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INTILNIREA DE LUCRU DINTRE TOVARĂȘII

Sosirea 
la 

Arad
Duminică, 28 august, dimineața, 

a sosit la Arad, pentru a avea o 
întîlnire de lucru cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Kăroly Grosz, 
secretar general al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare.

La sosire, în piața centrală a 
orașului, oaspetele a fost salutat 
cu cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Un
gare și Republicii Socialiste 
România.

Un grup de pionieri a oferit 
celor doi conducători frumoase 
buchete de flori.

Imediat după sosire au început 
convorbirile între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kăroly Grosz.

COMUNICAT
cu privire la întîlnirea de lucru dintre 

tovarășii Nicolae Ceausescu si Kăroly Grosz , » » «z
Pe baza înțelegerilor convenite, 

In ziua de 28 august a.c. a avut loc 
la Arad o întîlnire de lucru între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Kăroly Grosz, secretar general al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Ungare.

La convorbiri au participat:
— Din partea română : tovarășii 

Xon Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Silviu Curti- 
ceanu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea, consilier al

secretarului general al partidului, 
al președintelui Republicii, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Mihai, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Traian Gîrba, președintele Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Traian Pop, 
ambasador, alte persoane oficiale.

— Din partea ungară : tovarășii 
Mătyăs Sziiros, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Lâszlo Major, șef de sec
ție și șeful Cancelariei C.C. al 
P.M.S.U., Imre Sockay, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.S.U., 
Păi Sziits, ambasadorul Ungariei 
în România, alte persoane oficiale;

Conducătorii celor două partide 
s-au informat asupra principalelor

preocupări actuale ale construcției 
socialiste în cele două țări. A avut 
loc un larg schimb de păreri în le
gătură cu stadiul raporturilor de 
prietenie, colaborare și bună ve
cinătate româno-ungare, precum 
și cu unele aspecte ale situației 
internaționale.

Desfășurate într-un spirit con
structiv, de lucru, convorbirile au 
pus în evidență dorința comună de 
a găsi căile pentru întărirea cola
borării între partidele și popoarele 
noastre, de a se acționa pentru de
pășirea unor probleme care s-au 
ivit în raporturile româno-ungare 
și pentru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de . prietenie și bună 
vecinătate. S-a subliniat că aceasta

corespunde intereselor popoarelor 
român și ungar, conlucrării lor ac
tive în opera de edificare a noii 
orînduiri și de ridicare a gradului 
de bunăstare și civilizație, cauzei 
socialismului și păcii. în acest ca
dru, s-a relevat importanța deose
bită a intensificării contactelor și 
a schimbului de păreri în toate 
problemele care privesc întărirea 
prieteniei 'și dezvoltarea colaboră
rii bilaterale.

S-a subliniat că potențialul eco
nomic și tehnico-științific în con
tinuă creștere al celor două țări, 
precum și rezultatele obținute în 
colaborarea' economică' feciprocă

(Continuare in pag. a Ilî-a)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
• Declarația tovarășului Nicolae Ceaușescu
• Declarația tovarășului Kăroly Grosz
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. 
-PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ 

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Dinamica dezvoltării și exigențele 
formării omului nou
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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Eficiență superioară - 
in întreaga activitate productivă!

La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
secretarul general al partidului,, tovarășul Nicolae’Ceaușescu, a subliniat 
că noiil sistem de formare a prețurilor de producție a exercitat un rol 
pozitiv în sporirea preocupărilor întreprinderilor pentru reducerea costu
rilor, că acordarea unei rentabilități suplimentare a constituit un stimu
lent pentru realizarea producției destinate exportului. Totodată, s-a re
levat că la o serie de produse — îndeosebi din metalurgie, construcția 
de mașini, energie, chimie^ industria ușoară —- costurile de producție au 
fost mai mari față de cele planificate. Avînd în vedere această situație, 
este necesar ca ministerele economice, centralele industriale și întreprin
derile, împreună cu organele financiare, bancare, de planificare și de 
prețuri, să ia măsuri ferme pentru încadrarea tuturor unităților la nive
lul planificat al cheltuielilor de fabricație pe acest an pentru asigurarea 
rentabilizării produselor.

In legătură cu exigențele actuale privind îmbunătățirea sistemului 
de formare a prețurilor prezentăm articolul de față.

în funcție de caracteristicile fiecă
rei etape a procesului construcției 
socialiste, partidul și statul nostru 
au adoptat, au perfecționat continuu 
formele și metodele de conducere și 
planificare a activității economice și 
sociale. Una din transformările revo
luționare, fundamentale, în acest do
meniu a constituit-o elaborarea și 
aplicarea, din martie 1978, a unui 
nou mecanism economico-financiar, 
menit să asigure condiții pentru tre
cerea la autogestiunea și autofinan
țarea unităților economice.

Firește, o componentă esențială a 
mecanismului economico-financiar o 
reprezintă sistemul de prețuri. în 
acest context, în vederea aplicării cu 
fermitate a principiilor autoconduce- 
rii, autogestiunii economico-financia- 
re și autofinanțării este necesar ca 
sistemul de prețuri să asigure măsu
rarea cu cit mai mare exactitate a 
cheltuielilor și veniturilor unităților 
economice, a eforturilor reale — ma
teriale și financiare — ale acestora 
pentru realizarea producției, îndeo
sebi a celei destinate exportului, asi-

gurîndu-se înfăptuirea riguroasă a 
principiilor echității economice și 
stimulării materiale a oamenilor 
muncii in funcție de rezultatele ob
ținute in activitatea productivă.

Perfecționarea sistemului de pre
țuri a constituit și constituie 
o preocupare consecventă a parti
dului și statului nostru. Astfel, 
pe baza propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 28—29 martie 
a.c. a dezbătut și aprobat noile mă
suri de perfecționare a sistemului de 
prețuri, care, in ansamblul lor, oglin
desc gîndirea științifică, profund no
vatoare, revoluționară a secretarului 
general al partidului. Aceste măsuri 
au fost instituționalizate juridic de 
către Marea Adunare Națională prin 
Legea privind perfecționarea meca
nismului economico-financiar prin 
îmbunătățirea sistemului de formare 
a prețurilor. în acest sens, în expune
rea la ședința comună a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Național al Agri

culturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se acționeze cu fermitate 
pentru aplicarea corespunzătoare în 
viață a măsurilor de perfecționare 
a sistemului de formare a prețurilor.

Trebuie precizat de la început că 
noile măsuri de îmbunătățire a for
mării prețurilor privesc prețurile 
producătorilor, ale unităților din sec
torul de stat, prețurile și tarifele pe 
care le primesc întreprinderile in
dustriale, agricole și de prestări de 
servicii pentru produsele sau servi
ciile realizate.

Care sînt principalele îmbunătățiri 
aduse prin măsurile amintite ? Care 
este rațiunea lor ? Ce exigențe pre
supune aplicarea măsurilor stabilite T

Un principiu esențial avut în ve
dere a fost acela al formării prețu
rilor și tarifelor pe baza costurilor 
planificate, care constituie limite ma
xime ce nu pot fi depășite. Pînă în 
prezent, la stabilirea prețurilor și ta
rifelor se luau în considerare așa- 
numitele costuri analizate critic, de
terminate după diferite metode, mai 
mult sau mai puțin exacte. Exista, 
firește, un plan al costurilor, dar nu 
se realiza o legătură directă, necesa
ră între costul planificat și preț sau 
tarif, nu se urmăreau cu strictețe 
planificarea riguroasă a costurilor și 
reflectarea acestora în prețuri, în 
eficiența producției. Or, legarea pre
țurilor și tarifelor de costurile pla
nificate, de costurile normate, de 
costurile strict necesare reprezintă 
o legitate economică, o cerință strin
gentă în etapa .actuală a dezvoltării 
intensive, eficiente a economiei na
ționale. Nu poate exista un sistem 
de prețuri și tarife fundamentat, pa
(ContinuVre în pag. a V-a)
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MUREȘ : Suplimentar — 
produse utile economiei 

naționale
Mobilizîndu-se exemplar pen

tru a transpune în viață 
indicațiile și orientările date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan la fiecare 
sortiment, oamenii muncii din 
industria județului Mureș au 
obținut rezultate deosebite în 
realizarea producției fizice. 
Astfel, ca urmare a aplicării 
unor valoroase inițiative mun
citorești și transpunerii opera
tive în viață a măsurilor de or
ganizare și modernizare supe
rioară a producției, in perioada 
care a trecut din acest an au 
fost realizate, in plus față de 
sarcinile de plan, produse elec
tronice și de mecanică fină în 
valoare de 60.1 milioane lei, 
42 377 tone îngrășăminte chimice 
cu un ridicat conținut de azot, 
fosfor și potasiu, 17 910 tone a- 
nțoniac de sinteză, 1 456 mc pre
fabricate din beton armat, 3 297 
mc cherestea, 30 200 mp plăci 
aglomerate din lemn, ceramică 
de menaj și alte produse utile 
economiei naționale. De remar
cat că aceste sporuri de produc
ție au fost obținute. în cea mai 
mare parte, prin creșterea ac
centuată a productivității mun
cii. (Corespondentul „Scînteii").

BUZĂU : Petrol și gaze 
naturale extrase 

peste plan
Angajați cu toate forțele fn 

ampla întrecere socialistă, oa
menii muncii de la Schela de 
producție petrolieră Berea, pre- 
zențl la datorie, au obținut noi 
și importante succese, despre 
care ne-a vorbit inginerul Flo- 
rea Matei, directorul schelei : 
„In aceste zile am reușit să 
extragem suplimentar peste 100 
tone țiței și 600 000 Nmc gaze1 
naturale. Prin asigurarea func
ționării fiecărei sonde la para
metrii superiori, pină la 31 au
gust vom depăși producția <.e 
gaze cu peste 19 milioane Nmc. 
De asemenea, brigada de la 
Bărbuncești a pre’.ua. de la sche
la de foraj și a pus in funcț’une 
— cu 10 zile mai devreme — 
două noi sonde de mare produc
tivitate. La alte două sonde, de 
pe structura Grindu producția 
zilnică de țiței a sporit cu a- 
proape o tonă". (Corespondentul 
„Scînteii").'

BRAȘOV : Livrări 
in avans la export

Colectivul întreprinderii de 
stofe CARPATEX din Brașov a , 
finalizat cu o lună mai devre
me o comandă de țesături fine 
pentru una din cele mai. presti
gioase firme străine. Su cesul 
tcxtil stelor brașovene se expli
că prin folosirea mai deplină a 
capa-ităților de producție și a 
timpului de lucru, urmarea 
unei organizări i-eproșabile a 
lucrului și a intreținnrii mași
nilor și utilajelor. Un factor 
importapt l-a constituit reduce
rea timpului de staționare a 
mașinilor, prin pregătirea anti
cipată a reparațiilor. (Corespon
dentul „Scînteii").

TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
de participant la adunarea 

cetățenească din comuna Agrij, 
județul Sălaj

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România,

Noi. locuitorii tineri și virstnici ai comunei Agrij, județul Sălaj, 
constituiți in adunare cetățenească, folosim și acest prilej pentru 
a da expresie sentimentelor noastre de nemărginită dragoste, înaltă 
prețuire și caldă recunoștință față de dumneavoastră, ilustrul con
ducător al partidului și statului nostru, patriotul înflăcărat, 
proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, căruia îi 
datorăm nemijlocit tot ceea ce s-a înălțat demn și durabil pe aceste 
străvechi meleaguri românești ale Sălajului, in anii de luminoasă 
epopee ai „Epocii Nicolae Ceaușescu".

Sub semnul celei mai nobile datorii de onoare, de suflet și de 
conștiință, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că nu vom uita niciodată, asemenea tuturor fiilor țării, 
imensa deschidere politică, revoluționară, imprimată de dumnea
voastră după Congresul al IX-lea al partidului, prin care ne-ați 
redat, luminos și plenar, sentimentul istoriei patriei, conștiința 
demnității naționale, dreptul de a rosti răspicat și netrunchiat 
adevărul despre trecutul nostru multimilenar. Sintem pe deplin 
conștienți că dacă am dobindit încrederea reală, legitimă, în pro
priile noastre forțe, în unitatea de monolit a poporului in jurul 
partidului, al secretarului său general, se datorește dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, ctitorul strălucit 
al României moderne, care ați dat valoare de Epocă istorică celor 
23 de ani de muncă și construcție pașnică, revoluționară, a poporului roman.

Uimare a sprijinului nem'j'ocit acordat, a investițiilor alocate, 
s-au schimbat din temelii, intru demnitate și bunăstare, condițiile 
de muncă și viață ale tuturor celor 2 490 locuitori ai comunei 
Agrij, care are în componența sa satele Agrij, Trezneă, Răstolțu- 
Deșert și Bozna. a căror înfățișare poartă astăzi pecetea muncii 
înfrățite, însemnele bunăstării și fericirii.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că 
valoarea fondurilor fixe ale celor două unități cooperatiste de pe 
raza comunei a crescut, față de 1968, cu peste 4,6 milioane lei, iar 
suprafața agricolă a sporit cu 270 hectare, cea arabilă cu 193 hec
tare, pășunile și finețele naturale cu 400 hectare. Urmare a dotării 
cu o bază tehnico-materială modernă, producțiile agricole vegetale 
și animaliere au sporit, an de an. Astfel, la griu, producția medie 
a crescut cu 620 kg la hectar, față de 1968, la porumb cu aproape 
1 800 kg la hectar, la legume cu 4 000 kg Ia hectar, efectivele de 
animale au crescut cu peste 700 capete bovine și aproape 500 capete 
porcine.

Am dezvoltat unități de mică industrie, care în acest an vor 
realiza o producție-marfă de peste 2,8 milioane lei, și rețeaua de 
prestări servicii, a cărei activitate^ pe 1988, se concretizează intr-o 
valoare de peste 900 mii lei. Concludent pentru grija generoasă 
pe care o manifestați față de destinul fiilor patriei este și faptul 
că volumul desfacerilor de mărfuri a crescut, in acești ani, cu 67 
la sută, au fost construite spații comerciale, cămine culturale, gră
dinițe, o sală de gimnastică, brutărie, dispensar, un bloc de locuințe 
și aproape 200 case noi.
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zootehnia - locul de muncă al celor mai buni, de afirmare 
a priceperii si răspunderii specialiștilor si cadrelor de conducere

| EXPORTUL - RITMIC, INTEGRAL !
;; Vi v j .

Calitatea - argumentul decisiv
Sectorul zootehnic al cooperativei 

agricole de producție, din comuna 
Groși — județul Maramureș se află, 
de cițiva ani. in plină ascensiune, 
ocupind consecvent locuri de frunte 
intre unitățile agricole cu profil ase
mănător. în anul trecut, de exem
plu. pe lingă realizarea efectivelor 
prevăzute, s-a reușit să se obțină o 
producție medie de lapte de la fie
care vacă furajată, de 4 400 litri. Pe 
această bază, veniturile bănești rea
lizate din sectorul zootehnic s-au 
ridicat la peste 6.2 milioane lei. cu 
mult peste prevederile planului.

Cum au reușit cooperatorii, ca
drele de conducere, sâ obțină aces
te rezultate 7 loan Brindușe. secre
tarul organizației de partid de la 
ferma zootehnică, s-a referit la un 
aspect esențial.

— Creșterea răspunderii fiecăruia 
față de bunul obștesc — ne preci
zează interlocutorul — este obiecti
vul principal spre care se concen
trează munca politico-educativă des
fășurată sub îndrumarea comitetului 
comunal de partid. Formele folosi
te sint multiple, toate avind la bază 
munca directă cu oamenii, cu fie
care îngrijitoare in parte. Putem a- 
firma — și rezultatele stau mărturie 
— că în sectorul zootehnic al uni
tății noastre lucrează cei mai buni 
oameni din sat. Ba mai mult, atunci 
cind se ivește un loc liber în zoo
tehnie. acesta este ocupat prin con
curs. în intreaga activitate politico- 
educativă pe care o desfășurăm in 
rindul celor ce lucrează in zooteh
nie avem in vedere stimularea spi
ritului de Întrecere, ridicarea nive
lului de cunoștințe politice și pro
fesionale. menținerea ordinii și cu
rățeniei.

Ioan Horie. președintele coopera
tivei. om cu experiență și plin de 
inițiativă, ne spunea : ..Mai întii 
ne-am îngrijit să creăm animalelor 
condiții de adăpostire cit mai bune, 
în 1962. sectorul zootehnic număra 
25 de animale, pentru care am făcut 
un adăpost, ulterior modernizat pen
tru a ușura munca îngrijitoarelor.

RECOLTAREA CULTURILOR DE TOAMNA A ÎNCEPUT!

Pregătirea tuturor utilajelor 
trebuie grabnic încheiată!

în toate județele din sudul țării se 
recoltează din plin floarea-soarelui, 
iar in citeva a inceput culesul po
rumbului. Căldurile puternice din a- 
ceastă vară au grăbit momentul re
coltării și la celelalte culturi, devan- 
sind și pregătirile pentru semănat. 
Faptul că in această săptămină aria 
recoltării se va extinde pune cu și 
mai multă insistentă problema func
ționării la intreaga capacitate a tu
turor mașinilor și utilajelor de re
coltare.

De la Direcția generală a mecani
zării din Ministerul Agriculturii 
aflăm că toate combinele pentru re
coltarea florii-soarelui și a cartofilor 
sint reparate, iar cele pentru sfecla 
de zahăr, din 497 mal sint de pre
gătit 80. Restante mari pentru pe
rioada în care ne aflăm se înregis
trează însă la combinele autopropul
sate de recoltat porumb C6 P — 1 370 
din cele 5 470 programate să fie re
parate. Problema este cu atît mai 
serioasă cu cit. in programul cam
paniei de toamnă, pornindu-se de la 
forța de muncă existentă in fiecare 
zonă a țării, se prevede ca cea Mai 
mare parte din suprafața cultivată 
cu porumb să se recolteze mecanizat. 
Or. neutilizarea unui însemnat nu
măr de utilaje ar fi de natură sâ 
diminueze viteza zilnică de recoltare, 
să prelungească, in final, perioada 
de strîngere a recoltei. Printre ju
dețele cu ponderea cea mai mare la 
recoltarea porumbului cu combinele 
se numără Timișul — 105 227 hecta
re. Constanta — 97 338 hectare. Te
leormanul — 71 402 hectare ș.a. Am 
dat aceste cifre pentru că tot în a- 
ceste județe se localizează și cele 
mai mari restante la repararea com
binelor pentru porumb. De ce aceste 
utilaje, care funcționează cel mult

MEHEDINȚI : Efecte 
ale modernizării 

producției
In județul Mehedinți există 

un mare număr de unități con
sumatoare de metal : întreprin
derea de vagoane, întreprinde
rea de construcții navale și pre
lucrări la cald. întreprinderea 
metalurgică, întreprinderea me
canică de armături și pompe, 
Șantierul naval din Orșova. Fa
brica de aparate de măsură șl 
control ș.a. în toate aceste uni
tăți. o atenție deosebită se a- 
cordă — pe baza unui program 
de măsuri — reducerii consu
mului pe fiecare produs in 
parte, prin modernizarea și în
noirea continuă a producției. 
Numai în perioada care a tre
cut din acest an au fost con
cepute și aplicate 125 soluții 
tehnice șt au fost asimilate in 
fabricație 32 produse noi cu ca
racteristici tehnice și funcțio
nale suoerioare. Din economia 
de metal obținută ->ină acum pe 
aceste căi in unitățile amintite 
se pot realiza 84 vagoane marfă 
echivalente pe 4 osii de diferite 
tinuri. (Virgiliu Tătarul.

Dar a venit vremea cind adăpostu
rile existente nu erau încăpătoare, 
așa că ne-am propus să construim 
un grajd cu forțe proprii, care ne-a 
costat doar jumătate din suma în
scrisă in deviz. în anul-următor. am 
început construirea unui alt grajd 
modern, lucrarea fiind executată de 
o cooperativă specializată. Dar pe 
lingă faptul că treaba a durat doi 

0 experiență care 
demonstrează performanțele 

Brunei de Maramureș
ani (fată de numai unul ca atunci 
cind a fost făcut in regie proprie), 
grajdul ne-a costat și de trei, ori 
mai mult. Ne-a fost învățătură de 
minte. In ultimul timp adăposturile 
ni le facem noi, folosind meșterji 
din comună si forța de muncă pro
prie. Numai așa am putut să con
struim maternitatea, lăptăria și fi- 
narele. Deosebit de folositoare sint 
finarele. Banii investiți pentru ase
menea amenajări sint recuperați in 
patru-cinci ani datorită evitării de
precierii nutrețurilor și păstrării 
nealterate a calității furajelor".

Prin tradiție, pe meleagurile Ma
ramureșului sint crescute taurine 
din rasa brună. în condiții identice 
de întreținere și furajare nici o altă 
rasă de import nu poate produce 
mai mult lapte și nici nu poate fi 

două luni pe ah. n-au fost reparate 
pină acum 7

Principala cauză o constituie lipsa 
unor piese de schimb de strictă ne
cesitate, ce s-a prelungit pină in 
preajma recoltării. Cităm dintr-un 
telex (nr. 107662 din 18 august) a- 
dresat de Direcția mecanizării din 
Ministerul Agriculturii Centralei in
dustriale pentru tractoare, autocami
oane și mașini agricole din Brasov : 
„Nelivrarea cămășilor de cilindru 
pentru motoarele care echipează 
combina C 6 P periclitează punerea 
în funcțiune a acestor utilaje și. im
plicit, recoltarea la timp și fără pier
deri a porumbului. Insistăm să dis
puneți luarea măsurilor necesare 
pentru a se asigura în cel mai scurt 
timp livrarea cilindrilor de motor 
pentru C 6 P conform contractelor și 
graficelor de livrări". Dar ceea ce 
nu s-a făcut in 10 luni de cind a în
ceput campania de reparații, evi
dent. nu s-a putut rezolva în numai 
10 zile. Așa că reperul respectiv 
continuă să Se mențină pe lista res
tanțelor. Intervenții similare s-au fă
cut și pentru pistoane, curele de 
transmisie ș.a.

La direcția de resort din Ministe
rul Agriculturii a fost întocmită o 
lungă listă cu reperele absolut ne
cesare pentru repararea combinelor. 
Modul cum au decurs livrările de la 
începutul anului dovedește lipsa de 
răspundere cu care au fost privite 
contractele de către numeroase uni
tăți furnizoare. Din nouă tipuri de 
piese de la cutia de viteze, contrac
tate și urmărite în mod special de 
Direcția generală pentru aprovizio
nare tehnlco-materială din Ministe
rul Agriculturii. întreprinderea me
canică din Sf. Gheorghe a livrat in
tegral un singur reper ; întreprinde
rea ..Semănătoarea" — din 8 repere 
a livrat pentru unul întreaga canti
tate de piese, pentru patru — intre 
35 și 80 la sută din numărul pieșelor 
contractate. Iar 3 repere n-au fost 
deloc asigurate. Printre unitățile fur
nizoare ce se înscriu cu restante la 
asigurarea pieselor ce se uzează mai 
repede Si de care este mare nevoie 
și in timpul exploatării combinelor 
se numără întreprinderea mecanică 
Oradea. Care a livrat numai 2 018 
cuțite din 11 200. întreprinderea „In
dependența" din Sibiu si întreprin

BOTOȘANI ;

Recuperarea materialelor refolosibile
în județul Botoșani, prin măsu

rile politico-organizatorice șl teh- 
nico-economice aplicate cu con
secvență de organizațiile de masă 
și obștești, precum și de consiliile 
oamenilor muncii, activitatea de 
recuperare a materialelor refolosi
bile a ciștlgat in amploare. Printre 
altele, au fost recuperate peste 
sarcinile de plan 1 300 tone oțel, 
1 370 tone fontă, 21 tone alamă, 
34 tone aluminiu, 1 000 tone sticlă, 
64 tone cauciuc, plumb, zinc etc. 
între unitățile fruntașe în recu
perarea materialelor refolosibile se 
numără fabrica de izolatoare elec
trice din sticlă, întreprinderea de 

crescută cu cheltuieli mai reduse ca 
rasa Brună de Maramureș. întrucit 
ea este adaptată cel mai bine con
dițiilor de climă și de furajare spe
cifice zonelor muntoase și deluroa
se din țara noastră. ..Cu flecare an 
ne-am străduit să obținem perfor
manțele de care este capabilă aceas
tă rasă — ne preciza Anton Rohian, 
șeful fermei zootehnice. în acest

sens am reușit să avem 250 de ani
male cuprinse in controlul produc
ției de lapte al Oficiului județean 
de reproducție și selecție a anima
lelor. O contribuție esențială are 
activitatea plină de răspundere a ca
drelor sanitar-veterinare. concretiza
tă. mai cu seamă in realizarea in 
mod constant a unei natalități de 
peste 85 la sută și eradicarea orică
ror boli infectocontagioase și. impli
cit, in eliminarea pierderilor, de 
orice fel".

Toate aceste elemente nu pot fi 
puse deplin in valoare decit printr-o 
furajare corespunzătoare â animale
lor. Terenurile cooperativei nu di
feră față de cele ale majorității uni
tăților agricole din zona de deal a 
județului. Multă vreme cooperativa 
nu a avut nici măcar un hectar de 
pășune. La aceste aspecte s-a 

derea mecanică Cugir rămase în 
urmă cu livrările la toate tipurile de 
lanțuri. întreprinderea de scule, sub- 
ansamble si agregate din Rădăuți 
ș.a. Să fii in situația să astenți asi
gurarea pieselor la sfîrșitul lunii au
gust cind. potrivit programului, com
binele urmau să fie gata reoarate. 
este cu totul inadmisibil. Reglemen
tările legale in vigoare nu lasă loc 
la interpretări in această privință. 
Dacă o unitate furnizoare nu-și 
indeplinește obligațiile contractua
le este de datoria centralei de 
resort să intervină pentru a o 
determina să-și respecte contrac
tul, să o ajute dacă nu dis
pune de condițiile necesare.

Discuțiile purtate cu factori de 
răspundere din Ministerul Agricul
turii au evidențiat și un alt aspect : 
faptul că cea mai mare parte a com
binelor de acest tip se află la a doua 
sau a treia campanie, ceea ce nu 
justifică numărul mare de utilaje ce 
trebuie reparate, intervențiile la 
motor, cererile mari de piese la 
unele repere. Aceasta este de natură 
să intărească cerința ca in fiecare 
secție de mecanizare să se manifeste 
maximă grijă în exploatarea corectă 
a acestor utilaje deosebit de com
plexe și în efectuarea la timp a în
treținerilor periodice de care depin
de prelungirea duratei de funcțio
nare.

Toate aceste aspecte legate de asi
gurarea pieselor de schimb au făcut 
obiectul unei analize cu participarea 
reprezentanților unităților furnizoare 
și ai Ministerului Agriculturii. Deși 
tîrzie, avind în vedere momentul in 
care ne aflăm, acțiunea poate fi 
considerată cu adevărat utilă în 
măsura in care se vor soluționa cu 
operativitate toate problemele, ast
fel incit in această campanie întreg 
parcul de mașini să fie folosit la ca
pacitate maximă. Recolta trebuie 
strinsă la timp și fără nici o pier
dere. iar îndeplinirea acestei sarcini 
de cea mai mare importantă pentru 
economia națională este obligatorie 
și pentru furnizorii de piese de 
schimb.

Lucian CIUBOTARU 

confecții integrata de în Botoșani, 
întreprinderea de sticlărie și por
țelan Dorohoi, filatura din Flă- 
minzi, întreprinderea de rețele 
electrice, trustul S.M.A., între
prinderea de Industrializare a lem
nului. Pentru a diversifica posibi
litățile de colectare de la gospodă
riile populației, întreprinderea ju
dețeană de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile a 
luat recent măsura Înființării ă 
Încă 40 centre de colectare, asigu- 
rind totodată citeva mii de reci
pient și micrOconteinere Ia toate 
asociațiile de locatari. (Eugen 
Hrtișcă).

referit și Eugen Cîmpeânu. ingine- 
rul-șef al cooperativei : ..Da, nu am 
avut pășune, dar din 1982. la iniția
tiva comitetului comunal de partid, 
am amenajat o pășune cultivată pe 
22 de hectare, pe un teren pe care 
nu creștea. decît pipirigul. Suprafața 
respectivă a fost în prealabil nive
lată și desecată. Aici am semănat 
lolium în amestec cu trifoi, pășunea 
fiind destinată numai animalelor ti
nere. Pentru hrana vacilor ne-am 
orientat spre producerea și asigura
rea unei abundente de nutrețuri care 
să fie administrate atît ca fin. cît și 
ca masă-verde. In timpul iernii, in 
rația animalelor asigurăm cel puțin 
II unități nutritive. Precizez că in 
unitatea noastră au sporit cantitățile 
de trifoi pe care-1 conservăm cu 

• precădere sub formă de siloz. Pro
ducția de trifoi a crescut de Ia 20 
tone la hectar, in urmă cu 6 ani. la 
40 tone in prezent, in principal da
torită fertilizării culturii cu îngrășă
minte naturale".

Cum spuneam la început, activita
tea din sectorul zootehnic de la 
C.A.P. Groși a devenit rentabilă. 
Este semnificativ faptul că anul tre
cut valoarea producției globale din 
zootehnie a fost dublă față de cea 
realizată cu cinci ani în urmă. In 
acest interval de timp efectivele au 
sporit de la 695 la 851 de bovine.

Am evidențiat citeva din conclu
ziile reliefate de un recent schimb 
de experiență organizat la C.A.P. 
Groși de secția de propagandă a co
mitetului județean de partid, schimb 
de experiență ce s-a constituit în- 
tr-o lecție vie. practică, despre felul 
în care trebuie procedat pentru creș
terea producției animaliere, demon- 
strindu-se în acest sens că acolo 
unde se muncește cu responsabilita
te. cu tragere de inimă, rezultatele 
nu intirzie să se arate.

Gheorghe PARJA 
corespondentul „Scinteii"

Imogine de Io Întreprinderea de aparate de măsură și control din Vaslui Foto : S. Cristian

Rezultate 
necesare

Realizat în forme specifice, perfec
ționat progresiv, sistemul de . retri
buire m acord global se aplică in 
economia națională de cinci ani. In 
acest interval s-au acumulat expe
riențe bune, avantajele acestei for
me superioare de organizare și re
tribuire a muncii materializîndu-se 
în sporuri mai accentuate ale pro
ducției și productivității muncii, in 
reducerea consumurilor și a costuri
lor, intr-o legătură mai strinsă a. 
veniturilor fiecărui om al muncii cu 
rezultatele de ansamblu ale unității.

Așâ cum a dovedit-o realitatea din 
întreprinderi, principala problemă ce 
trebuie rezolvată pentru respectarea 
literei și a spiritului reglementărilor 
legale are un caracter organizatoric 
prin excelență, și anume cunoașterea 
clară a sarcinilor concrete de produc
ție, pornind de la nivelul întreprin
derii pină Ia fiecare echipă și loc 
de muncă in parte. Este un fapt de 
multă vreme demonstrat că rezulta
tele sînt mai bune atunci cind un 
muncitor știe exact ce are de făcut 
în cele opt ore de muncă, atunci cind 
veniturile sînt determinate în func
ție de cit și cum a muncit el și echi
pa din care face parte. Cu toate 
acestea, în diferite întreprinderi; 
dintr-o greșită înțelegere a echității 
sau, poate, din comoditate, se pre
feră formele organizatorice... prea 
globale, in care sarcinile de produc
ție sc stabilesc doar pc secții și ate
liere, fără a se cunoaște, practic, re 
și cit anume a lucrat flecare echipă, 
care este contribuția fiecărui mun
citor la realizările secției. Se ajunge 
astfel la o nedorită nivelare a veni
turilor, cu efecte păgubitoare pentru 
rezultatele generale ale unității. In 
asemenea situații, conducerile între
prinderilor afirmă că o evidentă mai 
Strictă, mai exactă ar implica un 
consum de muncă nejustificat de 
mare. Realitatea dovedește însă că 
o organizare bine pusă la punct — 
care utilizează eficient și facilitățile 
oferite de tehnica modernă de calcul 
— înlătură impedimentele legate de 
o evidență precisă a contribuției fie
cărui om al muncii la rezultatele 
secției și ale întreprinderii, cu efec
te dintre cele mai bune tocmai asu
pra acestor rezultate. Iată în acest 
sens formula de organizare a mun
cii in acord global aplicată la între-

O caracteristică esențială a produ
selor realizate de colectivul între
prinderii „Integrata" de in din Zalău 
o constituie diversitatea. De aici și 
permanenta nevoie de căutare, crea
tivitate, originalitate, pentru realiza
rea unor produse noi, competitive. 
Cu toate că unitatea este foarte tî- 
nără, produsele executate aici au 
reușit să se impună repede pe pia
ța externă, ponderea țesăturilor des
tinate- exportului ajungind in pre
zent la 42 la sută din totalul pro
ducției. Cum este practic organiza
tă și se derulează activitatea de ex
port în această tînără unitate din 
județul Sălaj 7 înainte de toate tre
buie spus că planul la export direct 
pe șapte luni a fost realizat in pro
porție de 126.3 Ia sută, iar exportul 
indirect — 144 la sută. Principalele 
căi prin care s-au obținut aceste 
remarcabile realizări la export sînt 
cele obișnuite : asigurarea din timp 
cu contracte și comenzi, lansarea în 
fabricație a unor produse de înalt 
nivel calitativ și căutate pe piața 
externă, promovarea consecventă a 
progresului tehnic, specializarea u- 
nor linii de fabricație și multă in
vestiție de talent, creativitate, fante
zie.

— Atît pe piața externă, citași cea 
internă, spre exemplu, se cer țesă
turi cu șifonare permanentă, ne spu
nea ing. Gavril Gavriș, șeful atelie
rului de creație. Așa este acum 
moda. De aceea, pentru a ieși masiv 
pe piață cu asemenea țesături tre
buia realizată o tehnologie in vede
rea obținerii efectului de șifonare 
permanentă. Ei bine, prin autocio- 
tare au fost realizate niște dispozi
tive speciale care dau rezultate ex
celente. La această oră noi reușim 
să producem la scară industriala 
respectivul tip de țesături.

Autorii acestor dispozitive sint 
maistrul loan Tiba și meșterii din 
subordine, cel care de fapt au trans
format toate mașinile de vopsit ji- 
gher, aducind îmbunătățiri sistemu- 

concludente și perfecționări 
în aplicarea acordului global

La întreprinderea „Electromotor" Timișoara

prinderea „Electromotor" din Timi
șoara.

Din totalul celor 3 400 muncitori 
direct productivi, mal bine de Ju
mătate sint retribuiți în acord indi
vidual, iar ceilalți in acord colectiv, 
pe echipe. S-a pornit de la o normare 
precisă, pentru fiecare produs și 
operație tehnologică în parte. Nor
mele de muncă și tarifele de mano
peră directă sînt stabilite anual și 
aprobate de consiliul oamenilor mun
cii pentru toate produsele care sint 
In fabricație. Iar acestea nu sint toc
mai puține. Iată, de exemplu, in luna 
august, numai la două din cele 17 
secții de bază se realizează 593 sorto- 
tipodimensiuni de motoare electrice, 
flecare dintre acestea necesitînd, evi
dent, zeci și zeci de operații tehno
logice. Toate datele privind norma
rea muncii — numărul lor. fiind de 
ordinul zecilor de mii — sînt înma
gazinate în memoria calculatorului 
electronic, in fiecare secție cunoscin- 
du-se normele care privesc lucrările 
efectuate. Aceasta permite tuturor 
oamenilor muncii să cunoască mo
dul In care își îndeplinesc sarcinile. 
De altfel, la sfîrșitul fiecărei luni se 
calculează irt secții rezultatele mun
citorilor direct productivi — înainte 
de a se aplica criteriile șl condițiile 
specifice.

Dar cum este realizată concret evi
dența necesară în acest scop 7 „Fo
losim intens posibilitățile calculato
rului electronic, ne spune economista 
Luciana Voștinar, șefa serviciului 
personal-invățămint-retribuire. Tre
buie precizat că sistemul de progra
me a fost în așa fel conceput, incit 
la o singură introducere de date ob
ținem cit mai multe situații de care 
avem nevoie intr-un domeniu sau al
tul. Astfel, datele privind producția 
realizată în secție sînt transmise, 
după controlul final de calitate, fo
losind terminalele existente la fie
care linie tehnologică. Deoarece fișa 
de urmărire a produsului cuprinde șl 
numărul de marcă a] executantului 
fiecărei operații tehnologice — in
clusiv cele de control interfazic —

La întreprinderea 
„Integrata" de in din Zalău

lui de antrenare a acestora. In a- 
cest fel s-a putut implementa teh
nologia de tipizare a articolelor prin 
menținerea urzelii și modificarea 
contexturi!. Totodată, pentru că ma
joritatea cerințelor actuale și de 
perspectivă merg pe contexturi com
plicate și carouri trebuiau obținute 
desene in conformitate cu acea’stă 
tendință. Realizate în atelierul de 
creație, desenele urmau să fie apli
cate in producție, fapt care a nece
sitat transformarea mașinilor de țe
sut AB 2 x 1 în mașini de țesut 4 x 1. 
Părea dificil, și așa a și fost. Dar 
pină la urmă s-a realizat acest lu
cru. ceea ce a făcut posibilă orga
nizarea a trei zone specializate în 
producția de export. Concomitent, 
atelierul de creație contexturi, în 
care își desfășoară activitatea artiști 
plastici de real talent, cum ar fi 
Gheorghe Ilea. Radu Pulbere sau 
Vasile Morar, se preocupă intens de 
diversificarea desenelor, venind eu 
idei originale. Numai. în acest an au 
fost promovate — cu succes de piață 
— 20 desene noi, in peste 150 poziții 
coloristice pentru produsele destina
te exportului direct și 70 de desene, 
in 350 poziții coloristice pentru cele 
destinate exportului indirect. Strînsa 
conlucrare dintre designeri și com
partimentele productive asigură fle
xibilitate procesului tehnologic. în
treprinderea venind adeseori in. în- 
timpinarea cererilor partenerilor ex
terni cu produse care se contractea
ză Imediat.

— Prezentînd o bogată colecție de 
desene și poziții coloristice a fost 
posibil ca acțiunea de contractare a 
produselor destinate exportului 
direct să o încheiem în aprilie — 

realizăm Concomitent: raportul zilnic 
de producție, fișa de istorie a cali
tății pe produse, precum și Înregis
trări in fișele personale de retribui
re ale fiecărui muncitor direct pro
ductiv. Trecerea la această formă de 
organizare nu numai că nu a pre
supus un volum mai mare de mun
că. ci, dimpotrivă, a permis reduce
rea numărului personalului angrenat 
în activitatea de evidență".

Așadar, o formulă ingenioasă șl 
foarte eficientă. Merită reținut fap
tul că, înregislrîndu-se date numai 
referitoare ia produsele de calitate, 
după recepția finală, se stimulează 
interesul fiecărui om al muncii și al 
întregii echipe pentru a respecta 
riguros toate prescripțiile tehno
logice.

Cointeresarea oamenilor muncii 
pentru o activitate cît mai eficientă 
este realizată și prin stabilirea unor 
criterii și condiții de acordare a re
tribuției specifice fiecărei secții, le
gate nemijlocit de activitatea respec
tivelor colective. Așa, de exemplu, 
la secțiile in care se produc motoa
re electrice criteriile sint legate de 
încadrarea in consumurile normate 
de cupru, tablă silicioasă și energie, 
în timp ce la secțiile producătoare 
de utilaje complexe pentru industria 
electrotehnică acestea se referă cu 
precădere la consumuri de profile 
mijlocii și ușoare, aluminiu ori pro
file grele. Pe această cale se asigură 
stăpinirea consumurilor care dețin 
ponderea în activitatea secțiilor. 
Dovada eficienței acestei măsuri 
este dată de evoluția gradului de 
valorificare a materiilor prime de 
bază : in perioada care a trecut din 
acest an. comparativ cu anul 1986, 
producția realizată dintr*o tonă de 
bandă silicioasă a fost mai mare eu 
10 mii lei, dintr-o tonă de conduc
tor de cupru — cu 14 rtii lei, iar 
dintr-o tonă de aluminiu — cu 28 
mii lei. Dacă adăugăm faptul că, in 
aceeași perioadă, productivitatea 
muncii a sporit cu peste 20 mii lei 
pe un om al muncii, iar cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă

mai a.c., preciza Viorel Mânu, di- —x 
rectorul întreprinderii. La sfîrșitul 
lunii mai aveam acoperit cu contrac- a 
te planul pe întregul am Aceasta 
ne-a și permis o organizare cores
punzătoare a activității, contractele 
și comenzile la export dehullndu-se 
normâl, producția fiind realizată fit- 
mic ...și la rniVelul calitativ cerut.

— Să înțelegem că in realizarea K 
producției de export și nu numai a '* 
acesteia totul merge perfect 7 3

— Nu s-ar putea spune chiar așa. ' 
In ce privește aprovizionarea avem 
destule probleme, ba cu unii colo- 
ranți, ba cu hidrosUlfitul de sodiu, 
pigmenți, apă . oxigenată etc., mate
riale care nu sint livrate în mod rit- 
fnic. Dar prin delegații permanent! î 
trimiși la furnizori, prin găsirea u- 
nor soluții, pe plan intern încercăm 
șă dqpășim aceste greutăți. Fluxul 
tehnologic irițr-o unitate ca a noas
tră *0ste foarte complicat. începînd 
cu vopsirea, firelor și continuînd cu 
pregătirea semifabricatelor pentru 
țesut, țesutul propriu-zis, controlul 
țesăturii crude, clasificarea ei, fini- -7 
sarea, ambalarea, totul trebuie reali
zat intr-o perfectă disciplină. Lu
crăm pe loturi de culoare, care se 

. urmăresc de. la un capăt la altul al 
fluxului tehnologic. Controlul tehnic 
de calitate este foarte riguros pe fie
care fază de fabricație, preîntimpi- 
nîndu-se ajungerea in faza finală a 
unui produs cu imperfecțiuni.

Pentru realizarea unei răspunderi 
colective care să garanteze nu doar 
realizarea cantitativă a producției la 
nivelul planului, ei și calitativă, au 
fost necesare o serie de măsuri or
ganizatorice, politico-educative me
nita să determine o atitudine corec- 
tă. responsabilă față de marca fabri
cii la întregul personal.,

— Problema creșterii răspunderii 
față de realizarea producției de ex
port se află permanent trî atenția 
adunărilor generale ale organizații
lor de partid, a consiliului oameni
lor muncii, ne spunea Melania Bla- 
ga. secretarul comitetului de partid. 
Fiecare comandă pentru export este 
discutată cu fiecare muncitor în 
parte, fnsistîndu-se pe ' respectarea 
cerințelor calitative. Comisia de ex
port prezintă periodic rapoarte pri
vind modul de îndeplinire a sarci
nilor. Programul de modernizare 
este urmărit cu cea mai mare aten
ție, aplicarea lui avind ca obiectiv 
principal îmbogățirea și creșterea ca
litativă a ofertei de mărfuri, crește
rea productivității muncii.

Faptul că acest colectiv a făcut șl 
face dovada unei reale mobilizări 

, .pentru ,,,inxi£pji)iy-ca,, exemplară a. n 
sarcinilor-ltt-export •teste ilustrat și ~— 
de următorul fapv Recent a apărut 
o contant)» îițtgektă<tf’’trebutau' ■reali«>'|UJa 
zate 10 deșerte în 40 de poziții cd- 
loristice. O' comandă pentru care 
trebuia realizată o armonie qoloris- 
tică perfectă (vopsit in fir, .vopsit în 
bucată și imprimat) prin tehnologii 
diferite. Comanda a lost analizată 
in consiliu) oamenilor muncii, s-a 
trecut imediat la acțiune și in final 
a fost onorată la termen. L'n exem
plu dintre multe altele, care demon
strează înaltul profesionalism al co
lectivului, atenția acordată onorării 
exemplare a fiecărei comenzi.

Euqen TEGLAS 
corespondentul „Scinteii"

au scăzut. cu 53 , lei, se formează o 
imagine elocventă â virtuților urnii ’’
sistem de retribuire stimulativ, a- 
piicat in litera și spiritul legii. ; t

Cu toate aceste bune realizări. Care ,, 
demonstrează preocuparea constantă 
a consiliului oamenilor muncii pen
tru ca veniturile fiecărui lucrător să 
fie legate de munca sa și do rezul- ' 
țațele întreprinderii, trebuie spus ț 
că. în acest an, necorelarea existen
tă intre indicatorii cantitativi și va
lorici ai planului a generat și gene- f! 
reazâ încă probleme în respectarea •’J 
pină la capăt a principiului enun
țat. Despre ce este vorba 7 „La 
grupa de motoare electrice de peste 
0.25 fcW “ care deține cea mai mare 
pondere în producția întreprinderii 
— prin planul transmis de Centrala 
industriei electrotehnice Craiova s-a 
stabilit reducerea cu 10 la .sută a 
producției fizice, concomitent cu o 
creștere de cinci la sută a produc- 
țlei-marfă — ne spune ing. Dorin 
Goția, directorul întreprinderii. Drept 
urmare, în acest an, deși înregistrăm > 
o depășire la toate grupele de pro
duse — iar la motoare de peste 0.25 
kW producția fizică este realizată in 
proporție de 120 la sută — produc- 
țla-marfă nu a fost îndeplinită in ■ 
nici o lună. în această situație, ve
niturile' celor 830 oameni al naupeii ii 
retribuiți în cote la 1 000 lei produc- 
țle-marl'ă sînt diminuate în mod ne
justificat, după părerea mea, singur j 
ra cauză fiind necorelarea unor Ine 
dlcatori de plan. Am solicitat in re
petat e rînduri sprijinul centralei 
pentru rezolvarea acestei situații. în 
adunarea generală a oamenilor mun
cii desfășurată recent, directorul ge
neral al centralei a arătat că, de
oarece problema depășește compe
tența C.I.E. Craiova, au fost făcute 
demersuri la Comitetul de Stat al 
Planificării, pentru o rezolvare co- f 
răspunzătoare, nu numai a situației 
din Întreprinderea, noastră, ci și pen
tru celelalte unități din centrală 
aflate intr-o situație similară".

Desigur, mult mai normal ar fl ! 
fost să nu existe asemenea necore- 
lări între indicatorii de plan. Dacă 
acestea au apărut, totuși, este nece
sar ca forurile în drept să le eli
mine in cel mai scurt timp și, mai 
cu seamă, să se evite repetarea lor 
în viitor.

Eugen RADULESCU

v
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INTÎLWREA DE LUCRU DINTRE TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU Șl KĂROLY GROSZ
COMUNICAT

cu privire la intilnirea de lucru dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kăroly Grosz

(Urmare din pag. I)
oferă condiții favorabile pentru 
extinderea și mai puternică a 
schimburilor economice, pentru a- 
dîncirea cooperării și specializării 
în producție.

A fost exprimată, de asemenea, 
hotărîrea României și Ungariei de 
a acționa pentru dezvoltarea rela
țiilor pe plan cultural, științific, al 
turismului, pentru schimburi de 
delegații și de experiență, inclusiv 
de ziariști, ceea ce este de natură 
șă contribuie la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la promovarea înțe
legerii și prieteniei dintre po
poarele și țările noastre.

CONFERINȚĂ DE
La încheierea convorbirilor, to

varășii Nicolae Ceaușescu și Kă
roly Grdsz s-au întîlnit cu ziariști

în' cadrul convorbirilor s-a sub
liniat că intensificarea colaborării 
româno-ungare pentru dezvoltarea 
economico-socială a celor două 
țări și popoare reprezintă, totoda
tă, o contribuție la cauza păcii în 
Europa și în întreaga lume.

Cei doi secretari generali au 
subliniat necesitatea ca, în viitor, 
să se întîlnească ori de cîte ori 
este nevoie, în vederea discutării 
problemelor de interes comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
oferit un dejun în onoarea tova
rășului Kăroly Grdsz. In timpul 
dejunului s-a toastat pentru întă
rirea prieteniei și colaborării ro
mâno-ungare.

■ \

români și străini. în cadrul con
ferinței de presă, cei doi conducă
tori au făcut declarații cu privire

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kăroly Grosz au expri
mat convingerea că actuala întîl- 
nire și convorbirile la nivel înalt 
vor marca un moment important 
în dezvoltarea viitoare a relațiilor 
bilaterale, în întărirea prieteniei 
și bunei vecinătăți dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca T’opulară Ungară, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, din
tre popoarele român și ungar.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, deschisă, 
de stimă și respect reciproc.

PRESĂ
la întîlnirea de lucru și convorbi
rile avute și au răspuns la între
bările ziariștilor.

Declarația tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

Tovarăși,
Prieteni,
Domnilor,
Intilnirea de astăzi dintre secre

tarii generali ai Partidului Comu
nist Român și Partidului Muncito
resc Socialist Ungar este rezultatul 
înțelegerii la care am ajuns împre
ună la sfirșitui săptăminii trecute, 
de a ne întilni pentru a discuta pro
blemele relațiilor dintre partidele și 
țările noastre.

Doresc de la început să mențio
nez că intilnirea, convorbirile pe 
care le-am avut s-au desfășurat in
tr-un spirit deschis, tovărășesc, fiind 
abordate o serie de probleme de in
teres comun privind relațiile dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, dintre 
partidele noastre privind căile de 
dezvoltare a acestora in viitor.

Am făcut, desigur, un schimb de 
păreri și asupra unor probleme mai 
generale, despre dezvoltarea țărilor 
noastre și despre unele aspecte ale 
problemelor internaționale.

Am discutat un cerc larg de pro
bleme. Am pornit de la principiile 
care stau Ia baza relațiilor dintre 
statele noastre înscrise in Tratatul 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări, de la interesele po
porului român și poporului ungar, 
ale partidelor noastre de a dezvol
ta colaborarea și buna vecinătate in 
interesul progresului economic și 
social al fiecăruia, al construcției 
socialiste, al ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a fiecărui popor.

Am avut și avem, fără indoială, in 
vedere că buna vecinătate și colabo
rarea constituie o necesitate pentru 
popoarele noastre — ca, de altfel, 
pentru toate popoarele — in vederea 
înfăptuirii programelor lor de dez
voltare economico-socială.

Am ținut și ținem scama că relații
le noastre servesc, in același timp, 
interesele mai generale ale socialis
mului, interesele generale ale co
laborării și cooperării in Europa, ale 
realizării unei Europe unite, bazate 
pe diversitatea orinduirilor sociale, 
pe respectul dreptului fiecărui popor 
de a-și făuri viața așa cum o do
rește, fără nici un amestec din afară.

Pot să afirm că, de comun acord, 
am ajuns la concluzia că vom ac
ționa pentru dezvoltarea colaborării 
economice, tehnico-științifice, sub 
diferite forme, a activității științifi
ce, culturale și a schimburilor gene
rale, inclusiv turistice pornind de Ia 
ceea ce am convenit și considerăm 
că se* poate realiza in actualele îm
prejurări', că este necesar să intensi
ficăm schimburile de păreri, de ex
periență pentru înțelegerea mai bună

a problemelor dintr-o țară sau alta 
spre a putea să găsim căile 
rării tot 
niile.

Există 
mai sint 
căzut de 
punem pe primul plan acele proble
me și domenii in care avem poziții 
identice sau foarte apropiate, iar 
asupra acelor probleme — mai gene
rale sau mai concrete — unde sint 
incă deosebiri, să acționăm in conti
nuare pentru a apropia pozițiile și 
punctele noastre de vedere. Să fa
cem in așa fel incit in cursul activi
tății de colaborare să ajtmgem la o 
mai bună înțelegere și a acelor pro
bleme unde mai există unele deose
biri de păreri.

De altfel, noi am pornit întotdea
una de la faptul că socialismul se 
construiește in condiții diferite de la 
o țară la alta, că fiecare partid și 
popor trebuie să-și aleagă în mod 
independent căile construcției socia
liste. Pot spune că in convorbirile 
de astăzi asupra acestui punct de 
vedere am căzut la un acord deplin, 
însăși viața a demonstrat că este 
singura calfe justă in această dft-ec-

. i > ...Poate Asupra unor prohlehie mai 
generale — teoretice sau și practi
ce — să existe și vor exista deose
biri de păreri 
ele nu trebuie 
fie exagerate, 
necesitatea de

mai largi in toate
colabo- 
dome-

cărora 
Dar am

și probleme asupra 
deosebiri de păreri, 
comun acord că trebuie să

; dar considerăm 
să fie dramatizate, 

ci să pornim de 
a le clarifica, de a

<-ă 
să 
la 
le

înțelege mai bine. Să punem — re
pet — pe primul plan acele proble
me unde avem poziții comune. Și 
putem spune că in cele mai multe 
probleme, inclusiv in problemele 
construcției socialiste, sint poziții co
mune.

In ceea ce privește problemele in
ternaționale — asupra cărora am 
discutat mai puțin — avem o poziție 
comună. Ea a fost afirmată, de alt
fel, nu de mult, in documentul pe 
care l-am adoptat în cadrul consfă
tuirii țărilor socialiste, in luna iulie, 
la Varșovia ; mă refer la problemele 
păcii, ale dezarmării si la celelalte 
probleme bine cunoscute.

Considerăm că intilnirea și con
vorbirile s-au dovedit utile, nece
sare și au dus la rezultate bune. Au 
mai rămas unele probleme asupra 
cărora trebuie să Ăai reflectăm, să 
discutăm. Dar cadrul asupra căruia 
am căzut de acord deschide bune și 
largi perspective pentru colaborarea 
între partidele și popoarele noastre. 
Am pornit de la răspunderea pe 
care o avem fiecare față de parti
dele și popoarele noastre, de la ne
cesitatea ca popoarele român si un
gar — care trăiesc în vecinătate de

Declarația tovarășului 
KĂROLY GROSZ

multe, multe sute de ani — să-și 
dezvolte colaborarea și prietenia. Nu 
există altă cale decît de a conlucra 
pentru a asigura progresul, bună
starea, independența fiecărui po
por !

Am pornit și pornim de la faptul 
că soluționarea diferitelor probleme 
economice, sociale, culturale dintr-o 
țară revine în întregime fiecărui 
partid și guvern. De felul cum fie
care partid și guvern va ști să so
luționeze problemele depinde și 
dezvoltarea construcției socialiste, și 
încrederea de care partidul respectiv 
se va bucura din partea poporului 
respectiv. Singurul judecător, care 
poate aprecia dacă politica unui 
partid este bună sau nu, este po
porul, încrederea poporului din 
țara respectivă. Considerăm că a 
trecut timpul — și nu trebuie să mai 
revină — al etichetărilor, al „mode
lului" in construcția socialistă.

Trebuie șă pornim de la faptul că 
nimeni nu se poate socoti deținăto
rul adevărului asupra vreunei pro
bleme, că felul cum se soluționează 
problemele — repet — depinde 
con.duțete și de fiecare partid. 
singurii! judecător este poporul din 

,,,„lara respectivă 1
Considerăm că aceasta este in spi

ritul democrației, in spiritul asigu
rării participării poporului la con
ducerea societății in toate domeniile 
de activitate.

Nu doresc să mă mai refer la alte 
probleme.

Tovarăși,
Doamnelor și domnilor, 
Dragi prieteni,

de 
Și

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar a primit 
cu inima deschisă invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Am venit ca 
mari speranțe și nu ne-am Înșelat 
in aceste așteptări.

Am avut convorbiri și am dus 
tratative într-o atmosferă bună, fo
lositoare, care ne-au dat prilejul și 
posibilitatea să schimbăm opiniile 
noastre despre relațiile bilaterale. 
Am putut, de asemenea, să infor
măm conducerea Partidului Comu
nist Român despre experiențele și 
preocupările Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. Totodată, am putut 
să vedem cum se realizează practic 
construcția socialistă in România, să 
cunoaștem părerile tovarășilor ro
mâni despre relațiile noastre bilate
rale.

Am schimbat păreri în toate pro
blemele care preocupă opinia publi
că ungară, pe membrii Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar in pro

Doresc numai să menționez incă 
o dată că, in ce mă privește — pe 
mine și pe tovarășii din delegația 
Partidului Comunist Român — con
siderăm că intilnirea a fost bună, 
convorbirile bune. Personal consider 
că am avut cu tovarășul Kăroly 
Grosz discuții bune, — și bilaterale 
— că am ajuns Ia înțelegeri bune 
pentru partidele și popoarele noas
tre, inclusiv în ce privește relațiile 
de colaborare dintre noi in calitatea 
pe care o avem in partidele și țările 
noastre.

Noi dorim ca această înțelegere și 
concluziile la care am ajuns să con
stituie un moment important în re
lațiile viitoare între partidele și po
poarele noastre. Doresc să declar 
aici că Partidul Comunist Român, 
conducerea sa vor fape tot ce de
pinde de ele in această direcție, ser
vind interesele partidului, ale po
porului, dar și ale prieteniei și co
laborării cu comuniștii și poporul 
ungar, cauza socialismului si a păcii 
in Europa și in lume.
,In încheiere doresc să adresez, și 

in acest cadru, prietenilor ungari 
cele mai bune urări de succes în 
opera de construcție a socialismului.

Întrebare (agenția „France Presse“)
Ați vorbit, domnule secretar ge

neral Kăroly Grosz, despre necesi
tatea ca, pentru promovarea rela
țiilor, schimbul de păreri să fie sin
cer, deschis. întrebarea mea este 
dacă aveți in vedere această culti
vare a schimbului de vederi numai 
de la conducere la conducere, de la 
guvern la guvern ?

Răspunsul tovarășului KĂROLY 
GROSZ:

Desigur, sînt de acord pe de-a în
tregul ca schimbul de păreri să fie 
deschis. Aș vrea să Vă spun că sînt 
aici în dublă calitate : pe de o par
te, sint secretar general al partidului, 
dar, în același timp, sînt și prim-mi- 
nistru. De aceea, mă simt îndreptă
țit să afirm că dorim să facem dia
logul mai adine și mai sincer, să în
tărim colaborarea atit pe linie de 
partid, cit și pe linie guvernamen
tală.

întrebare (Postul de radio din 
R. P. Ungară).

Ați discutat și unele probleme de 
ordin umanitar — și care este po
ziția țării dumneavoastră în această 
privință ?

Răspunsul. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU :

Am discutat și această problemă. 
Am pornit de la faptul că nu tre
buie să încurajăm emigrarea și pe 
nimeni să iși părăsească țara. Cei 
care^docesc jnșă să., emigreze trebuie 

■•’•M** nhrtirt*. <ffl*ț>oSlbilita-
tea de a o face.

Fără îndoială că, «n măsura In 
care familiile sau linii membri ai 
familiilor acestora vor dori să facă 
acest lucru, vor avea toată posibi

litatea. Doresc însă să menționez că 
noi nu încurajăm — și am căzut de 
comun acord că nu trebuie să încu
rajăm — emigrarea, că fiecare tre
buie să stea în țara lui acolo unde 
s-a născut și unde trebțiie să con
struiască socialismul, să-și asigure 

. condiții de viață cit mai bune.

Plecarea din Arad
Duminică, după întîlnirea de lu

cru pe care a avut-o cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Kăroly Grdsz, 
secretar general al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, a 
plecat din municipiul Arad, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kăroly Grosz și-au luat 
un cordial rămas bun.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Un
gare și Republicii Socialiste 
România.

Un grup de pionieri a oferit ce
lor doi conducători buchete de 
flori.

bleme. Ne-am înțeles ca. comisia de 
istorie să fie încurajată. Dorim ca si 
comisia culturală mixtă să stimu
leze relațiile culturale, să acționeze 
pentru dezvoltarea colaborării în do
meniul culturii.

A existat părerea unanimă sl in 
privința faptului că trebuie să acor
dăm atenție mai mare cultivării tra
dițiilor noastre comune.

Cu eforturi comune vom dezvolta 
schimburile de ziariști și, pe această 
cale — ca și prin intermediul mij
loacelor de comunicare in masă — 
să asigurăm informații mai multe și 
mai veridice despre viața popoare
lor noastre.

Sint convins 
a constituit o 
la colaborarea 
cauza destinderii.

Pot declara că Partidul Muncito
resc Socialist Ungar consideră drept 
o obligație morală și principială ca 
toate înțelegerile precedente și ac
tuale să fie respectate și îndeplinite 
și să organizeze, cu mijloace politi
ce, adincirea relațiilor dintre diferi
te organe și organisme.

T__ ______ ___ Convingerea mea personală este că
in (frinjirt £în<l *in domenRif trebuie sa ntf intilniiS 9nai sistema- 

cercetării științifice, în cooperarea

multe probleme informațiile noastre 
au avut lacune — și sint probleme 
in care opiniile noastre diferă.

Totodată, a reieșit și faptul 
aproape toate problemele, am 
schimba păreri cu intenții de 
reciproc. Și sintem convinși 
problemele în discuție pot fi 
vate prin eforturi comune.

Și eu aș dori să subliniez că dis
cuțiile noastre au fost marcate de 
răspunderea pe care o purtăm față 
de popoarele noastre, pentru afir
marea politicii noastre față de lu
mea socialistă și fată de interesele 
generale ale omenirii..

Totodată, sint de aceeași părere cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
decarea și calificarea politicii 
prii revin popoarelor noastre.

Ne-am străduit împreună să 
tăm posibilitățile colaborării. In 
mul rind, ne-am ințeles în privința 
dezvoltării colaborării in producție. 
Credem că pe acest tărîm am obți
nut deja rezultate frumoase. Cu toa
te acestea, nu putem fi mulțumiți cu 
aceste rezultate, deoarece amindoi
sintem de aceeași părere că mai 
există rezerve uriașe în această pri-

că, in 
putut 

ajutor 
că și 
rezol-

ju- 
pro-
cău- 
pri-

că intilnirea noastră 
contribuție fructuoasă 
dintre popoare șl la

blenijjle care pot avea influență'asiT-' \Vinta.
pra’colaborării noastre viitoare. cercetă ...

*■" ' ' * ■ ~ ' S,3n producție, în funcționarea între
prinderilor littxte, precum și în gă

sirea unor terțe piețe în afara țări- 
- lor noastre.

Am apreciat în comun că este im
portant ca nu numai politicienii, ci 
și poporul să desfășoare diplomație. 
De aceea, noi încurajăm turismul. 
Locuitorii țărilor noastre vor să facă 
cunoștință cu viața din tara cealal
tă, cu bogățiile naturale si frumuse
țile țărilor lor, să folosească avanta
jele care revin din relațiile de 
prietenie.

Vedem că și istoria noastră pune 
necesitatea de a discuta multe pro-

Așa cum a subliniat și tovarășul 
Nicolae Ceaușfescu^ cele două țări și 
popoare trăiesc în acest continent — 
Ia bine și la rău — de mai multe 
secole. Au fost, desigur, și deosebiri 
de vederi, care, în majoritatea lor, iși 
trag seva din trecut. Socialismul nu 
a reușiț încă să soluționeze, să re
zolve aceste probleme. Aceasta tre
buie să ne angajeze in comun, a- 
ceasta este cauza noastră — și pen
tru aceasta este nevoie de o at
mosferă creatoare, deschisă. Since
ritatea cu care am discutat a făcut 
posibil să-mi 
multe lucruri

dau seama că nu știm 
unii despre alții. In

*

în continuare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kăroly Grosz 
au răspuns la întrebările ziariștilor.

Întrebare (ziarul „Scînteia")
Vă rugăm să ne spuneți ce rol 

atribuiți mijloacelor de informare în 
masă, presei, în promovarea bunei 
vecinătăți, a prieteniei și colaborării 
dintre popoarele noastre.

Răspunsul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU:

Desigur, mijloacele de informare 
in masă — presa, radio și televiziu
nea — au un rol foarte important.

Consider că prima obligație a 
mijloacelor de informare în masă, 
in general —și, desigur, a celor din 
cele două țări în mod concret — este 
aceea de a prezenta întotdeauna 
adevărul, realitatea, fără a recurge 
la dezinformări sau prezentarea unor 
stări de lucruri fără o cunoaștere te
meinică.

Sal

★
Presa, radio și televiziunea trebuie 

să servească întăririi prieteniei și 
dezvoltării colaborării dintre po
poarele noastre, dintre toate po
poarele lumii. Numai așa iși pot în
deplini misiunea lor foarte impor
tantă.

Tocmai în acest scop am convenit 
să se organizeze între uniunile de 
ziariști din cele două țări contacte 
și schimburi de delegații, vizite re
ciproce, pentru o mai bună cunoaș
tere a realităților dintr-o țară sau 
alta", pentru a prezenta în mod real — 
în presă, la radioteleviziune — aces
te probleme. Presa și televiziunea 
trebuie să pună accentul pe ceea ce 
este în interesul popoarelor noastre.

întrebare (Agenția M.T.I. — R. P. 
Ungară)

Vă rugăm să ne spuneți dacă în 
cursul convorbirilor s-șu apropiat 
pozițiile în problemele naționalită
ților ?

tic, noi, conducătorii partidelor și 
statelor noastre, ai instituțiilor noas
tre, ca să avem mai multe 
tințe nu numai despre 
problemelor, ci și 
lor.

Folosesc prilejul 
dumneavoastră, să 
varășului Nicolae Ceaușescu 
atenția, spiritul deschis și acele ex
periențe pe care ni le-a pus la dis
poziție și apreciez solicitudinea pe 
care a manifestat-o față de noi.

Cu acest prilej vreau să urez suc
ces poporului român in construcția 
socialismului.

Vă mulțumesc pentru atenție 1

cunoș- 
ansamblul 

despre detaliile

ca, și în fața 
mulțumesc to- 

pentru

★
Răspunsul tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU:
în cadrul discuțiilor am abordat 

multe probleme. Desigur, este de in
țeles că am abordat și problema ce
tățenilor români de naționalitate 
maghiară sau de alte naționalități.

Am pornit de la faptul că solu
ționarea problemelor cetățenilor de 
diferite naționalități sau origini, 
dintr-o țară sau alta, trebuie să 
aparțină partidului și guvernului 
respectiv și că numai dezvoltarea 
construcției socialiste va asigura ri
dicarea generală a nivelului de 
trai al poporului respectiv, deci și 
al cetățenilor care au o anumită 
origine națională : română sau ger
mană în Ungaria, maghiară sau ger
mană în România. Colaborarea din
tre partidele și țările noastre trebuie 
să contribuie la dezvoltarea con
strucției socialiste și ridicarea gene
rală a nivelului de trai al întregu
lui popor. Aceasta se va reflecta 
asupra bunăstării tuturor I

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
SUCEAVA : Economii 

de materiale și energie 
în întreprinderile industriale din 

județul . Suceava se aplică progra
me speciale de reducere a consu
murilor, de valorifioare superioa
ră a materiilor prime, materiale
lor și energiei. Astfel, prin mo
dernizarea producției, adoptarea, 
Încă din faza de proiectare, a unor 
soluții tehnologice și constructive 
eficient®, extinderea recondiționă- 
rii pieselor de schimb și suban- 
samblelor, întronarea, la fiecare 
loc de muncă, a unui riguros spi
rit de -economie. în perioada care 
a trecut din acest an au fost e- 
conomișite 463 tone metal, 2 403 me
tri cubi lemn, 7 000 tone combus
tibil convențional și 8 550 MWh e- 
nergie electrică. Numai prin folo
sirea, de exemplu, a metalului e- 
conomisit ca materie primă pentru 
construcția de mașini se poate ob
ține o producție , industrială în va
loare de peste 20 milioane lei. 
(Sava Bejinariu).

CLUJ : Producție fizică 
peste prevederi

Prin mai buna organizare a pro
ceselor tehnologice, perfecționarea 
muncii în sectoarele principale de 
producție, modernizarea și extin

derea unor tehnologii, în industria 
clujeană au fost înregistrate în
semnate depășiri la producția fizi
că. Astfel, oțelarii de la Combinatul 
metalurgic din Cîmpia Turzii au 
elaborat în plus față de plan în 
perioada de pînă acum din acest 
an 21 000 tone oțel aliat și peste 
24 000 tone oțel-beton. întreprin
derea de electronică industrială și 
automatizări, precum și alte uni
tăți din Cluj-Napoca au realizat 
peste plan produse pentru auto
matizarea unor procese de* fabri
cație în valoare de peste 17 mi
lioane lei și echipamente electro
nice care însumează mai bine de 
9 milioane lei. Unităților pentru 
mecanizarea agriculturii le-au 
fost livrate în plus utilaje care 
depășesc 11 milioane lei. Tot pen
tru agricultură, colectivul între
prinderii chimice din Turda a pro
dus suplimentar 240 tone antidău- 
nători. Spre șantierele țării au fost 
expediate în devans ciment, pre
fabricate din beton, plăci de fa
ianță și alte materiale. O mare 
parte din produsele realizate pes
te plan au fost livrate parteneri
lor externi. De remarcat este fap
tul că în întreprinderi sarcinile de 
producție sint realizate în condi
țiile valorificării superioare a re
surselor materiaie si energetice, e- 
conomisindu-se importante canti
tăți de metal, combustibil și ener
gie electrică. (Marin Oprea).

PITEȘTI : Cantități 
suplimentare de energie 

electrică și termică
Colectivul întreprinderii electro- 

centrale din Pitești acordă o aten
ție deosebită realizării în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan. 
Concret : de la începutul anului, el 
a furnizat suplimentar sistemului 
energetic național 34 900 000 kWh 
energie electrică si 821 637 Gcal e- 
nergie termică., De la conducerea 
unității aflăm că depășirile se da
torează în principal îmbunătățirii 
randamentelor la agregatele ener
getice ale C.E.T.-urilor Sud și Nord 
din Pitești prin modernizarea pro
ceselor de producție și efectuarea 
de reparații de cea mai bună cali
tate. Astfel de lucrări au fost exe
cutate mai recent la turbogenera- 
torul nr. 4. turnul de răcire și ca
zanul de fierbere. S-au evidențiat, 
in cadrul acțiunilor de modernizare 
și reparații, formațiile conduse de 
ing. Daniel Șchiopu și maistrul Ion 
Grigore. (Gheorghe Cîrstea).

SLOBOZIA : Ritm înalt 
de lucru în investiții

Constructorii care efectuează 
ample lucrări de dezvoltare a Com

binatului de îngrășăminte chimi
ce Slobozia depun eforturi stă
ruitoare pentru încadrarea în gra
ficele de execuție. Ritmuri alerte 
se înregistrează la hala de com
presie si la sala de fabricație uree, 
la înălțarea construcției metalice 
a reformerului primar din secția 
amoniac 3. la definitivarea rețele
lor subterane. Forțe importante 
sînt concentrate la depozitul de a- 
moniac și la stația de frig aferen
tă acestuia, precum și la finaliza
rea lucrărilor instalației de demi- 
neralizare a apei.

(Agerpres)

BlRLAD : Prin sporirea 
productivității muncii

Colectivul întreprinderii de ele
mente pneumatizate și aparate de 
măsură din Bîrlad raportează ono
rarea în devans a prevederilor de 
plan la producția-marfă, la alți in
dicatori de bază pe primele 8 luni 
ale anului. Succesul a fost obtinut 
ca urmare a creșterii mai accen
tuate a productivității muncii, ac
celerării procesului vizînd perfec
ționarea și modernizarea produc
ției. transpunerii în viată a unui 
amplu program de măsuri și ini
țiative capabile să conducă la spo
rirea eficienței întregii activități,

Mobilizîndu-și în continuare e- 
forturile. oamenii muncii de la 
unitatea bîrlădeană s-au angajat 
să realizeze, pînă la sfîrsitul lunii 
august, o productie-marfă supli
mentară în valoare de peste 3 mi
lioane lei. spor ce se va materia
liza într-o largă gamă de mijloace 
de automatizare electrotehnice si 
electronice. în alte produse de teh
nică de vîrf. solicitate în țară, 
precum și la export.

(Agerpres)

ÎNTREPRINDEREA 
DE CINESCOAPE 

BUCUREȘTI : Tehnologii 
noi, de mare randament
înfăptuirea programelor de per

fecționare Si modernizare a pro
ducției Pe baza asimilării celor mal 
noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice constituie un obiectiv 
prioritar al specialiștilor, al tutu
ror oamenilor muncii de la între
prinderea de cinescoape din Capi
tală. Printre realizările recente se 
înscrie dispozitivul cu comandă e- 
lectronică cu ajutorul căruia se 
execută automat operațiile de su
dare a părților principale ale tu
bului cinescop. operații care se 

executau manual. Implementarea 
acestui dispozitiv va asigura un 
spor de producție anual antecalcu- 
lat de 5,7 milioane lei. Totodată, 
în atelierul în care se polizează si 
Slefuiește ecranul tubului cinescop 
s-a introdus tehnologia de poliza
re cu mansoane de cauciuc striate 
în locul celor cu suprafețe plane. 
A crescut, astfel, durata de func
ționare între cicluri de 2—3 ori. iar 
timpul de polizare s-a micșorat, 
ceea ce va conduce la un spor de 
producție, pe această bază, de cir
ca 10 milioane lei pînă la sfirșitui 
anului în curs.

(Agerpres)

VALEA JIULUI.: Succese 
ale minerilor

Oamenii muncii din industria ex
tractivă a Văii Jiului, mobilizați 
de chemarea de-a asigura econo
miei naționale cantități sporite de 
cărbune, au realizat. în perioada 
care a trecut din acest an. impor
tante depășiri ale sarcinilor de 
plan. Astfel, minerii din întreprin
derea de profil din Lonea au ob
tinut suplimentar peste 19 000 tone 
de cărbune, cel de la întreprinde
rea similară din Paroșeni au în
tregit la 17 000 tone cantitatea ex
trasă peste prevederi, iar oamenii 
muncii de la întreprinderea minie

ră Petrila-Sud au pus la dispozi
ția beneficiarilor, peste sarcinile 
de plan la zi. 7 500 tone cărbune. 
Aceste succese au la bază utiliza
rea la indici mai înalți a utilaje
lor și instalațiilor din dotare, creș
terea productivității muncii în 
fronturile de exploatare, precum și 
intrarea in devans în producție a 
unor noi capacități de producție.

(Agerpres)

ALBA : Economii de metal
în unitățile economice ale ju

dețului Alba, în orașe și comune 
au fost luate în acest an noi mă
suri de impulsionare a activității 
de recuperare a materialelor refo- 
losibile, în primul rind a metalu
lui. Printr-o mai bună organizare 
a acestei importante activități eco
nomice și stabilirea de sarcini pre
cise pentru fiecare unitate s-a 
reușit să se depășească pe ansam
blul județului sarcinile stabilite 
privind recuperarea oțelului și 
metalelor neferoase. De la începu
tul anului au fost recuperate su
plimentar și reintroduse în circui
tul productiv 6 000 tone oțel, 240 
tone cupru, 60 tone plumb. 10 tone 
zinc și 9 tone aluminiu. (Ștefan 
Dinică).

1
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR

DINAMICA DEZVOLTĂRII Șl EXIGENȚELE FORMĂRII OMULUI NOU Consfătuirile cadrelor didactice
„Noi, comuniștii - arăta intr-o memorabilă argumentare tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU - ne propunem, de fapt, să venim - dacă se 
poate spune astfel - in sprijinul naturii, care a sintetizat in om forma 
superioară de organizare a materiei, acționind prin toate mijloacele pen
tru stimularea insuțirilor celor mai nobile ale acestuia, pentru dezvol
tarea sensibilității sale, a dorinței și voinței de autodepășire, pentru 
amplificarea continuă a cunoașterii sale, pentru împlinirea visurilor sale 
celor mai cutezătoare de progres, dreptate și fericire. Aș putea spune 
că, in fond, și in acest domeniu acționăm in spiritul materialismului 
dialectic, ințelegind și stăpinind legile naturii, acționăm, totodată, 
pentru □ le pune in serviciul omului, adică a tot ce a creat mai bun 
natura. Noi ne propunem acum să perfecționăm produsul cel mai 
înalt al naturii - omul, creatorul a tot ce există în societate." lată 
esența filozofică, politică, morală a unei strategii unitare — necontenit 
îmbogățită de la istoricul raport la Congresul IX pină la cele mai re
cente expuneri ale secretarului general al partidului - strategie de largă 
perspectivă, călăuzită de ardent patriotism revoluționar, de supremă răs
pundere față de prezentul și viitorul țării.

Străbătute de această înaltă răspundere. Tezele din apri
lie constituie un mobilizator și riguros program de acțiune pentru 
ridicarea cpnștiinței socialiste la nivelul dezvoltării generale economico- 
sociale, menită să se transforme intr-o „adevărată forță motrice a îna
intării întregului nostru popor pe calea socialismului și comunismului**. 
Un program al formării și perfecționării omului nou, factor activ al 
procesului revoluționar. Studiate, dezbătute și însușite de întregul partid 
și popor, ideile, conceptele și orientările secretarului general al parti
dului călăuzesc întreaga activitate politico-educativă, angajind la 
acțiune practică ansamblul factorilor formativi din societatea româ
nească. Cum, pe ce căi, prin ce mijloace — iată obiectul prezentului 
sondaj de opinie social-politică.

Cuvintele te învață, exemplele 
te pun în mișcare

A forma buni specialiști, 
buni revoluționari

Punctul de pornire, implicit titlul 
acestor rinduri ne-au fost sugerate 
de contactul cu oamenii unei me
serii a cărei titulatură emite o rază 
de fascinație : șlefuitorii de dia
mante. O ocupație de mare finețe, 
practicată intr-un acord firesc cu 
insuși numele sediului ei, la între
prinderea de mecanică fină din 
Capitală.

— Sculele diamantate — răspunde 
curiozității noastre șefa acestei sec
ții, Felicia Petre — sint prețioase 
nu numai în sine, vă imaginați ce 
valori incorporează pietrele pre
țioase, dar sint și extrem de solici
tate in mai toate ramurile economiei 
naționale. Una dintre recentele rea
lizări. de înaltă tehnicitate, o con
stituie moletele diamantate, care în
locuiesc un complex de scule, desti
nate industriei de autoturisme. Avem 
o productivitate foarte Înaltă și o 
pondere însemnată in producția în
treprinderii.

— Dar oamenii, ce fel de oameni 
sint șlefuitorii de diamante?

— V-aș spune că sint oameni ca 
toți oamenii — surîde interlocutoa
rea — numai că au fost si sint aleși 
dintre cei mai buni, atît la proba 
examenelor profesionale, Cit și a ce-

> lor mqralp. Jnșpși .procesul .de fa-, 
bricațîe. de o mare complexitate și 
finețe, impune șlefuirea continuă 
a competenței. a pregătirii, a- ca
racterului celor ce șlefuiesc dia
mantele. Cine și-ar putea permite 
nu să strice un diamant, dar să nu-i 
descopere, să nu-i valorifice optim 
„strălucirea" tehnologică? Aici mun
ca de rutină pălește și se exclude in 
fata obiectului muncii. Puși să se 
apropie intr-un fel aparte de fie
care piatră prețioasă (fiindcă fie
care din aceste pietre are o „am
prentă" personală și constituie ini
țial o enigmă), șlefuitorii de dia
mante sint. in primul rind, oameni 
cu un accentuat spirit iscoditor, in
ventiv, in continuă căutare de noi 
metode și dispozitive, cu un mani
fest simț al perfecțiunii. Invențiile 
și inovațiile reprezintă o condiție a 
meseriei, fac parte din cotidian 
intr-o asemenea măsură incit se 
spune că acestor oameni Ie vine mai

Climatul creativității, climatul 
performanței

La școala formării și desăvîrșirii 
personalității umane, munca este 
„profesorul diriginte" care mode
lează unele prin celelalte, calitățile 
profesionale și însușirile moral-po- 
litice. Fapt demonstrat cu prisosință 
de procesul revoluționar al indus
trializării socialiste, in decursul că
ruia a fost edificată nu numai o 
nouă și puternică bază tehnico- 
materială. ci și o lume nouă, a mun
citorilor și specialiștilor de clasă. Ei 
s-au afirmat și s-au călit in lupta 
cu noul, cu necunoscutul, cu dificul
tățile pionieratului și au ajuns, ade
sea intr-un termen uimitor de scurt, 
la performanțe tehnice și umane 
pentru atingerea cărora, în alte părți, 
a fost nevoie de un răstimp de n 
ori mai mare. O demonstrează, în 
special, tinerele platforme industria
le unde s-a demarat fără „bonifica
ția" tradiției industriale. O atestă, 
intre altele, întreprinderea de utilaj 
tehnologic de pe tinăra platformă a 
municipiului, tinăr și el. Bistrița. 
Echipamentele, utilajele, instalațiile 
realizate aici reprezintă tot atitea 
etape dintr-o cursă alertă și tenace 
a performanțelor. Iată cel mai re
cent exemplu :

— în cadrul unități! noastre — 
ne-a spus Inginerul Paul Ilfeș, șeful 
atelierului de proiectare radiatoare 
— am reușit, după multe căutări șt 
eforturi, să implementăm o tehnolo
gie de mare performanță, și anume 
sudobrazarea aluminiului. La început 
a fost entuziasmul tineresc, dar, pe 
măsură ce ne-am dat seama de 
greutățile ce trebuiau învinse, am
bițiile au sporit neîncetat, așa incit, 
din această luptă cu necunoscutul, 
au Ieșit pină în prezent 7 invenții și 
17 inovații care, prinse în verigile 
fluxului tehnologic, au format ceea 
ce astăzi se numește secția de schim
bătoare de căldură din aluminiu. 
Foarte puține firme din lume stăpi- 
nesc acest gen de activitate produc
tivă, care valorifică în mod supe
rior un material scump și energo- 
intenslv, fie și prin aceea că eli
mină complet din „competiție** alte 
două metale nu mal puțin energo- 
intenslve, cositorul șl cuprul, la un 
nivel de consum de două ori mai 
mic pe aceeași unitate de produs. 
La capacitatea finală, noul obiectiv 
va aduce un spor de producție la 
nivel de unitate și an de peste 300 
milioane lei. 

ușor să facă o invenție decit... do
sarul pentru brevetarea ei.

— Sună a elogiu tot ceea ce spu
neți. Cum se formează astfel de 
oameni?

— V-aș răspunde ca mai Înainte: 
cum se formează toți oamenii, toți 
autenticii profesioniști. în ani și ani 
de învățătură. La noi marea majo
ritate au liceul terminat, avem nu
meroși student! la seral. Toți ur
mează cursuri de perfecționare și 
policalificare conduse de ingineri 
tehnologi de produs. Colectivul de 
proiectare al secției este integrat în 
circuitul cercetare-proiectare-pro- 
ducție, lucrează umăr la umăr cu 
specialiștii de Ia institutul de profil. 
Cind, după școală, un maistru se 
înfățișează la concursul pentru ocu
parea postului, lucrarea prezentată 
trebuie să reprezinte nu o „idee de 
principiu", o simplă intenție, ci o 
materializare a spiritului său nova
tor, o transpunere practică, eficien
tă. în aceste condiții de exigență 
create și întreținute de organizația 
de partid, de fiecare comunist, se 
șlefuiesc șlefuitorii de diamante. 
Hotăritoare pentru formarea tineri
lor. chiar a celor cu studiile termi
nate. este luarea lor in grij^,de că
tre așii în meserie. Căci, .potrivit 
înțeleptului dicton ..cuvintele te în
vață. exemplele te pun în mișcare", 
în munca de modelare a omului, atît 
pe planul profesiei, cit șl al modului 
său de a gîndi și acționa, noi punem 
un accent deosebit pe forța exem
plului personal.

...în această accepțiune, meseria 
de șlefuitor de diamante transgre
sează sensul concret, imediat al ter
menului și conduce, prin extensie 
metaforică, la misiunea de educa
tor. De la meseria rară a celor care 
șlefuiesc șl valorifică pietrele pre
țioase la categoria largă a celor 
chemați să șlefuiască și să'pună în 
valoare infinitele fațete ale dia
mantului personalității umane. Un 
posibil, expresiv simbol al activi
tății de cea mai înaltă răspundere 
socială ce revine în prezent tuturor 
factorilor formativi din societatea 
noastră socialistă.

— Ce legătură există între aseme
nea performanțe tehnice și munca 
de formare a oamenilor ? în ce mă
sură este implicată contribuția fac
torilor politico-educativi ? —.il între
băm pe secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii. Nicolae 
Țarcă.

— Performanțele nu se pot realiza 
decit cu și de către oameni de per
formanță. Fără transformările pe
trecute in calitatea umană însăși, 
gama performantă a competitivității 
ar fi de neconceput. Creativitatea 
cere pregătire continuă și, deopo
trivă, spirit revoluționar in gîndire, 
opus atit obișnuințelor rutiniere, con
fortabile, cit șl dezarmantului „nu 
se poate". în obținerea performan
telor la care ne referim, iată, cule
gem roadele unei activități formative 
începute încă de la debutul între
prinderii și treptat îmbogățită. Ast
fel, sufletul acțiunii l-au constituit 
comuniștii de la respectivele locuri 
de muncă, transformate de ei in ve
ritabile „redute ale noului". Orga
nizațiile de partid s-au preocupat 
să stimuleze încrederea în forțele 
proprii ale colectivului, să încu
rajeze gindirea originală, să sprijine 
eforturile. Cu alte cuvinte să asigure 
climatul creativității.

— Am reținut: climatul creativi
tății. Ce vă propuneți pentru per
fecționarea sa în continuare ?

— Vedeți, Important e să formezi 
și să selecționezi oameni cu spirit 
creator, dar la fel de important este 
și să știi ce să le cert, spre ce să 
le prientezi forțele, să-i ții perma
nent „In priză", să le dezvolți spiri
tul de inițiativă, sentimentul parti
cipării. Anallzînd potențialul real al 
creativității celor peste 500 de ingi
neri și sublngineri care fac parte 
din colectivul nostru, am ajuns la 
concluzia că el nu este încă valo
rificat corespunzător. Tocmai de 
aceea am luat Inițiativa ca. lunar, 
flecare specialist să prezinte com
partimentelor de resort îmbunătăți
rile gindite sau preconizate în apli
carea tehnologiilor de care se ocupă. 
Promovăm această acțiune oa pe un 
examen al responsabilității indivi
duale pus in slujba modernizării 
producției, a creșterii eficienței eco
nomice, dar cu consecințe profunde 
pentru însăși perfecționarea profe
sională și morală a tuturor celor ce 
alcătuiesc marea noastră familie de 
constructori de mașini.

O țară care învață — aceasta este 
una dintre multiplele definiții po
sibile ale climatului exigent, stimu
lator, creat de partid în acești ani, 
cind a învăța, a învăța cu pasiune 
și îndîrjire a devenit o trăsătură 
caracteristică, un titlu de onoare al 
omului nou. Recentele expuneri ale 
secretarului general al partidului pun 
un accent deosebit pe necesitatea 
unei mai bune pregătiri și din punct 
de vedere economic, a cadrelor din 
toate domeniile de activitate. Cadre 
care se cer cit mai temeinic formate 
încă de pe băncile școlii.

— într-adevăr, niciodată școala 
românească n-a avut atît de mari 
răspunderi față de societate, față de 
viitorul tării ca in această epocă de 
puternice accelerații economico-so- 
ciale — ne spune conf. Constantin 
D. Rădulescu, prorector al Universi
tății din Brașov, secretar al comite
tului de partid. învățămîntul su
perior din patria noastră datorează 
secretarului general al partidului 
concepția științifică și orientările 
fundamentale ce stau la baza acti
vității complexe de mare răspun
dere a pregătirii tinerei generații, a 
cadrelor necesare economiei, știin
ței Și tehnicii, realizării mărețelor 
obiective cuprinse in Programul 
partidului. O contribuție de cea mai 
mare insemnătate la înfăptuirea 
politicii in domeniul învățămintului, 
științei și culturii,- ca și in desfășu
rarea cu succes a revoluției tehnlco- 
științifice in patria noastră o aduce

Arta dialogului viu, convingător, 
eficient

Punind in lumină finalitatea ope
rei de formare a omului nou, cu o 
conștiință inaintată, revoluționară, 
secretarul general al partidului, in 
Expunerea cu privire la perfecțio
narea activității organizatorice, ideo
logice și politico-educative, accentua 
asupra faptului că „numai un om 
educat și stăpin pe cele mai inaltc 
cunoștințe din toate domeniile poate 
înțelege legile obiective, cerințele 
dezvoltării economico-sociale, poate 
sesiza la timp schimbările care au 
Ioc in societate, poate sesiza ceea ce 
este vechi și nu mai corespunde noii 
etape a progresului, poate sesiza 
noul care se va dezvolta și care re
prezintă viitorul". îi revine muncii 
de propagandă, alături de ceilalți 
factori formativi, nobila misiune de 
a contribui la modelarea omului 
educat și stăpin pc cele mai înalte 
cunoștințe, la cultivarea valorilor 
comuniste de muncă și viață, cu 
implicații. structurale in conștiință și 
comportament.

— Ce v-ați propus, în spiritul exi
gențelor formulate in Tezele din 
aprilie, pentru educarea politică a 
oamenilor muncii, in vederea crește
rii spiritului lor de angajare revo
luționară ? — l-am întrebat pe to
varășul Gheorghe Moiș, directorul 
Cabinetului județean Maramureș 
pentru activitatea ideologică și po
litico-educativă.

— Procesul revoluționar de făurire 
a noii orinduiri, in desfășurarea că
ruia cel de-al IX-lea Congres al 
partidului a marcat un moment de 
cotitură, a adus profunde schimbări 
și pe planul conștiinței, care se 
afirmă ca o adevărată forță motrice 
a dezvoltării. Cu toate acestea, cum 
atrage atenția secretarul general al 
partidului, se constată o anume ră- 
minere in urmă pe acest plan, mai 
cu seamă in activitatea ideologică. 
Asta ne obligă să regindim unele 
forme și modalități cu un grad scă
zut de penetrație, deci de eficiență, 
tocmai pentru că ele sint învechite, 
neatractive. De acest lucru m-am 
convins și participind la con
vorbirile recapitulative din învăță- 
mintul de partid, unde mulți cursanți 
șl propagandiști au venit cu propu
neri interesante pentru a realiza un 
dialog viu, participativ, și nu o în
șiruire mecanică de idei. Izvorul de 
prospețime al activității de pro
pagandă rezidă în legătura ei ne
mijlocită cu realitatea, cu problema
tica specifică a fiecărui Ioc de muncă.

Răspunzînd acestor imperative, 
consiliul județean de educație poli
tică și cultură socialistă a acționat 
prompt pentru a găsi noi forme și 
mijloace, pentru a organiza acțiuni 
politico-educative cu o largă sferă de 
cuprindere a tuturor categoriilor so- 
cioprofesionale. Ne propunem, tot
odată, să valorificăm din plin poten
țialul creator al oamenilor muncii din 
Maramureș in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României". Avem 
satisfacția că in acest climat de 
muncă și creație se afirmă tot mai 
numeroși oameni cu o înaltă conști
ință revoluționară, care promovează 
valorile noi, care exercită o pu
ternică influentă în respectivele co
lective. Mă gindesc, de pildă, la co
lectivul secției sculărie 1 a între
prinderii mecanice de mașini șl uti
laj minier din Baia Mare, unde s-au 
obținut importante rezultate în do
meniul progresului tehnic. Fapt sem
nificativ, șeful de echipă la „roboți 
industriali". Gheorghe Biriș, explica 
reușitele prin rapida maturizare pro
fesională a oamenilor, prin creșterea 
gradului lor de răspundere.

— Incontestabil, sint mulți, tot mai 
mulți oameni deosebiți care se află 
„în prima linie", dar să recunoaș
tem că pe drumul deloc ușor de 
făurire a omului nou se mal Ivesc 
unele piedici pricinuite de ignorantă, 
bigotism, de tot felul de prejude
căți. Mai sînt din cei cantonați in 
zona pasivității....

— Un astfel de om nu poate fi, 
nu se poate simți cu adevărat liber, 
în rind cu colectivitatea căreia ii 
aparține — după cum aprecia secre
tarul general al partidului. De aceea, 
avem datoria să le arătăm acestor oa
meni, în mod convingător, calea plină 
de satisfacții a muncii și învățăturii. 
Să le oferim modelul de realizare al 
oamenilor înaintați, să folosim mult 
mal bine decit pină acum forța 
exemplului comunist. Totodată, tre
buie să acționăm mai ferm, să for
măm o opinie de masă, combativă 

tovarășa academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om de 
știință, savant de renume mondial.

— Am aflat că in perioada de 
după Congresul al IX-lea. Universi
tatea brașoveană. cunoscind ca, de 
altfel, întregul nostru invățămint, o 
dezvoltare continuă, a asigurat pre
gătirea a peste 30 000 de specialiști — 
cit populația unui oraș ! E aspectul, 
să-i spunem, statistic. Cum răspun
deți insă misiunii de ordin calitativ, 
încredințate învățămintului româ
nesc de către secretarul general al 
partidului, de a forma „buni specia
liști, buni revoluționari" ?

— în primul rind. aplicînd în via
ță. cu pasiune și competență spo
rită, conceptul novator privind inte
grarea învățămintului cu cercetarea 
și producția. în consens cu posibili
tățile oferite de puternica economie 
brașoveană, s-au dezvoltat centre de 
integrare și cercetare în principalele 
unități industriale. Ele contribuie 
decisiv la formarea viitorilor spe
cialiști, la abordarea unei cercetări 
eficiente, in legătură nemijlocită cu 
cerințele producției, la dezvoltarea 
unei gindiri economice vii, la însu
șirea unor cunoștințe de organizare 
și conducere. Totodată, prin’ toate 
mijloacele activității politico-educa
tive cultivăm în rindul studenților, 
ca și al cadrelor didactice, spiritul 
revoluționar, de cutezanță in abor
darea celor mai complexe probleme 
științifice și tehnice, in promovarea 
noului, simțămintul de mindrie și 
răspundere patriotică.

care să înlăture mentalitățile și de
prinderile înapoiate. Legind mai 
strins activitatea de propagandă de 
viață, de preocupările oamenilor, 
adresindu-ne in forme vii, proas
pete, dezbărate de șabloane și for
malism, ne vom putea îndeplini la 
un nivel superior, așa cum o cer 
Tezele din aprilie, sarcina formării 
noii conștiințe, revoluționare.

...De la meseria rară a ce
lor care șlefuiesc și valorifică 
pietrele prețioase, la categoria 
largă a celor chemați să șlefu
iască și să pună în valoare in
finitele fațete ale personalității 
umane. Un posibil, expresiv 
simbol pentru nobila misiune a 
factorilor formativi din intreaga 
sferă a producției materiale și 
spirituale — de la muncitor și| 
maistru la director, de la r-actU 
vistul de partid la profesor, de 
la propagandist la animatorul, 
cultural. Categorie chemată a- 
cum, prin Tezele din aprilie, să 
ridice la o nouă calitate în
treaga activitate politico-educa- , 
tivă, pe măsura dinamicii de 
ansamblu a societății noastre, 
să transpună în viață strategia 
partidului de formare a omu
lui nou, „produsul cel mai înalt 
al naturii", omul conștiinței re
voluționare.

Victor VÂNTU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Cuvîntul comunistului în adunările 
generale ale oamenilor muncii

„Pregătirea și buna desfășurare a 
adunărilor generale ale reprezentan
ților oamenilor muncii din întreprin
dere beneficiază de sprijinul orga
nelor și organizațiilor de partid ?“

Am pus întrebarea aceasta în două 
unități economice focșănene. Iată si 
răspunsurile primite :

Maria Stan, secretara comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
confecții : „De vreme ce secretarul 
de partid este și președinte al con
siliului oamenilor muncii, este și fi
resc. și normal să implice activitatea 
de partid în buna desfășurare a 
dezbaterilor din adunările generale 
ale oamenilor muncii".

Elena Chiriac, secretar adjunct al 
comitetului de partid de la combina
tul de prelucrare a lemnului : 
„în Tezele din aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu readuce in aten
ție ideea îmbinării activității orga
nelor de stat cu cea a organismelor 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare. Nu-i vorba aici de o înlocuire, 
de către organele de partid, a or
ganelor de stat și organismelor de
mocratice, ci de asigurarea tuturor 
condițiilor pentru afirmarea din plin 
a aoestora din urmă. în această di
recție acționăm și noi".

Cit de lung — ori cit de scurt — 
este drumul de la aceste principii 
generale la realitatea practică ? Pen
tru a proba acest lucru, am parti
cipat la ultimele două adunări ge
nerale ale reprezentanților oameni
lor muncii din amintitele întreprin
deri. Am continuat apoi investiga
ția. Consemnăm aici citeva consta
tări cu valoare de argument :
• Rapoartele pentru adunarea ge

nerală au îmbrățișat competent și 
exigent problematica economică. 
S-au relevat reușitele, dar și neajun
surile, schițindu-se clar direcțiile de 
acțiune. Cum s-a ajuns Ia această 
capacitate de sinteză, de judecată 
matură a împlinirilor și a neîmpli- 
nirilor, de'formulare a perspectivei ? 
Dezbaterile și concluziile cristalizate 
in organizațiile de bază de partid, 
analizele și controalele întreprinse 
de consiliile de control muncitoresc 
al activității economico-sociale ale 
comitetelor de partid din cele două 
întreprinderi au oferit o privire de 
ansamblu asupra Întregii activități, 
au dat rapoartelor in cauză consis
tența absolut necesară judecăților 
din forul democrației muncitorești.

- schimburi de experiență pentru
perfecționarea activității educative

A intrat in tradiția școlii noastre 
ca inaugurarea fiecărui an de 
învătămint să fie precedată și, 

ca atare, minuțios pregătită de con
sfătuirile cadrelor didactice, momen
te de bilanț și de organizare prospec
tivă a întregii activități școlare, ex
presii ale sistemului democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, 
în acest an. consfătuirile cadrelor 
didactice din invățămintul preșcolar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional 
și de maiștri, prevăzute să se des
fășoare în prima parte a lunti sep
tembrie, depășesc semnificația lor 
tradițională. Sarcinile noi. superioare, 
formulate in documentele partidului 
nostru pe adresa școlii românești de 
toate gradele, orientările de mare im
portanță teoretică și practică elabora
te de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. perfec
tionarea calitativă, reclamată de în
treaga dezvoltare soci al-economi că. a 
sistemului pregătirii forței de muncă 
fac cu atit mai necesar ca fiecare 
consfătuire, organizată pe centre 
(municipii, orașe, grupe de comune), 
în ședințe plenare și pe secții (spe
cialități). să dobindească un‘pronun
țat caracter de lucru, de amplă 
dezbatere, de temeinică analiză cri
tică și autocritică a activității didac
tice, să pună in lumină, pe baza ex
perienței acumulate, și să asigure ge
neralizarea căilor și modalităților 
superioare de pregătire a tineretu
lui pentru muncă, pentru viată, de 
conlucrare activă între unitățile de 
invâtămint, de producție și de cer
cetare. între școală și familie.

Consfătuirile din acest an au 
fost organizate și se desfășoa
ră în lumina Tezelor din aprilie, a 
ideilor și orientărilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Con
sfătuirea de lucru cu activul și cadre
le de bază din domeniile- activității 
organizatorice, ideologice șl politico- 
educative din 22—23 iunie, la plenara 
C.C. al P.C.R. din 28 iunie a.c. Idei
le de insemnătate deosebită, aprecie
rile si sarcinile formulate cu aceste 
prilejuri de conducătorul partidului 
și statului nostru constituie un cu
prinzător program de acțiune pen
tru slujitorii școlii, pentru organi
zațiile de partid și de tineret din 
școli și facultăți, pentru țbti cei că
rora Ie revin. în noul an de învătă
mint 1983—1989 și în perspectivă, sar
cini de însemnătate hotăritoare în 
domeniul pregătirii și perfecționării 
forței de muncă.

Din acest ansamblu ideologic cu 
caracter de îndreptar al întregii acti
vități de formare a noilor generații 
în cultul muncii, al creației, al auto- 
perfecționării necontenite, se desprin
de, la loc de frunte, cerința inițierii' 
și aplicării unor măsuri hotărîte 
RentaijXreșterea c^ljtațixă -si merfec-„ 
țibnareă întregului proces insttuAiv- 
educativ. pe măsura obiectivelor 
Congresului al XJII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului. Anul 
1988—1989 este, astfel, destinat să 
constituie o etapă de virf în moder
nizarea procesului de invățămint, în 
creșterea valorii științifice și educa
tive a informației utilizate. în apli
carea pe scară largă a metodelor 
celor mal avansate de lucru cu fie
care elev in parte și de muncă inde
pendentă. astfel incit apropiata ge
neralizare a invățămîntului de 12 ani 
să conducă la ridicarea eficienței so
ciale a întregului invățămint Ca

• La alcătuirea acestor sinteze, a 
planurilor de măsuri au participat 
efectiv membri ai comitetelor de 
partid, care, în organigrama între
prinderilor, dețin și responsabilitatea 
unor compartimente. Competența, 
îmbinată cu temeinica cunoaștere a 
realității, cu spiritul analitic parti
nic, nu puteau să conducă decit la 
înfățișarea exactă, convingătoare a 
eforturilor și rezultatelor inregistra- 
te în îndeplinirea indicatorilor de 
plan, a potențialului de care dispune 
fiecare unitate și care se cuvine mai 
bine pus în valoare. Orice slăbire a 
exigenței analizei, prezentată adu
nării generale, determină nu o dată 
o reacție de exigență din partea par- 
ticipanților la dezbateri. Astfel, tre
cerea cu prea multă ușurință, în ra
portul de la combinatul de prelu
crare a lemnului, peste depășirea 
normelor de consum a pus în alertă 
mai multi vorbitori. Aceștia au cri
ticat șl avansat soluții. începînd cu 
mal buna gospodărire din depozite 
și pină la promovarea unor tehno
logii economicoase încă de la plan
șetă. Reacție critică promptă, la o- 
biect, șl față de absența spiritului de 
prevedere al consiliului oamenilor 
muncii și, deopotrivă, al comitetului 
de partid. In adunarea generală de 
la Întreprinderea de confecții, da 
exemplu, s-au criticat cu judicioase 
argumente unele lipsuri din activi
tatea furnizorilor de materii prime, 
a întreprinderii de comerț exterior, 
care valorifică producția de aici. 
Critică argumentată, dar... In lipsă ! 
N-ar fi avut aceasta efecte mult mai 
mari dacă la adunare erau invitați 
să participe și cei vizați ? Neindoios 
că da.
• Comuniștii oare conduc diferite 

sectoare ale întreprinderii socotesc 
de datoria lor șă participe Ia dez
baterile din forul democrației mun- 
citorești-revoluționare, să ridice ni
velul discuțiilor și să avanseze pro
puneri constructive. La ultima adu
nare de la combinatul de prelucrare 
a lemnului, comunistul Pulu Stan, 
șef de secție, a insistat asupra efec
telor discutării în organizația de 
partid de la locul de muncă a pro
blemelor modernizării, a obstacolelor 
care trebuie depășite în această pri
vință. Maistrul comunist Iordache 
Ciobotaru a abordat, de pe poziții 
combative, fenomenul indisciplinei, 
în timp ce muncitoarea Săftloa Ta- 
ban s-a pronunțat cu asprime asu- 

atare, mai mult decît in anii prece
dent, in noua etapă de muncă șco
lară ce va începe la 15 septembrie, 
eforturile tuturor slujitorilor școlii se 
cer îndreptate cu precădere spre sin
tetizarea bogatului tezaur al gindirii 
contemporane in cunoștințe temeini
ce. cu ample semnificații sociale și 
oare să poată fl asimilate ușor și 
cu plăcere de fiece tinăr. astfel incit 
învățătura acumulată să-i dezvolte in 
gradul cel mai inalt personalitatea, 
să-i stimuleze capacitatea de crea
ție, să-l facă capabil de cele mai 
înalte performante. în acest sens, 
accentuarea caracterului practic-apli- 
cativ al disciplinelor de invățărpint. 
prin creșterea numerică și calitativă 
a exercițiilor și problemelor, a lucră
rilor experimentale de laborator și 
activităților practice Se cere a fi ana
lizată unitar și in profunzime, in
tegrai subordonată obiectivului cen
tral al activității școlare : creșterea 
valorii de ansamblu și de amănunt 
a procesului de invățămint. întărirea 

. eficientei sale sociale.
în chiar cuprinsul dezbaterilor 

consacrate modernizării conținutului 
și metodologiei întregului proces de 
invățămint.. consfătuirile din acest an 
ale cadrelor didactice iși propun să 
analizeze pe larg, critic și autocritic, 
modalitățile de sporire a influenței 
educative specifice scolii, de forma
re a întregului tineret in cultul iu
birii de tară, de limbă, de neam. <♦ 
luptător înflăcărat și creator destoi
nic pentru creșterea necontenită a 
măreției, a forței României socialis
te. Pentru școala noastră de toate 
gradele, legăturile multiple si profun
de dintre iubirea de tară și dragos
tea de muncă, dintre cultivarea pa
triotismului și a capacității de crea
ție constituie orientări permanente, 
pe baza cărora se desfășoară întregul 
proces de invățămint, toate activită
țile teoretice și practice, școlare și 
extrașcOlare. Consfătuirile cadrelor 
didactice vor analiza modalitățile de 
educare patriotică și revoluționară a 
tineretului în strinsă legătură cu în
tregul proces de pregătire școlară 
pentru muncă, pentru viață, calitatea 
activității școlare fiind astfel asocia
tă înseși unității și continuității as
cendente a acestui proces. Fie
care disciplină școlară în parte 
și ansamblul întregului proces de 
invățămint pot și trebuie să-și 
aducă o contribuție majoră in for
marea viitorilor cetățeni ce-și pro
bează patriotismul lor prin fapte, 
prin munca depusă pentru edifica
rea țării, a socialismului. în acest 
spirit sint pregătiți tinerii, elevii ță
rii și. pentru aceasta, ei dispun de 
b -modernă și cuprinzătoare bază 
materială a învățămintului. pașii 

... Jp., .șint,. îndrumați rfp. • fjrpfesbri,

Noi unități școlare
Baza tehnico-materială a învăță- 

mintului cunoaște o puternică dez-. 
voltare și in județul Argeș. Ea cu
prinde, in momentul de fată, 1 079 
unități școlare in care învață 
150 000 elevi. Datorită investițiilor 
alocate acestui sector, cit și a 
muncii prestate de cetățeni, pă
rinți ai școlarilor, in 14 localități 
argeșene au fost, anul acesta, fini

pra unor „sincope" din comparti
mentul aprovizionării. Exigente, pli
ne de conținut s-au dovedit și par
ticipările la dezbaterile din aduna
rea generală a comuniștilor de la fa
brica de confecții. Atunci insă cind 
vorbitorii și-au îndeplinit mandatul 
doar pe... jumătate — cum a fost 
cazul lui Fabian Veroiu, din com
partimentul C.T.C., care ..a uitat" 
să fie șl autocritic I — replica a ve
nit prompt, chiar in adunare. Din 
experiența înfățișată aici — și, evi
dent, nu numai din aceasta — reiese 
necesitatea participării cu toată răs
punderea și a comuniștilor la dez
baterile din fprul democrației mun- 
citorești-revoluționare. Sînt acestea 
idei creatoare de climat, cărora Te
zele din aprilie le acordă, cum e și 
firesc, o deosebită însemnătate.

• Cu prilejul studiilor și controa
lelor care preced adunările generale 
ale oamenilor muncii, studii și con
troale inițiate de, și sub conducerea 
comitetelor de partid, sint destule 
probleme scoase la iveală și a că
ror rezolvare nu mai poate fi ami- 
nată. Mai mult chiar : e de dorit ca 
tot mai multe idei bine gindite, uti
le, din „pachetul" cu care se vine in 
adunarea generală, să capete finali
tate logică, necesară. îngemănarea 
controlului cu acțiunea decisă pen
tru rezolvare este semnul unei ac
tivități mature, eficiente. Investiga
ția întreprinsă în cele două între
prinderi vrfncene ne-a convins că a- 
ceastă practică este, cum se spune, 
Ia ea acasă. Astfel, in urma 
unei analize efectuate înaintea 
adunării generale, maistrului Vasile 
Roșea, membru al comitetului de 
partid de la Întreprinderea de con
fecții, i s-a încredințat spre rezol
vare propria propunere de aplicare a 
unui dispozitiv care are drept efect 
eliminarea totală a unor operații 
manuale. Sau : inginera Marilena 
Tudose, secretar adjunct al comite
tului de partid, răspunde in prezent 
de finalizarea unei acțiuni cu efecte 
importante pentru creșterea răspun
derii fată de calitatea producției. 
Este vorba, in esență, de reorgani
zarea formațiilor de lucru pe colec
tive restrinse. cu posibilitatea 
promptă de control a muncii fiecă
ruia. La combinatul de prelucrare a 
lemnului, analizele succesive, oe 
compartimente, în pregătirea adună
rii generale a oamenilor muncii au 
ridicat in prim-planul atenției pro- 

învățători și educatori destoinici, 
pasionați, compelenți.

Dezbaterea, elaborarea și aplica
rea măsurilor de continuă perfecțio
nare evidențiază cu atît mai mult 
imperativul ca fiecare consfătuire a 
cadrelor didactice să adopte de lâ 
început o marcată Împotrivire față 
de formalismul de orice natură, să 
dezvolte cu consecvență atitudini 
critice și autocritice, să asigure im
plicarea profundă a fiecărui slujitor 
al școlii în lichidarea cu curaj a lip
surilor. Ceea ce presupune, intre 
altele, renunțarea la procedeul, incă 
frecvent, de a situa nereușitele di
dactice, pe alocuri destul de accen
tuate, la adăpostul procentelor de 
reușite, intrucît, se știe, cazurile de 
nereușită, oricit de mici, din com
plexa activitate de formare și de 
perfecționare a cadrelor reușesc 
ușor să perturbeze și să diminueze 
calitatea activității de ansamblu. 
Dezvăluirea cu curaj a unor procedee 
învechite din activitatea școlar^ 
constituie tocmai de aceea un indica
tor de eficiență a dezbaterilor, toț 
astfel cum elaborarea și aplicarea 
sistematică a măsurilor optime ilus
trează însăși eficiența acestor consfă
tuiri, chemate ca prin întreaga lor 
semnificație să constituie momente 
de seamă in perfecționarea calitati
vă a învățămintului.

In lucrările consfătuirilor, o im
portanță deosebită va fi acordată a- 
nalizei sistemului actual de formare 
și perfecționare a pregătirii cadre
lor didactice, metodelor de evaluare 
științifică a' activității didactice, în
tăririi eficienței tuturor acțiunilor 
de îndrumare și control în activita
tea școlară. Tocmai de aceea, prin 
tematica Orientativă elaborată Iâ. ni
velul ministerului de specialitate s-a 
stabilit ca directorii unttățîtor de 
invățămint, potrivit pregătirii de 
specialitate a fiecăruia, să participe 
la lucrările în plen șl pe secțiuni ale 
consfătuirilor, iar in ziua următoa
re să dezbată tema „Creșterea efi
cienței activității organizatorice și 
politico-educative desfășurate de or
ganele colective de conducere a’ 
unităților de invățămint. in vederi 
perfecționării pregătirii cadrelor di
dactice, modernizării continue a pro
cesului instructiv-educativ, întăririi 
răspunderii, ordinii și disciplinei în 
muncă". La nivelul fiecărui județ va 
fi elaborat, pe baza concluziilor des
prinse din lucrările consfătuirilor, 
un program concret de măsuri pen
tru anul școlar 1988—1989. în vede
rea perfecționării procesului ihstjruc- 
tiv-educativ, educării multilaterale, 
in spirit patriotic și revoluționați a 
tinerelor ’generații.

v* I. MIHAI

sate 40 noi săli de clasă. O școală 
cu nouă săli de clasă, la care se a- 
daugă și una de gimnastică a fost 
recent pusă in funcțiune in co
muna Bâșcov. S-a încheiat și con
strucția a patru săli de clasă Ia 
școala din Mozăceni și a cîte două 
săli la școlile din Zigonenf și Băi- 
culești. De asemenea, in satul-Ne
grești S-a dat. in folosință o grădi
niță nouă. (Gheorghe Cirslea).

blema pieselor de schimb. Un colec
tiv inimos de comuniști de Ia secția 
mecano-energetic a declanșat ofen
siva de recondiționare a pieselor pe 
un front mai larg, astfel incit planul 
de procurare cu piese noi să fie cit 
mai mult diminuat. Ce idee, cu va
labilitate mai largă, să extragem din 
toate acestea ? Mai lntîi de toate că. 
Înaintea participării democratice la 
cuvint. comunistul pune democrația 
faptelor.

Pentru a vedea cum, și după adu
narea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii, cele două comitete 
de partid se preocupă de asigurarea 
condițiilor, a climatului prOpice du
cerii la îndeplinire a celor hotărîte 
în forul democrației muncitorești-ie- 
voluționare. am inițiat un test pe 
ideea : „Cine poartă » răspunderea 
realizării întocmai a obiectivelor cu
prinse In programul de măsuri su
plimentare ?".

Redăm răspunsurile primite:
Maria Stan : „Responsabilitatea 

tuturor celor 17 măsuri adoptate de 
adunare a fost încredințată membri
lor biroului sau ai comitetului de 
partid, aii birourilor Organizațiilor de 
bază din secții".

Elena Chiriac : „Din cele 27 de 
măsuri, cele mal greu de dus la în
deplinire au fost repartizate cadre
lor cu munci de răspundere, care 
sint și membri ai comitetului nostru 
de partid. De altfel, la noi s-a înce
tățenit practica potrivit căreia, sis
tematic. se raportează in fața comi
tetului de partid asupra stadiului de 
îndeplinire a tuturor celor hotărîte 
de adunarea generală".

Asemenea preocupări dau dimen
siune firească muncii de partid în 
acest domeniu al promovării demo
crației muncitorești, ii conferă per
spectiva absolut necesară. Așa cum 
se subliniază șl in Tezele din aprilie, 
partidul nostru este organizatorul și 
dinamizatorul Întregii vieți economi- 
co-sociâle. El poartă răspunderea 
complexului proces de construcție 
socialistă, de perfecționare democra
tică a societății. în această perspec
tivă. implicarea temeinică a fiecă
rui Comunist în această uriașă acti
vitate apare ea o îndatorire de prim 
ordin.

Iile TANASACHE 
Dan DRAGULESCU
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de participanții la adunarea cetățenească din comuna Agrij, județul Sălaj

(Urmare clin pag. I)
Rememorind drumul de glorii deschis în urmă 

cu 23 dc ani de Congresul al IX-lea al partidu
lui, noi, locuitorii comunei Agrij, păstrăm in su
nete amintirea vie și dureroasă a evenimentelor 
tragice petrecute pe teritoriul Sălajului, al loca
lității Treznea, ea urmare a masacrării, la 9 sep
tembrie 1940, de către trupele l'ascisto-hortyste. a 
86 de locuitori pașnici ai acestui sat.

Pentru ca astfel de atrocități să nu se mai repe
te niciodată, pentru ca jertfa celor 86 de martiri 
din Treznea să avertizeze pentru totdeauna asupra 
consecințelor nefaste pe care le au astfel de prac
tici inumane, profund iraționale, să devină simbol 
al opoziției noastre față de orice încercări de atî- 
tare a naționalismului, urii și șovinismului intre 
oameni, naționalități și popoare, vă adresăm in 
modul cel mai respectuos rugămintea, mult iubită 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să aprobați 
propunerea făcută in adunarea cetățenească a lo
cuitorilor comunei Agrij de a i se atribui acestei 
unități administrativ-teritoriale denumirea de 
Treznea-Agrij. Vă aducem respectuos Ia cunoștință 
că satul Treznea arc cea mai veche atestare docu
mentară dintre localitățile comunei Agrij. respectiv 
anul 1110. precum și faptul că pină in 1950 a avut 
statutul de centru de comună, iar in prezent, ca 
suprafață, număr de locuitori și dotări, este prima 
ca pondere după centrul dc comună.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că aceasta va constitui un nou 
și puternic imbold pentru comuniști, pentru toți 
locuitorii comunei noastre de a contribui prin efor
turi pașnice, constructive, la înfăptuirea mărețelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, astfel incit să facem ca 
istoria nouă a patriei — salba de monumentale 
ctitorii — să nu fie umbrită nici un moment de 
evenimente străine vocației de pace și prietenie 
a poporului romăn. spiritului său de omenie. înțe
legere și colaborare cu toate națiunile lumii.

In virtutea climatului generos creat de preocupă
rile dumneavoastră statornice pentru organizarea 
și modernizarea localităților, vă adresăm, de ase
menea, în modul cel mai respectuos, rugămintea

In comuna Agrij, județul Sălaj, 
a avut loc o adunare cetățenească 
semestrială în cadrul căreia au 
fost evidențiate dezvoltarea econo- 
mtco-socialâ a acestei comune. în 
snecia! dună Congresul al TX-lea 
ăl partidului, perioadă în care via-

ța țăranilor de aici a cunoscut 
profunde prefaceri ca urmare a 
creșterii potențialului economic, al 
gradului de civilizație ai locuito
rilor săi.

Cu acest prilej, intr-o atmosferă 
entuziastă, de profundă mindrîe

fierbinte. mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că, în baza potențialului economie pe 
care-I deține, a cerințelor de valorificare superi
oară a resurselor locale, să aprobați stabilirea 
pentru comuna noastră a statutului de localitate- 
reședință a Consiliului unic agroindustrial de stat 
si cooperatist, fapt ce va determina transformarea 
ei intr-un modern centru orășenesc agroindustrial.

Sintcm hotăriți să acționăm zi de zi, cu toată 
fermitatea .și exigența, pentru sporirea producțiilor 
agricole vegetale și animaliere, astfel incit in anul 
2 000 să asigurăm creșterea producției globale agri
cole cu 42,5 la sută. Așa cum ați indicat dumnea
voastră. vom extinde și diversifica rețeaua de 
prestări servicii, al cărei volum va înregistra in 
anul 2 000 un spor, față de acest an, cu 51,8 la 
sută, iar producția-marfă industrială va crește de 
4 ori. Pe această bază, volumul activității econo
mice va înregistra o creștere, comparativ cu acest 
an. cu 38.1 la sută, de natură să permită transfor
marea comunei noastre intr-un puternic și modern 
centru agroindustrial, ceea ce va crea condiții 
trainice pentru creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor oamenilor muncii.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. urmind neabătut luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă si luptă revolu
ționară. noi, locuitorii comunei Agrij. vom face 
totul, cu răspundere și dăruire patriotică, pentru 
a ne spori contribuția la realizarea planurilor și 
programelor de dezvoltare eeonomico-socială a 
județului, a patriei, pe acest an și întregul cinci
nal, astfel incit să intimpinăm plenara Comitetului 
Central al partidului cu un bilanț rodnic, pe mă
sura investițiilor materiale si de încredere pe care 
ni le acordați statornic.

Vă rugăm respectuos să ne permiteți ca. din 
adîncul inimilor noastre, să vă adresăm, dc pe 
vatra românească a Sălajului, cele mai sincere si 
calde urări de ani multi si fericiți, multă sănătate 
si putere de muncă, noi si rodnice succese, spre 
gloria Partidului Comunist Român, snre progresul 
si prosoeritatea scumpei noastre patrii. România 
socialista, a cărei luminoasă istorie contemporană 
vă înscrie numele eu aurul cuvenit celui mai 
strălucit dintre Eroii săi.

patriotică, oarticîpanții la adu
nare — tineri și vîrstâici — 
ău adresa* o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

TIMPUL LIBER - TIMP AL CULTURII, 
AL DISTRACȚIEI CIVILIZATE, EDUCATIVE

Cum vă petrecâți timpul liber ?
lato o întrebare la care sfirșitul sâptămlnii trecu

te a adus o mare varietate de răspunsuri, o oferlă 
bogată a corei diversitate s-a concretizat, in fieca
re localitate din țară, printr-o amplă suită de serbări 
populare, intilniri cu muzico și dansul, spectacole m 
aer liber susținute de artiști profesioniști și amatori, 
recitaluri de poezie, baluri și chermeze, seri distrac-

După o zi 
de muncă, o seară 

instructivă, 
odihnitoare

Centrul de cultură și creație 
„Cintarea României" din Petroșani 
este unul dintre așezămintele de 
cultură din municipiu spre care 
seară de seară, cu excepția zilelor 
de luni, se îndreaptă sute de tineri 
mineri, preparatori, constructori de 
mașini și utilaje miniere, munci
tori din industria ușoară, elevi și 
studenți, din dorința de a. petrece, 
în mod plăcut și util, cîteva ore 
in cornpania muzicii, a dansului. 
Oferite cu generozitate de serile 
eultural-edueative Organizate pen
tru ei.. Ce spun „beneficiarii", cei 
invitați să-și petreacă astfel tim
pul lor liber ?

Caîîopi Popa, muncitoare la în
treprinderea de piese de schimb, 
reparații utilaje și echipament 
electrotehnice miniere : „Vin /cu 
plăcere la serile eultural-edueative 
unde programele de divertisment 
oferite tinerilor aproape in fiecare 
seară sînt atractive și bogate. De
sigur. în prim-plan se află muzica 
și dansul. Dacă adaug momen
tele educative, care nu lipsesc din 
programele serilor culturale, con
cursurile de dans sau „Cine știe 
ciștigă" pe teme de cultură gene
rală, cum au fost cele mai recente 
„Din comoara folclorului româ
nesc", „Valea Jiului — cetatea căr
bunelui", precum și demonstrațiile 
do dans efectuate de formații sau 
echipe de dans modern, tematic 
sau popular, pot oglindi paleta 
largă a acțiunilor educative ce se 
întreprind in cadrul serilor pentru 
tineret. In viitor aș dori ca în ca
drul acestor seri cultural-educati
ve să ni se prezinte, măcar o zi 
oe săptâmină. filme, proiecții de 
documentare tehnico-științitică și 
desene animate, care au o mare 
priză la tineri".

Ion Țapu. student la Institutul 
de mine Petroșani : ..Spațiul de 
dans, bine amenajat, devine une
ori neincăpător. datorită afluenței 
mari de tineri care vin la serile 
noastre. Nu o dată ne-au fost oas
peți oameni cu multă experiență 
de viață, specialiști din unitățile 
economice, juriști, actori de tea
tru. cadre didactice, de la care am 
avut multe de învățat. Ar fi bine 
dacă în viitor s-ar organiza si 
cursuri de dans. Sint multi tineri 
care vor să învețe să danseze, iar 
unii să danseze mai bine".

Iată și părerea tovarășului Ion 
Dulămiță, directorul Centrului mu
nicipal de cultură și croație ..Cin
tarea României" din Petroșani : 
„Săptăminal vin la aceste seri a- 
proximativ 2 000 de tineri. Ne stră
duim să le oferim programe varia
te. cu un pronunțat conținut educa
tiv. Sigur, tot ce prezentăm, ceea 
ce oferim tinerilor, trebuie să fie 
de bună calitate: muzica româ
nească ușoară, albume discOgrafice 
nou editate, momente educative pe 
care le alegem după sondarea opi
niilor tinerilor. Propunerile tine
rilor privind Îmbogățirea progra
melor ne sint de mare ajutor șl 
transpunerea lor în viață asigură 
succesul acestor seri eultural-edu
eative". (Rabin Cerbu, Horațiu 
Alexandrescn).

five pentru tineret, carnavaluri și șezători, reuniuni 
tovărășești, concursuri de interpretare, excursii ș.a. 
Sint manifestări cultural-artistice recreative, destina
te oamenilor muncii, tinerilor care, după orele de 
muncă, merită din plin clipe frumoase, civilizate de 
destindere. Corespondenții noștri vă relatează Cîteva 
dintre aceste manifestări...

Intîlnire cu poezia: „La trecutu-ți mare, 
mare viitor"

Duminică. oamenii 
muncii de la Botoșani 
au beneficiat ca de 
obicei in acest sezon 
estival de o bogată și 
diversă viată spiritua
lă, cultural-artistică, 
recreativă, potrivit
multiplelbr aspirații 
pe care le determină 
in mod. firesc profilul 
omului de azi. Din
tre aceste manifestări

consemnăm. pentru 
calitatea lui precum și 
datorită numărului 
mare de spectatori pe 
care i-a atras, specta
colul de muzică și poe
zie revoluționară „La 
trecutu-ți mare, mare 
viitor", care a avut loc 
in parcul „Mihai Emi- 
nescw' din municipiu. 
Desfășurat in fața unui 
public numeros, spec-

tacolul a fost susținui 
de orchestra simfoni
că din Botoșani, actori 
ai Teatrului „Mihai 
Eminescu", precum și 
de circa 160 de inter
pret! din formațiile co
rale muncitorești ale 
întreprinderilor „Elec- 
trdcontact" și de con
fecții Botoșani. (Eugen 
Hrușoă).

Vitalitatea artei populare
După concursurile inter județene 

„Spicul de aur", de interpretare a 
muzicii populare de către tineri so
liști vocali, desfășurat la Slatina, și 
„Corabia de aur", de muzică popu
lară și ușoară' organizat în orașul 
Corabia, care au avut loc de curînd, 
județul Olt a lost gazda unei alte 
manifestări cultural-artistice de 
amploare : concursul interiudețean 
„Călușul românesc", aflat la cea 
de-a 19-a ediție, care, ca de obicei, 
s-a desfășurat Ia Caracal, in inima 
uneia dintre cele mai străvechi ve
tre a acestui dans românesc. Au 
participat 37 formații de călușari, 
călușeri și căluți din 15 județe re- 
prezentind toate zonele etnofolclo- 
rice ale țării. în total, aici și-au 
dat intîlnire. vinerea, sîmbăta și 
duminica trecută, aproape 1 000 de 
artiști amatori.

Concursul propriu-zis a fost pre
cedat de vizionarea unei frumoase 
și interesante expoziții de artă 
populară din județul Olt. deschi
derea Tirgului olarilor, sugestiv in
titulat „Pomul vieții". Sîmbătă, 
după încheierea spectacolelor con
curs. în modernul centru și pe stră
zile orașului au urmat un inedit și 
atractiv carnaval folcloric, un con
curs de proverbe și ghicitori, pre
zentarea de dansuri și costume 
specifice diferitelor zone ale țării. 
Duminică după-amiază in aceeași 
caldă și entuziastă atmosferă de 
petrecere colectivă a avut loc spec
tacolul laureatilor, cu evoluția ce
lor cuprinși in palmaresul con
cursului. Iată cîteva opinii despre 
virtuțile acestei manifestări,

Theodor Vasilescu, artist emerit, 
președintele juriului : „Este o ma

nifestare unică în țară, festivalul 
acesta fiind un minunat cadru de 
afirmare a valorilor perene ale 
spiritualității poporului român. Tot
odată, participarea reprezentanților 
tuturor zonelor călușerești confir
mă bogăția tradițiilor noastre, pre
cum și vigoarea prezenței lor in 
actualitate". Gabriela Oganovici, 
profesor de științe sociale. Caracal: 
„Formațiile care au primit sufra
giile juriului s-au dovedit adevă
rate mesagere ale artei populare 
românești. Artiștii amatori pre- 
zenți pe scena Teatrului de vară 
din Caracal, prin ceea ce au reu
șit să aducă în fața publicului, cu
noscător al călușului și exigent 
după atitea ediții, au făcut un ade
vărat act de educație patriotică". 
Haralambie Dimulescu. întreprin
derea de vagoane Caracal : „For
mațiile pe care le-am admirat și 
care ne-au umplut sufletul de emo
ție au fost acelea în care septua
genarii și-au împletit pașii cu co
piii de 8—9 ani : un simbol emo
ționant al perenității și preluării 
din generație în generație a produ
selor geniului creator al poporului 
nostru". Elena Nătiiu. confectioner 
la Întreprinderea de tricotaje Ca
racal : „Am urmărit toate specta
colele și celelalte acțiuni, începînd 
din prima zi. așa cum fac la fie
care ediție. Nu o dată mi-am zis și 
am simțit, trăind iureșul năvalnic 
al dansurilor de călușari, călușeri 
și căiuți de pe scenă, că folclorul 
nostru este un izvor inepuizabil 
de educație patriotică și artis
tică. Am petrecut. în această am
bianță, în timpul nostru liber, mo
mente de neuitat". (Mihai Grigo- 
roșcuță).

„Cinstire muncii"
La Casa de cultură a sindicatelor din Cimpulung Muscel a avut loc 

un spectacol literar-muzical, „Cinstire muncii", dedicat fruntașilor in 
producție. Invitați : oamenii muncii de la întreprinderea de autoturisme 
ARO. Programul a cuprins atit înfățișarea drumurilor pe meridianele 
lumii ale autoturismului românesc ARO, cit și o suită dc dansuri, mu
zică și poezie „Eroi au fost, eroi sint încă". Tinerii fruntași în între
cerea socialistă au fost apoi invitați Ia seara muz.ical-distractivă „Pe 
portativul veseliei". (Gheorglie Cirstea).

„La
Sub acest generic. în 

comuna Băbeni, jude
țul Vilcea. s-a desfă
șurat simbătă și du
minică o suită de ma
nifestări educative, 
cultural-artistice la 
care au luat parte 
Invitați, oameni de 
cultură, știință și artă, 
ansambluri artistice 
reprezentative din ju-

izvorul fermecat"
dețele Alba. Argeș, 
Bistrița-Năsăud. Sibiu 
și Vilcea, laureate ale 
Festivalului național 
„Cintarea României". 
Manifestarea a cu
prins, între altele, un 
colocviu despre valo
rificarea tradițiilor și
moștenirii 
culturale, 
expoziției

noastre 
vernisajul 
de artă

plastică „Culorile pa
triei", o paradă a por
tului popular specific 
zonelor reprezentate 
la acest festival, pre
cum și un amplu 
spectacol urmărit eu 
interes de șute de 
sondori, forestieri și 
lucrători ai ogoarelor 
din comuna Băbeni și 
din localitățile înveci
nate. (Ion Stanciu).

Maiestății Sale BIRENDRA
Regele Nepalului

KATMANDU
Am aflat cu profundă tristețe despre cutremurele de pămint care s-au 

abătut asupra țării dumneavoastră, provocind mari pierderi umane și pagube 
materiale.

In aceste momente de încercare pe care le parcurge poporul nepalez, vă 
rog să transmiteți familiilor îndoliate expresia profundelor mele condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Eficiență superioară
(Urmare din pag. I)
baza căruia să se aplice în condiții 
corespunzătoare autogestiunea și au
tofinanțarea unităților economice, 
fără O normare economico-financiară 
riguroasă, fără planificarea pe te
meiuri științifice a costurilor de pro
ducție.

Se cuvine menționat, totodată, că a- 
căste costuri trebuie să corespundă 
cu prevederile din normativele eco- 
nomico-financiare aprobate. Concret, 
în cadrul acțiunii actuale de îmbună
tățire a preturilor în industrie se iau 
în calcul costurile planificate pe 
anul 198S. Pentru produsele agricole, 
inclusiv cele de seră, din unitățile 
de stat, prețurile producătorilor se 
formează pe baza costurilor aprobate 
prin normativele economico-finan- 
clare, care reprezintă bareme maxi
me de cheltuieli.

In acest mod va spori și mai mult 
rolul costurilor planificate, normate 
în activitatea economico-financiară 
a unităților economice, in întreaga 
economie. Firește, cerința esențială 
constă în reducerea costurilor de pro
ducție. mobilizind în acest scop toate 
posibilitățile existente in unități și la 
nivâlul economiei naționale. „Calea 
pentru o bună activitate economică 
— sublinia secretarul general al 
partidului — nu este aceea a crește
rii prețurilor, ci a reducerii costuri
lor și Cheltuielilor. Numai aceasta 
reprezintă o economie sănătoasă și 
garantează dezvoltarea armonioasă a 
forțelor de producție".

Pentru a stimula cit mai mult în
treprinderile și colectivele de oameni 
ai muncii să reducă costurile de pro
ducție, desigur in condițiile realizării 
produselor la parametrii de calitate 
stabiliți, legea recent adoptată pre
vede Că beneficiile realizate supli
mentar pe spania reducerii costurilor 
de producție peste sarcina planifica
tă rămin integral Ia dispoziția între
prinderii respective in primul an șl 
in proporție de 50 la sută in următo
rii patru ani, utilizindu-se potrivit 
legii. Așadar, colectivele de oameni ai 
muncii, unitățile economice au po
sibilitatea sâ culeagă roadele acțiu
nilor gospodărești întreprinse pentru 
sporirea rentabilității și eficienței 
producției și sâ-și constituie fonduri 
proprii tot mai mari pe seama bene
ficiilor suplimentare obținute.

Un alt principiu important al noi
lor reglementări se referă la limita
rea la normal a rentabilității cuprin
se in prețurile de producție. Necesi
tatea și rațiunea unei asemenea limi
tări ă rentabilităților cuprinse in 
prețurile de producție sînt determi
nate de faptul că, in ultimii ani, la 
o serie de produse industriale, în
deosebi în industria prelucrătoare, se 
aplicau și se înregistrau rentabilități 
ridicate, de 30—40 la sută și chiar 
mai mari. Asemenea rentabilități 
înalte nu aveau motivare economică 
și nici caracter mobilizator, unitățile 
economice care practicau asemenea 
preturi nefiind stimulate să continue 
preocupările pentru creșterea pro
ducției și reducerea costurilor, tn 
practică, formarea și aplicarea unor 
prețuri de producție cu. rentabilități 
ridicate, fără justificare economică, 
așa cum s-a procedat uneori pină 
acum, exercită presiuni asupra pre
țurilor de livrare, care, in structură, 
nu mai reflectă just cheltuielile de 
muncă socialmente necesare și plus- 
produsul. Or. prețurile de livrare 
exagerate, stabilite in baza unor pre
țuri de producție determinate neco
respunzător. nerealist, duc la creș
terea cheltuielilor la beneficiarii 
produselor respective, afectează efi
ciența economică finală a pro
ducției sociale, determină efecte 
negative asupra întregii dezvoltări a 
economiei naționale. De asemenea, 
includerea in prețurile de producție 
a unor beneficii exagerate, indepen
dente de rezultatele obținute în pro
ducția materială, este o simplă în
registrare de valori fără substanță 
materială, care dă posibilitatea rea
lizării cu ușurință de către unitățile 
respective a indicatorilor valorici 
(producția-marfă, beneficiile totale 
etc.).

Ținînd seama de toate acestea, 
noile reglementări elimină beneficii
le exagerate, care — așa cum arăta 
secretarul general al partidului —

deveniseră o frină in calea preocu
părilor pentru perfecționarea și mo
dernizarea proceselor de producție și 
creșterea eficienței economice. Ast
fel, la produsele destinate consumu
lui intern, prețurile de producție cu
prind o rentabilitate m°die de 8 la 
sută și nu poate deoăși 12 la sută. La 
produsele din industria orizontală 
(subansamble. piese de schimb etc.), 
prețurile de producție includ, pentru 
consumul intern, o rentabilitate de 
6 la sută.

In esență deci, limitarea rentabi
lității Ia cota normală, aplicată la 
costurile planificate, are drept scop 
realizarea indicatorilor cconomico-fi- 
nanciari de către toate unitățile eco
nomice și de către toate colectivele 
de oameni ai muncii, pe baza efortu
rilor proprii, corespunzător volumu
lui și calității producțiilor obținute, 
cerute de economia națională. Tot
odată — după cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — va trebui să nu 
mai existe nici un produs fără un 
beneficiu minim, să nu mai existe 
întreprinderi fără rentabilitate, a- 
ceasta constituind una din proble
mele fundamentale pentru aplicarea 
principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii.

Diferențierea rentabilității și a 
prețurilor de producție in funcție de 
destinația produselor, in vederea sti
mulării suplimentare a producției 
pentru export și a exportului repre
zintă o altă coordonată importantă a 
noilor reglementări. Concret, se pre
vede că. pentru produsele destinate 
exportului, rentabilitatea se majorea
ză. față de rentabilitatea aplicată la 
producția pentru intern, cu 10 la 
sută pentru produsele exportate pe 
relația devize convertibile ,și cu 6 la 
sută pentru cele exportate pe rela
ția cliring țâr! socialiste. De aseme
nea, legea prevede rentabilități ma
jorate și pentru produsele din 
industria orizontală care sint li
vrate in vederea fabricării produse
lor destinate exportului, respectiv 
pentru produsele care reprezintă ex
port indirect.

în legătură cu acțiunea privind 
îmbunătățirea sistemului de formare 
a prețurilor de producție in sectoa
rele de stat ale economiei se im
pune o precizare : prețurile dc li
vrare actuale, respectiv prețurile la 
care circulă produsele intre unitățile 
economice, rămin nemodificate. De 
asemenea, prețurile cu amănuntul și 
tarifele la produsele și serviciile des
tinate populației nu se modifică, nu 
se majorează mei intr-un fel. Dim
potrivă, prin noile măsuri se creează 
condiții pentru asigurarea stabilității 
acestora și chiar pentru unele redu
ceri. în această privință, secretarul 
general al partidului sublinia că tre
buie să facem totul pentru înfăp
tuirea tuturor măsurilor stabilite 
pentru a se. asigura menținerea sub 
control a prețurilor și a se crea con
diții chiar pentru o reducere a aces
tora în diferite sectoare de activi
tate.

Avind în vedere complexul de mă
suri adoptate pe linia sistemului de 
prețuri, se impune ca toate organele 
de conducere, 
centralele și 
acționeze cu 
și fermitatea 
planificarea riguroasă a 
de producție, pentru reducerea aces
tora la un nivel corespunzător, prin 
respectarea cu strictețe a normelor 
de consum, stabilindu-se măsuri 
pentru diminuarea in continuare 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, pen
tru creșterea ponderii materialelor, 
pieselor și subansamblelor recupe
rate și refoloslte : folosirea deplină 
a capacităților de producție și a 
timpului de lucru ; creșterea produc
tivității muncii, a volumului și cali
tății producției. O mare importanță 
are, in acest context, realizarea pro
gramelor de perfecționare e organi
zării și de modernizare a producției, 
întocmite pe ramuri, întreprinderi și 
produse, ca și respectarea întoc
mai a prevederilor din normativele 
ecorlomico-financiare. normative sta
bilite și aprobate pentru majoritatea 
produselor din economie.

rind 
să 

răspunderea 
normarea și 

costurilor

in primul 
întreprinderile, 
toată 

pentru

Dr. Traian LAZAR

a

O circulație rutieră»
în ziarul nostru din data do 28 august a.c. am arătat că. intre cauzele 

generatoare de accidente rutiere, statisticile consemnează și pe aceea dato
rată conducătorilor auto profesioniști și amatori care suferă de anumite 
afecțiuni. La dezbaterea organizată cu sprijinul Direcției circulației din 
Inspectoratul General al Miliției au participat : dr. Adrian Restian, din 
Ministerul Sănătății, dr. Dinu Drăghici, de la Clinica de cardiologie me
dicală — Spitalul Fundeni, dr. Traian Caracas, medic primar urolog, și 
dr. George Budileanu, de la Spitalul „Gheorghe Marinescu" din București. 
In această parte a dezbaterii noastre am supus atenției participanților trei 
întimplări strict autentice, petrecute chiar in zilele respective. Trei cazuri 
de accidente produse de trei conducători auto in tot atitea situații .tipice 
pentru cei care se urcă la volan cu afecțiuni de natură să pună in pe
ricol siguranța circulației :

1. Un conducător auto bucureștean, 
care nu se mai prezentase de mal 
multi ani la controlul medical pe
riodic, fără să știe că, de fapt, era 
suferind, a pierdut controlul volanu
lui pe un drum din județul Argeș, 
izblndu-și mașina de un alt auto
vehicul care circula regulamentar 
din sens opus.

2. Deși avea hipertensiune arteria
lă și ateroscleroză cu tulburări ger
minative, un automobilist din Ghln- 
dari-Mureș, după ce a condus, ore 
în șir. pe timp de noapte, cu puțin 
timp înainte de a ajunge in comuna 
natală, a scăpat mașina de sub con
trol, aceasta s-a izbit de un stilp, iar 
el — numai pentru că. în acel mo
ment purta centura de siguranță — 
a scăpat cu viață.

3. Pe raza comunei Mircești. jude
țul Iași, ziua in amiaza mare," un 
automobilist, iși pierde conștienta, 
iar mașina, lăsată în voia întîm- 
plării, se tamponează violent de o 
autobasculantă. Cel de la volan, care 
și-â pierdut viața, era pensionat pe 
Caz de boală cardiovasculară, iar 
medicul îi interzisese categoric să 
se mai urce la volan atita timp cit 
starea sănătății sale era cum era.

Pornind de la aceste trei cazuri, 
ca și de la altele aduse in discuție 
— între care accidente deosebit de 
grave din cauza oboselii, vitezei ex
cesive și neatenției — fără nici o 
altă întrebare, i-am rugat pe inter
locutori să-și expună opiniile și re
comandările de natură să contribuie 
la prevenirea unor asemenea nedo
rite evenimente. ,

Dr. Dinu Drăghici : Tuturor pose

sorilor de permis de conducere, fie 
că sînt profesioniști sau amatori,

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a creării Partidului Comunist Fin

landez. in numele Partidului Comunist Român, al oamenilor muncii din 
România, vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor finlandezi, calde felici
tări. un salut frățesc revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de suc
ces in activitatea consacrată promovării aspirațiilor fundamentale de bună
stare și dreptate social®, de pace și progres ale oamenilor muncii, ale 
întregului popor finlandez.

Folosim acest prilej pentru a releva raporturile de prietenie, colaborare 
și solidaritate militantă statornicite intre partidele noastre, exprimind, tot
odată. convingerea că ele vor continua sâ se dezvolte și in viitor in intere
sul comun și al cauzei socialismului și păcii in lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tv
20.00 Telejurnal
20.25 Priorități in economie
20.40 Teatru TV (color). „Viața de pe 

locul dot", de Sorin Petrescu.

Premieră pe țară. Interpretează : 
Mariana Buruiană, Dan Condura- 
che, Marcel tureș. Magda estone. 
Constantin Diplan, ton Stmlnie, 
Valentin Teodosiu. Vasiie Muraru, 
Violeta Berbiue, Adrian Tltieni. 
Regla artistică : Domnița Mun
tean u

21.50 Telefurnal
22.00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPO&TIVĂ
CAMPIONATELE NAȚIONALE 

DE NATAȚ1E
Clasamentul din finala probei de 

100 m liber — 1. Luminița Dobres- 
cu. 2. Livia Copariu, 3. Tamara Cos
tache. 4. Stela Pura — conturează 
probabil ștafeta reprezentativă a 
României pe această distanță, pen
tru concursurile internaționale din 
toamnă. Anca Pâtrășcolu a intrecut-o 
pe Noemi Lung la 200 ni mixt.'dar, 
cum informam anterior, un rezultat 
de valoare internațională se așteap
tă de la aceasta din urmă în proba 
de 400 m mixt, probă care va avea 
loc miercuri dună-amiază.

în ziua a doua a Campionatelor 
republicane de natație. ce se desfă
șoară la bazinul din parcul sportiv 
,.23 August" din Capitală, s-au în
registrat următoarele rezultate • fe
minin : 200 ni liber i Luminița Do- 
brescu — 2’00”80TOO : 100 m spate : 
Anca Pfttrășcoiu — 1’02”35/100 ;
200 m bras : Noemi Lung — 2’39”61 / 
100 : masculin : 100 m soaie : Marius 
Crișan — 59’81/100 ; 200 m liber : 
Alexandru Moldoveanu —1’58”75'100: 
200 m bras: Laszlo Bav — 2'32''38/ 
100 : I 500 ni liber : Eugen Nan — 
16'30’’48/100.

Concu-sul continuă astăzi, de la 
ora 17.30.

întrecerile de astăzi vor începe la 
ora 17,30 la bazinul „23 August" din 
Capitală.

CICLISM : „TURUL 
ROMÂNIEI"

în prima etapă, disputată pe 
ruta București — Pitești — Curtea 
de Argeș (140 km), plutonul, 
aicătuit din 65 de alergători, a 
rulat relativ compact pină în 
apropiere de cel. dinții sprint in -

termediar al competiției (in centrul 
Plteștiului). sprint in care s-au an
gajat cu succes Cornel -Nicolae 
(Rpmânia A). Tamer Vural (Turcia) 
și Iosif Schneider (Selecționata 
Voința), clasați in această ordine. 
Dar sprintul final, de la Curtea de 
Argeș — și victoria de etapă — avea 
să revină lui Vasile Mitracho. cro
nometrat in 3h 57’41’’, urmat, in a- 
celași timp, de Nicolae. Alexandru 
și Paraschiv. la 9 secunde de Romaș- 
canu și la 11 secunde de Nefliu.

Etapa a doua s-a desfășurat pe 
traseul Curtea de Argeș — Rm. Vil
cea — Sibiu și a fost ciștigată la 
sprint de rutierul turc Salih Kork- 
maz.

Astăzi se va desfășura etapa fi 
treia, pe traseul Sibiu — Tg. Mures 
(126 km).

FOTBAL
Rezultatele meciurilor din etapa a 

lî-a. din divizia A : Steaua a în
vins. la Moreni. pe Flacăra cu 3—1 
(1—0). La București. Dinamo a în
trecut pe Victoria Cu 3—1 (2—1). iar 
Spo-tul studențesc pe Rapid feu 3—0 
(1—0). Cea de-a patra echipă înscri
să în cupele europene. Oțelul, a ob
ținut un rezu’ta*. do egalitate la Tg. 
Mureș, 1—1 (0—0), în compania echi
pei locale A.S.A.

Dintre celelalte rezultate rde eta
pei. în frunte se .situează victoria 
unei nou promovate în divizia a la 
Craiova : Inter Sibiu — Universita
tea 2—1 (1—0) : de asemenea, sint 
de remarcat scorurile nule obținute 
in denlnsare de F.C. Farul. 0—0 cu 
F.C.M. Brașov, si F.C. Bihor. 0—0 cu 
F.C. Olt. Alte rezultate: Corvlnul— 
S.C. Bacău 4—2 (2—1) și Universi
tatea C’uj-Napoca — F.C. Argeș 
1-0 (1-0).

teatre
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de canto — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulăndrâ" 
(14 75 46, la Teatrul de varâ Herăs
trău) : Clinele grădinarului — 18.30
• Teatrul Gtuleștl (sala Matcstic, 
14 72 34) : Iarna clnd au murit can
gurii — 13

cinema
• tn fiecare zi mi-e dor de tine :
DRUMUL SĂRII (312813) — 15;
17; 19
• Agentul straniu : STUDIO (59 53 13)
— 10: 12.13; 14,30: 16,15: 19, bucu
rești (13 61 54) — 8,45; 11: 13.15;
15.30; 17.45; 20. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30: 15.43: 18: 20, FERO
VIAR (30 51 40) — 9: II: 13; 13; 17: 
19, !a grădină — 20.15
• Păstrează-mă doar pentru tine :

ARTA (21 31 86) — 9: 11; 13: 15: 17.15- 
19.30. PACEA (71 30 83) — 15: 17: 19
• Program de vacantă. Mihail, nine 
de circ : PACEA (71 30 85) — 9: II: )3
• Să-ti vorbesc despre mine : VII
TORUL (10 67 40) - 13: 17; 19
• Pentru un cintec notele nu sint 
de ajuns : TIMPURI NOI <15 61 10) — 
9: 11: 1.1.13; 15.30; 17.45: 20
• Mesagerul invincibil : LUCEAFĂ
RUL (13 87 67) — 8.45; 11: 13,15; 13,30; 
17.45: 20
• Timpuri de vitejie. Program spe
cial pentru tineret ; DOINA (16 33 33)
— 12: 15: 13
• Tema : COTHOCENr (40 48 48) —
13: 17: îs
• Johann Strauss, regele netncoronnt 
al valsului: PATRIA (1186 231 - 9- 
11.15: 13.30: 13,43: 18: 20.15. MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11.15: 13.30; 15,43: 18: 20
• Fata fără zestre : SCALA (II 03 72)
— 9: 12; 15: 18
• Sintem cinci : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17: 19
• Călărețul cu eșarfă albă : MUNCA 
(21 30 97) — 13: 17; 19
• Noile povesti ale Șeherezadei : 
FLAMURA (85 77 121 — 9; ’.2; 15: 18
• Jandarmul si jandarmerltele : BU- 
ZEȘTl (50 4.1 58) - 15: 17: 19
• Salamandra -. UNION (13 49 04) — 
9: 11: 13,15: 15.30: 17.43: 20

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pemru 
intervalul 30 august, ora 20 — 2 sep
tembrie. Ora 20. In (ară : Vremea va 
fi schimbătoare, cu înnorărl mal ac
centuate la Începutul intervalului in 
nordul, apoi in estul tării, unde local 
vor cădea averse de ploaie. însoțite și 
cte descărcări electrice. Tn celelalte re
giuni, vremea va l'i predominant fru
moasă, cu cerul variabil șl cu plot 
izolate. Vintul va prezenta intenslfi-

cări trecătoare în partea de est a ta
rii și în zona montana. Temperatura 
aerului va continua să crească ușor, 
la început, apoi va marca □ scădere, 
îndeosebi in nord șt est. Valorile mi
nime vor fi cuprinse între 7 si 17 
grade, mat scăzute tn ultima noapte, 
pină la 2 grade în depresiuni, iar cele 
maxime între 13 șl 28 grade, ușor mal 
ridicate In prima zl. tn București : 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
cu cerul variabil, condiții pentru aver
se trecătoare de ploaie. Vîntul va su
fla slab pină la moderat. Temperata-x 
rile minime vor ti cuprinse intre 13 
șl 16 grade, Iar cele maxime intre 37 
și 30 grade.

modernă, civilizată
rora le diminuează reflexele ș! aten
ția. Iar dacă nu ești atent cind con
duci. accidentul e ca și tăcut. A- 
ceasta, întruclt, conducerea preven
tivă cere în egală măsură șoferului 
profesionist sau amator să manifeste 
o atenție distributivă, care să-i per
mită, intre altele, să anticipeze și 
intențiile celorlalți participant! la 
trafic, pentru a fi capabil să se fe
rească el însuși, dar și să-i ferească 
pe alții. Un conducător auto sufe
rind și, pe deasupra și obosit, nu 
numai că nu va putea evita conse
cințele neatenției celorlalți, dar va 
fi el însuși o sursă de greșeli și pe

Sănătatea omului de la volan «d
care suferă de boli cardiovasculare, 
prima și cea mai importantă reco
mandare — dar care este, de fapt, 
și obligație legală — se referă Ia ne
cesitatea efectuării controlului medi
cal periodic, dar nu numai periodic, 
la intervalele prevăzute prin norma
tive, ci ori de cite ori simt că orga
nismul, respectiv, una sau alta din 
„rotițele motorului" cardiovascular 
nu mai merg cum trebuie. Șoferii 
suferinzi de o boală cardiovasculară 
trebuie să-și întocmească și să res
pecte cu strictețe un program rațio
nai și echilibrat de viață, să nu con
sume alcool și cafea, să evite ali
mentația excesivă și supragreutatea, 
sâ se ferească de încordări și traume 
psihice, de boli microbiene și virale, 
să nu utilizeze nici un fel de medi
cament fără consultarea și indicația 
medicului. Se recomandă ca nici un 
conducător auto care suferă de o 
afecțiune cardiovasculară sâ nu por
nească la drum cu mașina in stare 
de oboseală și nici pe distanțe prea 
mari sau pe timp de noapte.

Dr. George Budileanu : Intr-ade
văr. starea de oboseală agravează 
orice boală și, cu atit mai mult, in 
cazul celor care se află la volan, că

ricole. începind cu nesemnalizarea la 
timp și corectă in cazul efectuării 
unui viraj sau a unei depășiri, pină 
la neacordarea de prioritate și apă
sarea exagerată a pedalei de acce
lerație.

Dr. Traian Caracaș : Cu alte cu
vinte, excesul de viteză. Adică una 
din principalele cauze ale acciden
telor de circulație, care este și ina
micul numărul unu al celor care su
feră de afecțiuni renale. Iată de ce, 
este absolut necesar ca toți condu
cătorii auto din această categorie să 
nu pregete nici o clipă și să se pre
zinte la medic pentru a constata sta
diul bolii și a urma tratamentul pre
scris. în majoritatea cazurilor, acest 
tratament este ușor și la indemîna 
oricui, prin administrarea abundentă 
de lichide : ceai, supe, compot, cior
be. băuturi răcoritoare. apă. Si 
aceasta intrucit o diureză scăzută 
duce la formarea de calculi, și de 
aici pină la colica renală, atit de du
reroasă,. calea nu e prea lunga.

Dr. Adrian Restian : Dată fiind 
marea răspundere socială care re
vine unui conducător auto, de care 
deoinde nu numai viața lui. ci și a 
celorlalți participant la traficul ru

tier, se impune o mai mare con
știentizare a acestuia. Șoferul profe
sionist sau amator trebuie să-și păs
treze și să fie in stare să-și apre
cieze singur capacitatea sa de con
ducere, starea lui de sănătate. Dacă 
acel conducător auto, din cazul su
pus dezbaterii, care și-a pierdut 
viața m comuna Mircești-Iași, ar fi 
dat curs recomandării exprese a me
dicului și nu s-ar fi urcat o vreme 
la volan, ar 1'i fost și astăzi în viață. 
Din păcate, unii ignoră cu bună ști
ință sfaturile medicului, alții ce
dează sub influența nefastă a celor 
din jur. Și incâ un fapt de reținut 
pentru toți cei interesați : un condu
cător auto care suferă de o boală 
acută, așa cum ai- fi o viroză respi
ratorie, o criză de migrenă sau 
care este prea obosit, nu trebuie să 
se urce sub nici un motiv la volan. 
Desigur, se pune și problema virstei 
pină la care se poate conduce un 
autovehicul. Deoarece fiecare om îm- 
bătrinește in felul său, nu se poate 
stabili o Urnită precisă, mai ales in 
condițiile in care longevitatea a 
crescut și vîrstnicul ocupă și el un 
loc important în viața socialâ. De 
aceea, capacitatea de a conduce un 
autovehicul la vîrsta a treia se 
apreciază, de la caz la caz, de că
tre fiecare posesor de permis, de 
curant.

Starea de sănătate a conducătoru
lui auto, privind capacitățile sale de 
decizie și control este o coordonată 
extrem de importantă. Cadrele me
dicale, impreună cu psihologii și cu 
ceilalți factori învestiți eu atribuții 

■și răspunderi in acest domeniu îi 
acordiȚ — șl trebuie să-i acorde din 
ce în ce mai mult.— toată atenția 
cuvenită. Dar, în primul și în primul 
rind, îngrijirea sănătății este o ches
tiune care depinde de insuși cel de 
la volan, de conștiința și educația 
lui, de irfțelegerea și convingerea 
lui că, o dată pătruns în traficul ru
tier, pe drumul public, poartă o mare 
răspundere pentru desfășurarea uner 
circulații civilizate și in deplină si
guranță a propriei vieți și a seme
nilor săi.

i»etre POPA
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Sub semnul dorinței de întărire
a prieteniei și colaborării

romano-ungare
Așa cum este cunoscut, dezvol

tarea neîntreruptă a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu toate statele socialiste constituie 
o orientare constantă, definitorie a 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru. Acționînd consecvent 
pentru intensificarea continuă a ra
porturilor cu aceste țări, și in pri
mul rind cu țările socialiste vecine. 
Partidul Comunist Român, România 
socialistă acționează pentru ampli
ficarea colaborării reciproce, ca o 
condiție esențială pentru întărirea 
unității statelor 
creșterea forței și 
lismului în lume.

In acest cadru, 
cru, de la Arad, 
Nicolae Ceaușescu, 
al Partidului Comunist Român; pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kăroly Grosz, secre
tar general al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, se înscrie ca o expre
sie a dorinței comune de a se aborda 
un șir de aspecte ale relațiilor din
tre cele două țări și partide, căile 
de dezvoltare a acestora în viitor.

Conviețuind de veacuri ca vecini, 
popoarele român și ungar au stabilit 
între ele multiple legături. Respin- 
gînd politica de dezbinare și învrăj
bire dusă de clasele exploatatoare, 
de forțele imperialiste, adevărații 
patrioți, militanții politici luminați, 
forțele progresiste, revoluționare, 
clasa muncitoare, în frunte cu co
muniștii, din România și Ungaria au 
evidențiat cu tărie de-a lungul vre
murilor imperativul întăririi priete
niei, au militat pentru apropierea și 
solidaritatea dintre cele două po
poare în lupta pentru libertate și 
progres.

Dobîndind un conținut calitativ 
nou, superior în anii făuririi orin- 
duirii socialiste, avind drept cadru 
fertil Tratatul bilateral de colabora
re și asistență mutuală, raporturile 
româno-ungare s-au dezvoltat pe 
multiple planuri. Condiția esențială 
în această direcție, după cum arată 
practica, experiența, o constituie a- 
plicarea neabătută a principiilor e- 
galității în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

In acest sens, dialogul la nivel 
înalt de la Arad, desfășurat intr-un 
spirit deschis, tovărășesc, a prilejuit 
discutarea unui șir de probleme pri
vind relațiile actuale dintre cele 
două țări, partide și popoare și căi
le de dezvoltare a acestora în viitor, 
pornind de la interesele cornune de a 
întări prietenia și colaborarea, în 
scopul asigurării progresului econo
mic și social, bunului mers al con
strucției socialiste, în general. S-a 
evidențiat, o dată mai mult, că ra
porturile de bună vecinătate dintre 
România și Uhgariâ constituie o.he- 
cesitate 'pe&itril’ cefe două --- ------
ca de altfel pentru toate popoarele 
lumii, în vederea’’ îâfăplulrii pro
gramelor lor de dezvoltare economi- 
co-socialâ, servind, în același timp, 
intereselor generale ale colaborării

socialiste, pentru 
influenței socîa-

întîlnirea de lu- 
dintre tovarășul 
secretar general

popoare,
■-'noarele

și cooperării in Europa, ale realiză
rii unei Europe unite, ținînd ' seama 
de diversitatea orînduirilor sociale, 
de cerințele respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și făuri viața 
așa cum o dorește, fără nici un 
amestec din afară.

Arătînd că întîlnirea și convorbi
rile s-au dovedit utile, necesare și 
au dus la rezultate bune, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a declarat : 
„Pot să afirm că, de comun acord, 
am ajuns la concluzia că vom ac
ționa pentru dezvoltarea colaborării 
economice, tehnico-științifice, sub 
diferite forme, a activității științifi
ce, culturale și a schimburilor ge
nerale, inclusiv turistice, pornind de 
la ceea ce am convenit și conside
răm că se poate realiza in actuale
le împrejurări, că este necesar să 
intensificăm schimburile de păreri, 
de experiență pentru înțelegerea 
mai bună a problemelor dintr-o țară 
sau alta, spre a putea să găsim căi
le colaborării tot mai largi, in toate 
domeniile".

La rîndul său, tovarășul KAROLY 
GROSZ, evidențiind că tratativele și 
convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă bună, folositoare, a spus : 
„Și eu aș dori să subliniez că dis
cuțiile noastre au fost marcate de 
răspunderea pe care o purtăm față 
de popoarele noastre, pentru afir
marea politicii noastre față de lu
mea socialistă și față de interesele 
generale ale omenirii. Totodată, sint 
de aceeași părere cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că judecarea și ca
lificarea politicii proprii revin po
poarelor noastre".

Pe bună dreptate s-a subliniat, așa 
cum se arată și in Comunicatul dat 
publicității, că potențialul economic 
și tehnico-științific în continuă creș
tere al celor două țări oferă pre
mise favorabile în vederea extinde
rii și mai puternice a schimburilor 
economice, a adîncirii cooperării și 
specializării în producție. Un rol 
important revine, do asemenea, 
raporturilor pe tărimul culturii, 
științei, turismului, schimburilor de 
experiență în diverse domenii. In 
acest context, o contribuție de sea
mă pot avea mijloacele de informare 
în masă, care sînt chemate să re
flecte în mod obiectiv adevărul, 
realitățile, pentru mai buna cunoaș
tere și înțelegere reciprocă, slujind 
întăririi prieteniei și colaborării.

Așa cum s-a arătat in declarația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. există 
și unele probleme asupra cărora mai 
sînt deosebiri de păreri. în concepția 
partidului nostru, ele nu trebuie însă 
nici dramatizate, nici exagerate, ci, 
dimpotrivă, este necesar să se de
pună eforturi pentru clarificarea lor, 
pentru apropierea pozițiilor și a 
punctelor de vedere. In această pri
vință, partidul nostru pornește în 
mod constant de la teza fundamen
tală. confirmată de viața 
socialismul se construiește în condi
ții diferite de Ia 6 țară 
revenind fiecărui partid, 
popor — și nu numai lor — dreptul 
și îndatorirea de a-și alege în mod 
independent și suveran căile de edi
ficare a noii orînduiri. Așa 
sublinia secretarul general al

însăși, că
la alia, 

fiecărui

cum 
parti-
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in vederea reglementării pașnice a conflictului din zona Golfului

-AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

ÎNTREVEDERE. Președintele 
Egiptului. Hosni Mubarak, a avut 
o întrevedere cu ministrul indo
nezian de externe, Aii Alatlas, aflat 
în vizită la Alexandria. Ministrul 
indonezian i-a remis președintelui 
Mubarak un mesaj din partea pre
ședintelui Indoneziei, Suharto. A 
avut loc un schimb de opinii in 
legătură cu evoluția relațiilor bila
terale și a situației internaționale 
actuale.

SESIUNE. La Maputo s-au în
cheiat lucrările sesiunii Adunării 
Populare a R.P. Mozambic. Sesiu
nea a analizat rezultatele activității 
economice pe primul semestru al 
anului și a ratificat o serie de pro
iecte de legi.

ANIVERSARE. Cunoscuti ex
pert! ai grupurilor de consultanți 
pentru dezvoltare, atit din Nord, cit 
și din Sud, se vor reuni la Viena 
la sfirșitul lunii septembrie. Acest 
eveniment coincide cu cea de-a 10-a 
aniversare a începerii activității 
Comisiei independente privind pro
blemele de dezvoltare internaționa
lă, sub președinția fostului cancelar 
vest-german Willy Brandt.

LA GENEVA a început, la 29 au
gust, cea de-a treia rundă de con
vorbiri sovieto-americane cu privi
re la limitarea și încetarea expe
riențelor nucleare.

EXPOZIȚIE. La Budapesta a 
fost inaugurată expoziția ..Henry 
Coandă și polivalența spiritului ști
ințific”. La vernisaj au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Ministerului 
Transporturilor, ai unor instituții 
de invățămînt superior, membri ai 
corpului diplomatic, 
numeros public.

ziariști, un

SOVIETICA 
lansată la 

pilotată de

NAVA SPAȚIALA 
„SOIUZ TM-6" a fost 
29 august. Nava este 
un echipaj internațional format din
pilotul cosmonaut Vladimir Leahov, 
erou al Uniunii Sovietice, medicul 
cercetător sovietic Valeri Poliakov 
și cosmonautul cercetător din Af
ganistan Abdul Ahad Momand. 
Programul de zbor prevede jonc
țiunea. la 31 august, cu stația orbi
tală „MIR" și desfășurarea unor 
cercetări și experimente științifice 
comune țu cosmonauții Vladimir 
Titov și Musa Manarov aflați pe o 
orbită circumterestră de la 21 de
cembrie 1987.

MANEVRE MILITARE. Pe teri
toriul R.F. Germania au început 
manevrele de toamnă ale N.A.T.O. 
„Reforger-‘88“. în acest scop de pe 
continentul american au fost trans-

ferați 17 000 de militari, printre 
care 2 800 de rezerviști, și aproxi
mativ 1 500 de unități de tehnică 
de luptă. La manevre vor acționa 
75 000 de militari din S.U.A. și 
17 500 din R.F. Germania, Canada, 
Franța și Danemarca.

LUCRĂRILE REUNIUNII PUG- 
WASH. în localitatea Dagomîs, din 
ținutul Krasnodar, au început lu
crările celei de-a 38-a Conferințe 
Pugwash — forum la care participă 
oameni de știință din peste 40 de 
țări ale lumii.

PROTOCOL COMERCIAL. La 
Phenian a fost semnat protocolul 
privind schimburile de mărfuri pe 
anul 1989. intre guvernele R.P.D. 
Coreene și R. D. Germane — in
formează agenția A.C.T.C.

ESTIMATIVE. Președintele com
paniei petroliere americane 
„Exxon“, Lourans Raoul, a estimat 
că preturile Ia petrol vor crește din 
nou pină la sfirșitul acestui secol, 
în această perioadă, a 
se va pune accent 
folosirii cărbunelui 
energie alternativă.

pe 
ca

în

dului nostru în cadrul conferinței de 
presă, nimeni nu se poate considera 
că este deținătorul adevărului asu
pra unei probleme sau alteia, modul 
de rezolvare a problemelor econo
mice, sociale, culturale, a oricăror 
probleme ale construcției socialiste 
depinzînd exclusiv de partidul res
pectiv, de conducerea sa. Și se cuvi
ne relevat că, in cadrul convorbi
rilor, asupra acestei poziții princi
piale s-a ajuns la un acord deplin, 
întreaga experiență dovedește cu 
prisosință că a trecut timpul practi
cilor atit de dăunătoare ale etichetă
rilor, ale impunerii unui anumit 
„model" în opera de edificare socia
listă. practici asupra cărora nu se 
mai poațe și nu trebuie să se mai 
revină. Cu deosebită forță de suges
tie a reafirmat conducătorul partidu
lui și statului nostru marele adevăr 
că singurul judecător al justeței po
liticii unui partid este poporul din 
țara respectivă.

întilnirea de lucru a prilejuit, tot
odată, un schimb de păreri asupra 
unor aspecte ale vieții internațio
nale, evidențiindu-se pozițiile co
mune în problemele păcii, dezarmă
rii, în alte probleme ale lumii de 

de altfel, la recenta 
Comitetului Politic 
statelor participante 
la Varșovia.
sa desfășurare, prin

azi, reafirmate, 
consfătuiro a 
Consultativ al 
la Tratatul de

Prin întreaga 
concluziile și înțelegerile la care s-a 
ajuns — și pe care poporul nostru 
le-a primit cu satisfacție — întîl
nirea de lucru de la Arad dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kăroly Grosz poate fi 
apreciată, așa cum arăta secretarul 
general al partidului nostru, ca un 
moment important în relațiile vi
itoare dintre partidele și popoarele 
noastre, convorbirile purtate dove- 
dindu-se utile, cadrul asupra căruia 
s-a căzut de acord deschizînd largi 
perspective, colaborării româno-un- 
gare. O asemenea evoluție se înscrie 
pe deplin legității obiective a dezvol
tării socialiste, corespunde interese
lor și aspirațiilor popoarelor noastre.

Desigur, în cadrul unei singure 
întilniri nu iși pot găsi rezolvare 
toate problemele, nu pot fi aduse 
toate clarificările corespunzătoare. 
Tocmai de aceea se impune prin 
însemnătatea ei necesitatea, subli
niată de ambele părți, a unor întîl- 
niri la diverse niveluri și pe diferite 
domenii, în scopul discutării proble
melor de interes comun, al solu
ționării lor efective.

în acest spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat expresie 
dorinței și speranței partidului nos
tru ca întîlnirea la nivel inalt ro- 
mâno-ungară, de la Arad, să consti
tuie un moment important în rela
țiile viitoare dintre cele două partide 
și popoare. Partidul Comunist Ro
mân. România socialistă sint animate 
do voința, reafirmată in cursul în- 
tilnirii. de a face totul în scopul 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-ungară. sore bi
nele reciproc al celor două ponoare, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Dumitru ȚINU

de partid și 
luat parte 
supleant al 

al P.C.U.S.,

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc, luni, deschide
rea oficială a expoziției economiei 
naționale a țării noastre, sub gene
ricul „România — ’88".

La festivitatea de deschidere a ex
poziției a luat parte delegația guver
namentală română condusă de tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului.

Din partea conducerii 
de stat ^sovietice au 
N. V. Talîzin. membru 
Biroului Politic al C.C.
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. A. K. Antonov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri, alte persoane oficiale sovie
tice. șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la Moscova.

Au luat cuvintul tovarășii Ștefan 
Andrei și N. V. Talîzin, care au evi
dențiat evoluția ascendentă a rela
țiilor de colaborare pe multiple pla
nuri dintre România și Uniunea So
vietică. ca urmare a înțelegerilor la 
cel mai înalt nivel, preocuparea con
ducerii celor două țări pentru adîn- 
cirea și diversificarea acestei coope
rări pe baze reciproc avantajoase, 
apreciindu-se că expoziția „România 
— ’88“ oferă specialiștilor și publi
cului larg sovietic ocazia de a cu
noaște nemijlocit marile realizări eA 
conomice ale României socialiste, ni
velul calitativ ridicat al produselor 
românești, posibilitățile largi de ex
port ale țării noastre.

în continuare au fost 
durile expoziției, care 
prăfață de 7 500 mp și 
o foarte largă gamă 
produse românești.

Un stand special de carte pre
zintă bogata activitate editorială

din 
fiind 
Nicolae Ceaușescu și lucrările știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, edi
tate în diferite limbi străine.

Expoziția înfățișează sintetic suc
cesele impresionante ale industriei 
românești — care a cunoscut o pu
ternică dezvoltare, îndeosebi in pe
rioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, realizînd o 
gamă largă de produse, la nivelul 
tehnicii mondiale celei mai avansate. 
Ea ilustrează puternica dezvoltare pe 
care au cunoscut-o construcțiile de 
mașini, inclusiv asemenea ramuri și 
subramuri cum sînt producția de 
strunguri, de mijloace de transport 
terestre, navale și aeriene, industria 
extractivă și energetică, producția de 
instalații industriale complexe, con
strucția de mașini și utilaje agricole 
și altele.

România, la loc de frunte 
expuse operele tovarășului GENEVA 29 (Agerpres). — La Ge

neva au continuat convorbirile din
tre delegațiile Iranului și Irakului, 
desfășurate sub egida secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, in vederea reglementării pe 
cale pașnică a conflictului dintre cele 
două

La 
tarul

țări.
o conferință de presă, secre- 
general al O.N.U. a relevat că

în cadrul negocierilor iraniano-ira- 
kiene s-au ivit o serie de dificul
tăți, dar' că se încearcă să se con
struiască punți de legătură între cele 
două părți. Dorim să înaintăm spre 
rezolvarea problemelor ce țin de 
clauza rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate referitoare la perioada de 
retragere a trupelor — a precizăt 
Javier Perez de Cuellar.

s u a. Miting popular sub semnul luptei

cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a marțului in favoarea 
drepturilor civile, organizat de Martin Luther King

vizitate stan- 
ocupă o su- 
care prezintă 
de bunuri și

Expoziția oferă o imagine conclu
dentă a gradului ridicat de tehnici
tate al industriei românești electro
nice și electrotehnice, unde sînt pre
zentate, între altele, diferite tipuri 
de calculatoare concepute de specia
liștii români. computere pentru 
design, teleprintere electronice, cal
culatoare pentru prelucrarea imagi
nilor. aparatură medicală avind în
corporate calculatoare și multe alte 
aparate, din care unele prezentate în 
premieră in cadrul unor expoziții 
internaționale.

Expoziția „România — ’88“ va ră- 
mîne deschisă pină la 3 septembrie, 
reprezentanții întreprinderilor de co
merț exterior românești avind con
vorbiri cu partenerii sovietici asupra 
unor noi posibilități de 
schimburilor economice

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Zeci de mii de americani, dintre care 
mulți sosiți din sudul îndepărtat sail 
de pe coasta de vest a țării, au 
participat la un miting în fața mo- 
numentului lui Abraham Lincoln, din 
centrul Washingtonului, pentru a 
marca cea de-a 25-a aniversare a 
marșului în favoarea drepturilor ci
vile organizat de fostul lider al popu
lației de culoare, asasinat. Martin 
Luther King. In cadrul mitingului; 
vorbitorii au reafirmat apelurile lui 
Martin Luther King in favoarea unei 
societăți americane 
criminări. bazată pe 
bertate. Participanții 
te pe care se putea
pentru cei fără cămin !“, 
foamea !“, 
contrarevoluționarii nicaraguani !“,

lipsite de dis- 
egalitate și li- 
purtau pancar- 
citi : „Adăpost 

.Eliminați
„Opriți ajutorul pentru

A luat cuvintul Coretta King — 
văduva lui M. L. King — care a 
arătat intre altele : „Ne aflăm aici 
pentru a spune că nu ne lăsăm în
torși din drum, că acționăm pen
tru o națiune eliberată de rasism 
și discriminare, de sărăcie și priva
țiuni, o națiune unde fiecare om care 
vrea să muncească să găsească un 
loc de muncă. Visăm o Americă în 
care străzile să nu mai fie bintui- 
te de mii de familii flămînde și fără 
un cămin".

Mițingul din fața Memorialului 
Lincoln a fost precedat de un marj 
care a refăcut traseul de o milă por
nind de la statuia lui Washington; 
parcurs la 27 august 1963. Au luat 
parte liderul pentru drepturile ci
vile Jesse Jackson și candidatul de
mocrat la președinția S.U.A., Miț 
chael Dukakis.

★ ★

dezvoltare a 
reciproce.

Puternice demonstrații de protest ale populației

Po- 
C.C. al P.C.R., 
al guvernului, 

în fruntea -

diversificăriiTovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
li tic Executiv al 
vi ceprim -m in iș tru 
aflat Ia Moscova
unei delegații guvernamentale care 
a participat la deschiderea Expozi
ției naționale „România — ’88". din 
capitala sovietică, a avut luni o în
trevedere cu tovarășul N. V. Talîzin, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. el P.C.U.S., prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Cu acest prilej au fost ana
lizate evoluția relațiilor economice 
și comerciale bilaterale și măsurile 
pentru impulsionarea acestora, în

vederea extinderii și 
cooperării româno-sovietice în con
formitate cu înțelegerile convenite 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste- România, și 
Mihail Gorbaciov. secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

In aceeași zi, tovarășul Ștefan 
Andrei a avut o convorbire 
varășul A. K. Antonov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S,, președintele părții sovie
tice în Comisia interguvernamentală 
româno-sovietică de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

tovarășul
• general

cu to-

f

Tîi’gul internațional de la Izmir
ANKARA 29 (Agerpres). — In 

prezența primului ministru al Turciei, 
Turgut Ozal, a fost inaugurat Tirgul 
internațional de la Izmir.

Spre noi contacte în problema cipriotă
NICOSIA 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Ciprului. Ghiorghios Vassi- 
liou, și liderul ciprioților turci. Rauf 
Denktaș, au evidențiat utilitatea 
dialogului desfășurat la Geneva, sub 
egida O.N.U., pentru soluționarea 
problemelor insulei.

La o conferință de presă ținută în 
capitala cipriotă, Ghiorghios Vassi-

liou a declarat că se va întîlni cu 
Rauf Denktaș, la 15 septembrie, la 
Nicosia și a precizat că, în continua
re, comisii de experți vor dezbate 
problemele de detaliu, în primul rind 
pe cele privind formarea unui gu
vern federativ.

La rîndul său, Rauf Denktaș a 
relevat că obiectivul convorbirilor de 
la Geneva a fost, realizat.

In cadrul tirgului, întreprinderile 
românești de comerț exterior sint 
prezente cu produse, exponate și 
machete ale industriei constructoare 
de mașini, industriei electronice și 
electrotehnice, aeronautice, energe
tice, producătoare de mașini-unelte, 
autoturisme de teren „ARO-10", pro
duse ale industriilor chimică și petro
chimică, metalurgică, materialelor 
de construcție, ușoară, de bunuri de 

■ larg consum.
Produsele românești se bucură de 

interes din partea firmelor străine 
și a publicului, standul românesc 
fiind vizitat de specialiști și oameni 
de afaceri.

Demonstrații urmate de ciocniri 
între populație și trupele israeliene 
de ocupație din Cisiordania și Gaza 
au fost semnalate din nou. luni, in
tr-un număr de orașe, sate și tabere 
de refugiați palestinieni — infor
mează agenția M.E.N. La Nablus, pa
trule israeliene au deschis focul. în 
timpul perioadei de restricții1 de cir
culație. împotriva celor ce nu s-au 
supus măsurii adoptate de autorită
țile de ocupație. Un localnic a fost 
ucis.

Pe de altă parte, se relatează că 
instituțiile de 
rămin închise 
asemenea. în 
școlilor rămin 
nedefinită. O 
lestiniene de 
teritoriile
Iordan au în continuare porțile în
chise in urma deciziei autorităților 
israeliene.

invățămînt din Gaza 
pină la noi ordine. De 
Cisiordania cursurile 
închise pină la o dată 
serie de instituții pa- 
primă importanță din

ocupate de la vest de

(Agerpres)

Instaurarea păcii în America Centrală reclamă

renunțarea la folosirea forței

declară președintele Republicii Costa Rica
SAN JOSE 29 (Agerpres)'/’—^'We-1*» 

ședințele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a cerut Statelor Unite 
să renunțe la folosirea forței în 
America Centrală și să opteze pentru 
dialog politic în vederea soluționării 
conflictelor din regiune — transmite 
agenția A.D.N. Intr-un interviu acor
dat ziarului „Washington Post", șeful 
statului costarican a apreciat că este 
necesară o modificare grabnică a po
liticii Administrației S.U.A. pentru a 
se împiedica noi confruntări pericu
loase în zona centroamericgnă. Oscar 
Arias a reafirmat, totodată, opoziția 
sa fată de continuarea ajutorului 
S.U.A. destinat forțelor „contras".

■' WfiNOS'ATRES 29 (Agerpres). - 
într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, noul președinte al Parlamen
tului latino-american, Humberto Pe
laez Gutierrez, a afirmat că 
S.U.A. nu trebuie să se amestece în 
treburile interne ale Americii Latine 
— informează agenția Prensa Latina. 
Referindu-se la apelul lansat de acest 
organism consultativ regional ca Sta
tele Unite și Nicaragua să procedeze 
la un dialog direct, el a arătat că 
Administrația nord-americană este 
cea care trebuie să-1 respecte. Intru- 
cît guvernul sandinist și-a manifes
tat permanent dispoziția de a purta 
convorbiri de pace.

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ
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Bazele militare Ce aduce șomerilor viitorul?"

opinat el, 
extinderea 
sursă

CONFERINȚA.
Houston (statul Texas) 
lucrările unei conferințe mondiale 
asupra educației în domeniul sănă
tății. La dezbateri, care vor dura 
șase zile, iau parte medici și cadre 
sanitare din mai multe 
lumii.

localitatea 
s-au deschis

CATASTROFA AERIANA. Acci
dentul care s-a produs la baza mi
litară americană din Ramstein 
(R. F. Germania), în cursul unei 
demonstrații aviatice, s-a soldat cu 
39 de morți și 345 de răniți. După 
cum s-a precizat, două reactoare 
s-au ciocnit in timpul zborului, ex
plozia care s-a produs antrenînd 
aprinderea imediată a unui al trei
lea aparat de zbor. La demonstra
ția aviatică asistau aproximativ 
30 000 de spectatori.

MARI INUNDAȚII 1N INDIA. 
Situația creată in urma ploilor to
rențiale care au început să cadă in- 
cepînd de săptămîna trecută tin
de să se agraveze in statele din 
nord-estul țării, unde majoritatea 
rlurilor se află la cota de revăr
sare. S-au înregistrat, pină luni pes
te 800 de morți, în timp ce supra
fețe întinse de 
sînt acoperite 
economice sînt
nele administrative locale, sprijini
te de forțele armate, acționează 
susținut pentru a veni în ajutorul 
populației sinistrate.

terenuri agricole 
de apă. Pagubele 
însemnate. Orga-

Comentînd hotărirea Gre
ciei de a închide baza 
americană de la Helleni- 
kon. aflată la numai 15 km 
distantă de Atena, zia
rul spaniol „DIARIO — 16“ 
scrie :

„La Pentagon, unde func
ționarii etichetează orice 
eveniment neplăcut drept 
«sindrom» sau ii dau cine 
știe ce altă categorisire, se 
va vorbi cu siguranță de o 
reeditare a teoriei domi
noului. La început a fost 
cazul Spaniei (dar. mai 
corect spus, primul a. fost 
generalul de Gaulle, care 
a folosit această compara
ție la începutul deceniului

’60). acum cel 
iar mîine probabil că vor 
urma Filipinele. Un guvern 
aflat in relații prietenești 
cu S.U.A. se simte copleșit 
de prea multă «protecție» 
și adresează superputerii 
rugămintea de a-1 proteja 
ceva mai puțin.

Statele Unite, care după 
cel de-al doilea război 
mondial și-au asumat rolul 
de cruciat împotriva comu
nismului. au impus cu forța 

.aliaților lor mai slabi un 
stil de relații bazate pe o 
completă inegalitate. Țările 
cele mai puternice din ve
chiul continent — Anglia.

R.F. Germania și Franța — 
au obținut o simetrie apro
ximativă în aceste rapor
turi. Restul statelor însă. în 
primul rind țările riverane 
Mării Mediterane. au tre
buit să se încline dictatu
lui marelui frate protector. 
Acum însă. Europa, ca și 
întreaga lume, trăiește alte 
timpuri. Este în curs 
proces de modificare a 
tuației".

Fotografia prezintă
aspect de la o mare demon
strație. organizată la Bar
celona. pentru desființarea 
bazelor militare ale S.U.A. 
din Spania.

rt 4Miri

Fotografia de mai sus 
cîștigat premiul I la 
concurs organizat de o re
vistă a Asociației interna
ționale a sindicatelor. Ea 
poartă titlul „Ce aduce 
viitorul ?“ și surprinde un 
grup de muncitori de la 
uzinele siderurgice din 
Rheinhausen (Concernul 
Krupp), amenințați să-și 
piardă locurile de muncă in 
cadrul proiectelor de 
ganizare a industriei 
rurgice vest-germane 
regiunea Ruhr. După 
s-a anunțat, in landul
nania de Nord-Westphalia, 
care include în granițele 
sale si Ruhrul. a avut loc

în ultimul timp un proces 
galopant de reducere a 
locurilor de muncă, ceea ce 
a făcut ca această regiune 
să aibă rata șomajului cea 
mai ridicată pe ansamblul 
R.F.G. Dacă, de exemplu, 
în orașul Rheinhausen. în 
anii ’60 uzinele siderurgice 
și oțelăriile aveau 21 000 
salariati. în prezent ele 
mai oferă decit 9 000 
locuri de muncă.

Perspective sumbre 
conturează și în sectorul 
extracției de cărbune. Po
trivit datelor publicate în 
presa vest-germană in ur
mătorii 7—8 ani jumătate 
din cei 158 000 angajați la

minele din Ruhr urmează 
să-și piardă slujbele.

Rapoartele oficiale. întoc
mite periodic de Oficiul fe
deral al muncii, cu sediul 
la Niîrnberg. evaluau în 
luna iulie la 2.2 milioane 
numărul șomerilor înregis
trați în R.F.G., cu 68 000 
mai multi decît în luna 
precedentă. Sindicatele con
sideră că la aceste cifre 
trebuie adăugați cel pu
țin 1 500 000 de oameni ai 
muncii, care, după căutări 
zadarnice, au încetat să mai 
recurgă la serviciile 
c'ilor de plasare sau 
sînt omiși. pur și 
din statistici.
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