine însufleți toarele îndemnuri,
spre mai bine, ale secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Ioan ERHAN
Mihai V1ȘO1U

Importante cantități de produse peste plan
SATU MARE:
Hotărîte să realizeze exemplar
sarcinile ce le revin pe acest an și
pe întregul cincinal 1986—1990, co
lectivele de oameni ai muncii din
numeroase întreprinderi industriale
din județul Satu Mare au înscris noi
și remarcabile fapte de muncă în
cronica întrecerii socialiste. Astfel,
un număr de 35 de întreprinderi in
dustriale au înregistrat în perioada
care a trecut din acest an o depă
șire a plantllui la producția-marfă
de 120 milioane lei, materializată,
Intre altele, tn 302 tone utilaj tehno
logic pentru industria chimică, 9 500
tone armături din oțel, 1 550 mc pre
fabricate din beton armat, 368 tone
minereuri complexe, peste 6 600 mc
cherestea, 7 000 mp uși și ferestre,
24 tone fibră in, 140 000 mp țesături,
confecții textile in valoare de peste
21 milioane lei, 790 mașini de gătit
cu combustibil gazos, peste 130 tone
legume conservate prin sterilizare
ș.a. De remarcat că aceste depășiri
s-au realizat In condițiile tn care
pe ansamblul județului productivi
tatea muncii a crescut față de
aceeași perioadă a anului trecut cu
12 la sută, respectiv cu 10 200 lei pe
fiecare lucrător. Rezultatele cele mai
bune le-au înscris în acest bilanț în-'
treprinderea „Unio“, întreprinderea
de piese de schimb și utilaje pentru
industria chimică, întreprinderea „23

August", întreprinderea „Mondiala",
întreprinderea de piese auto, Ex
ploatarea minieră Turț, întreprinde
rea de in și cînepă Cărei. (Octav
Grumeza, corespondentul „Scînteii").

MUREȘ:
Acționind stăruitor pentru a tran
spune in viață indicațiile și orientă
rile date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan
la fiecare sortiment, chimiștii, con
structorii de mașini și lucrătorii din
celelalte ramuri ale industriei jude
țului Mureș au înscris noi fapte de
muncă in cronica întrecerii socia
liste. Astfel, ca rezultat al măririi
indicelui de utilizare a mașinilor și
utilajelor și creșterii accentuate a
productivității muncii, colectivele
din 30 de întreprinderi industriale
au realizat, în perioada care a tre
cut din acest an, in plus față de sar
cinile de plan, numeroase produs»
utile economiei naționale, între care
14 000 tone îngrășăminte chimice,
9 050 tone amoniac de sinteză, pro
duse ale industriei electrotehnice,
de mecanică fină și optică, geamuri,
carbid, confecții textile, prefabrica
te din beton armat, dărămizi, blocuri
ceramice, cherestea și altele. (Gheor
ghe Giurgiu, corespondentul „Scân
teii").
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a creării Partidului Comunist Ro
mân, îmi face deosebită plăcere sa vă adresez dumneavoastră personal,
partidului comunist revoluționar și poporului român prieten cele mai calde
felicitări și cele mai bune urări de progres și bunăstare.
Lumea întreagă cunoaște rolul de avangardă pe care partidul comunist
l-a jucat, sub conducerea dumneavoastră ințeleaptă și curajoasă, pentru
eliberarea României de sub ocupația nazistă și pentru unirea tuturor ener
giilor și forțelor poporului român in vederea intăririi independenței poli
tice și economice a țării, ceea ce a permis și permite României să se
bucure de un inalt prestigiu internațional și de increderea deosebită a
tuturor statelor și popoarelor planetei.
Lumea apreciază eforturile pe care dumneavoastră personal și Parti
dul Comunist Român le depuneți pentru pacea mondială și reducerea Încor
dării internaționale și, totodată, contribuția efectivă la soluționarea justă a
conflictelor internaționale și regionale.
Rolul dumneavoastră consecvent pe calea spre o pace justă și durabilă
In Orientul Mijlociu se bucură de înalta apreciere a poporului arab pales
tinian și a națiunii noastre arabe. Sintem pe deplin convinși că această
poziție fermă și consecventă va fi încununată de succes.
Poporul arab palestinian nu va uita niciodată marile dumneavoastră
eforturi menite să contribuie la victoria în lupta sa justă, sub conducerea
Organizației pentru Eliberarea Palestinei — reprezentantul său legitim și
unic, pentru exercitarea drepturilor naționale și inalienabile la reîntoarcere,
autodeterminare și crearea statului palestinian independent.
Vă rog să primiți, stimate tovarășe președinte, cele mai cordiale urări
de sănătate și fericire, de succes deplin în activitatea partidului comunist
revoluționar pentru realizarea obiectivelor poporului român de progres și
prosperitate»
Revoluție pînă la victorie !
Cu Înalță și aleasă considerație,

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei,
Comandantul general
al forțelor revoluției palestiniene

încheierea primei ediții a Festivalului folcloric
al tineretului și studenților din Balcani
Luni 19 mai 1986, la Cluj-Napoca,
s-a încheiat prima ediție a Festiva
lului folcloric al tineretului și stu
denților din Balcani. La această ma
nifestare culturală de inaltă valoare
și ținută artistică intrepretativâ au*
participat formații folclorice repre
zentative de tineret și studenti din
Bulgaria. Grecia. Iugoslavia. Turcia
și Români;!.
Desfășurat pe parcursul a trei
zile, festivalul s-a constituit intr-un
roclnfc schimb de experiență privind

promovarea Creației populare au
tentice. a tradițiilor folclorice' in
rindurile tinerilor. Prin bogatul său
program, ce a cuprins numeroase
spectacole, parada portului, mese ro
tunde. festivalul a prilejuit, totoda
tă, o adevărată sărbătoare a fol
clorului in care tinerii din această
regiune a Europei au dat expresie
voinței lor pe pace, prietenie și co
laborare. pentru o lume mai bună și
mai dreaptă.

înfăptuirea programelor de dezvoltare
multilaterală a patriei
(Urmare din pag. I)

ții propriu-zise a partidului, ca
organism social investit cu rolul de
a conduce națiunea noastră pe
drumul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate. Parti
dul reprezintă, astăzi, centrul vital
al intregii națiuni ; el este conști
ința revoluționară a poporului
nostru, farul care luminează calea
spre înaltele piscuri ale civilizației
comuniste. Partidul s-a transfor
mat o dată cu prefacerile ce au
avut loc in societate, corespunzător
etapelor de dezvoltare a luptelor
revoluționare. Astăzi, partidul con
duce nu in numele, ci impreună
cu clasa muncitoare, cu toți oame
nii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, cu întregul popor. Toc
mai de aceea, perfecționarea și
adincirea democrației socialiste re
prezintă o cerință esențială atit a
exercitării in bune condiții a ro
iului partidului de forță politică
conducătoare a societății, cit și a
progresului societății noastre in
etapa actuală. Prin urmare, ampli
ficarea modalităților de dialog și
conlucrare a partidului cu masele
reprezintă o preocupare centrală și
o mare răspundere a partidului.
Sintem contemporanii unei ample
revoluții științifico-tehnice, ai unor
profunde transformări ale existen
tei noastre, ceea ce conferă o nouă
semnificație activității de studiere
și interpretare a acestor prefaceri,
de generalizare teoretică, de dez
voltare a conștiinței comuniștilor,
de înarmare a lor cu concluziile
ce se desprind din experiența con
strucției socialiste.
Subliniind marea Importanță pe
care a avut-o tot timpul activita
tea ideologică de înarmare a parti
dului cu concepția revoluționară
despre lume și viată, activitatea
de
formare
politico-educativă
a omului nou, tovarășul
Nicolae' Ceaușescu releva că in
etapa actuală munca ideologică de
dezvoltare a conștiinței revoluțio
nare a membrilor de partid și. pe
un plan mai general, activitatea de

ridicare generală a orizontului de
cunoaștere a oamenilor reprezintă
o premisă majoră în eforturile ce
se fac pentru înfăptuirea exem
plară a hotăririlor Congresului al
XlII-lea.
Obiectivele actualului cincinal
Impun înlăturarea cu hotărîre a
mentalității de a lua ca etalon de
măsură. în exclusivitate, doar
cerințele zilei de azi, fără preocu
parea atît de necesară fată de
cerințele tot mai complexe ale zilei
de mîine ; mentalitate ce poate
genera automultumire. slăbirea
exigentei și autoexigentei. întrucît
intr-o asemenea viziune succesul
apare numai ca rezultat, nu și ca
punct
de plecare
pentru alte
izbînzi. Așa cum se relevă și în
magistrala cuvîntare a secretarului
general al partidului, o dimensiu
ne extrem de importantă și de ac
tuală a spiritului revoluționar, â
răspunderii comuniste este aceea a
situării permanente cu fata spre
viitor, a evaluării realizărilor de
opotrivă și prin prisma exigentelor
mereu mai înalte ale viitorului. In
felul acesta, munca va căpăta noi
perspective și noi criterii de eva
luare. fiecare om al muncii va în
țelege mai limpede răspunderile
ce-i revin. A privi mereu înainte,
a îndrepta mereu fața spre viitor
este o adevărată legitate a evoluției
societății contemporane, iar pentru
comuniști este o îndatorire primor
diali și o sursă de satisfacție :
acolo, în viitor, se vor împlini
idealurile supreme de azi. pentru
care a luptat partidul comuniștilor
în glorioasa sa existență. Făurito
rii de astăzi ai noii civilizații, în
făptuind politica partidului, dînd
viață orientărilor științifice, mobi
lizatoare ale conducătorului său în
țelept. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
lucrează in egală măsură și pentru
viitor, pentru ca generațiile pre
zentului să se poată înfățișa cu
cinste și demnitate generațiilor ce
vor veni, să impulsioneze efortul
constructiv pentru devenirea co
munistă a patriei.

LITORALUL - bucuros de oaspeți

Rezultate In Întrecerea sociai istă
In întreaga țară se desfășoară cu succes întrecerea socialistă, la care
participă colective de oameni ai muncii din industrie, construcții, trans
porturi, agricultură, din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de
servicii, din alte sectoare de activitate.
Pe baza rezultatelor obținute pe primele patru luni care au trecut
din acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a intrecerii, la sfirșitul lunii aprilie, pe
primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră
Voivozi, județul Bihor, cu 965,7
puncte.
Locul II : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 843
puncte.
Locul III : întreprinderea minieră
Căpeni. județul Covasna. cu 751,5
puncte.

Locul II : întreprinderea de ferite
Urziceni. județul Ialomița, cu 755,2
puncte.
Locul III : întreprinderea „Electroaparataj" — București, cu 598,2
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electrocentrale Curtea de Argeș, cu 511,9
puncte.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Porțile de Fier, cu 486,1
puncte.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Rîmnicu Vilcea. cu 411,7
puncte.

Locul I : întreprinderea chimică
Turda, județul Cluj, cu 1162,1
puncte.

ÎN INDUSTRIA
METALURGIEI FEROASE
Locul I : întreprinderea Lamino
rul de tablă Galati, cu 519,4 puncte.
Locul II : Întreprinderea de fier
Vlăhita. județul Harghita, cu 293,6
puncte.
Locul III ; Combinatul siderurgic
Hunedoara, cu 289,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR
DE TRACTOARE
ȘI MAȘINI AGRICOLE.
AUTOCAMIOANE
SI AUTOTURISME. RULMENȚI
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecanică
Băilești. județul Dolj, cu 697,6
puncte.
Locul II : întreprinderea mecani
că Bacău, cu 673.8 puncte.
Locul III : întreprinderea meca
nică Tîrgu Secuiesc, județul Co
vasna. cu 584'puncte.
IN

INDUSTRIA ELECTRONICA
ȘI TERNICA DE CALCUL,
ECHIPAMENT
DE TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Steaua
electrică" — Fieni, județul Dîmbo
vița, cu 901,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE,
PRODUSE ANORGANICE

Panoul fruntașilor

pe primele 4 luni
Locul II : întreprinderea chimică
Dudești — București, cu 836,1
puncte.
Locul III : Combinatul de îngră
șăminte chimice Valea Călugăreas
că, județul Prahova, cu 381.9 puncte.

ÎN INDUSTRIA
PETROCHIMICA —
SUBRAMURA RAFINĂRII
ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea de bioprotcine Curtea de Argeș, cu 764,3
puncte.
Locul II : întreprinderea rafină
ria „Crișana" — Suplacu de Barcău, județul Bihor, cu 589,6 puncte.
Locul III : întreprinderea chimică
„Carbosin" — Copșa Mică, județul
Sibiu, cu 162.6 puncte.

ÎN INDUSTRIA
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Rîmnicu
Vilcea. cu 979,2 puncte.
Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare si transport
Piatra Neamț, cu 693.1 puncte.

Locul III : Unitatea forestieră de
exploatare și transport Craiova, cu
641,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(BUMBAC)
Locul I : Întreprinderea textilă
„11 Iunie" — Cisnădie, județul Si
biu, cu 710,1 puncte.
Locul II : întreprinderea textilă
Pitești, cu 523.9 puncte.
Locul III : întreprinderea Filatu
ra de bumbac Urlați, județul Pra
hova. cu 522.6 puncte.
â
IN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA
MORARIT, panificație
ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo
rarii și panificație Bacău, cu 702,4
puncte.
Locul II : întreprinderea de morărit și panificație Teleorman, cu
681,8 puncte.
Locul III : întreprinderea de morărit și panificație Covasna. cu 669,1
puncte.
ÎNTREPRINDERI DE STAT
PENTRU CREȘTEREA
SI INGRAȘAREA PORCILOR
Locui I : Combinatul agroindus
trial Timișoara, cu 595,4 puncte.
Locul II : Combinatul pentru pro
ducerea si industrializarea cărnii de
porc Ialomița, cu 243,6 puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE — REGIONALE
DE CALE FERATA
Locul I : Regionala de cale ferată
Galati, cu 430,1 puncte.
Locul II : Regionala de cale fe
rată Brașov, cu 411 puncte.
Locul III : Regionala de cale fe
rată Cluj, cu 389,2 puncte.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat metalo-chimice Pitești,
cu 351,5 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare
Tîrgoviște. cu 263,4 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Caracal, jude
țul Olt. cu 209,1 puncte.
(Agerpres)

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE BACĂU :

tv

O nouă instalație industrială de înaltă* tehnicitate

20,00 Telejurnal
20,30 Azi, în anul 85 al partidului
• Fapte de muncă, fapte de via
ță. Reportaj
20,45 Teatru TV. ,,Să umplem pămîntul
cu visuri”, de Dan Tărchilă. Pri
ma parte. In distribuție :
Gina
Petrini, Diana Lupescu,
Monica
GhiUță,
Catița
Ispas,
Marieta ,
Luca, Ruxand'ta Sireteanu» Elena1
Bog, Florina Lulcan, Angela Spi
ridon,
George Mihăiță,
Ștefan
Mihăilescu-Brăila. Dan Condurache, Mihai Mereuță, Nucu Păunescu. Constantin Brezeanu, Corado
Negreapu, Costel Constantinescu,
Constantin Dinulescu, N. LuchianBotez, Aurel Cioranu, Alexandru
Demetriad, Alfred Demetriu, N.
Grigore-Bălănescu, Al. Bădulescu,
Mihai Dinvale, Petre Moraru, Mi
tică Popescu, Papii Panduru, Al.
D. Lungu, Gelu Nițu, Jorj Voicu,
Mircea
Stroe,
Vasile
Pupăza.
Regia artistică : Eugen Todoran
21,40 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 20 mai, ora 21 — 23 mai, ora
21. In țară : Vremea va fi caldă, iar
cerul variabil, mal mult senin în su
dul tării. Pe alocuri vor cădea ploi de
scurtă durată însoțite de
descărcări
electrice tn nordul tării, îndeosebi în
ultimele zile. Vintul va sufla slab pînă
la moderat.
Temperaturile
minime,
nocturne, vor fi cuprinse intre 8 și 18
grade, iar cele maxime, diurne, vor
oscila între 20 șl 30 de grade, izolat mai
ridicate in sud. In București : Vremea
va £1 caldă, iar cerul variabil,
mai
mult senin. Vintul va sufla slab ptnă la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse intre 10 și 13 grade, cele ma
xime intre 27 și 30 de grade.

(Urmare din pag. I)

cinema
• Furtună
în
Pacific ;
SCALA
(11 03 72) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9: 11 ; 13;
15,30;
17,30;
19,30,
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Noi, cei din linia întii : PATRIA
(11 86 25)
—
9; 12,30: 16,30; 19,30;
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 12; 1540:
19. MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15,30:

în luna mai, oaspeții litoralului
beneficiază de importante reduceri
de tarife la cazare, masă, trans
port pe C.F.R.
Informații suplimentare si bilete
pentru lupa mai pe litoral se obțin
prin agențiile oficiilor județene de
turism, ale I.T.H.R. București, co
mitetele sindicatelor din între-,
prinderi și instituții, precum și
prin oficiile de asigurări sociale și
pensii ale direcțiilor pentru pro
bleme de muncă si ocrotiri sociale.

19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 12,15;
15,30; 19
• Al patrulea gard lingă debarca
der ; GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30; 13,45; 18; 20, STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Clipa de răgaz — 18; 20, Pasărea
de foc spațială — 14; 16 : FLACĂRA
(20 33 40)
• Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI
(50 43 58) — 14,15; 16; 18; 20
• Grăbește-te incet :
COTROCENI
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20
$ Profetul, aurul și ardelenii : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17,45; 20
• Pirații din Pacific — Insula como
rilor : MUNCA (21 50 97) — 15,30; *19

A REPUBLICII CAMERUN
Excelenței Sale Domnului PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

YAOUNDE

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Camerun vă adre
sez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,
de progres și prosperitate pentru poporul camerunez prieten.
îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile de prietenie
și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in
interesul popoarelor român și camerunez, al cauzei păcii și înțelegerii in
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul camerunez
sărbătorește
astăzi
împlinirea a 14 ani
de la importantul act
al creării Republicii
Camerun, care a pus
capăt sistemului fede
ral existent pină in
1972 și a deschis o
nouă etapă în istoria
tînărului stat de pe
coasta de vest a Afri
cii. Realizarea unității
statale, unul dintre
dezideratele vitale ale
camerunezilor. a con
tribuit la consolidarea
independentei ■ națio
nale și a dat. totoda
tă. un puternic impuls
eforturilor pentru li
chidarea înapâierii economice
moștenite
din trecut și făurirea
unei vieți noi. Dacă in
trecut Camerunul (su
prafața
— 475 442
kmp ; populația — 8.3
milioane locuitori) era
cunoscut ca o tară ex
clusiv agrară, a cărei
economie se axa în
deosebi pe producția
de cacao, cafea și
bumbac, în ultimii ani
au fost făcuți pași

semnificativi pe linia
făuririi unei industrii
proprii. Aceasta este
concentrată in special
în
orașul
portuar
Duala, unde au luat
ființă unități indus
triale de diverse pro
filuri, de la fabrici alimentare pînă la în
treprinderi
electro
tehnice. S-au luat de
asemenea măsuri pen
tru modernizarea agri
culturii, care cuprin
de 75 la sută din
populație și deține 70
la sută din exporturi,
treeîndu-se la extin
derea construcției de
baraje, canale de iri
gații, căi de comuni
cații etc.
Procesul de moder
nizare a economiei a
fost favorizat de des
coperirea unor apre
ciabile zăcăminte de
bauxită, cupru și pe
trol. Extracția de ți
ței, inițiată in 1977, se
cifrează în prezent la
peste 2 milioane tone.
Ea a determinat în
ceperea
construirii
unei rafinării cu o

capacitate de 1,5 mi
lioane tone.
Animat de senti
mente de prietenie. și
solidaritate față de
popoarele care au pă
șit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, poporul român ur
mărește cu interes și
simpatie eforturile de
puse de poporul ca
merunez pentru con
solidarea
indepen
dentei și făurirea unei
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica Ca
merun s-au statornicit
relații
prietenești,
care înregistrează o
evoluție ascendentă,
marcată prin extin
derea conlucrării pe
multiple planuri. Dez
voltarea și diversifi
carea cooperării româno-cameruneze co
respund pe deplin
intereselor celor două
țări și popoare, con
stituind. în același
timp, o contribuție la
cauza păcii și înțele
gerii internaționale.

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

SĂLAJ : Producție fizică peste prevederi

La întreprinderea de mașini-unelte din Bacău a avut loc un eveni
ment cu semnificații majore : înche
ierea lucrărilor la prima linie auto
mată flexibilă de prelucrat tamburi
pentru frină. Realizată după un
proiect original elaborat de Institu
tul de cercetări științifice șl ingine
rie tehnologică pentru mașini-unelte
București, această adevărată microuzină, complet automatizată, consti
tuie o premieră industrială naționa
lă de prestigiu. In componenta ei
intră 22 de utilaje : strunguri ca
rusel. agregate de găurit și filetat,
instalații de vopsire și conservare,
roboți cu program fix. sisteme de
transport pe role, stație de paletare,
magazie de scule etc., toate realiza
te la întreprinderea din Bacău în

colaborare cu alte unități similare
din țară. Inginerul Vasile Gogu,
directorul unității,
ne spunea că
această primă linie automată de pre- •
lucrat. tamburi de frină pentru
autocamioane, destinată unui par
tener din R.D. Germană, are perfor
manțe tehnice de vîrf, toate mașinile-unelte și agregatele fiind dotate cu
comenzi numerice și' automate pro
gramabile. întregul proces de pro
ducție este dirijat de la pupitrul
central- de comandă de către un sin
gur om, iar întreținerea este asigu
rată de 3—4 muncitori. Productivi
tatea acesteia este de aproape 18 ori
mai mare decît cea realizată cu ma
șinile convenționale. (Gheorghe Bal
tă. corespondentul „Scinteii").

Festivalul „Timișoara muzicală”
Sîmbă-tă, in orașul de pe Bega s-a
inaugurat a U-a ediție a festivalu
lui „Timișoara muzicală", eveniment
artistic cu ample rezonante. De
dicat, in acest an, aniversării
gloriosului jubileu al partidu
lui, festivalul timișorean reunește
și la această ediție valoroase colec
tive și personalități artistice din
țară și de peste hotare. Printre ar
tiștii de renume care vor evolua in
aceste zile la Timișoara se află so
liștii vocali David Ohanesian, Vasi
le Martinoiu, Florin Georgescu, Io
nel Voineag, Sanda Șandru, Georgeta S-toleriu, Dorin Teodorescu. din
București, precum și alți valoroși interpreți din Cluj-Napoca, Iași și
Constanța, pianistul Dan Grigore,
violoncelista Alexandra Guțu, organistul Ștefan David. Iubitorii muzicii
din orașul florilor vor avea, de ase
menea. prilejul să urmărească reputati artiști de peste hotare, solistul
vocal Vladislav Piavko, artist al po
porului al U.R.S.S.. pianiștii Alexandr Slobodianik și Nikolai Suk, de

asemenea din U.R.S.S., violonistul
Thorsten Janicke și chitaristul Mi
roslav Matouăek din Cehoslovacia,
organistul Christoph Mehner din
R.D.G., dirijorul Wolfgang Grohs din
Austria.
Organizat de Comitetul de cultură
și educație socialistă al județului
Timiș, Filarmonica „Banatul" și
Opera Română in cadrul Festivalului
național „Cintarea României", festi
valul rTimișoara muzicală" a în
scris in prima zi un concert simfo
nic dirijat de Remus Georgescu, avindu-1 ca solist pe Alexarrdr Slobo
dianik, care a cuprins Simfonia a
V-a de Liana Alexandra in primă
audiție absolută. Concertul nr. 1 pen
tru pian și orchestră de Ceaikovski
și Concertul nr. 1 pentru pian și or
chestră de Chopin, , precum și un
spectacol-concert extraordinar de
arii, duete, coruri și momente core
grafice.

Cezar IOANA

corespondentul „Scinteii”

Imagini noi in oglinzile Oltului

Stațiunile litoralului românesc
și-au deschis porțile pentru oas
peții sezonului estival. Mai bine
pregătite, aprovizionate cu ce-i
trebuie turistului in concediu sau
excursie la mare, gazdele propun
posibilități atractive de petrecere a
timpului liber : programe de agre
ment si divertisment ; excursii pe
Canalul Dunăre — Marea Neagră
și in alte zone de larg interes :
Cheile Dobrogei. Delta Dunării,
Histria. Adamclisi.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

de importantă vitală pentru
economie, se conturează
aici, an de an. intr-o fru
moasă demonstrație pen
tru ceea ce afirma direc
torul : „tinerețea nu ne
complexează".
— Tinerețea, spiritul în
noitor sint omniprezente
la Rîmnicu Vîlcea — tine
să
sublinieze
primarul
municipiului,
tovarășul
Gheorghe Alboiu. Acest
frumos oraș. odinioară
considerat „oraș de pensio
nari", atrage astăzi toate
vîrstele. Tinerilor le oferă
o șansă profesională sigu
ră : celor maturi — cadrul
propice de utilizare, la ca
pacitatea maximă, a cu
noștințelor și experienței
in orice domeniu ; vîrstnicilor — frumusețea sa nea
semuită. Fericită îmbinare
între cadrul pitoresc și ar
hitectonica modernă. Rîm
nicu Vîlcea este unul din
tre primele orașe care au

beneficiat de indicațiile
secretarului
general
al
partidului privind conser
varea specificului local în
urbanistica modernă. îm
binarea originală a noului
cu tradiționalul. Avem aici
arhitecți care au luat pre
miul Uniunii arhitecților
pentru proiecte care s-au
și materializat In peisajul
orașului : Casa de cultură
a științei și tehnicii pen
tru tineret. Sala polivalen
tă. ansamblul de locuințe
din zona centrală a orașu
lui. De altfel, am construit
tot timpul cu gîndul da a
spori frumusețea, de a
răspunde cerințelor mereu
mai mari de confort și
civilizație necesare unui
oraș in plină dezvoltare.
Practic. în ultimele două
decenii, numărul aparta
mentelor a crescut de 100
de ori.
Consecință firească, am
putea completa spusele
primarului. Sint anii in
care „perla Văii Oltului"

• Muzica
unei
vieți :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20
O Comandantul
sării :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Pe aripile vlntului : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,30; 12: 15,45; 19,30
• Căpitanul
Florian ;
FEROVIAR
(50 51 40) — 8.30; 11,15: 14: 16,45; 19,30
• Pacea — victorie a rațiunii s CA
PITOL (16 29 17)
— 8,30; 11,15; 14;
16,45: 19,30
• Seherezada : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14)
—
9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20

și-a dezvăluit o nouă fa
țetă. Aceea a vocației in
dustriale. Fatetă nebănuită,
vocație nebănuită înainte
de istoricul Congres al
IX-lea al partidului. Ora
șul este astăzi cunoscut,
în tară și peste hotare,
pentru modul cum se va
lorifică aici, pe baza celor
mai moderne cuceriri din
domeniul chimiei, o im
portantă bogăție naturală
— sarea. Rîmnicu Vîlcea
realizează peste 70 la sută
din producția de sodă și
policlorură de vinii a țării.
Tot aici se realizează 80
la sută din totalul de pro
duși oxo și sută la sută —
producția de pesticide spe
ciale. Chimiști renumiți,
vîlcenii produc, de aseme
nea, și utilaj chimic, și
echipamente hidraulice (eliminînd în totalitate im
portul de astfel de produ
se), precum și energie
electrică, pe care o smulg
bătrînului Alutuș (două
hidrocentrale din marea

• Cobra se întoarce : VICTORIA
(16 28 79)
—
9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Vise șl fantezie : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19
• Pinocchio — 11; 12,45; 16,
Cele
mai bune momente cu Stan și Bran
— 9; 14,15;
17,45; 19,45 :
DOINA
(16 35 38)
• Raidul
vărgat :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17,45; 20
• Superpolițistul : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Gară pentru doi :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19
• Asociatul : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17,45; 20

salbă de lumini a Oltului
sînt amplasate chiar pe
teritoriul
municipiului
Rîmnicu Vîlcea).
— Anii în care țara, tre
zită la noua viață, și-a le
gat speranțele și destinul
de partidul nostru comu
nist au însemnat și pentru
Rimnicu Vîlcea un drum
de luptă și de neclintită
încredere tn viitor. încre
dere pe care prezentul lu
minos o justifică și o răs
plătește pe deplin —
adaugă primarul. Alături
de noi încă din anii grei
ai ilegalității. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a reve
nit in municipiul nostru, la
puțină vreme după Con
gresul al IX-lea al parti
dului, pentru a hotărî, la
fata locului, viitorul așe
zării. Apoi a revenit,
deseori, pentru a stabili. în
continuare, căile dezvoltă
rii. Rîmnicu Vîlcea de azi
reprezintă una din mîndrele ctitorii ale acestei glo
rioase epoci.

• Despărțire temporară : AURORA
(35 04 66) - 9; 12; 15; 18
• Legenda dragostei: ARTA (21 31 86)
— 9; 12; 16; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Jocul ielelor —
19 ; (sala
Atelier) : Dl. Cehov e îndrăgostit —
19,30
• Filarmonica
„George
Enescu”
(15 68 75, la Muzeul de artă) : „Va

Măsurile șl acțiunile întreprinse
pe linia mai bunei organizări a
muncii, modernizării producției și
creșterii productivității muncii își
dovedesc din plin eficienta si în
unitățile industriale din iudetul Să
laj. De la începutul anului si pină
in prezent au fost realizate, peste
prevederi. 7 606 tone sirmă lami
nată din otel pentru trăgătorii.
3 669 tone laminate finite pline din
otel. 74 tone vată minerală și pro
duse din vată. 27 523 bucăți ar
mături din, fontă. 10 645 bucăți ar

mături din otel. 15 000 tone cărbune
net și 11 000 MWh energie electri
că. din care aproape 10 000 MWh
realizați pe bază de cărbune. Prin
tre unitățile care se înscriu con
secvent cu substanțiale depășiri la
zi se numără întreprinderea mi
nieră Sărmășag. întreprinderea de
materiale izolatoare din Simleu
Silvaniei. întreprinderea de țevi,
întreprinderea electrocentrale si
întreprinderea de armături indus
triale din municipiul Zalău. (Eugen
Teglaș).

VASLUI : Sporește productivitatea muncii
Actionind cu hotărirea de a am
plifica bunele rezultate dobîndite
în cinstea gloriosului jubileu al
partidului, colectivele de oameni
ai muncii din întreprinderile in
dustriale ale municipiului Vaslui
obțin noi și remarcabile succese.
Astfel, prin aplicarea unui com
plex de măsuri tehnico-organizatorice, de modernizare a tehnolo
giilor de fabricație și utilizarea la
maximum a timpului de lucru, in
dustria vasluiana și-a sporit pro

ductivitatea muncii cu 6 014 lei de
fiecare lucrător, realizind pe această bază, peste sarcinile la zi,
o producție-marfă suplimentară in
valoare de 132 milioane lei. Cu
cele mai mari cantități de produse
livrate peste prevederi economiei
naționale se înscriu colectivele
muncitorești ale întreprinderilor
„Mecanica", de materiale izolatoare,
„Textila", de aparate de măsură și
control, Combinatul de fire sin
tetice. (Petru Necula).

ARGEȘ : Livrări suplimentare la export
Sporindu-și eforturile pentni în
deplinirea si depășirea sarcinilor
de plan. 18 întreprinderi și unități
economice din iudetul Argeș au
realizat, de la începutul anului, o
depășire a acestei producții la ex
port in valoare de 78,3 milioane
lei. Depășiri mari Ia livrările că
tre partenerii externi înregistrează

colectivele muncitorești de la Com
binatul petrochimic Pitești și în
treprinderea '„Electroargeș", care au
o bună experiență in activitatea de
înnoire și diversificare a produc
ției. de ridicare continuă a cali
tății și competitivității acesteia.
(Gheorghe Cirstea).

SUCEAVA : Inițiative muncitorești
în județul Suceava se aplică
valoroase inițiative muncitorești
pentru reducerea consumurilor spe cifice de materii prime, materiale,
combustibil și energie electrică.
Astfel, prin generalizarea în toate
unitățile economice a inițiativei
„Contul de economii al grupei sin
dicale", în perioada care a trecut
de la începutul anului și pină
acum au fost economisite 413 tone
metal, 6 230 MWh energie electri

că. 15 499 tone combustibil conven
țional, 1 265 mc lemn și altele. Cu
cele mai mari reduceri ale consu
murilor normate se înscriu oame
nii muncii de la Combinatul mi
nier din Gura Humorului, Combi
natul de prelucrare a lemnului și
întreprinderile de mașini-unelte,
de sticlărie-menaj, forestieră de
exploatare și transport, de trico
taje „Zimbrul" din Suceava, și de
la intreprinderea „Salina" din Cacica. (Sava Bejinariu).

TELEORMAN : Număr sporit de apartamente

pentru oamenii muncii
In noul centru civic și în cartie
rul „Dunării" din municipiul Ale
xandria au fost date în folosință
noi apartamente pentru oamenii
muncii. Acționind în continuare
pentru creșterea productivității
muncii pe șantiere, constructorii de
locuințe din județul Teleorman
și-au intensificat eforturile în ve
derea finalizării în această lună a
incă 150 apartamente atît în Ale

xandria. cit și in Turnu Măgurele,
Roșiori de Vede și Videle. Potrivit
programelor stabilite, zestrea locativă' a județului Teleorman se îm
bogățește în anul acesta cu 1 000
apartamente moderne și conforta
bile. construite atît in localitățile
urbane, cit și într-o serie de co
mune, cum ar fi Poeni, Purani,
Orbească. Botoroaga, Tătărăștii de
Jos și Piatra. (Stan Ștefan).

TULCEA : Producție mai mare cu consumuri reduse
Oamenii muncii din unitățile in
dustriale ale județului Tulcea în
scriu noi și importante fapte de
muncă în cronica intrecerii socia
liste. Astfel, in perioada care a
trecut din acest an, 27 de unități
economice ale județului au reali
zat o producție suplimentară care
însumează peste 220 milioane lei.
Au fost produse, peste prevederile
de plan, 1 700 tone feroaliaje. 7 000

lori ale muzicii românești”. BiancaLuigia Manoleanu — soprană, Re
mus Manoleanu — pian — 18
• Opera Română (13 18 57) :
Aida
— 17
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O,
ce zile frumoase ! — 19 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc
pe o bancă — 19
• Teatrul Mic
(14 70 81) :
Ivona,
principesa Burgundiei — 19
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Romanță tîrzie — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara”
(59 31 03,
sala Magheru) : Rîs și plîns — 18,30 ;
(sala Studio) : Maria Tănase — 19

tone cuarțită, însemnate cantități
de minereuri de fier și cuprifere,
prefabricate din beton, nave și
utilaje tehnologice. De remarcat că
acest spor de producție a fost ob
ținut în condițiile economisirii a
320 tone combustibil. 250 tone
metal. 200 tone cocs metalurgic,
precum și a unor importante can
tități de minereu si ciment. (Neculai Amihulesei).

• Teatrul Giuleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase” (sala Savoy, 15 56 78) :
Gong
*86 — 19
• Ansamblul
„Rapsodia
română”
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia izvoare
— 18
• Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) :
Toate pînzele sus — 9 ; De la Stan
și Bran la Muppets — 15
• Teatrul
„Țăndărică”
(15 23 77) :
Guliver în țara păpușilor — 15 ; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Trei
Iezi
cucuieți — 10 ; 16
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 19

l
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Pentru un sistem de garantare a securității tuturor

*

țărilor

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La
* Tbilisi,
capitala R.S.S. Gruzine,
* s-au deschis,
luni, lucrările Con"

ferinței regionale O.N.U. a organizațiilor neguvernamentale, desfășurată în cadrul campaniei mondiale pentru dezarmare și a Anului Internațional al Păcii. Alături
de reprezentanți ai organizațiilor
i neguvernamentale, la intilnire
, participă oameni de știință și
Ț personalități pe tărim obștesc din
numeroase state din Europa, S.U.A.
și Canada.
Oprirea aberantei curse a tnar-

mărilor este cauza tuturor și a
fiecăruia — a declarat la inaugu
rare. Ian Martinson, adjunctul
secretarului general al O.N.U.,
șeful departamentului pentru pro
blemele dezarmării.
S-a relevat că popoarele pot ți
trebuie să obțină ca Anul Interpațional al Păcii să intre în isnwiirii ca începutul creării
'toria omi
istem
al
unui sis'
... atotcuprinzător
____ ..____
securității internaționale, astfel
încît fiecare an ce va urma pînă
la sfîrșitul acestui secol să devină
verigi pe calea eliberării totale a
omenirii de arma nucleară.

„Este necesară unirea eforturilor
pentru stăvilirea cursei înarmărilor"

î

La Leningrad s-a desfășurat reuI niunea internațională cu tema „Anul
| Internațional al Păcii și rolul orga
nizațiilor de femei in lupta pentru
I încetarea cursei înarmărilor pe
Pămint și pentru preintimplnarea
1 militarizării Cosmosului". La acest
I forum au participat reprezentante
a 58 de organizații de femei și ale
I mișcărilor în favoarea păcii din
28 de țări semnatare ale Actului
1 final de Ia Helsinki, între care și
i România, precum și din partea a
șapte organizații internaționale.
i Pe de altă parte, participanții la
lucrările celei de-a XlV-a sesiuni
1 a Consiliului Organizației de Soli
daritate a Popoarelor Afro-Asia-,
tice. desfășurată la Moscova, au
. afirmat necesitatea unității de ac
țiune a tuturor forțelor progresiste

I
I
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ț
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BONN. - Sub devizele „Nu,
I cursei
pe Pămînt și în
I Cosmosînarmărilor
I", „Vrem să avem dreptul

\
î

ț

șl antiimperialiste de pe întreaga
planetă în favoarea păcii și secu
rității. pentru progres economic si
social. Rezoluția adoptată la în
cheierea lucrărilor subliniază im
portanta unirii eforturilor în ve
derea preîntîmpinării unui război
nuclear, pentru reglementarea pe
cale pașnică a tuturor stărilor conflictuale. Documentul sprijină ini
țiativa mișcării țărilor nealiniâte
în această direcție, apelul lansat de
conducătorii celor șase state — Ar
gentina, Grecia, India, Mexic, Sue
dia și Tanzania — privind elimi
narea pericolului unei catastrofe
nucleare, precum și recenta hotă
rire a guvernului sovietic de a pre-'
lungi moratoriul unilateral cu pri- l
vire la experiențele nucleare pină la 6 august 1986.

„Omenirea să fie eliberată
de amenințarea mijloacelor de distrugere în masă!"

*
î

*

cu toții la muncă și învățămint 1",
la Dortmund s-a deschis festivalul
tineretului progresist din R. F. Ger
mania, la care participă, alături de
tineri si cunoscuți oameni politici,
și activiști obștești din R.F.G. Zeci
de mii de tineri și tinere au sosit
în acest oraș din toate regiunile
țării pentru a-și exprima hotărîrea
de a milita pentru pace șl dezar
mare, de a face totul pentru ca
în anul 2000 omenirea să fie eli-

I

berată de arma nucleară și de alte
arme de distrugere în masă.
i
TOKIO. - în orașul Tlba s-au
desfășurat lucrările congresului
Comitetului japonez al păcii, una
dintre marile organizații antirăzboi
nice din această țară, relatează
agenția T.A.S.S. In cadrul reuniunii
s-a exprimat voința participanților
de a continua lupta pentru lichi
darea armelor de distrugere în
masă. Congresul a adoptat hotă- i
rîrea de a activiza campania de
strîngere de semnături pe Apelul LT
privind interzicerea armelor nu
cleare.

ț
ț
*

ț
la Geneva privind armele nucleare j
și cosmice se vor încheia cu rezul- ț
taie concrete.
.ului f.tâ-.l
Vorbitorul a cerut guvernului Ița-,.
Han să depună eforturi . nentru..’
tansformărea Mărit Mediterane îri- I
tr-o zonă a păcii șf pentru solutio- ț
narea problemelor conflictuale din
regiune prin mijloace exclusiv paș- I*
nice.
I

„Să fie eliminate rachetele nucleare din Europa"
ROMA. — Lutnd cuvintul la un
miting desfășurat în orașul Cata
nia, din Sicilia, secretarul general
al P. C. Italian. Alessahdro Nat ta,
, s-a pronunțat pehtru lichidarea ra-.i chetelor nucleare din Europa, lm■ potriva proiectelor de introducere a
noi arme chimice pe continentul
european și și-a exprimat speranța
că negocierile sovieto-americane de

f
*

j Acțiuni împotriva bazelor militare străine din Spania '
/ MADRID. — Noi acțiuni vin si
) marcheze voința de pace a poporuspaniol.
ieșirea țării din
i iui
....
................
’ N.A.T.O. și desființarea bazelor mii litare străine aflate pe teritoriul
l național. Peste 10 900 de persoane
‘ au participat la un marș al -păcii,
i pe o distanță de șase kilometri,
’ intre localitățile Puerto de Santa

ț
ț

ț
ț
L.

Marla ți Rota (Andaluzia), cerlnd i
retragerea țării din alianța nordatlantică și desființarea bazelor mi- \
litare americane din Spania. Mar- i
șui s-a desfășurat la chemarea organizațiilor de luptă pentru pace și *
partidelor politice de stingă din
Andaluzia.

PARIS 19 (Agerpres). — In cadrul
unei festivități, Ambasada României
la Paris a donat Bibliotecii munici
pale din localitatea Pons (departa
mentul Charente Maritime — Fran
ța) o colecție de cărți românești. La
loc de frunte se situează opere alese
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
In cuvintul său, M. Delapeyronnie,
primar și consilier general, evocind
relațiile tradiționale de prietenie româno-franceză și rolul culturii, al
literaturii pentru menținerea și în
tărirea acestora, a elogiat varietatea
lucrărilor oferite, realizarea lor gra
fică și a mulțumit călduros, in nu
mele autorităților locale, al locuito
rilor orașului, pentru posibilitatea
oferită de a cunoaște mai înde
aproape România, poporul român și
preocupările sale.

• •

Orientări
externe a Sudanului
KHARTUM (Agerpres). — Politica
externă a noului guvern sudanez se
va întemeia pe principiile Cartei
O.N.U., mișcării de nealiniere și
neamestecul in treburile interne ale
altor state, a declarat Sherif Sein
Al-Hindi, viceprim-ministru și mi
nistru de externe al Sudanului. într-un interviu acordat ziarului „Al
Sahafa", el a subliniat că Sudanul
își va respecta obligațiile ce-i revin
in cadrul Ligii Arabe, Organizației
Unității Africane și Organizației Con
ferinței Islamice. El și-a exprimat
solidaritatea cu lupta poporului pa
lestinian pentru autodeterminare și
crearea unui stat propriu, indepen
dent și a subliniat că Sudanul va
acorda ajutor și sprijin poporului pa
lestinian.

Conferință

consacrată

problemelor demografice
MADRID 19 (Agerpres). — Luni
au început la Barcelona lucrările
Conferinței internaționale pentru
problemele demografice și viitorul
orașelor, care va dura patru zile.
Inițiată sub egida Fondului Na
țiunilor Unite pentru activități in
domeniul populației, conferința va fi
consacrată examinării unor teme de
interes major ale contemporaneită
ții, și anume rata de creștere a popu
lației Terrei și ritmul deosebit de
înalt de urbanizare.
Potrivit statisticilor date publici
tății la New York de organismul
menționat al O.N.U., populația Ter
rei sporește în fiecare minut cu 156
de locuitori. într-un an cu 80 de mi
lioane, urmînd ca, la sfîrșitul aces• tui secol, sporul populației să ajungă
la 90 milioane anual.

Demonstrații antidictatoriale
In Coreea de
SEUL (Agerpres). — Demonstra
țiile studenților și tineretului din
Seul, Kwangju și alte orașe din
Coreea de Sud împotriva regimului
dictatorial continuă să ia amploare.
Sute de studenți s-au reunit in ca
drul unor mitinguri la Universitatea
din Seul și la diferite alte instituții
de învățămint superior, cu prilejul
comemorării .răscoalei antidictatoria
le din orașul Kwangju, din mai 1980,
cind forțele speciale ale poliției și
armatei regimului generalilor au
înăbușit în singe mișcarea populară,
ucigind sute de tineri neinarmați.

100 000 de vizitatori la Expoziția industrială a României
de la Beijing
BEIJING 19 (Agerpres). — La
Beijing și-a închis porțile Expo
ziția industrială a României, care
s-a bucurat de o primire deosebit
de călduroasă din partea publicu
lui chinez.
Cei peste 100 000 de vizitatori care
s-au perindat prin fața standurilor
au apreciat varietatea și calitatea
produselor prezentate de cele peste
30 de întreprinderi de comerț ex
terior din țara noastră participante.
Au fost expuse mașini-unelte cu
comandă-proaram. mașini pentru
prelucrarea lemnului și pentru in
dustria textilă, produse electronice
și electrotehnice, calculatoare, pro
duse chimice, machete de nave și
aeronave, machete de utilaje de

Reuniune internațională în sprijinul
luptei poporului namibian
VALLETTA 19 (Agerpres). —
Mihai Fabian transmite : La Centrul
mediteranean din Valletta — capi
tala Maltei — au început lucrările
Reuniunii internaționale a reprezen
tanților unor state și organizații ne
guvernamentale de solidaritate cu
lupta poporului namibian, cu acțiu
nile pe plan mondial pentru inde
pendența imediată a Namibiei.
Organizată sub auspiciile Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia, reuniu
nea a fost deschisă de ministrul
afacerilor externe al Maltei. Sceberras Trigona, care a condamnat in
tensificarea represiunii împotriva
poporului namibian de către regimul
rasist de la Pretoria.
Adresindu-se participanților,- Vinia
Ndadi, membru al C.C. al S.W.A.P.O.,

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — într-un interviu acordat
ziarului mexican ..Excelsior", oreședințele Republicii Costa Rlca,
Oscar Arias, s-a pronunțat pentru
reglementarea politică, prin nego
cieri. a situației conflictuale din
__
America Centrală. în context, el a
arătat că guvernul tării sale nu va
accepta folosirea teritoriului costa- ■
rican pentriț acțiuni dușmănoase
fată de Nicaragua.
CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager
pres). — Miniștrii adjuncti de ex
terne ai țărilor membre ale „Grupu-

CONGRES. La Sofia s-au deschis
lucrările celui de-al 35-lea Congres
al Uniunii Populare Agrare Bulga
re — relatează agenția B.T.A. Con
gresul va dezbate probleme privind
rolul, locul și răspunderea Uniunii
Populare Agrare in construirea so
cietății socialiste dezvoltate in Bul
garia in condițiile revoluției tehnico-științifice.

GUVERNUL NOII ZEELAND E a
anunțat luni că a întrerupt sine die
discuțiile preliminare, care se des
fășurau la Geneva, cu Franța asu
pra „afacerii Rainbow Warrior".
REFORMA
MONETARA
ÎN
ITALIA. Banca Italiei a publicat
date, cu privire la „noua liră", a
cărei valoare va fi de 1 000 de ori
mai mare decit a monedei actuale.

<

••

în lupta pentru înfăptuirea dezarmării

O tragică experiență. Pre‘
ocupată, pe drept cuvint, de prolife
rarea pericolului nuclear, opinia pu
blică a trecut, într-o anumită măsu
ră, cu vederea faptul că, paralel cu
acesta, umanitatea a început să fie
tot mai greu amenințată și de un alt

ar fi „Clark 1“ șl „Clark IV, cărora
le-a urmat o altă substanță cu efecte
cumplite : iperita sau „gazul de muș
tar". Folosită la început tot pe fron
tul de pe Ypres (de unde și nume
le) iperita ataca violent plămînii și
căile respiratorii, producea rapid or
birea, ataca pielea formînd răni vezicante extrem de dureroase, ce se
infectau imediat, moartea survenind
la scurt timp și in chinuri de ne
descris.
Ca urmare a celor 113 000 tone de
gaze sufocante, iritante sau vezicante folosite în timpul primului război
mondial, și-au pierdut viața, în chi
nuri groaznice sau au suferit
intoxicări grave, cu urmări dezastruoase, circa 1 300 000 de oa
meni. Sub presiunile puternicului
curent de opinie, a fost încheiat, în
1925, Protocolul de la Geneva, care
interzicea „folosirea in război a ga
zelor asfixiante, toxice și a mijloa
celor bacteriologice". Atît de puternic
a fost oprobriul opiniei publice față
de recurgerea la aceste arme încit
nici hitleriștii n-au îndrăznit să le
folosească în timpul celui de-al doi
lea război mondial.

Pericolul — in continuă
Creștere.
marea conflagra
ție mondială, o dată cu apariția armei
atomice, s-a sperat că armele chi
mice nu iși vor mai găsi locul In ar
senalul armelor moderne. In realita
te lucrurile n-au stat așa. Paralel cu
perfecționarea continuă a armei nu
cleare, s-au dezvoltat în ritm susținut
și armele chimice. Ca urmare, în ul
timele- patru decenii au fost introdu
se în arsenalele chimice ale multor
state imense cantități de substanțe

lui de la Contadora" și ai celor cinci
state centroamericane. intruniti săptămîna trecută la Ciudad de Panama,
urmează să continue discutarea pro
blemelor legate de instaurarea păcii
în America Centrală la o nouă re
uniune. ce va avea loc tot in capi
tala panameză. la 27 mai. Tn centrul
atenției dezbaterilor se află punctele
principale ale Acordului de pace
elaborat de „Grupul de la Contado
ra". asupra cărora njj s-a ajuns încă
la o înțelegere. Acestea se referă la
controlul asupra armamentelor si la
manevrele militare din America
Centrală.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT?^
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mijloc de distrugere In masă, și anu
me de armele chimice. Prin de
naturarea esenței sale profund uma
niste, chimia a fost și este folosită
pentru stabilirea unor triste recor
duri in domeniul capacității de uci
dere.
Utilizarea armelor chimice, pen
tru prima dată pe scară largă, a avut
loc in timpul primului război mon
dial. Folosirea, la 22 aprilie 1915,
de către trupele germane a clo
rului pe frontul de pe Yprea
a marcat, de fapt, inceputul răz
boiului chimic modern. Iată cum des
cria un supraviețuitor efectele aces
tui prim atac chimic : „După numai
citeva minute de la sosirea c^ei galben-verzui deasupra tranșeelor noas
tre, haosul era de nedescris. Nenumărați soldați își aruncau cu dispe
rare brațele in sus sau duceau miinile la git in căutarea unei înghiți
turi de aer respirabil. Alții se zvircoleau in agonie pe pământ, pradă
amorții tăcute- : gazul sufocant ce
se strecura insidios pină in cel mai
adăpostit colț al fortificațiilor". Re
zultatul : 15 000 de gazați ți 5 000 de
morți. Și aceasta ca urmare a folo
sirii a „numai" 180 de tone de clor.
Perioada ime’diat următoare con
semnează o adevărată escaladă în
folosirea substanțelor toxice de lup
tă. Clorului i se adaugă curînd fosgenul și difosgenul (numai 3,5 miligrame din aceste substanțe, respira
te intr-un minut, provocînd moartea
prin sufocare). Iar dacă acțiunea acestor gaze mai putea fi, intr-o mă
sură, parată prin folosirea măștilor,
n-a trecut mult timp și au devenit
operante tipuri Încă necunoscute da
substanțe toxice, capabile să' pătrun
dă prin filtrele măștilor de gaze, cum

a arătat că situația în Namibia con
tinuă să se deterioreze ca urmare
a intensificării represiunii brutale
exercitate de autoritățile rasiste
asupra populației namibiene.
Paul Lusaka, președintele Consiliului O.N.U. pentru Namibia, a condamnat manevrele autorităților sudafricane. care încearcă prin toate
mijloacele să intîrzie accesul la in
dependentă ’ al poporului namibian.
Singura cale valabilă și legală pen
tru rezolvarea acestei probleme, a
spus el. este rezoluția 435 a Consi
liului ds Securitate, adoptată in
1978. care prevede încetarea ocupă
rii Namibiei. retragerea trupelor
R.S.A. din acest, teritoriu și organi
zarea de alegeri libere, sub supra
vegherea și controlul O.N.U.

Pentru soluționarea pașnică a situației
din America Centrală

SUB SEMNUL AMULIII WnMIONAl Al PĂCII - MN AMP1III

Opinia publică internațională a
luat cunoștință cu îngrijorare de de
cizia adoptată zilele trecute de
N.A.T.O., decizie prin care reprezen
tanții țărilor membre ale alianței
nord-atlantice și-au manifestat acor
dul față de hotărirea Statelor Unite
de a relua producerea de arme chi
mice moderne, ce urmează a fi insta
late în Europa occidentală. Din rela
tările agențiilor de presă reiese că o
serie din țările membre ale alianței,
deși au subscris in principiu la ho
tărirea S.U.A., au insistat ca aceste
arme să rămină stocate pe teritoriul
Statelor Unite sau au făcut cunos
cut că nu produc, nu desfășoară si
nu intenționează să desfășoare arme
chimice.
Acest nou „episod" evidențiază și
mai mult cît de acută, de strin
gentă este necesitatea stopării înar
mărilor chimice — important obiec
tiv în cadrul general al concepți
ei și acțiunilor practice ale Româ
niei socialiste, ale tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU în domeniul
dezarmării. Așa cum sublinia pre
ședintele țării în cuvîntarea rostită
la Adunarea solemnă cu prilejul ani
versării a 65 de ani de la făurirea
Partidului Chmunist Român, „adop
tarea unui program complex de
dezarmare în centrul căruia să se
afle dezarmarea nucleară și chimică
constituie o necesitate vitală pen
tru toate popoarele lumii".

construcții și ale unor obiective
industriale realizate in cooperare
cu România, utilaje de transport,
bunuri de larg consum etc. Publicul
chinez, specialiștii au avut astfel
prilejul de a cunoaște continua
dezvoltare a industriei românești,
expoziția punind in evidență posi
bilitățile de extindere a cooperării
economice și a schimburilor, comer
ciale dintre România și China.
Prin ampla cuprindere și carac
terul său reprezentativ, Expoziția
industrială a României de la Beijing
s-a inscris ca un moment semni
ficativ pe planul schimburilor eco
nomice și comerciale românochineze.

neuroparalizante, psihochimice, toxi
ne biologice produse pe cale sintetică.
Substanțele neuroparalizante — din
tre care cele mai cunoscute sint tabunul, sarinul și somanul — au o
uriașă forță de ucidere. S-aU creat
substanțe psihochimice (hiperexcitante, depresive sau halucinogene) de
natură să genereze grave perturbări
în comportamentul psihic al trupelor
sau populației.
O nouă escaladă a înarmărilor chi
mice. au înscris eforturile pentru
crearea de „arme binare". în locul
fabricării și manipulării unor com
puși toxici atit de ucigători se ur
mărește producerea, inițial, a doi
componenți mai puțin periculoși atit
timp cit sint izolați între ei ; abia
prin amestecul lor, sub impactul
exploziei proiectilului, se formează
compusul toxic.
Se poate spune că arma chirilică a
„crescut" la umbra armei nucleare.
Atenția omenirii a fost atît de puter
nic concentrată asupra acestui cum
plit pericol, îndeosebi după explozii
le nucleare de la Hiroshima și Na
gasaki, încît aproape că s-a „trecut
cu vederea" că armele chimice ies
din nou la lumină. Procesul a fost
stimulat și de imensele progrese în
registrate în chimie, biologie și în
alte domenii, care au condus, paralel
cu aplicațiile pașnice, la dezvoltarea
continuă a acestor arme de distruge
re în masă. Nu trebuie eludat nici
faptul că arma chimică — deși sub
aspectul forței sale nimicitoare tinde
să se apropie de armamentul ato
mic — este mult mai puțin costisi
toare și poate fi construită cu mij
loace relativ simple.
Astăzi este un lucru bine cunoscut
că forța armelor atomice este atît de

Moneda va fi utilizată paralel cu
cea veche, timp de șase luni. Mă
sura de introducere a noii monede
a fost aprobată in principiu în
cursul unei reuniuni a guvern’ului
săp'tămina trecută. Cursul monedei
italiene este in prezent de aproxi
mativ 1 500 lire pentru un dolar.
CONGRESUL
PARTIDULUI
ECOLOGIST DIN R.F.G. ți-a în
cheiat lucrările la Hanovra. Participanții au adoptat platforma elec
torală a acestei formațiuni politice
pentru viitorul scrutin . legislativ
vest-german. prevăzut să se des
fășoare în anul 1987. Documentul
cere retragerea R.F.G. din N.A.T.O.
Congresul a dezbătut, de aseme. nea. problema rolului femeii in so
cietatea vest-germană.

mare încît ar putea să distrugă în
treaga civilizație umană. Dar se știe
într-o măsură mult mai restrinsă că
și folosirea pe scară masivă a arme
lor chimice s-ar solda cu efecte des
tul de asemănătoare ca amploare.
Cercetătorul vest-german H. G.
Brauch apreciază, într-un macabru
dar științific fundamentat „scenariu"
al unui război în Europa centrală,
desfășurat cu folosirea masivă a ar
melor chimice, că numărul total de
pierderi de vieți omenești s-ar ridi
ca la... 10 000 000. Doar un simplu
atac cu substanțe cu efect neuroparalizant asupra unei metropole, cu o
populație de citeva milioane, ar de
termina moartea imediată a peste
500 000 de persoane. Experții mili
tari apreciază că stocurile actuale
de arme chimice neurotoxice sint
suficiente pentru a face să dispară
orice formă de viață superioară pe
planetă.

Propuneri realiste — 5n
consens cu interesele vitale
ale popoarelor.
acestul
pericol in continuă creștere s-au in
tensificat acțiunile și luările de po
ziție îndreptate spre scoaterea defi
nitivă în afara legii a acestor arme,
spre lichidarea arsenalelor existente.
Problema încheierii unei convenții
internaționale privind interzicerea
producerii armelor chimice și dis
trugerea stocurilor existente se află
de mai mulți ani pe agenda Confe
rinței pentru dezarmare de la Gene
va. în 1984, in cadrul conferinței a
fost creat un organ de lucru special,
avind drept mandat de a pune la
punct și elabora o convenție în acest
sens. Comitetul special n-a reușit
insă să elaboreze respectivul proiect
de convenție.
După cum este cunoscut, în spiritul
poziției sale de principiu, țara noas
tră, președintele Nicolae Ceaușescu,
s-au pronunțat și se pronunță pentru
Interzicerea completă și distrugerea
totală a armelor chimice, fapt re
afirmat si cu prilejul cuvîntări'i pro
nunțate Ia Adunarea festivă consa
crată aniversării a 65 de ani de
la făurirea partidului. De-a lun
gul anilor, România a prezentat in
cadrul Conferinței de la Geneva o
serie de propuneri concrete privind
modul de declarare a stocurilor de
arme chimice existente, necesitatea
elaborării unui program de distruge
re a lor, progresiv, pe etape, cu un
calendar precis. în opinia țării noas
tre, important este acum să se treacă
.la acțiuni concrete, să se accelereze și
să se finalizeze cît mai curind nego
cierile pentru încheierea acestei
convenții.
Se cuvine amintit In acest sena
că în Declarația comună sovie-

Incursiuni militare ale R.S.A. împotriva Zambiei,
Botswanei și Zimbabwe
Forțele armate ale regimului ra
sist de la Pretoria au comis, luni,
o nouă agresiune împotriva unor
țări africane vecine, suverane și in
dependente — Zimbabwe, Botswana
și Zambia.
Potrivit agențiilor internaționale
de presă, trupe sud-africane, însoțite
de avioane și elicoptere, au bombar
dat in zorii zilei de luni zone din
apropierea capitalelor celor trei țări
— Harare, Gaberones și Lusaka.
Citind declarația generalului sudafrican Liebenberg, agenția Asso
ciated Press informează că unități
ale armatei sud-africane au fost an
gajate in operațiuni militare împo
triva unor așa-numite centre ale
luptătorilor organizației antiapartheid Congresul Național African,
situate în cele trei țări africane
vecine.
Condamnînd vehement aceste ac
țiuni criminale, președintele , Zam
biei. Kenneth Kaunda, a declarat in
cursul unei conferințe de presă că
două persoane au fost ucise și nu
meroase altele rănite în cursul rai
dului asupra unei tabere de refugiați sud-africani de lingă Lusaka,
aflată sub protecția înaltului Comi
sariat O.N.U. pentru refugiați.
Președintele Zambiei, Kenneth
Kaundaț a anunțat convocarea unei
reuniuni extraordinare a statelor

„din prima linie" in vederea exami
nării recentului atac agresiv alar
matei guvernului rasist de la Pretoria împotriva statelor africane
independente vecine — Zambia,
Botswana și Zimbabwe. Potrivit
agenției France Presse, președintele
zambian a declarat că a convenit
asupra convocării acestei reuniuni cu
șefii de stat și de guvern ai acestor
țări.
La Gaberones, președintele Botswa
nei, Quett Masire, a declarat că
agresiunea R.S.A. împotriva țărilor
africane vecine contribuie la „esca
ladarea violenței in sudul Africii,
care tinde să degenereze într-o con
fruntare brutală și lipșjtă de sens",
în urma' acestei agresiuni, o persoa
nă a fost ucisă și citeva rănite.
Intr-o conferință de presă care a
avut loc la Harare, primul ministru
Robert Mugabe a condamnat raidu
rile armatei sud-africane Împotriva
capitalelor Zambiei, Zimbabwe și
Botswanei, calificindu-le drept „poli
tică de terorism de stat". El a anun
țat că, in urma celor două explozii
care au avut Ioc la sediile de la
Harare ale Organizației Congresul
Național African, citeva persoane au
fost rănite și au fost inregistrate
pagube materiale.
(Agerpres)

OPINIA PUBLICA DIN ROMANIA CONDAMNĂ FERM
NOILE ACȚIUNI
AGRESIVE
ALE R.S.A.
9
%
Opinio publică din România a
reprobabile cu cit se adaugă altor
luat cunoștință cu vie îngrijorare
atacuri armate, săvirșite de-a
și profundă indignare de noile ac lungul anilor, și care au provoțiuni agresive ale regimului rasist
cat de fiecare dată o ripostă
de la Pretoria înpotriva unor țări
hotărîtă din partea opiniei publice
africane vecine — Zambia, B.ot- 1 mondiale, fiind condamnate de
swana și Zimbabwe, state suvera
Consiliul de Securitate și de alte
ne și independente. .Aceste acte
foruri internaționale.
teroriste demonstrează că regimul
Cerind cu hotărire să se pună
de la Pretoria continuă să perse
capăt tuturor actelor de violare a
vereze in incursiunile sale militare
independenței și suveranității sta
împotriva unor țări independente,
telor din „prima linie", opinia pu.adăugind noi piedici în calea so
blică din România își reafirmă,
luționării problemelor complexe din
in același timp, solidaritatea de
Africa australă.
plină cu popoarele prietene din
Opinia publică din România
Zambia, Botswana și Zimbabwe, cu
condamnă cu energie atacurile
lupta populației majoritare din
militare ale R.S.A., care constituie
R.S.A. pentru libertate, dreptate și
o încălcare a legalității internao viață demnă, pentru lichidarea
ționale, o flagrantă nesocotire a
politicii anacronice de apartheid și
independenței unor state mem
înlăturarea ultimelor vestigii ale
bre ale O.N.U. Noile acte acolonialismului de pe continentul
gresive ale R.S.A. sînt cu atit mai
african.

Vii proteste în întreaga lume
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, „a condam
nat ferm" raidurile forțelor afinate
ale R.S.A. împotriva Botswanei,
Zimbabwe și Zambiei. într-un co
municat dat publicității la Națiuni
le Unite și citat de agenția France
Presse, Perez de Cuellar subliniază
că atacurile agresive ale R.S.A. îm
potriva celor trei țări reprezintă „o
nouă extindere a violenței în Afri
ca australă, avîndu-și rădăcinile in
politicile cinice ale apartheidului și
discriminării rasiale, unanim con
damnate".
DELHI 19 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint oficial al guvernului
indian a condamnat acțiunile agre
sive ale regimului rasist din R.S.A.
împotriva statelor africane din „pri
ma linie". Recentele atacuri milita
re ale Pretoriei la adresa Zambiei,
Botswanei și Zimbabwe, a precizat

to-americană cele două părți au con
venit „să accelereze eforturile pen
tru încheierea unei convenții inter
naționale eficiente și verificabile" de
interzicere generală și totală a arme
lor chimice și de distrugere a stocu
rilor existente de asemenea arme.
Ca și în cazul armelor nucleare, o
reală insemnătate ar avea, desigur,
materializarea propunerilor urmă
rind crearea de zone libere de arme
chimice, în Europa și în alte părți
ale lumij. Problema interzicerii re
gionale a armelor chimice a fost abordătă pentru prima dată în Declara
ția adoptată la Praga, la 5 ianuarie
1983, la Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, ță
rile socialiste pronunțindu-se pentru
eliberarea Europei de această armă
de exterminare in masă și declarîndu-se gata să înceapă negocieri cu
alte state interesate in vederea reali
zării acestui obiectiv.
O deosebită importanță prezintă în
acest cadru Declarația-Apel, de la
sfîrșitul anului trecut, a președinte
lui Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Bulgaria, Todor Jivkov, cu
privire la realizarea in Balcani a
unei zone fără arme chimice. Ea
constituie o inițiativă realistă, pro
fund constructivă, in deplin consens
cu cerințele majore ale păcii și secu
rității în regiunea balcanică și, în
general, pe ansamblul continentului
și în întreaga lume.
După cum este cunoscut, în cursul
anului trecut, P.S.U.G. din R.D. Ger
mană și principalul partid de opozi
ție din R.F.G., Partidul Social Demo
crat, au realizat o înțelegere în legă
tură cu principalele prevederi ale
proiectului unui tratat de interzicere
a armelor chimice in centrul Europei.
Pe această bază, guvernele R.D.G. și
Cehoslovaciei s-au adresat guvernu
lui R.F.G. cu propunerea de a înce
pe negocieri pentru crearea unei
zone fără arme chimice, care să în
globeze teritoriile celor trei state.
Așa cum pe bună dreptate a evi
dențiat din nou în aceste zile tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în condițiile
internaționale actuale, atît de com
plicate și complexe, orice pas pe li
nia reducerii, opririi sau prevenirii
escaladării înarmărilor, a eliminării
din diferite regiuni a diverselor ca
tegorii de arme de exterminare in
masă, inclusiv cele chimice, nu poate
decit să aibă un efect salutar, să
deschidă calea adoptării unor măsuri
eficiente și în ce privește alte cate
gorii de asemenea arme, în primul
rind nucleare, să grăbească reali
zarea obiectivului final, dezarmarea
generală și totală.

Radu BOGDAN

purtătorul de cuvint, au drept scop
împiedicarea desfășurării viitoarei
conferințe la nivel irralt a mișcăfii
de nealiniere în capitala Republicii
Zimbabwe, Harare.
Țările membre ale mișcării ’de ne*lîniere sint solidare pe deplin cu lup
ta dreaptă a statelor africane împo
triva apartheidului.
BELGRAD 19 (Agerpres). — Ac
tele militare agresive ale trupelor
sud-africane împotriva celor trei
țări africane independente și neali
niate — Zimbabwe, Botswana ți
Zambia '— reprezintă ' cel mai fla
grant din seria de atacuri grosola
ne plănuite de R.S.A. la adresa in
tegrității și suveranității acestor sta
te, o amenințare directă la adresa
păcii și o violare deschisă a dreptu
lui internațional, îndeosebi a Cartei
O.N.U. — se arată în declarația
dată publicității de Secretariatul Fe
deral pentru Afacerile Externe al
Iugoslaviei, transmisă de agenția
Taniufe.

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres) —
Rasiștii sud-africani au săvirșit incă
o dată o gravă violare a normelor
dreptului internațional, se arată in
declarația Secretariatului Organizației
Unității Africane, dată publicității la
Addis Abeba în legătură cu agresiu
nea R.S.A. împotriva Botswanei,
Zambiei și Zimbabwe. Sub -pretextul
urmăririi combatanților Congresului
Național African, regimul de la Pre
toria a făcut din nou să curgă singele oamenilor nevinovați, se subli
niază in document în actuala si
tuație. se arată în declarație, de o
deosebită actualitate se bucură con
ferința internațională consacrată
sancțiunilor împotriva regimului ra
sist din R.S.A., care va avea loc la
Paris în perioada 16—20 iunie.
HAGA 19 (Agerpres). — Țările
membre ale C.E.E. au condamnat
raidurile agresive ale forțelor arma
te ale R.S.A. împotriva a trei țări
vecine — Zimbabwe, Botswana și
Zambia, informează agenția Asso
ciated Press.
Un purtător de cuvint al M.A.E.
al Olandei, țară care deține in ac
tualul semestru președinția Pieței
comune, a declarat, că „cei 12“ con
damnă acțiunile militare ale R.S.A.
care vizează destabilizarea situației
din țările vecine.

ALGER 19 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Algeriei a
dat publicității o declarație în care
condamnă agresiunea regimului ra
sist de la Pretoria împotriva Bot
swanei, Zimbabwe și Zambiei. în
câlcind în mod grav suveranitatea
și integritatea teritorială ale celor
trei state africane, regimul de apartheid din R.S.A. s-a manifestat
ca un asupritor al popoarelor din
Africa australă și ca un agresor in
raport cu țările din sudul conti
nentului.
LONDRA 19 (Agerpres). — Secre
tarul general al Commonwealthului,
Shridath Ramphal, a condamnat
atacurile comise de către forțele
militare sud-africane împotriva Republicii Zimbabwe, _______
Zambiei vși.
Botswanei. calificindu-le drept „acte
flagrante de război" și cerind adop
tarea de sancțiuni economice împo
triva regimului rasist de la Pretoria
— informează agenția Reuter.
WASHINGTON 19 (Agerpres). —
Purtătorul de cuvint al Casei Albe.
Larry Speakes, a calificat raidurile
aeriene ale forțelor armate ale regi
mului minoritar rasist de la Preto
ria Împotriva Botswanei, Zambiei și
Zimbabwe drept „criminale și inex
plicabile". Noi condamnăm cu vigoa
re aceste atacuri întreprinse de Re
publica Sud-Africană, a spus el.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate »e pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsflr București, Calea Grlvlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SClNTEn
40 360

