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Săptămînă aceasta - o săptămînă decisivă pentru

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ 
A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR!

© Pînă în seara zilei de 15 apri
lie au fost semănate 2 014 500 
hectare, ceea ce reprezintă 42 ia 
sută din suprafețele planificate

® Acum trebuie să se lucreze 
cu toate forțele la însămînțarea 
porumbului; totodată, trebuie ter
minat neîntîrziat semănatul la 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui, 
plantele textile și alte culturi

© Vitezele zilnice de lucru să 
fie mult sporite prin efectuarea 
însămînțărilor din zori și pînă 
seara, prin organizarea în două 
schimburi a muncii la pregăti
rea terenurilor

. ■ ț. i
@ Pretutindeni, mecanizatorii 

șl specialiștii să dovedească ; 
înaltă răspundere pentru călită- • 
tea lucrărilor, pentru asigurarea ? 
densității optime a plantelor la ; 
hectar ,

Semănatul culturilor de primăva
ră a-intrat îrrtr-o fază-decisivă. 
Timpul favorabil da pe Întreg cu
prinsul țării face posibil el necesar, 
totodată, ca lnsămlnțărila să se des
fășoare In ritm Intens In această 
săptămînă. Din datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii rezultă că, 
In seara zilei de 13 aprilie, mal ră
măseseră de semănat cu diferite 
culturi 2 786 000 hectare, ceea ce re
prezintă 58 la sută din suprafața 
planificată. Este vorba deci, dacă 
ținem seama de perioada Înaintată 
de timp In care ne aflăm, de o su
prafață Încă mare ce mai trebuie 
semănată. Tocmai de aceea este 
imperios necesar ca pretutindeni să 
fie Întreprinse măsuri energice pen
tru ca în flecare zi din această săp- 
tămlnă să se realizeze la semănat 
viteze la nivelul maxim al posibili
tăților de care dispun unitățile 
agricole.

In acest ecop, cerința esențială 
este ca, in toate Județele șl unită
țile agricole, mijloacele mecanice 
și forțele umane din agricultură să

REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ A 

CONSUMURILOR MATERIALE 
- obiectiv de maximă importanță în fiecare
întreprindere,între sarcinile economice de cea mai mare actualitate, subliniate .din nou, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reducerea tot mai ac
centuată a consumurilor materiale se situează pe un loc central, aceasta reprezentînd o cerință esențială pentru progresul economico-social al țării. „Se impune — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — șă 
acționăm cu mal multă hotărire >n 
vederea reducerii consumurilor e- 
nergetice, de combustibil, de car
buranți, a consumurilor materiale în 
general, în conformitate cu preve
derile planului, cu normele de consum stabilite". După cum se știe, în acest domeniu există orientări și prevederi concrete, mobilizatoare, cuprinse în Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor în perioada 1983—1985 și pînă tn 1990 — document elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut șl de Marea Adunare Națională.Două cifre exprimă sintetic însemnătatea desfășurării în fiecare întreprindere și ramură industrială a unor largi acțiuni pentru utilizarea gospodărească și economisirea resurselor materiale :

• în acest an, 60 Ia sută din 
sporul producției industriale 
trebuie să se realizeze prin va
lorificarea superioară a materi
ilor prime de bază, a combus
tibililor și energiei ;
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STADIUL INSAMINȚARII CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ, in procente, pe județe, 
în seara zilei de 15 aprilie (pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)

fie concentrate oră de oră, zi și 
noapte, la pregătirea terenului și .i» > 
semănat, spre a se asigura pre
tutindeni realizarea șl depășirea vi
tezelor zilnice planificate la lnsă- 
mlnțări și Încheierea acestei lucrări, 
In cel mal scurt timp, la toate cul
turile. Desigur, obiectivul central 
al acestei săptămînl trebuie să-l 
reprezinte Intensificarea la maxi
mum a insămlnțării porumbului, i 
Concomitent insă este nevoie să se . 
Încheie grabnic semănatul la sfecla 
de zahăr, floarea-soarelut, plantele 
textile și cele furajere, să se lucre
ze cu forțe sporite la plantarea le
gumelor în cîmp.

Cea mal Importantă sarcină ce 
revine acum organelor județene de 
partid și agricole, organizațiilor de 
partid de la sate, consiliilor popu- < 
lare și conducerilor unităților agri
cole este aceea de a asigura o mo
bilizare generală a tuturor forțelor 
din agricultură pentru accelerarea 
la maximum a însămînțărilor în 
această săptămînă șl executarea lu
crărilor la un înalt nivel agrotehnic.

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPE-

CIAUȘTI, OAMENI Al MUNCII DIN 

AGRICULTURĂ^

Acționați cu hotărire și spirit 
de răspundere pentru ca fiecare zi 
din această săptămînă să fie o zi 
a ritmurilor înalte la semănat!

Executați lucrări de cea mai 
bună calitate pentru a crea o teme
lie sigură recoltelor record din 
acest an I

în fiecare ramură a economiei
• Fiecare procent de redu

cere suplimentară a cheltuieli
lor materiale de producție în 
industrie asigură economii de 
peste 11 miliarde lei.

Trebuie reținut și faptul că, potri
vit prevederilor pe acest an, ca 
dealtfel și pe anii următori, consu
murile totale de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie vor 
înregistra evoluții mai lente in com
parație cu creșterea producției in
dustriale.

Sînt date care demonstrează Im
portanța aplicării de către fiecare 
colectiv muncitoresc a unor măsuri 
ferme pentru încadrarea, cu stricte
țe, in normele de consum stabilite, 
pentru înfăptuirea pînă la capăt a 
prevederilor din programele privind 
reducerea consumurilor specifice ma
teriale și energetice, pentru identifi
carea și punerea în valoare a not po
sibilități de reducere suplimentară a 
acestor consumuri.

Necesitatea unor acțiuni susținute 
pentru economisirea severă a resur
selor materiale și energetice este 
cu atît mai actuală cu cit, in pri
mul trimestru al acestui an, o serie 
de întreprinderi nu s-au încadrat în 
nivelul planificat al consumurilor 
materiale. Or, se cunoaște că

prin plan și prin balanțele ma
teriale, fiecărei unități econo
mice 11 sînt asigurate resursele 
materiale strici necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, pe baza normelor de 
consum stabilite.

Economia națională nu dispune de 
alte resurse decît cele cuprinse in 
balanțele materiale și, de aceea, 
orice consum suplimentar poate 
atrage după sine un dezechilibru al 
balanței materiale respective, ceea ce 

se repercutează atît asupra întreprinderilor care au depășit consumurile materiale planificate, cit și asupra activității altor întreprinderi, în esență, deci, asupra economiei naționale.Care sînt principalele căi de acțiu
ne în vederea reducerii consumurilor materiale ?

ÎNFĂPTUIREA riguroa
să A PROGRAMULUI DE 
ÎNNOIRE SI MODERNIZA
RE A PRODUSELOR. Specialiștii apreciază că 70—80 la sută din 
rezervele de economisire a resurse
lor materiale și energetice trebuie 
căutate in domeniul înnoirii și mo
dernizării prin reproiectarea sau rea- nalizarea concepțională a produselor și tehnologiilor. în acest an. pe an
samblul economiei, urmează să Intre 
în fabricație peste 700 de produse și 
tehnologii noi, menite a asigura un dublu efect economic asupra reducerii consumurilor materiale : pe de o parte, prin aceea că prin aplicarea noilor concepții constructive și tehnologice se asigură condiții pentru realizarea produselor cu consumuri specifice de materii prime și materiale mai reduse ; pe de altă parte, prin faptul că asimilarea unor asemenea produse, noi sau modernizate, care, de regulă, au o greutate specifică mai redusă pe unitatea de efect util, va permite unităților beneficiare să obțină, prin folosirea

Cornelia CÂRLAN
(Continuare in pag. a V-a)

MARAMUREȘ : Succese 
remarcabile ale minerilorColectivele de muncă din industria minieră a județului Maramureș înregistrează importante succese in domeniul sporirii vitezelor de inaintare, al productivității muncii și calității minereurilor. Astfel, de la Începutul anului, minerii maramureșeni și-au depășit planul de producție la minereu extras cu zeci de mii de tone, fiind ferm hotărîți ca pînă la 1 Mai să adauge noi realizări la bilanțul de acum. Pe primele locuri ale întrecerii din acest sector se află din nou unitățile miniere din Cavnic — recent distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — din Uba — deținătoarea „Ordinului Muncii" clasa a Il-a — și Herja. De precizat că exploatarea minieră Cavnic a livrat suplimentar economiei naționale în această perioadă o cantitate de metale neferoase în concentrate ce depășește 11 milioane lei, iar colectivele de la Ilba și Herja au extras peste sarcinile de plan : prima peste 7 000 tone de minereu, Iar cea de-a doua peste 6 000 tone. (Gheorghe Susa, corespondentul „Scinteii").
BACĂU: Locuințe pentru 

oamenii munciiîn centrele muncitorești de pe văile Trotușului și Bistriței — Co- mânești, Moinești, Tîrgu Ocna și Buhuși — ca și în municipiile Ba- căU' și Gheorghe Gheorghiu-Dej, au Cost construite și date în folosință, de la începutul anului și pînă in prezent, aproape 500 de apartamente, cu 132 mai multe decît prevede planul pe primul trimestru. De menționat că in anii socialismului patrimoniul locativ al Județului Bacău s-a Îmbogățit cu aproape B0 000 de apartamente, din acestea aproape 73 000 de locuințe fiind construite in ultimele două decenii. $1 tncă o cifră demnă de reținut : circa 46 000 de apartamente sînt construite în noile cartiere: Republicii, Cornișa Bistriței, Milcov, Carpați, Mioriței, Bacovia șl altele din municipiul Bacău. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scinteii").

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCD
a primit pe Hans van den Broek, ministrul afacerilor externe al Olandei

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni. 16 aprilie, pe ministrul afacerilor externe al Olandei, Hans van den Broek, care a efectuat o vizită oficială în țara noastră.în timpul întrevederii, desfășurată Intr-o atmosferă cordială, a fost exprimată satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare româno-olandeze. re- levîndu-se importanța pe care au avut-o în această privință Intîlnirlle și convorbirile la cel mal înalt nivel. S-a subliniat, de asemenea, dorința de a se acționa pentru extinderea în continuare a relațiilor dintre cele două țări, întemeiate pe stimă și respect reciproc, pentru creșterea șl diversificarea schimburilor comerciale și cooperării în producție, precum și pentru lărgirea colaborării în alte domenii de interes comun.Au fost abordate o serie de aspec
r—

-

Din întreaga țară, expresii de înaltă prețuire 

și deplină aprobare a rezultatelor vizitei 

de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Ek 
in R. S. F. Iugoslavia

Telegrame adresate tovarâselui Nicolae Ceausescu

4© DE AMII Di MAICII
IZBÎNZI i

SUB STI MD A^DU L
IP AIUTII DU ILU I

A CREA DURABIL, 
A MUNCI CU PASIUNE

. ..

Nu-i deloc ușor să definești un colectiv, fie el cit de mic. Fiecare persoană care-1 alcătuiește își are individualitatea sa, unicitatea sa, trăsături temperamentale specifice. Reflecții prilejuite reporterului de încercarea sa de a-și face o imagine despre colectivul catedrei de chimie anorganică de la Institutul politehnic București pe baza unor convorbiri individuale. De aceea propunerea făcută de a purta o discuție în grup s-a dovedit mai rodnică, trăsăturile definitorii ale colectivului de cadre didactice ale catedrei pu- " s ~tind fi mai lesne 'conturate.Mai înt'ii a fost un „de ce Adi- LUNCIIcă „de ce tocmai catedra noastrăsă reprezinte obiectul unui articol de ziar, cînd și alte catedre au rezultate asemănătoare sau chiar mai bune ?“. Și motivarea de rigoare : „Deoarece acest colectiv are Intr-adevăr rezultate remarcabile, este format. cu o singură excepție, numai din temei, un grup de 19 comuniste, care, așa cum am aflat la comitetul de partid, „prin munca organizația comuniștilor din politehnică". Apoi a urmat o prezentare a principalelor preocupări activitatea didactică de formare a viitorilor Ingineri chlmiști, a viitorilor specialiști pentru utilaje și ingineria proceselor chimice, pentru industria metalurgică ; activitatea propriu-zlsă de cercetare. Evident, o schemă valabilă și pentru celelalte catedre. Și tovarășa Cornelia Bejan tine să precigeze : „Sîntem membre de partid și nu facem altceva decît să ne străduim a contribui, in măsura posibilităților noastre, la realizarea obiectivelor din programele comitetului de partid privind pregătirea viitorilor specialiști, legarea cercetării de necesitățile economiei 
^naționale, aplicarea rapidă a cuceri

lor onoreazăale catedrei:

te actuale ale vieții Internaționale, o atenție deosebită fiind acordată problemelor privind situația din Europa. în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că problema centrală a zilelor noastre o constituie asigurarea păcii, oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară. Președintele Republicii Socialiste România a scos în evidență însemnătatea intensificării eforturilor pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în unele țări vest- europene și renunțarea de către U.R.S.S. la aplicarea contramăsurilor nucleare anunțate, reluarea tratativelor sovieto-americane in vederea ajungerii la un acord corespunzător, care să ducă la eliminarea de pe continent a acestor arme, a oricăror arme nucleare.în legătură cu evoluția situației economice în lume, tovarășul Nicolae 

rilor tehnico-științifice în producție, pe bază de contracte încheiate intre politehnică și unități industriale".A urmat apoi, ca să spunem așa, o meditație ca pentru sine, dar cu voce tare, a reporterului : „Cercetătorii sint oameni cu o structură su- ____ „______,__ ,_________ ___________ . ___fletească jnai deosebită. Faptul că noștințe temeinice, ci și pasiunea, tenacitatea, spiritul de permanentă investigare a noului, tăria de caracter în a învinge dificultățile. Toată catedra se mîndrește, de pildă, cu unul dintre cadrele de nădejde și de perspectivă ale politehnicii, rul
H, * .1 Hubca,f ' . pasiune

\ ' CerCetclEG

' flTinMAla timP descope- .UtlUNftKt rită și apoi trans-'•. formată dintr-un hobby de ado-

trebuie -să cunoască și să țină seama de legile naturii, că operează cu calcule, cu tabele, cu aparatură de laborator le impune un spirit de maximă luciditate, o obiectivizare mai accentuată a gîndirii, o anumită restrîn-

gere a afectivității...". Meditația este întreruptă, dezacordul — total. „Nu-i deloc adevărat, intervine tovarășa 
Rodica Cătuneanu. Ceea ce spuneți este o prejudecată oarecum răspîn- dită tn a aprecia pe cercetătorii din laboratoare. Sînt numeroase și cunoscute exemplele de cercetători care au experimentat pînă la limita maximă a forțelor lor Intelectuale și fizice pentru a găsi o soluție pe care și-au imaginat-o. Oare ce înseamnă această dăruire pînă la uitarea de sine pentru a atinge obiectivul dorit, ce înseamnă această muncă tenace, înconjurată de multe necunoscute, pîndită de eșecuri ? Aceasta înseamnă pur și simplu pasiune, trăsătură afectivă prin excelență. în cercetare, ca și tn alte domenii ale activității umane, fără pasiune nu poate fi creat nimic trainic, durabil. Șl să nu se uite că noi lucrăm nu numai cu eprubete și retorte, cu acizi, ____ j, ,, . , -..baze șl săruri, cl și cu material «PedallștRor din alte ramuri ale ști- formăm ingineri, specialiști. *ărfi de care strădaniile unulPe lingă cunoștințe trebuie să le Insuflăm și pasiune, să le dezvoltăm jocul fanteziei, deoarece fantezia, capacitatea de a prefigura, a intui
uman.

Constantin VARVARA

Ceaușescu a reliefat necesitatea de a se întreprinde pași hotărîți în direcția lichidării subdezvoltării, a edificării noii ordini economice internaționale. S-a evidențiat că sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în rezolvarea problemelor grave cu care se confruntă corespunde intereselor tuturor popoarelor, asigură stabilitatea economică și politică interna- ; țională. ■;în timpul întrevederii s-a relevat conlucrarea activă pe tărîmul vieții internaționale dintre România și O- landa și s-a subliniat că întărirea in continuare a acestei colaborări — în cadrul Organizației Națiunilor Unite. precum și al altor foruri internaționale — servește politicii de pace, securitate și înțelegere în Europa, in întreaga lume.La primire a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de fată Adrien Mansvelt, ambasadorul Olandei la București.

V

soluții are o mare importanță în munca unui inginer, proiectant, cercetător". Drept argumente sint oferite cîteva exemple de foști studenți care, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice de la catedra de chimie anorganică, au preluat nu numai cu-
. ingine- Gheorghe a cărui pentru a fost

lescent Intr-o vocație confirmată de împlinirile din activitatea sa didactică și de cercetare. Și e- voluția fostului student Dan Si- mion a fost urmărită cu grijă de la primele semne de a-și însuși cunoștințe peste nivelul programelor de învățămînt, fiind astăzi unul dintre reputații specialiști ai politehnicii in doiheniul chimiei anorganice pe teme interdisciplinare.Discuția ajunge astfel la abordarea unui alt aspect din munca unui cercetător, și anume specializarea. în vremurile noastre, știința a pășit intr-un asemenea stadiu, și așa va ră- mîrie și pe viitor, Incit numai în cazul unei stricte specializări pot fi obținute performanțe tn domeniul cercetării științifice. Dar, susține tovarășa Ioana Jitaru, de cele mal multe ori este nevoie șl de cunoștințele
(Continuare in pag. a IV-a)
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Săptămîna aceasta —o săptămînă decisivă pentru

LA SEMĂNATUL PORUMBULUI
Intre judele din aceeași zonă-rezultate mult diferiteSituația lucrărilor în seara zilei de 15 aprilie, după datele furnizate de Ministerul Agriculturii.

MEDIA ZONEI 1 : 33 la sută.
PESTE MEDIA ZONEI: Timiș — 83 la sută, 

Arad — 80 la sută și Tulcea — 43 la sută.
SUB MEDIA ZONEI: Constanța — 30 la sută, 

Brăila — 28 la sută, Olt — 26 la sută, sectorul agri
col Ilfov—23 la sută, Ialomița—19 la sută, Călărași 
— 16 la sută, Dolj — 12 la sută, Teleorman — 11 la 
sută, Buzău — 11 la sută și Giurgiu — 5 la sută.Din datele înscrise în tabelul de mal sus se desprinde concluzia că între județele situate în aceeași zonă există mari diferențe în ce privește stadiul însămințării porumbului. Este o situație ce impune și mai pregnant necesitatea intensificării la maximum a ritmului de lucru, în primul rînd în județele unde realizările sînt sub media zonei. Pentru accelerarea vitezei de semănat, organele județene de partid și agricole, consiliile agroindustriale și. conducerile unităților agricole trebuie să ia măsuri energice pentru folosirea la capacitate maximă, zi și noapte, a agregatelor complexe de utilaje la pregătirea terenului șl semănat.
BOTOȘANI : Organizare mai bună pentru 

folosirea superioară a utilajelor

Ritmul de lucru poate și trebuie
sâ fie mult accelerat

Pînă luni dimineața, în județul Botoșani au fost insămințate 60 951 hectare, respectiv 41 la sută din suprafața planificată. în ultima zi a săptămînii s-a încheiat insămințârea .sfeclei de zahăr pe 15 700 hectare, a inului pentru ulei și inului pentru fibră pe 3 800 hectare și a legumelor de cîmp pe 867 hectare. Luni după- amiază s-a terminat și semănatul florii-soarelui pe cele 9 429 hectare. Sîmbătă s-a declanșat și însămîn- țarea porumbului. Duminică a fost o zi caldă, cu cer senin. Cum s-au folosit condițiile climatice deosebit de prielnice ale zilei ? Aspectele constatate în consiliul agroindustrial Sulița pun în evidență cîteva concluzii cu o arie mult mai largă.Notăm de la început că, exceptînd semănatul porumbului pe 4100 hectare și a soiei pe 300 hectare, unitățile agricole din acest consiliu în- cheiaseră încă de sîmbătă însămîn- .țarea tuturor celorlalte culturi de primăvară. In cele mai multe , unități munca e bine organizată, cooperativa agricolă din Sulița constituind un adevărat exemplu în această privință. însămințarea porumbului a început încă în zorii zilei de duminică, realizîndu-se pînă seara primele 98 hectare. „Cel tîrziu la 20 aprilie vom încheia lucrarea" — ne spune Dumitru Șarămet, președintele unității.Cu totul altfel se desfășurau lucrările la cooperativa agricolă din Blîndești, din același consiliu agroindustrial. Deși existau posibilități să se lucreze grupat, in formație compactă, totuși, cele cinci semănători au fost distribuite pe două ferme situate la mare distanță una de cealaltă. O primă implicație a acestui fapt : de la ora 8,30, Ia unul din cele două tractoare ce lucrau pe tarlaua Bul- haci, s-a rupt axul de susținere a semănătorii. In lipsa atelierului mo

bil, mecanizatorul a plecat la secția de mecanizare (cale de 17—18 km dus-întors) să sudeze axul. Din această cauză s-au pierdut mai bine de patru ore bune de lucru și, bineînțeles, s-a risipit o însemnată cantitate de motorină. Un al doilea efect negativ : la aceeași oră a dimineții s-a defectat pompa hidraulică a unui tractor ce lucra la ferma nr. 1. Mecanizatorul Neculei Deică a lăsat semănătoarea.în cimp, plecînd (și el!) la secția de mecanizare, pentru înlăturarea defecțiunii, de unde a revenit aproape de ora 13. Puteau fi evitate asemenea situații ? Evident, dar pentru asta atît președintele cooperativei agricole din Blîndești, Teodora Marisac, cît și inginerul-șef al unității, Ion Todirel, ar fi trebuit să se afle în cîmp — ca să organizeze bine munca — și nu în birou, cum i-am .găsit duminică dimineața... In. ,f|șcarg..' din secțiile!'dd mdcânizăre’dih''cadrul’ consiliului, cit și la 6.M.A. dealtfel, se aflau un număr important de tractoare și de semănători nefolosite.Neajunsurile semnalate au făcut ca, duminică, în consiliul agroindustrial Sulița să se însămînțeze doar 300 hectare, față de 400 hectare cît reprezintă viteza zilnică planificată. De bună seamă, asemenea lipsuri s-au făcut simțite și în activitatea celorlalte unități agricole din județ, de vreme ce în ziua respectivă (repetăm, foarte bună pentru o muncă rodnică pe ogoare) au fost semănate numai 3 300 hectare din cele peste 7 400 planificate. Organele județene de partid și de stat, direcția agricolă județeană au datoria să analizeze operativ această situație, adoptind măsurile cuvenite.
Silvestri AILENEIcorespondentul „Scinteil"

In zorii dimineții de duminică pornim spre zona agricolă din nordul județului Giurgiu, pentru a urmări la fața locului modul în care mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii și cadrele de răspundere își desfășoară activitatea în aceste unități agricole cu multe lucrări întîrziate in actuala campanie de primăvară.Ampla desfășurare a tractoarelor pe cimpul încă încețoșat este o dovadă că peste noapte cîmpia nu a mai . cunoscut liniștea din zilele anterioare. Pentru mulți dintre mecanizatorii care lucrează în această zonă, orele de odihnă din noaptea de simbătă spre duminică au inceput cu mult după lăsarea serii și s-au sfirșit înainte de ivirea zorilor. La I.A.S. Ciorogirl.a, bunăoară, mecanizatorii au pregătit la lumina farurilor 40 hectare, care în cursul zilei au și fost semănate cu porumb și fasole. Tot pe un teren pregătit în timpul nopții, duminică seara mecanizatorii din Bolintin Deal semănau ultimele suprafețe cu floarea-soare- lui din cele 225 hectare prevăzute a fi cultivate în acest an. Consemnăm astfel materializarea uneia dintre măsurile importante stabilite de comandamentul județean în vederea accelerării ritmului lucrărilor agricole și îndeosebi al semănatului, in condițiile specifice ale acestei campanii. Despre modul in care se înfăptuiesc celelalte măsuri ne-am convins pe parcursul zilelor de duminică și luni, care, pentru mulți dintre agricultorii din zonele agricole ale județului Giurgiu, s-au încheiat cu rezultate bune.
„DACA VREȚI SA ȘTIȚI CUM 

STĂM CU SEMĂNATUL, VENITI 
SA VEDEȚI CUM RĂSARE PO
RUMBUL". Ne-am fixat, ca prim punct al documentării noastre în județul Giurgiu, Consiliul agroindustrial Ciorogîrla. Pe o solă a fermei nr. 7 „Poenari", aparținînd I.A.S. Ciorogîrla, formațiile specializate de mecanizatori, sub îndrumarea și coordonarea directă a directorului tehnic al întreprinderii, Dumitru Ivan, și a inginerului Gheorghe Stefan, executau in flux lucrările de pregătire a patului germinativ și semănatul fasolei după o tehnologie adaptată condițiilor de teren mai umed. Aflăm că semănatul acestei culturi a inceput simbătă la prînz, într-o parte a solei cu teren mai zviștaL. iar.acum mecaT ■nizatorii sînt ^bllfțafi’ £ă orofâasca anumite porțiuni mai joase, marcate prin niște țăruși, care urmează să fie semănate manual după ce terenul va permite. Se lucra greu și, tocmai de aceea, cei doi specialiști și-au împărțit sarcinile și răspunderile pe operațiuni, pentru a asigura o înaltă calitate fiecărei lucrări. „Este totuși vremea porumbului ?“/ — încercăm să legăm un dialog cu directorul tehnic, dar discuția noastră este întreruptă de o voce impunătoare venită prin stația radio montată, la bordul „asistenței tehnice", care tocmai sosise cu cîteva piese de schimb. Intrăm astfel în legătură directă cu directorul întreprinderii, tovarășul Atanase Teju, aflat tocmai la ferma nr. 8 „Călțuna", situată în imediata apropiere a centurii care înconjoară Capitala. „Dacă vreți să 

știți cum se seamănă la noi porumbul, atunci vă invit aici, la „Călțuna", unde de-acum densitatea se poate verifica nu numai după numărul boabelor semănate la metrul pătrat, ci și după numărul celor încolțite, gata să iasă la suprafață".
UN EXEMPLU DE MUNCA FĂ

CUTĂ CU TOATA RĂSPUNDEREA. Pină să ajungem la „Călțuna", să vedem cum răsare porumbul semănat înaintea ultimului val de ploi, ne oprim la marginea unei sole aparți- nînd tot fermei „Poenari", unde calitatea muncii mecanizatorilor și spe-
ÎN UNITĂTI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL GIURGIU

cialiștilor iese în evidență prin frumusețea rindurilor cu plante de floarea-soarelui răsărite încă de vinerea trecută.Directorul întreprinderii se afla la ferma „Călțuna" însă de sîmbătă seara, cind a organizat un nou punct de lucru pentru cele două formații de mecanizatori care lucrează la pregătirea terenului și semănatul porumbului. Duminică dimineața, mecanizatorii Constantin Stofor și Petru Moț erau din nou în brazdă cu mașinile și nu au plecat acasă pină nu au semănat fiecare cite 20 hectare, adică cu 5—6 hectare mai mult decit norma prevăzută pentru o zi obișnuită de muncă. Este numai una din explicațiile stadiului avansat în care se află campania de primăvară la I.A.S. Ciorogîrla, unde au mai rămas de semănat doar 370 hectare, ceea ce, raportat la vitezele de lucru realizate duminică și luni, înseamnă cel mult patru zile de lucru. Se mai cuvine să adăugăm stăruința cu care se acționează aici pentru funcționarea neîntreruptă a tractoarelor și utilajelor, răspunderea cu care specialiștii, celelalte cadre din unitate organizează și coordonează activita-

La C.A.P. Bolintin Deal, viteze sporite la pregătirea terenului, exigență maximă față de calitatea lucrărilor

MIJLOACELE MECANICE — RE
GRUPATE ȘI DIRIJATE OPERA
TIV. Cu toate că ploaia de sîmbătă seara nu a cuprins și zona de nord a județului Giurgiu, pe întinderi destul de mari terenul era prea umed pentru a permite intrarea tractoarelor. Dar chiar și în aceste condiții mai grele, adevărații gospodari au lucrat și duminică toată ziua la pregătirea terenului și semănat. La Bu- turugeni, unde in zilele anterioare a plouat ceva mai mult decit în alte zone ale județului, semănătorile au reintrat în brazdă abia duminică după ora 17. A doua zi, luni, la prima oră a dimineții, pe primărița comunei, Nicoleta Rusu, și pe președinta cooperativei agricole, ing. Mihaela Negrilă. le întilnim din nou in cîmp, identificind noi parcele pentru semănat. „Da, se poate începe și aici" — spune inginera mecanizatorului care făcea proba terenului. O nouă parcelă de 50 hectare devenise bună pentru semănat, pe care de fapt cei trei mecanizatori cu semănătorile au și încheiat-o pină seara. Un asemenea mod de urmărire in permanență a stării de umiditate a solului a făcut posibil ca la Butu- rugeni să se semene pină acum 100 hectare cu porumb, din cele 315 planificate.La însămințarea celor 53 000 hectare cu porumb, în județul Giurgiu sint concentrate forțe mecanice importante : 3 500 tractoare, 702 semănători și 862 agregate pentru pregătirea terenului. în zilele de duminică și luni, cu o parte din aceste mijloace au fost însămînțate 9 000 hectare cu porumb. Acum, cind, practic, se poate lucra în toate unitățile, hotărîrea agricultorilor din județ este de a spori ritmul de lucru la semănat la cel puțin 12 000 hectare pe zi, astfel ca în cel mult patru zile această lucrare să fie încheiată pe întreaga suprafață.

Iosif POP
Petre CRISTEAcorespondentul „Scînteii baminla sonatoasa, incorporata in sol bine lucrat - iată secretul producțiilor 

mari de porumb ce s-au obținut in ultimii ani la I.A.S. Ciorogirla, județul

resurselor I CU PIESE DE SCHIMB RECONDIȚIONATE
_ .......... . ..................... iwr

gglengig DOUA viață A AUTOVEHICULELOR

I 
'I
1

La repararea autovehi
culelor — însemnate econo- 
gttii „La noi, autovehiculele se nasc a doua oară", spunea cu tonul cel mai firesc un inginer de la întreprinderea de reparații auto „Gri- vița" din Capitală. Nici nu are de ce să pară forțată o asemenea metaforă. In această unitate, ca dealtfel în toate întreprinderile Centralei industriale de reparații auto-București, se execută reparații capitale, după care camioane, basculante, autobuze (de fapt, toate tipurile de autovehicule pentru transportul de marfă și de călători, în afară de autoturisme), sosite aici răpuse de uzură, își reiau cursul normal al menirii lor, alături de cele noi. Iar confirmări că performanțele celor „născute a doua oară" sînt similare sau apropiate (in proporție de cel puțin 80—90 la sută) de ale autovehiculelor noi există destule : de la gradul ridicat de an- duranță verificat pe standurile de probă șl, firește, pină la rezultatele bune dovedite în cursul exploatării.De vreme ce vin de la reparațiile capitale, e și normal să fie așa, va spune oricine. Și totuși, meritul celor care conferă mașinilor uzate „o a doua viață" se cuvine pe deplin' relevat. De ce ? In primul rind, pen
tru că volumul pieselor recondițio
nate. folosite Ia reparații, este în 
continuă creștere. Dacă in 1982, acestea reprezentau dintr-o reparație capitală. ca valoare, 62 la sută, în 1985 ele vor ajunge la 70 la sută. Ca atare, scade simțitor consumul de piese de schimb noi și, implicit, cel de metal. Concret, doar economiile de oțeluri înalt aliate s-au cifrat la 210 tone în 1982, iar în 1983 — la 320 de tone. De reținut că actualmente, în 
afară de pistoanele, segment!) și cu
zineții motorului, toate celelalte pie
se componente ale unui automobil se 
recondiționează.— Recondiționarea șl refolosirea pieselor de schimb vor constitui pen

tru noi o tot mai importantă bază de apro /izionare, ține să precizeze inginerul Gavril Corăbian, directorul general al centralei. în 1983, toate unitățile noastre și-au îndeplinit și chiar depășit planul de recondițio- 
nări. Anul acesta avem un plan va
loric de reconditionări de aproape 2,2 
miliarde iei. Ne-am creat însă din timp toate condițiile pentru a-1 realiza. De reținut că, pină la sfîrșitul anului, vom avea tehnologii de recondiționate pentru aproape toate reperele din componența automobilelor diesel „Roman".Practic, ce se întreprinde în unitățile centralei 1

O strategie judicioasă : 
de la tipizări pînă la orga
nizarea de linii tehnologice 
specializate. Din discuțiile cu mâi mulți specialiști ai centralei, aflăm în ce constă adevărata strategie elaborată aici in vederea îmbunătățirii activității de recondiționară a pieselor auto. Ea își merită pe deplin dreptul de a fi popularizată, ca exemplu de bună organizare demn de urmat și de alții. Iată doar cîteva din „verigile" ei principale :

Toate unitățile centralei lucrează 
după tehnologii tipizate de recondi
ționare, concepute de Institutul de cercetări și proiectări tehnologice în transporturi. Fiecare dispune de documentații tehnice pentru recondiționate, stabilite pe mărci și tipuri de automobile.. Ele cuprind planul de operații cu tehnologia tipizată de reparații pe fiecare reper în parte, regimurile de lucru, condițiile de calitate, echipamentul tehnologic necesar etc. De reținut că aceste echi
pamente sint proiectate in cadrul 
centralei și realizate, in principal, 
prin autoutilare.

Soluțiile noi — extinse operativ. Periodic, mai precis cel puțin o dată pe trimestru, centrala își convoacă 

Inglnerii-șefi, diferiți specialiști din rețea ; în acest cadru ei prezintă orice soluție nouă, mai eficientă, elaborată pe parcurs, care apoi este rapid extinsă, respectiv inclusă in tehnologii de către celelalte unități.
Consum cit mai redus de piese noi. La nivelul centralei sînt elaborate și periodic actualizate normative și norme privind consumul de piese noi, în funcție de cele mai recente tehnolo

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

REZULTATE ȘI PREOCUPĂRI ÎN UNITĂȚILE CENTRALEI 
INDUSTRIALE DE REPARAȚII AUTO-BUCUREȘTI

gii de recondiționare introduse. Astfel, în 1983, pentru unele tipuri de automobile, normele de consum de piese noi au fost diminuate pînă la anulare (de exemplu, la carcase de ambreiaj, corp pompă benzină etc.). Cu alte cuvinte, la întocmirea documentelor de lansare a pieselor noi pentru reparații auto, compartimentele de producție țin permanent seama de aceste norme și îndeosebi de sarcina de reutilizare prin recondiționate a pieselor uzate.Nu risipei ! Toate piesele uzate ireparabile se triază pe categorii de materiale și se depozitează în locuri special amenajate, de unde se expediază la întreprinderile pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile.
Fluxuri tehnologice bine conturate, în unitățile centralei, recondiționarea pieselor uzate este concentrată în 

cite o singură hală de producție. Ea se desfășoară pe linii tehnologice de agregate (motor, cutie de viteze, punți, echipamente electrice și hidraulice etc) sau pe grupe de operații (metalizări, depuneri galvanice, sudură, lăcătușerie etc).
Centralizate — doar cîteva linii 

tehnologice. Ca să evite transporturi costisitoare, centrala a organizat linii 
tehnologice de recondiționare cen

tralizate numai pentru repere și sub
ansambluri pretențioase, a căror re- 
condiționare necesită utilaje de mare precizie. Reține, în primul rînd, a- tenția linia de recondiționat roțile dințate de la cutiile de viteze ale autocamioanelor diesel „Roman". Realizată încă din 1981, la I.R.A. „Grivița", această linie de înaltă tehnicitate și eficiență asigură, anual, reintroducerea în circuitul productiv a unei cantități de roți dințate pentru fabricarea cărora s-ar consuma, în medie, printre altele, cel puțin 200 de tone de oțeluri înalt aliate.

O invitație pentru multi
plii beneficiari posibili. ”Li' nia de roți dințate, ca dealtfel și cea de recondiționat pompele hidraulice de la autobasculantele „Roman" (realizată tot Ia I.R.A. „Grivița") au o 

capacitate permițînd deservirea la nivelul necesarului întregii economii — precizează directorul general al centralei. In prezent, din lipsă de alți beneficiari, facem recondiționări numai pentru rețeaua noastră, cu toate că ambele linii le putem dezvolta, practic, nelimitat".Să fie oare această „invitație" un indiciu că înseși întreprinderile de reparații auto din rețea nu-și trimit 

respectivele piese vechi la liniile centralizate de recondiționări ? Dimpotrivă, încă din 1982, Centrala in
dustrială de reparații auto nu mai 
livrează unităților sale roți dințate 
sau pompe hidraulice noi decit dacă 
acestea le predau pe cele ieșite din 
uz. Din păcate, obligativitatea pre
dării acestor piese nu este însă ex
tinsă și asupra celorlalți deținători 
de asemenea autovehicule.„Anual, Ia nivelul economiei naționale, s-ar putea colecta circa 80 000 de roți dințate", ni se spune la serviciul tehnic al centralei. Estimarea disponibilului e, de fapt, ușor de făcut : cam atitea roți dințate noi sint solicitate, pe an, de către ceilalți deținători de camioane și basculante „Roman". Cîțiva din acești deținători ? Consiliile populare, întreprinderile județene de transporturi auto, 

unități subordonate Ministerului A- griculturii. Ministerului Construcțiilor Industriale ș.a.
De ce la retopit, cind se pot recondiționa ? Ce se întimplă cu respectivele piese uzate ? Ele ajung la întreprinderile județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. De acolo, „la grămadă", cu piese de la alte mărci și tipuri de automobile sau chiar cu fier vechi, sint trimise la retopire. Și aceasta cu toate că 95 la sută din roțile dințate, bunăoară, prezintă unul și același tip de uzură'-— la dantura de cuplare, adică sînt perfect recondi- ționabile. De reținut că, practic, a- 

proape toate elementele de aliere 
din oțelul roților dințate provin din 
import. Or. la fabricarea roții dințate viteza I, din cutia de viteze AK 6—80, de exemplu, se folosesc 16 kg de oțel aliat, în timp ce pentru recondițio- nare sint necesare numai 7 kg.Ni se pare deci cit se poate de o- portună sugestia specialiștilor de Ia Centrala industrială de reparații auto 
ca bazele de aprovizionare să condi
ționeze tuturor deținătorilor de auto
vehicule livrarea pieselor noi auto de 
predarea celor vechi.— Și aceasta cu atît mal mult cu cît, in lunile următoare, va intra în funcțiune, la unitatea noastră din Baia Mare, și o linie tehnologică centralizată de recondiționare a pis- toanelor de la automobilele diesel „Roman" — menționează directorul general al centralei. Anul acesta ne-am propus să recondiționăm circa 18 000 pistoane, ceea ce va însemna o economie de circa 70 tone aliaj de aluminiu și o tonă de nichel. Generalizarea aplicării noii metode ar prezenta deci o eficiență deosebită.

Un apel către colabora-De ce depinde aplicarea grabnică a noilor tehnologii ? De sprijinul citorva colaboratori. Mai întîi, din partea întreprinderii de autotu

risme Pitești, prin fabricarea și livrarea, fără întirziere, a seturilor necesare de segmenți la dimensiuni majorate pentru pistoanele supuse recondiționării ; apoi din partea în
treprinderii „Rulmentul" Brașov, prin livrarea bucșelor de bielă solicitate. De precizat că, recent, conducerea Centralei industriale de autoturisme din Pitești a acordat un prețios sprijin prin asigurarea unei mașini de strunjit curb-oval, utilaj-cheie al liniei de recondiționare a pistoanelor. Cit despre linia de recondiționare a cuzineților, Centrala industrială de reparații auto contează, în continuare, pe asistență tehnică și materială (pentru acoperiri galvanice) din partea întreprinderii „Rulmentul" din Brașov, cu care a colaborat bine la executarea loturilor experimentale.în ce privește aplicarea eficientă a tehnologiilor deja implementate, centrala așteaptă mai multă solicitudine din partea întreprinderii „Acumula
torul" București — în livrarea plăcilor necesare recondiționării bateriilor uzate ; din partea Centralei de îngră
șăminte chimice din Craiova — în livrarea integrală a cantităților de detergenți repartizate, iar din partea 
Combinatului siderurgic „Industria 
sirmei" din Cîmpia Tnrzii — in contractarea și livrarea sirmei „Rul" de, 1,6 mm, destinată metalizării, tehnologie de bază în recondiționări..Ce anume se cuvine subliniat în concluzie ? Pe de o parte, desigur, 
necesitatea unei mai bune cooperări 
în vederea creșterii, în continuare, a 
volumului de piese recondiționate. Pe de altă parte insă, necesitatea ca noțiunea de cooperare să fie extinsă și în sensul folosirii cu maximă efi
ciență a dotărilor existente. Din moment ce au fost realizate la o centrală industrială linii tehnologice de mare complexitate, care pot satisface— la un anumit tip de reconditionări— cerințele pe Întreaga economie, a- cestea se cer pe deplin valorificate.

Ioana DABU
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Din întreaga țară, expresii de înaltă prețuire și deplină aprobare 
a rezultatelor vizitei de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R. S. F. Iugoslavia
■ ■ ■ _________ I _______________________________________________________ . __________________ ____________________ ' ________ .____________ ._____________ • ■ _________ .................................................................................................................................. .................. ■

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
p '•> 9 . 9

însuflețiți de cele mal calde simțăminte de dragoste și înaltă prețuire, comuniștii, oamenii muncii din județul Arad, asemenea națiunii întregi, au urmărit cu vie satisfacție și profundă mîndrie patriotică rezultatele rodnice ale vizitei de prietenie pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugoslavia, expresie vie a tradiționalelor relații de bună vecinătate și înțelegere, care dăinuie între popoarele, partidele și țările noastre — se arată în telegrama CO
MITETULUI --------------- -------
AL P.C.R.
POPULAR JUDEȚEAN. Urmînd pilduitorul dumneavoastră exemplu de abnegație și nețărmurit devotament, pus în slujba împlinirii idealurilor noastre de libertate și progres social, oamenii muncii din județul Arad sînt hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan, in condiții de înaltă eficiență, pentru a întîmpina cu noi și importante succese cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă antiimperialistă șl Congresul XIII-lea al Partidului Român, spre a spori radului la edificarea patriei, la înălțarea cialiste pe noi culmi și civilizației.Sîntem deosebit de _______acest nou dialog la nivel înalt, scris în cronica întîlnirilor tradiționale dintre conducătorii de partid și de stat ai României și Iugoslaviei s-a încheiat cu rezultate fructuoase, a pus încă o dată în evidență trăinicia prieteniei româno-iugoslave, legăturile strînse de colaborare dintre Partidul Comunist Român și U- niunea Comuniștilor din Iugoslavia — se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R.Aprobăm din toată inima rezultatele acestei vizite, de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea și mai puternică a conlucrării celor două țări vecine. Exprimînd și cu acest prilej întreaga noastră adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, profunda noastră recunoștință pe care v-o purtăm pentru contribuția decisivă la elaborarea și înfăptuirea acestei politici, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face tot ce depinde de noi pentru a întîmpina cu cele mai bune rezultate în muncă cea de-a 40-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XIII-lea Congres al partidului.

JUDEȚEAN ARAD 
ȘI CONSILIULUI

ți al Comunist contribuția A- multilaterală a României soaie progresului
bucuroși că și", în-

Asemenea întregului nostru popor, lnsoțindu-vă cu inima și gindul în noua vizită pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați întreprins-o în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari și de alte naționalități,, de pe meleagurile Bihorului — au urmărit cu profundă mîndrie patriotică, cu viu interes și deosebită satisfacție această nouă și strălucită solie de prietenie, colaborare și pace, purtată de dumneavoastră pe pămîntul țării vecine și prietene — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R. Puternic mobilizat de exemplul revoluționar cu care dumneavoastră militați și acționați pentru progresul economico-social neîntrerupt al patriei noastre, pentru independența și suveranitatea ei națională, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că bihorenii, în frunte cu comuniștii, sînt hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru a intîmpina cu rezultate cît mai bune marile evenimente politice ale anului — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului.

— se arată In telegrama COMITE
TULUI CENTRAL AL UNIUNII TI
NERETULUI COMUNIST. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd neabătut luminoasa dumneavoastră pildă vie 'de muncă și viață comunistă, vom acționa cu elan și abnegație, cu spirit revoluționar pentru înfăptuirea obiectivelor majore ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a mobilizatoarelor chemări pe care ni le-ați adresat, pentru a intîmpina cu noi și mărețe fapte pe frontul muncii și al creației apropiata sărbătoare a patru decenii de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și a Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Toți locuitorii județului Brașov aprobă pe deplin conținutul convorbirilor pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați avut cu tovarășii Mika Șpiliak și Dragoslav Markovici, care au constituit un eveniment politic de cea mai mare însemnătate, punînd în lumină pozițiile comune ale partidelor și țărilor noastre în dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării prietenești româno-iugoslave, precum și cu privire la modalitățile de soluționare a problemelor majore ale asigurării păcii, securității și cooperării în Balcani, Europă și întreaga lume — se spune în telegrama COMITETULUI JUDE-

însuflețiți de cele mai calde simțăminte de dragoste și înaltă prețuire, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Constanța au urmărit cu deosebit interes vizita de prietenie pe care ați efectuat-o dumneavoastră, mult iubite și. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, eveniment deosebit în cronica relațiilor de prietenie dintre poporul român și poporul iugoslav, exemplu viu de conlucrare între țări socialiste vecine și prietene, de promovare a idealurilor nobile ale socialismului și comunismului, ale păcii și progresului — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. Dăm o înaltă apreciere convorbirilor oficiale și înțelegerilor încheiate, îngăduiți-ne să vă încredințăm și cu acest prilej că vom acționa neabătut pentru realizarea sarcinilor ce ne revin, întîmpinind cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român cu noi fapte și împliniri demne de epoca în care trăim.

porului român, strălucit conducător de partid și de stat, neînfricat revoluționar, personalitate de înalt prestigiu a lumii contemporane, față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, încredințîndu-vă, totodată, că vor acționa cu toată energia și dăruirea revoluționară, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor economico-sociale ce le revin în acest an și în întregul cincinal.

Prin noua dumneavoastră vizită în Iugoslavia ați conferit noi dimensiuni relațiilor tradiționale dintre partidele și popoarele noastre, model de colaborare între., două țări socialiste, întemeiată pe bună vecinătate, respect, independență și su-

Manifestările de caldă ospitalitate, de respect și admirație cu care ați fost întîmpinat pe pămîntul Iugoslaviei vecine și prietene pun încă o dată în evidență stima profundă și prețuirea de care vă bucurați pretutindeni în lume ca eminentă personalitate a vieții politice internaționale, se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN GORJ AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Prin înalta principialitate a politicii externe românești, al cărei ilustru promotor sînteți, prin cutezanța gîndirii și acțiunii revoluționare, prin consecventa cu care militați pentru instaurarea unui climat de înțelegere și colaborare între toate statele ' și popoarele — puse în evidență și cu prilejul recentului dialog româno-iugoslav — ați conferit un strălucit prestigiu României socialiste. Odată cu urarea fierbinte de „Bun venit" la reîntoarcerea în patrie, vă asigurăm că oamenii muncii gorjeni, în frunte cu comuniștii, acționează cu toată răspunderea, în

dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe- Nicolae Ceaușescu, și de stimata tovarășă. Elena Ceaușescu — reprezintă un moment de referință în istoria tradiționalelor relații dintre cele două țări, o nouă și remarcabilă contribuție la dezvoltarea conlucrării bilaterale, la întărirea prieteniei și solidarității României socialiste cu țările din Balcani, la triumful idealurilor nobile de pace și colaborare între toate popoarele — se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Realizarea, prin eforturi comune, de către popoarele român și iugoslav a sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier 1“ și a hidrocentralei „Porțile de Fier 2“ ale cărei lucrări se. află în plină construcție, constituie un minunat exemplu de colaborare între două țări socialiste prietene și constituie, totodată, o bază trainică pentru înfăptuirea, în viitor, a altor noi și importante obiective din mărețele programe de edificare a societății socialiste pe pămîntul celor două țari, încrezători în viitorul luminos, comunist al poporului nostru, ne angajăm că ne vom amplifica necontenit eforturile pentru a întîmpina cu succese remarcabile, în toate domeniile de activitate, cele două mari evenimente din viața partidului și a poporului.

purtate, noile înțelegeri convenite dau o largă perspectivă și ridică pe un plan superior relațiile, tradiționale și . colaborarea dintre popoarele, noastre. Mobilizați de luminosul dumneavoastră exemplu, oamenii muncii de pe frumoasele meleaguri ale Sălajului nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin,- pentru- a- întîmpina cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială, și națională, .antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al gloriosului nostru partid cu noi și însemnate fapte de muncă.

scopul dobîndirii de rezultate record in toate domeniile de activitate.

Primirea deosebit de cordială, cu alese onoruri și calde sentimente de dragoste și stimă, ce vi s-a făcut, mulț iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, reflectă cît se poate de elocvent respectul și înalta prețuire pe care le nutresc popoarele iugoslave prietene față de cel mai ilustru fiu al poporului român, constituie expresia trainicelor tradiții de largă colaborare pe multiple planuri între partidele și popoarele noastre, relații ce se afirmă ca un exemplu de raporturi între popoare libere și suverane, între țări socialiste vecine și prietene, care conlucrează și se întrajutorează activ în . muncă . și luptă pentru edificarea noii orîn- duiri, se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA 
AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPU-în telegrama COMITETULUI JU- LAR JUDEȚEAN. Exprimîndu-ne 

DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se încă o dată prețuirea pentru rezulta-
• Contribuție majoră la dezvoltarea colaborării multilaterale româno-iugoslave, 

in interesul construcției socialiste in cele două țări vecine și prietene, al cauzei 
înțelegerii, destinderii și securității în Balcani, Europa și întreaga lume

• Nouă și semnificativă ilustrare a stimei și considerației de care se bucură 
pe plan internațional România, președintele Nicolae Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, promotor neobosit al aspirațiilor de pace și progres 
ale tuturor popoarelor

• Angajamente însuflețite ale colectivelor de oameni ai muncii de a obține noi
și însemnate realizări în toate domeniile de activitate, in cinstea marilor evenimente 
politice ale acestui an—anul 40 al libertății, anul Congresului al XIII-lea al partidului

ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. Folosim și acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a vă exprima dragostea fierbinte și întreaga noastră recunoștință față de neobosita și laborioasa dumneavoastră activitate pătrunsă de înflăcărat patriotism și patos revoluționar, pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului. în spiritul orientărilor și exigențelor formulate de dumneavoastră la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu totală dăruire și cu răspundere comunistă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin.apreciere con- ne exprimăm de înțelegerile

Toți cei ce trăiesc și muncesc pe înfloritoarea vatră a județului nord- dobrogean Tulcea au urmărit cu viu interes și deplină aprobare desfășurarea noii vizite de prietenie pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica. Socialistă Federativă Iugoslavia, strălucită expresie a tradiționalelor relații frățești existente între partidele și. popoarele celor, două țări vecine, a strînsei colaborări dintre statele noastre socialiste, situate în aceeași zonă a Europei — se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN TULCEA AL 
P.C.R. Puternic mobilizați de patosul revoluționar cu care dumneavoastră militați și acționați pentru progresul neîntrerupt al patriei, vă încredințăm, mult. stimate și iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Tulcea, în frunte cu comuniștii, sînt hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an în condiții de înaltă eficiență, spre a întîmpina cu rezultate cît mai bune cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se a- rată : Animați de cele mal alese sentimente de stimă șl prețuire, noi, comuniștii și ceilalți oameni ai ^muncii din județul Vaslui, alături de întreaga națiune română, am urmărit cu deosebit interes și vie satisfacție patriotică noua vizită de prietenie pe care ați întreprins-o > dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, țară vecină și prietenă cu care România are bogate și îndelungate relații de rodnică colaborare și' cooperare. Exprimîndu-ne întreaga adeziune la politica internă și externă a partidului șl statului nostru, la a cărei fundamentare și promovare aveți un rol hotărî- tor, mult iubite conducător, vă a- sigurăm și cu acest prilej că vom face totul pentru a întîmpina cu deosebite - succese în muncă cele două mari evenimente din viața partidului r și poporului român — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚ A-NĂSĂUD AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN se afirmă : Asemeni întregului nostru popor, oamenii muncii de pe cuprinsul județului Bistrița-Năsăud, în frunte cu comuniștii, au urmărit cu viu interes _ și vibrantă simțire patriotică vizita întreprinsă de dumneavoastră, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pe pămîntul Iugoslaviei vecine și prietene, unde ați purtat cu strălucire mesajul de pace, prietenie, colaborare și bună înțelegere al poporului și partidului nostru. Exprimîndu-ne totala noastră adeziune față de externă tru la' a punere galabilă contribuție, puternic mobilizați de patosul revoluționar cu care dumneavoastră militați și acționați pentru progresul economico-social neîntrerupt al patriei noastre, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Bistrița- Năsăud sînt hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin, întîmpinînd cu rezultate tot mai bune mărețele evenimente ale acestui an.

întreaga politică internă și a partidului și statului nos- cărei fundamentare și trans- în viată vă aduceți o ine-

Dăm cea mai înaltă vorbirilor purtate și totala adeziune față stabilite și rezultatele fructuoase ale noului dialog la nivel înalt, care deschid rodnice perspective dezvoltării raporturilor prietenești româno- iugoslave, întăririi conlucrării pe plan internațional, în interesul cauzei păcii și socialismului, se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BUZĂU AL P.C.R. Folosim și acest prilej pentru a da expresie atașamentului total al oamenilor muncii buzoieni la înțeleaptă politică internă și externă promovată de partidul și statul nostru, profundei lor recunoștințe față de neobosita activitate pe care o desfășurați pentru instaurarea păcii, a unui climat de securitate și colaborare în Europa și în lume. Vă asigurăm că vom munci cu abnegație și dăruire revoluționară pentru a obține noi și însemnate succese în întîmpinarea jubileului eliberării patriei și a celui de-al XIII-lea Congres al partidului.

veranitate națională, pe neamestec in treburile interne — se arată în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Ne exprimăm deplina adeziune și adînca noastră gratitudine pentru rezultatele rodnice ale acestui nou dialog româno-iugoslav la nivel înalt, față de înțelegerile convenite, care se înscriu ca un eveniment de referință în bogata cronică a relațiilor româno-iugoslave. Vă asigurăm solemn, că, urmind exemplul dumneavoastră însuflețitor de muncă și viață, vom face totul pentru a fi la înălțimea mărețelor sarcini încredințate de partid, pentru a întîmpina cu noi și remarcabile fapte de muncă a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

Tînăra generație a patriei, asemeni întregului nostru popor, dînd glas celor mai alese sentimente de dragoste, stimă și apreciere pentru activitatea neobosită pe care o desfă- șurați în fruntea partidului și statului nostru, își exprimă deplina aprobare, profunda mîndrie patriotică pentru rezultatele rodnice ale vizitei de prietenie întreprinse de dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Socialistă " niment bogata ționale dintre . ...cele două țări vecine și prietene, în eforturile de soluționare a marilor probleme ale contemporaneității
Federativă Iugoslavia,: eve- cu profunde semnificații în cronică a raporturilor tradi- de prietenie și colaborare partidele și popoarele din

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se arată : La fel ca întregul popor român, comuniștii, oamenii muncii, toți locuitorii județului Ca- raș-Severin au urmărit cu nemărginită mîndrie patriotică vizita pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țara vecină și prietenă, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Desfășurat în spiritul legăturilor tradiționale de bună înțelegere și vecinătate, al voinței comune de a adinei continuu colaborarea pe multiple planuri, noul dialog româno-iugoslav la cel mai înalt nivel se constituie ca moment politic de însemnătate deosebită în bogata cronică a relațiilor dintre cele două partide și popoare. Vă exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar men tul solemn al turor locuitorilorSeverin de a nu

Convorbirile purtate de dumneavoastră cu înaltele personalități oficiale iugoslave deschid noi și ample perspective adîncirii și lărgirii raporturilor de conlucrare pe plan economic, tehnico-științific, al învă- țămîntului și culturii, precum și în alte domenii, dintre România și Iugoslavia, constituie o nouă și valoroasă contribuție adusă la întărirea prieteniei tradiționale româno- iugoslave, la dezvoltarea relațiilor cu toate statele balcanice, în scopul dezvoltării climatului de respect reciproc și bună vecinătate, al transformării acestei părți a Europei în- tr-o zonă a conviețuirii pașnice, a destinderii și securității, lipsită de arme nucleare — se arată în telegrama CONSILIULUI DE CONDU
CERE AL MINISTERULUI DE IN
TERNE. Consiliul de conducere al Ministerului de Interne, comuniștii, întregul personal își exprimă, intr-un singur glas, deplina adeziune și unanima aprobare față de rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei de prietenie efectuate în R.S.F. Iugoslavia, hotărirea fermă de a îndeplini în mod exemplar, cu neslăbită vigilență și dăruire, misiunile și sarcinile încredințate de partid, de a acționa cu răspundere și consecvență pentru apărarea cuceririlor revoluționare nii și liniștii și libertăților

spiritul indicațiilor date la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, în vederea realizării sarcinilor majore ce le revin in industrie și agricultură,. în celelalte sectoare de activitate, pentru sporirea contribuției fa dobindirea mai devreme a independenței energetice a țării, astfel îneît mărețele evenimente ale acestui an să fie întîmpinate cu noi fapte de abnegație și dăruire muncitorească.In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se menționează : Am luat cunoștință cu multă bucurie și satisfacție despre primirea deosebit de călduroasă ce v-a fost rezervată, des- . pre. sentimentele de înaltă stimă și prețuire cu care ați fost înconjurați tot timpul vizitei pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați făcut-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, ceea ce a demonstrat, încă o dată, cu pregnanță stima și respectul de care vă bucurați in întreaga lume. Am primit cu deosebită satisfacție și deplină aprobare hotărirea ca în viitor să se amplifice și mai puternic colaborarea româno- iugoslavă in toate domeniile de activitate. Vă încredințăm că oamenii muncii hunedoreni, in frunte cu comuniștii, sînt ferm hotărîți să-și mobilizeze toate forțele, întreaga lor energie pentru a transpune în viață politica internă și externă a partidului și statului și să îndeplinească cu succes mărețele sarcini trasate de Congresul al XII-lea al partidului nostru, să. obțină rezultate de seamă în cinstea sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări a eliberării patriei noastre și Congresului al XIII-lea al partidului nostru.

subliniază : Cetățenii județului nostru au. urmărit cu deosebit interes și neasemuită mîndrie patriotică această nouă solie românească a prieteniei și colaborării pe care ați intreprins-o la invitația conducătorilor de partid și de stat din R.S.F. Iugoslavia. Aceasta a adăugat încă o pagină strălucită in cronica relațiilor cordiale, prietenești statornicite între partidele, țările și popoarele român și iugoslav. înflăcărați de strălucitul exemplu de muncă și luptă, de abnegație și dăruire revoluționară nețărmurită pentru cauza socialismului și păcii, a prosperității necontenite a patriei noastre, oamenii muncii sătmăreni își reînnoiesc angajamentul lor comunist, hotărirea fermă de a-și spori eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin în acest an și pe întregul cincinal, întîmpinind cu cele mai strălucite rezultate mărețele evenimente din viața partidului, a întregului nostru popor — aniversarea a 40 de ani a gloriosului act istoric de la 23 August 1944 și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

tele acestei remarcabile solii de prietenie, și colaborare, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu perseverență pentru a întîmpina ziua de 1 Mai, împlinirea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea a), partidului cu realizări remarcabile in toate domeniile de activitate.

ale poporului, a ordi- publice, a drepturilor cetățenești.
! de pace și încă o pagină prietenie 

a amplei v-a con
general, angaja- comuniștilor și tu- județului Caraș- ___ __ precupeți nici un efort în activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce ne revin din politica internă și externă promovată ,de partidul și statul nostru socialist.

Noua solie reprezintă 1 dumneavoastră activități ce sacrat printre cele mai remarcabile personalități politice ale lumii contemporane, fiind totodată,, o strălucită materializare a întregii politici externe a partidului și statului nostru, se relevă în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN GIURGIU 
AL P.C.R. Oamenii muncii giur- giuveni folosesc și acest prilej pentru a-și exprima sentimentele lor de profundă dragoste și adînc respect ce le nutresc față de dumneavoastră, și iubite Ceaușescu,

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. se evidențiază : Oamenii muncii maramureșeni, in frunte cu comuniștii, au urmărit cu un deosebit interes vizita oficială de prietenie pe care ați întreprins-o, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Primirea deosebit de cordială ce v-a fost rezervată, înaltele onoruri de care v-ați bucurat pe tot parcursul acestei fructuoase vizite reprezintă o grăitoare expresie a tradiționalelor relații de prietenie dintre popoarele român și iugoslav, o nouă și strălucită confirmare a prestigiului internațional al iubitului nostru conducător. Exprimîndu-și deplina adeziune față de rezultatele deosebit de rodnice ale acestei vizite, oamenii muncii maramureșeni se angajează să întîmpine cu cinstea ce se cuvine a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE se subliniază: Remarcabil moment ăl istoriei relațiilor româno-iugoslave, vizita pe care ați efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia are ample si profunde semnificații în cronica prieteniei și colaborării frățești dintre cele două popoare și, totodată, reprezintă o nouă contribuție importantă a României socialiste, a dumneavoastră personal, la eforturile abordării, cu majoră responsabilitate față de soarta lumii, în împrejurările deosebit de grave de astăzi, a problemelor cardinale ale vieții internaționale, în vederea reluării și continuării politicii de destindere și colaborare. Manifestîndu-ne bucuria pentru succesul deplin al misiunii de pace și prietenie pe care ați întreprins-o, vă asigurăm de hotărirea și voința noastră fermă de a îndeplini exemplar sarcinile care ne revin din înțelegerile stabilite, pentru a ne aduce contribuția la transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului, la creșterea necontenită a prestigiului României socialiste în lume.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se spune : Cu vibrantă și înălțătoare mîndrie patriotică, cu adîncă dragoste și recunoștință, vă rugăm să ne îngăduiți ca, din partea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii timișeni — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — să dăm glas sentimentelor noastre de deplină satisfacție față de întreaga desfășurare și rezultatele vizitei de-prietenie pe care, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, ați efectuat-o în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Exemplu de bună vecinătate și prietenie, de multiplă colaborare și înțelegere, relațiile statornicite între partidele și popoarele ambelor țări sint o vie ilustrare a politicii juste promovate de partidul și statul nostru, a gîndirii înțelepte cu care conduceți — cu ătita strălucire și pilduitoare devoțiune — destinele națiunii române. Vă rugăm să primiți, mult stimate tovarășe secretar general, angajamentul nostru patriotic și revoluționar că, în cinstea marilor evenimente politice ale acestui an, să ne mobilizăm integral energiile și inițiativele creatoare în

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se evidențiază : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vîl- cea au urmărit cu vibrantă mîndrie patriotică, cu adîncă satisfacție vizita pe care dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați efec- tuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, nouă și importantă contribuție la dezvoltarea raporturilor tradiționale de colaborare intre partidele și popoarele noastre, în folosul edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. Aprobînd din adîncul inimii rezultatele vizitei, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile noastre, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășa Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată energia pentru transpunerea neabătută în viață a sarcinilor ce ne revin, întîmpinînd cu noi iz- bînzi în ’întreaga noastră activitate marile evenimente ale acestui an.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se subliniază : Cu vie satisfacție șl profundă mîndrie patriotică, comuniștii, toți locuitorii străbunelor meleaguri „ ale Vrancei' au urmărit noua vizită, pe care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați efectuat-o în R.S.F. Iugoslavia, strălucită solie de prietenie și bună vecinătate, pace și colaborare frățească între cele două partide, între popoarele României și Iugoslaviei.Exprimîndu-ne totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă rugăm să primiți sentimentele noastre de adîncă dragoste și aleasă recunoștință pentru înțelepciunea și clarviziunea cu care conduceți destinele statului și poporului în măreața operă de edificare a socialismului și comunismului. Vă asigurăm că, urmîn- du-vă neabătut minunatul exemplu de abnegație și dăruire comunistă, revoluționară, vom acționa neabătut pentru intîmpinarea mărețelor evenimente ale acestui an cu noi și tot mai 'însemnate realizări.

multtovarășecel mai ales fiu al postimate Nicolae Noul dialog româno-iugoslav — în timpul căruia noi, mehedințenii, am fost permanent cu gindul alături de

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se arată : Cu legitimă mîndrie patriotică, comuniștii, toți locuitorii județului Sălaj, români și maghiari, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, uniți cu cugetul și cu faptele lor de muncă în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, au urmărit cu viu interes și deosebită satisfacție vizita de prietenie pe care ați efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugoslavia, cu convingerea că rodnicele convorbiri

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au 
sosit, de asemenea, un mare număr de telegrame din partea organiza
țiilor de masă și obștești, ministerelor și altor instituții centrale, din partea 
consiliilor populare, 'a colectivelor de oameni ai muncii care iși desfă
șoară activitatea în intreprinderi industriale și unități agricole, in dome
niul cercetării și proiectării, al științei, artei și culturii.

Exprimindu-se satisfacția unanimă pentru noul dialog româno-iugo
slav la nivel inalt, pentru rezultatele sale fructuoase, in telegrame se 
apreciază că vizita de prietenie și de lucru pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Socialistă Federativă Iugoslavia se înscrie ca un moment de cea 
mai mare importanță in cronica raporturilor tradiționale de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre țările, partidele și popoarele noastre, ser
vind, in același timp, cauzei socialismului, păcii, înțelegerii și conlucrării 
in Balcani, pe continentul european și in întreaga lume.

Angajindu-se să urmeze cu neabătută consecvență politica internă 
și externă a partidului și statului nostru, semnatarii caldelor mesaje dau 
glas sentimentelor de aleasă prețuire și profundă recunoștință pe care 
le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care iși dedică întreaga 
viață și activitate înălțării României socialiste pe noi culmi de civilizație 
și progres, împlinirii mărețelor idealuri de pace și prosperitate ale tuturor 
popoarelor, intr-o lume mai bună și mai dreaptă.

In telegrame este evidențiată hotărirea tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră de a face totul, de a munci cu dăruire și abnegație re
voluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, de a intîmpina cu noi și prestigioase realizări 
aniversarea a patru decenii de la revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.
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In anul 1974, cu prilejul unei vizite de lucru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU se adresa localnicilor cu următoarele cuvinte vizionare : 
„Se poate spune că Bistrița va crește din punct de vedere industrial 
□semeni lui Făt-Frumos, care creștea intr-o lună cit alții intr-un an".Au trecut doar șapte ani. In anul 1981, cu prilejul unei noi vizite de lucru pe meleagurile Bistriței și Năsăudului, secretarul general al partidului spunea : „Astăzi în toate județele patriei am construit pu
ternice întreprinderi industriale, care au schimbat fundamental prive
liștea orașelor și satelor, dar, mai cu seamă, viața oamenilor. Cine 
dorește să vadă cum s-a înfăptuit această politică, să vină la Bistrița".In anul 1983, județul Bistrița-Năsăud se clasa pe locul I în între
cerea socialistă dintre consiliile populare, fiind distins totodată cu 
Ordinul Muncii clasa I.Ce realizări remarcabile a obținut județul în această întrecere ? A reușit depășiri substanțiale la 13 dintre cei 15 indicatori după care s-au apreciat rezultatele, cele mai mari înregistrindu-se la : export (650,7 la sută), producția fizică industrială (274 la sută), recuperarea resurselor materiale refolosibile și a resurselor energetice (262,6 la sută). Importante realizări s-au înregistrat în dezvoltarea și înfrumu
sețarea orașelor și satelor, în ridicarea nivelului lor edilitar-gospodă- resc. La acestea ne referim în grupajul de față.

In spiritul politicii partidului 

de dezvoltare armonioasă a tuturor 
zonelor țârii

Cu zece ani In urmă — cind, 
transpunîndu-se in viață orientări
le de partid stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională 
din anul 1972, era supusă dezbate
rii publice și apoi adoptată Legea 
sistematizării — străvechea vatră 
românească Bistrița-Năsăud abia 
începuse să iasă din „liniștea ei pa
triarhală", adică din stagnare 
economică, și să trăiască ritmu
rile dinamice ale vieții noi, socia
liste. In pas cu crearea și dezvol
tarea impetuoasă a industriei, in 
pas cu modernizarea și înflorirea 
agriculturii, au avut loc profunde 
transformări în viața orașelor și sa
telor, în viața oamenilor acestor 
locuri. In acest vast efort construc
tiv, un rol însemnat l-a avut și îl 
are acțiunea de sistematizare.• O trăsătură importantă a activității consiliului popular județean o constituie elaborarea unor 
schițe de sistematizare raționale, 
gospodărești și aplicarea lor cu consecvență.• Fiind vorba de un Județ cu populație mai puțină, cifra noilor construcții de locuințe nu pare prea spectaculoasă : 21 597 apar

ÎNTREȚINEREA fondului LOCATIV

Grijă pentru conservarea construcțiilor 
cu valoare istorică

.1 .

Așa cum a indicat partidul, așa 
cum prevede legea, sistematizarea a 
ținut seama de prognozele privind 
dezvoltarea economico-socială a lo
calităților, dar și de necesitatea conservării fondului locativ valoros, cu specific local tradițional, a mo
numentelor istorice și de cultură 
care păstrează in ele însemne din 
ființa și creația înaintașilor.

La începutul semestrului al doi
lea din anul 1983 au fost alcătuite colective complexe (specialiști, 
delegați ai consiliilor populare), care au verificat toate imobilele vechi, proprietate de stat, existen
te in Județ ; s-a analizat gradul de 
uzură și s-au stabilit reparațiile ce 
se impun. A fost executat un vo
lum de lucrări (reparații curente și 
capitale) în valoare de 11 milioane 
lei.

O atenție deosebită s-a acordat 
renumitului centru istoric al mu

în ultimii ani. partidul nostru a acționat cu consecvență pentru creșterea eficienței economice și a nivelului de competitivitate a producției. în ansamblul acestor preocupări, Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii în perioada 1983—1985 și pînă în 1990 elaborat pe baza orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut și de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, face, parte integrantă dintr-un complex de acțiuni și măsuri inițiate in strînsă concordanță cu hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului privind dezvoltarea intensivă a economiei naționale în etapa actuală, etapă in care factorii calitativi, de eficiență, au un rol preponderent in strategia creșterii economice promovate de partidul nostru.înfăptuirea acestui program de largă perspectivă înscrie România pe traiectoria noii revoluții determinate de automatizarea proceselor de producție. Aceasta este calea cea mai 6igură de creștere a productivității muncii și cu cele mai mari consecințe asupra întregii societăți. De automatizare se leagă reducerea timpului de lucru, odată cu asigurarea unei economii care satisface din oe în ce mai deplin nevoile materiale ale membrilor ei, permițin- du-le o dezvoltare științifică, culturală și spirituală fără precedent. Prin microelectronică și microprocesoare. informatică și inteligență artificială, roboți și automatizare flexibilă, comunicații și teleinformati- că vor fi create forțele de producție ale comunismului.Mecanizarea reprezintă o etapă necesară, iar astăzi ea trebuie să fie corelată cu măsuri privind. perfecționarea organizării și a muncii, precum și cu introducerea de sisteme informatice pentru programarea și urmărirea producției. Mecanizarea ar trebui să devină o mecanizare- informatizare pentru a obține, în condițiile contemporane, o reală

In anul 40 al libertății noastre—un loc fnintas in întrecere, care onorează si îndeamnă la nni realizări
DEZVOLTAREA CONTINUA Șl RIDICAREA NIVELULUI 

EDILITAR-GOSPODĂRESC AL ORAȘELOR Șl SATELOR
Din experiența Consiliului popular al județului Bistrița-Năsăud -j

tamente fond de stat. Dar ea capătă adevărata-i dimensiune dacă menționăm că în județul Bistrița- Năsăud problema locuințelor este, 
practic, rezolvată.• In cadrul sistematizării s-au urmărit. concomitent echiparea noilor construcții cu dotările social- culturale necesare, înfrumusețarea 
orașelor și satelor, ridicarea nive
lului edilitar al tuturor localităților, alimentarea cu apă, extinderea canalizării, modernizarea căilor de comunicație și transport, evitarea poluării mediului.• In cei zece ani de aplicare a Legii sistematizării s-au realizat în mediul sătesc 3 100 case noi (toate in sistemul P -j- 1 sau P -j- 2) ; 334 dintre ele au pe frontispiciu inscripția „1983". Un sat întreg, Co- libița, a fost mutot cu 5 km mai în amonte pe rîul Bistrița (în legătură cu amenajarea unui lac de acumulare pentru rezerva de apă a județului), fiind construit după toate cerințele moderne, ca model 
de localitate rurală a viitorului

nicipiului Bistrița. Potrivit unui studiu special, construcțiile vechi, dar valoroase din acest perimetru 
au fost supuse unor lucrări minu
țioase de restructurare, conservare 
și renovare. Șirul de 13 clădiri cu
noscut sub numele de complexul 
arhitectonic „Sugălete", repus în 
valoare in anul trecut, este pe me
rit. apreciat de oricare vizitator.

Și tot acestor preocupări se cir
cumscrie grija organelor locale de 
a asigura o arhitectonică specific bistrițeană complexelor turistice 
care au apărut in județ : la Prundu 
Birgăului și Năsăud, in- anii ante
riori. la Tincuța in 1983, la Beclean 
in 1984.

în felul acesta, frumusețile tra
diționale, împreună cu frumusețile 
noi, socialiste, fac din Bistrița- 
Năsăud unul dintre cele mai pito
rești județe ale României contem
porane.

sporire a eficienței și productivității muncii, întrucît în acest mod se acționează atît asupra volumului muncii fizice, cît și asupra volumului muncii de birou. Va fi necesar să ne obișnuim să privim o întreprindere, din punct de vedere tehnic, prin două mari structuri în strînsă interacțiune : a) o structură energetic-materială, care cuprinde activitatea fizică a întreprinderii, de transformare a materiei prime și ma
Progresul tehnic și economic, strins legat
de dezvoltarea informaticii automatizării

terialelor în produse finite, cu toate etapele intermediare (spre exemplu, fabricarea de piese și asamblarea de mașini sau aparate in cazul construcțiilor de mașini și industriei electronice) ; b) o structură informațională tehnicizată, cu un suport fizic specific, format din calculatoare electronice (microprocesoare, minicalculatoare, eventual calculatoare de capacitate mai mare), terminale informatice și linii de comunicație, care treptat vor duce la integrarea automatizării producție’, conducerii producției, proiectării produselor și activității de gestiune a întreprinderii.Ne-am obișnuit, in mod tradițional, să privim o întreprindere mai mult prin prisma structurilor energetice și materiale, depunînd, este adevărat, eforturi pentru raționalizarea fluxurilor informaționale bazate pe hîrtie, dar acestea nu oferă o infrastructură tehnică informațională cu rapiditatea și cuprinderea pe care o pot asigura mijloacele electronice și informatice. Acum se pune problema creării unei infrastructuri

GOSPODĂRIA ^COMUNALĂ'

Lucrări și prestații de calitate superioară
• 5 776 km de drumuri, străzi și 

trotuare modernizate ; 4 126 poduri și podețe construite sau reparate ; 3 626 km cursuri de apă protejate prin îndiguiri sau taluzări și consolidări de maluri,; 213 000 arbori plantați ; 659 ha de spații verzi bine îngrijite ; 258 baze simple de joacă pentru copii amenajate sau întreținute... Și lista lucrărilor de acest fel efectuate în anul 1983 ar putea continua...• Tot pe parcursul anului precedent au fost încheiate lucrările 
de alimentare cu apă (in sistem centralizat) la Telciu, Liveziîe și Dumitra ; au fost pornite lucrări asemănătoare și în alte comune : Salva, Urmeniș, Leșu, Feldru, Rebra.• Avîndu-se în vedere că, prin amplasarea sa, județul se află pe cursurile superioare de ape, o grijă deosebită se acordă amenajă
rii și consolidării bazinelor hidro
grafice, menținerii stării de curățenie a acestora. Pentru evi
tarea poluării se asigură neutralizarea apelor reziduale ; municipiul Bistrița și cele trei orașe din județ - Beclean, Năsăud, Sîn- georz - dispun de stații pentru epurarea și tratarea apei. (In 1983 o fost dată in folosință stația de

EDUCAREA SPIRITULUI CIVIC
......-'.5. K:.' ........L '.X

Programe concrete, control permanent® încă din prima lună a anului 1983, consiliul popular județean a stabilit un „Program de măsuri 
pentru aplicarea Legii nr. 10/1982". Pe baza acestuia, fiecare consiliu popular și-a alcătuit un program propriu, cuprinzînd 10 indicatori 
obligatorii referitori la dezvoltarea și înfrumusețarea localității. In plus, față de acești indicatori comuni, fiecare localitate și-a fixat obiec
tive specifice, dictate de nevoile zonei respective (construcții de lo

Din frumusețile noi, socialiste, ale municipiului Bistrița

informatice (în care un rol esențial îl joacă, pe lingă echipamentele e- lectronice, programele informatice și bazele de date), fără de care întreprinderile ar rămîne într-o clasă depășită de istorie, similare unor organisme fără un sistem nervos eficient.Experiența țării noastre în domeniul informaticii a arătat că munca pentru o infrastructură informatică este migăloasă, cere timp, efort, dar 

Prof. dr. docent Mihai DRAGÂNESCU,director general al Institutului central pentru conducere și informatică
și încrederea șl voința de a o realiza. Rezultatele obținute pînă în prezent, în peste 1 000 de întreprinderi importante din economia națională, au demonstrat eficiența investițiilor in infrastructura informatică, deși a- ceasta nu a cuprins decît părți din activitatea întreprinderilor (în special conducerea și urmărirea producției, planificarea, aprovizionarea și desfacerea, gestiunea personalului, gestiunea economică). Acum ne găsim în etapa în care se trece la informatizarea activității de proiectare și inginerie tehnologică și la automatizarea informatică, cu alte cuvinte se trece cu hotărîre în domeniul informaticii industriale.Automatizarea în condițiile actuale, chiar .fără utilizarea roboților industriali și inteligenței artificiale, presupune folosirea microelectronicii și informaticii. Microprocesoarele si sistemele de procesoare electronice nu 

epurare de la Beclean, care avea numai stație de tratare). Sînt în construcție asemenea stații și în viitoarele centre urbane Rodna și Prundu Birgăului. Pe lingă toate stațiile de epurare și tratare a apei >din județ funcționează gospodării- anexă.• Prin grija întreprinderii județene de gospodărie comunală și lo- cativă, în toate orașele și satele au 
fost amenajate locuri de colectare a resturilor menajere și a reziduurilor ; potrivit unor grafice se asigură transportul lor periodic la rampe speciale - unde se face sortarea materialelor refolosibile. Totodată, zilnic se asigură salubrizarea străzilor, piețelor, tirgurilor și altor locuri aglomerate. Valoarea acestor prestații s-a ridicat, în anul 1983, la 6 394 000 lei.O Pentru anul 1984, Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Bistrița-Năsăud și-a propus să ridice la un nivel calitativ superior activitatea în domeniul bunei gospodăriri și înfrumusețări a localităților urbane și rurale. Angajament concret : peste plan - un volum de producție și prestații în valoare, de minimum 15 milioane lei.

cuințe, școli, cămine culturale, grădinițe etc.).
• Pentru popularizarea Legii ib, a programului jtidețean și a programului localității respective, au fost tipărite și expuse (în locuri publice și în mijloacele de transport in comun) 5 600 afișe.
O în același scop au fost organizate expuneri și dezbateri în 

adunări cetățenești - pe localități, circumscripții electorale, asociații 

pot funcționa fără programe informatice. Acestea din urmă devin produse la fel de importante ca și produsele fizice. Programele informatice pentru proiectarea produselor devin noile manuale cu care specialistul conversează, experimentează prin simulare, desenează și corectează ușor proiectele, calculează rapid variante, totul in fața unui ecran informatic. Asemenea programe conțin cunoaștere, iar în viitorul apropiat, deve-

nind adevărate sisteme expert, vor raționa și rezolva probleme dificile în colaborare cu omul, care iși va dezvolta în special capacitățile sale creatoare.Importanța programelor informati- oe, faptul că ele necesită o industrie de programe este demonstrat de ceea ce se petrece astăzi în lume, în țările dezvoltate din punct de vedere tehnologic s-a ajuns în situația ca software-ul (programele informatice) să devină forța care propulsează industria prelucrării automate a informației (adică industria informatică), inclusiv industria de echipamente de calcul. Conceptul calculatorului de generația a V-a, elaborat în Japonia și preluat în întreaga lume, are la bază utilizarea programelor de inteligență artificială.Un factor important pentru trecerea la automatizarea flexibilă în industria cu fabricație discretă (piese. 

de locatari, școli și unități socialiste.
• „Tribuna democrației1* dezbate, de regulă, pe lingă alte subiecte și o temă permanentă numită 

„Gospodărirea și înfrumusețarea 
localității noastre". (In comuna Prundu Birgăului, la „Tribuna democrației" din luna martie a.c., după ce s-au discutat problemele privind planul unic de producție agricolă, au fost abordate aspecte ale curățeniei și plantării de pomi în gospodării și pe marginea drumurilor, inclusiv a șoselei naționale). i

PARTICIPAREA CETĂȚENILOR
- _____________ e ____

Un amplu și susținut efort general
Ne vorbește prim-vicepreședinte- 

le Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal Bistrița, 
tovarășul Gheorghe Șanta : „Dintre 
formele și mijloacele folosite pen
tru antrenarea cetățenilor la buna 
gospodărire,1 întreținere șl curățenie 
a propriilor locuințe și a orașului 
întreg, mai eficientă se dovedește «întrecerea bunilor gospodari». Cu 
sprijinul deputaț.ilor, al comitetelor 
de cetățeni Și al asociațiilor de lo
catari, organizăm acest concurs pe 
străzi și cartiere. Premiile pe care 
le oferim : material dendrologic 
(puieți de arbori, arbuști ornamen
tali, lăstari de trandafiri) și mate
rial sportiv (echipament, mingi) a- 
cordat de C.M.E.F.S. în paralel cu 
întrecerea gospodarilor, cetățenii au 
efectuat .și un număr sporit de ore 
de muncă patriotică pe șantierele 
de locuințe".Valoarea muncii patriotice efec
tuate în anul precedent a fost (în 
medie pentru un locuitor) de 3 050 
lei in orașul Năsăud, 2 950 lei in 
municipiul Bistrița, 2 000 lei in coModul în care muncesc și acționează oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud, succesele pe care le-au obținut în primele trei luni ale anului în curs demonstrează că realizările în întrecerea socialistă din anul 1983, înalta distincție primită constituie un puternic stimulent ca în 1984 să-și sporească eforturile, conferind noi dimensiuni întrecerii. Răspunzind îndemnului tovarășului Nicolae Ceaușescu la solemnitatea înmînării înaltelor distincții, bistrițenii sînt hotăriți să întîm- pine a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, precum și Congresul al XIII-lea al partidului cu noi și însemnate succese în toate sectoarele de activitate. Și, în primul rind, în sectorul „Viața omului".

Gheorghe MITROI 
Gheorghe CRIȘAN 

corespondentul „Scințeii"

mașini, aparate) este efortul pentru investiții. Din momentul în care o linie de fabricație flexibilă nu va costa mai mult decît o linie clasică de fabricație, atunci, datorită marilor avantaje ale fabricației flexibile privind productivitatea, calitatea, costul și timpul de livrare, nu se mai justifică investițiile în linii de fabricație clasice, neautomatizate flexibil. Or, acest punct de inversiune este atins în mămentul de față, pe

plan mondial, tntr-o serie Întreagă de domenii.De ce se petrec lucrurile astfel, este ușor de înțeles. Pentru fabricația pieselor metalice, spre exemplu, este nevoie de un număr de mașini- unelte, astăzi, cu comandă numerică. Atît timp cît asemenea mașini nu lucrează intr-un sistem automatizat și informatizat (formînd o singură celulă sau linie automată), timpul efectiv în care o piesă stă pe o ma- șină-unealtă nu depășește 5 la sută din timpul pe care îl petrece în linia de "fabricație, în cea mai mare parte prin manipulări și depozitări. Iar în timpul petrecut pe mașina- unealtă, numai cel mult 30 la sută înseamnă timp de prelucrare, restul fiind necesar încărcării, poziționării, descărcării etc. în cazul în care întregul proces de fabricație este automatizat’, inclusiv manipularea, timpul de prelucrare efectiv pe mașini-unel- te se poate ridica pînă la 75 la sută. Este evident că numărul de mașini- unelte poate fi, în asemenea condiții, mult mai mic la același volum de producție. Sînt raportate (din Japo

• Fiecare deputat sau activist al unui consiliu popular care se deplasează pe teren, indiferent de natura sarcinii sale principale, are datoria de a controla și cum sînt respectate și aplicate prevederile Legii 10.• Practic, fiecare ședință cu pri
marii sau sesiune a consiliului 
popular (la toate nivelurile) abordează și problemele bunei gospodăriri, înfrumusețării localităților, păstrării ordinii și disciplinei publice. ■■ 

muna Telciu, 1 750 lei in comuna 
Lechința ș.a.m.d. (toate aceste rea
lizări fiind superioare prevederilor 
de plan pe care le avuseseră locali
tățile respective).

Pe ansamblul județului, valoarea 
muncii patriotice s-a ridicat, în 
anul 1983, la 610 509 000 lei. Iată, 
d,ealtfel, evoluția acestei valori (ex
primate in medie, pe un locuitor) 
în ultimii ani :

1981 - 1 600 lei 2
1982 - 1 803 H *
1983 - 1 969 u
1984 - 2 400 (plan)

în anul în curs, o bună parte din 
munca patriotică a cetățenilor va fi 
orientată spre plantarea pomilor 
fructiferi de-a lungul șoselelor na
ționale și drumurilor județene ; se 
va încheia, astfel, a doua mare 
etapă prevăzută in programul județului de plantare (in perioada 
1982—1985) a circa 38 000 pomi spe
cifici acestei zone (peri, meri, 
pruni, nuci, duzi).

nia) cazuri de reducere a numărului de mașini-unelte în jur de 80 la sută. Investiția pentru manipulatoare, roboți, conveiere, microprocesoare, calculatoare electronic® și programe informatice poate fi atunci acoperită din economia realizată pe seama mașinilor de bază. O asemenea linie flexibilă de fabricație poate lucra supravegheată numai de cîțiva oameni, timp de 20—21 de ore din 24, diferența de ore fiind necesară pentru revizie și întreținere.Importantă este însă întreaga infrastructură informatică a unei asemenea industrii flexibile, care va cuprinde și activitatea de cercetare și proiectare, intr-un flux unic cu activitatea de producție. Se creează astfel o orientare informațională a industriei, diferitele produse vor fi proiectate și fabricate prin program informatic și informație. Informatica are, în aceste condiții, un caracter direct productiv. în cele din urmă, societatea în intregimea ei va trece la o orientare informațională. O asemenea orientare este perfect compatibilă cu viitoarea societate comu*- nistă. Informația va fi, ca și mijloacele de producție, proprietate comună a întregului popor, treptat ea va satisface nevoile informaționale ale omului-; democrația informației, inerentă prin caracterul de masă al acestui bun comun, ușor accesibil pe cale informatică, va duce la adîncirea vieții democratice in societate. In fine, vor apărea noi și noi motive culturale în viața omului sprijinite de o infrastructură informatică orientată și către cetățean.Totul începe insă prin asigurarea creșterii pronunțate a productivității muncii. De aceea, programul de creștere mai accentuată a productivității muncii, elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul-general al partidului, președintele Republicii, și aprobat de cele mai înalte foruri de partid și de stat, reprezintă și sursa unor idei de referință pentru dezbaterile ce vor avea loc la Congresul al XIII-lea al P.C.R., pentru viitorul României socialiste.

A crea durabil
(Urmare din pag. 1)cercetător, în mod inevitabil, nu vor putea fi încununate de un succes deplin. Iată de ce spiritul de echipă, de colaborare interdisciplinară devine o condiție sine qua non a • cercetării. Punctul de plecare al acestei colaborări îl constituie dezbaterile din cadrul organizațiilor de bază din facultățile institutului, unde comuniștii de la diferite catedre definesc obiectivele și stabilesc conjugarea forțelor pentru atingerea acestora. Analizele de amănunt au loc în organismele pedagogice și științifice ale institutului. Aici se definesc, într-o logică riguroasă, raporturile dintre cercetarea fundamentală și cea aplicativă.La acest moment al discuției, reporterul face o remarcă : „Orientin- du-ne după ordinea menționării, cercetarea fundamentală pare a avea prioritate". Și răspunsul tovarășei 
Lidia Stoica : „Dacă se vorbește intii de cercetarea fundamentală și apoi de cea aplicativă se întîmplă așa pentru a respecta o anumită logică firească. Dar din capul locului, cercetarea fundamentală include o finalitate. Or, această finalitate se împlinește in cercetarea aplicativă. Cele două genuri de cercetare sînt unite in mod organic prin scopul lor. înțelegerea clară a scopului muncii semnifică pentru un cercetător calea afirmării personalității sale. Știința pusă să slujească scopuri nobile.este aproape sinonimă cu progresul. De aceea partidul nostru leagă atit de puternic propășirea patriei noastre de dezvoltarea științei și tehnicii. A- proape că nu există document de partid în care să nu fie subliniat acest lucru. Aș reveni și aș spune că înțelegerea profundă a scopului reprezintă pentru un cercetător comunist sursa permanentă a spiritului său revoluționar care-i călăuzește orice pas, îl însuflețește, îi sporește capacitatea afectivă în valorificarea cunoștințelor sale, in invingerea dificultăților".O primă exemplificare a rezultatelor din activitatea comuniștilor de la catedra de chimie anorganică a fost deja consemnată atunci cind s-a vorbit de formarea viitorilor ingineri. Cea de-a doua se va referi la munca de cercetare. Astfel, colectivului catedrei i-au fost omologate, prin brevete de invenții, nu mai puțin de zece lucrări. De asemenea, pe bază de contracte încheiate cu întreprinderi industriale, colectivul de chimiste a transpus rezultatele cercetărilor fundamentale pe terenul concret al producției. Cîteva exemple în acest sens : în domeniul valorificării unor coloranți din flotele uzate — Mariana Bicher, Cornelia Guran. Mariana Guțul, Mariana Zdrafcu, Ioana Jitaru ; la capitolul privind asimilarea unor produse anorganice — Agneta Bâtcă, Magdalena Dincules- cu ; în elaborarea unor tehnologii destinate protejării mediului înconjurător, concomitent cu valorificarea unor produse industriale — Lidia Stoica, Irina Constantinescu, Viorica Nestoreanu, Rodica Cătuneanu. De reținut că eficiența acestor lucrări se ridică la multe milioane de lei.Au mai fost consemnate șl alte puncte de vedere, considerații, reflecții, preocupări, care, prin însumarea lor, întregesc profilul etico- prol'esional al colectivului. De pildă, un loc important în munca de cercetare îi ocupă talentul și inspirația. Dar talentul este pus în valoare și inspirația posibilă numai pe terenul unei munci perseverente, într-o neîntreruptă luptă împotriva plafonării. Fiindcă în cercetare punctul final al unei lucrări înseamnă de multe ori începutul unor noi căutări. Orice cercetător știe că în știință o descoperire, un nou procedeu după un număr de ani se perimează, o împlinire pune noi întrebări, așa că stăruințele de autodepășire se impun pentru un cercetător comunist ca o stare de permanență.Acest colectiv de femei a preluat și se dedică cu pasiune — cuvint de- dar îndreptățit folosit — chimie anorganice, o disciplină cu o tradiție de 120 de ani în invățămintul nostru superior. Un colectiv care a înțeles să valorifice condițiile create în țara noastră pentru afirmarea capacității creatoare a femeilor, care a înțeles că pentru aceasta este necesară o voință fermă în a transforma posibilitățile în realități.Șefa catedrei, tovarășa prof. dr. ing. Cornelia Bejan, a exprimat în final un gind al întregului colectiv : ,;Noi nu reprezentăm decît o mica parte din puternicul detașament de cadre didactice ale Institutului politehnic București. Și rezultatele muncii noastre trebuie văzute la această proporție. Sîntem fericite că putem să contribuim la înfăptuirea obiectivelor care revin institutului, că ne putem bucura de neîngrădite posibilități oferite nouă, femeilor, în anii socialismului de a ne afirma vocațiile, talentul, priceperea. Posibilități amplificate de sprijinul și coordonarea de înaltă competență de care beneficiază cercetarea științifică și tehnologică în țara noastră din partea tovarășei acedemician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim vice- prim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. De aceea marile evenimente politice ale acestui an — aniversarea a 40 de ani de la actul istoric al eliberării și desfășurarea celui de-al XIII-lea Congres al partidului — semnifică și pentru noi. ca pentru întreg poporul, un moment de bilanț și de angajare în a ne spori strădaniile pentru înfăptuirea Programului partidului de ridicare a patriei noastre pe noi trepte ale civilizației și progresului".Colectivul cadrelor didactice al catedrei de chimie anorganică de la prestigiosul institut bucureștean de învățămînt tehnic superior, are ca trăsături definitorii — așa cum o arată rezultatele obținute in formarea viitorilor specialiști și în legarea strinsă a cercetării de cerințele economiei naționale — dîrzenia, pasiunea, spiritul de echipă, conștiința înaltă a cauzei pe care o slujesc.

MĂCIN : A fost dat 
în folosință un nou spital ' Atenția deosebită acordată de partidul și statul nostru ocrotirii sănătății populației este ilustrată și de edificiile sanitare construite in ultima vreme in județul Tulcea. După darea în folosință în urmă cu cițiva ani a modernului spital județean din Tulcea, un nou o- biectiv sanitar a fost pus la dispoziția populației din acest județ. Este vorba de un modern spital cu 250 de locuri care a fost construit in orașul Măcin. In incinta spitalului a fost construită o policlinică cu 5 cabinete. De remarcat linia modernă a arhitecturii clădirii, care se încadrează armonios în specificul 'local al construcțiilor din zonă. (Neculai Amihulesei, corespondentul „Scințeii").
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ANUL 40 AL LIBERTĂȚII VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DIN BOLIVIA SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

NOASTRE-ANUL UNOR
IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

Ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, tovarășul Vasile Pungan, a avut, luni după-amiază, o Întrevedere cu delegația parlamentară formată din președintele Mario face ovitatia MariiRaionvizită
din Bolivia,Julio Garret Ayllon, Senatului bolivian, și Anaya, senator, care în țara noastră, la In- Adunărl Naționala.

Au fost abordate probleme privind posibilitățile dezvoltării relațiilor ro- mâno-boliviene de cooperare economică, precum și a schimburilor bilaterale de mărfuri avantajoase.în aceeași zi, livieni au avut oducerea Ministerului Minelor.(Agerpres)
pe baze reciprocparlamentarii bo- lntrevedere la con-

A REPUBLICII ARABE SIRIENE

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 
RELATATE DE CORESPONDENȚII

PLENARA C. N. E. F. S

„SCÎNTEII“
9 Acționînd în spiritul mobilizatoarelor chemări la întrecere lansate în acest a! 40-lea an al libertății noastre, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea „Electrocentrale" Brăila raportează obținerea, în cinstea zilei de 1 Mai, a unor importante realizări. Astfel, de la începutul a- nului, unitatea a livrat suplimentar in sistemul energetic național 60 milioane kWh energie electrică peste plan. Totodată, s-au economisit 6,5 milioane kWh energie e- lectrică din consumul propriu și 27 tone combustibil convențional.
0 La Combinatul de fibre sintetice din lași se realizează în mod curent, în cadrul procesului de au- toutilare, un mare număr de mașini și instalații, utilaje, ansamble și subansamble, piese de schimb și scule. Se remarcă, între acestea, liniile tehnologice de granulare sub apă, mașinile de multiplicat șl răsucit fire tehnice groase, coloanele de distilare și schimbătoarele de căldură, noile tipuri de condensatoare, utilaje și instalații cu parametri superiori, care reduc sau elimină în totalitate importurile.■ In aval de lacul Belci, pe canalul care duce spre termocentrala 

Borzești, au fost construite și puse în funcțiune două microhidrocentra- le cu o putere instalată de 1 150 kW, care valorifică potențialul energetic al rîului Tazlău. Energia electrică produsă de cele trei grupuri turbogeneratoare este livrată sistemului energetic național.■ La Șasea Montană, tinăr centru minier din județul Caraș-Seve- 
rin, se înalță frumoase blocuri de locuințe pentru mineri și familiile lor. De curind, un nou bloc cu 14 apartamente a fost predat la cheie beneficiarilor săi, altele aflîndu-se In diferite faze de execuție.

O întreprinderea de porțelan din 
Curtea de Argeș acordă toată a- tenția folosirii cu randament maxim a utilajelor și instalațiilor. Cuptoarele de ardere, de exemplu, utilaje de bază ale unității, funcționează fără întreruperi accidentale, înregistrind un coeficient de 99 la sută. Cum ? Prin spiritul de înaltă răspundere muncitorească în exploatarea și întreținerea lor de bună calitate. Reparațiile curente și capitale se execută cu piese și subansamble dinainte pregătite de către echipe specializate, care cunosc

bine gice cărui utilaj.
H In cadrul Oficiului poștal din 

Poiana Brașov, aflat in moderna construcție a complexului multifuncțional „Favorit", a fost dată în exploatare o modernă centrală telefonică automată interurbană. Prefixul Poienii Brașov este 922.
0 La întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina a fost integrat în circuitul productiv un nou cuptor de grafitare cu o capacitate de 150 tone electrozi pe șarjă.

reglajele și condițiile tehnolo- de funcționare optimă a fie-
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luni, aici să fie puse în funcțiune asemenea agregate. Noul asigură sporirea consi- a producției de electrozi siderurgici și clorosodici, completarea

cinema
© Acțiunea Zuzuc : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20 FAVO
RIT (45 31 70) — llt15; 13,30; 15,45; 18; 
20. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18< 20, GLORIA (47 46 75)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Ilustrate cu flori de cîinp : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
© Stejar extremă urgență ; TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Secretul lui Bachus : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, ARTA (21 31 86) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
O Galax : GRIVIȚA (17 08 58) — 9 ;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
© Totul pentru fotbal : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30.
• Imposibila iubire: DRUMUL SAlții 
(31 28 13) — 15,30; 19.
© Ringul: PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
© Prea cald pentru luna mai: POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17.30; 19,30.
0 Vreau să știu de ce am aripi : 
COSMOS (27 54 95) — 11,30: 13.30; 15.30: 
17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
@ Nea Marin miliardar : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
© Pescărușul speranței : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20. 
© Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 10; 13; 16; 19.
• Mexicul în flăcări : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
@ Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni în Rusia : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: IX; 13; 15,30; 17,45; 20.
0 Moartea vine la decolare : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Prințesa Păhn : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Soarta Aurei si Argentinei : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Program de desene animate — 9; 
11; 13, 'Bimbirică merge la școală — 
15; 17,15; 19,30: DOINA (16 35 38).
@ Avertismentul : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, BUCU
REȘTI- (15 61 54) — 9: 11,30; 14; 16,45; 
19,30, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 
14; 16.30; 19,15, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.30.
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Strada Hanovra : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18: 20, CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
® Cascadorul Hooper : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Febra aurului : DACIA (50 35 94) —

© CUPTOR SOLAR. Ingineri de la Universitatea din Dortmund (R.F.G.) au realizat un cuptor solar pentru arderea cărămizilor. Șase oglinzi, cu suprafețe de cite trei metri pătrați, concentrează razele soarelui asupra unei oglinzi centrale, ceva mai mare, care îndreaptă apoi fasciculul spre „camera de ardere'* executată din- tr-un otel special. înăuntrul a- cesteia temperatura se ridică pină la o mie de grade. Un sistem electronic rotește Întreaga instalație după soare, pentru captarea razelor In unghiuri optime.
© HĂRNICIA ALBI

NELOR ÎN... COSMOS. Unul dintre cele mai interesante

Pină la sfîrșitul acestei urmează încă trei cuptor derabilă grafitați contribuind astfel la necesarului de asemenea produse solicitate de industriile metalurgică, constructoare de mașini și chimică, precum și la obținerea de importante economii valutare.
53 In municipiul Bacău a fost pusă în funcțiune o nouă centrală termică. Ea folosește drept combustibil reziduurile menajere de la rampa de depozitare a orașului. Cu energia obținută este încălzită o seră de fiori in suprafață de 500 metri pătrați.
H întreprinderea de electronică industrială și automatizări din Cluj- 

Napoca a asimilat și introdus în fabricație noi tipuri de aparate medicale electronice pentru terapie și diagnostic, intre care un reflecto- metru, un aparat de terapie cu unde scurte și un termometru electronic.
H Anul acesta, unitățile specializate din județul Buzău vor produ-

ce și pune la dispoziția consuma- de de cu de irea de legume și fructe Buzău a livrat pină acum primele sute de mii de litri de sucuri naturale din struguri, mere, cătină, fructe de păducel, coriandru, coacăze și zmeură, flori de salcîm și soc, morcovi și urzici, valorificîndu-se astfel resursele de materii prime locale și renunțîn- du-se în totalitate la import.
0 La întreprinderea de materiale de construcții din lași se aplică cu succes metode înaintate de realizare a panourilor mari prefabricate : finisarea pe ambele părți încă din fabrică, placarea cu gresie, agregate de rîu, ipsos, mozaic etc., tehnologia „conveier" - mecanizarea aducerii panourilor la muncitori spre finisare - turnarea pe verticală în casete metalice plane și altele. Ca urmare, de la începutul anului și pină în prezent au fost realizate peste plan panouri pentru 120 apartamente.■ Prin grija Consiliului popular al municipiului Satu Mare au fost puși in mod gratuit la dispoziția asociațiilor de locatari, a cetățenilor din toate cartierele mii de puieți de arbuști și arbori ornamentali pentru a fi plantați pe alei, in zonele verzi, in fața blocurilor de locuințe și a altor edificii. Acțiunea de plantare este transpusă în aceste zile în viață prin munca patriotică a cetățenilor.
B Constructorii și montorii de pe șantierul întreprinderii de covoare din Șiret și-au intensificat eforturile în vederea punerii în funcțiune, la termenele prevăzute, a obiectivelor aflate in construcție. Ritmul accelerat în care se desfășoară lucrările — ritm favorizat dealtfel și de buna conlucrare dintre constructor și beneficiar - creează premise ca pină la începutul lunii iunie să se încheie montajul tuturor utilajelor la secția țesătorie.
S3 O lucrare deosebit de importantă pentru asigurarea tului cărbunelui extras în carbonifere din Valea Oltenia este dublarea și carea liniei de cale ferată Petroșani. Primul tronson „drum al cărbunelui'', avînd lungimea de aproximativ 20 km, a fost dat in folosință.

torilor peste 8 milioane litri băuturi răcoritoare. Dispunînd două linii tehnologice moderne, o capacitate de îmbuteliere 8 000 sticle pe oră, Intreprindei

tn cursul zilei de 16 aprilie a.c. a avut loc plenara Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.La lucrările plenarei a participat- tovarășa Lina Ciobanu, membru a! Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Participants la plenară, exprimînd gîndurile Întregii mișcări sportive din țara noastră, s-au angajat să depună toate eforturile pentru a îndeplini tn mod exemplar sarcinile care decurg din Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu participan-

tilor la Conferința pe țară a mișcării sportive din anul 1982, pentru eliminarea grabnică a tuturor lipsurilor ce mai persistă in ceea ce privește pregătirea, ordinea, disciplina și stilul de muncă în domeniul sportului de masă și de performanță.Plenara a eliberat din funcția de președinte al C.N.E.F.S. pe tovarășul Marin Dragnea și a ales ca președinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport pe tovarășul Haralambie Alexa.

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe SirieneCu prilejul celei de-a 38-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, imi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres, pace și prosperitate poporului sirian prieten.Subliniez cu satisfacție cursul pozitiv al raporturilor de strinsă prietenie 

șl rodnică colaborare dintre țările și popoarele noastre, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut împreună, la București și Damasc, și al acordurilor convenite.îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, conlucrarea prietenească româno-siriană va cunoaște o dezvoltare și diversificare continuă, atit pe plan bilateral, cit și în viața internațională, in interesul și spre binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei generale a păcii, politicii de independență, înțelegere și cooperare în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

CronicaLuni după-amlază, tovarășul Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit delegația economică braziliană, din care fac parte Eliezer Batista, președintele Companiei Vale do Rio Doce, Sigeaki Ueki, președintele Companiei Petroleo Brasileiro, și Murillo Mendes, președintele Companiei Mendes Junior, sosită într-o vizită In țara noastră.Au fost abordate aspecte ale relațiilor economice româno-braziliene și posibilitățile dezvoltării și diversificării schimburilor comerciale, ale
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Documentar
Viata școlii
Ecran de vacantă. Desene animate 
închiderea programului

Administrcsțoa de sîat
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 15 APRILIE 

1984

zileicooperării dintre firmele braziliene, pe care le reprezintă oaspeții, și întreprinderi românești de comerț exterior.La întrevedere a Dos Santos Veras, ziliei la București.în aceeași zi au rile între delegația ■ braziliană și delegația română, condusă de Nicolae Andrei, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.
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9; 11,15; 13,30; 15.45;
(317171) — 15,30; 17,45 
© Afacerea Pigot : 
(80 49 85) . ___
0 Campionul : MODERN (23 71 01) — 
9: 12; 16; 19.
© Competiția : COTROCENI (49 48 48) 
— 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Domnișoara Noorie : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20, 
MIORIȚA (14 27 14) — 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
0 Program de vacanță : FAVORIT — 
9: COSMOS — 9,30; FLOREASCA — 
9; MIORIȚA — 9.

18; 20, LIRA 
20.

FERENTARI
10,30; 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Harap Alb — 15; Vlaicu Vodă
— 19,30.
0 Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : „Zilele 
muzicii din R.S.F. Iugoslavia". Con
certul cvintetului de suflători din 
Lubljana — 18; (Ateneul Român) : 
Recital de vioară Angele Dubeau (Ca
nada) — 19. -
© Opera Română (13 18 57) : Liliacul
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Silvia
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19.
© Teatrul Mic . (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul —• 19,30. 
© Teatrul de comedie ....... ................
țitoarea — 19,30.
® Teatrul 
Studio) :
— 19.
© Teatrul ___ .
14 72 34) : Pălăria florentină 
(sala Glulești, 18 04 85) : 
neascultător — 15; Arta
— 19.
• Teatrul satiric-muzlcal 
(sala Victoria, 50 58 65) : 
sticleți — 19,30.
0 Ansamblul

(16 64 60) : Pe-

..Nottara" 
Sentimente

(59 31 03, sala 
și naftalină

Gluleștl (sala Majestic,
................ ■ " — 19,30;

Cocoșelul 
conversației

„C. Tănase"
Băiatul cu

_ __________ „Rapsodia Română"
(13 13 00) : La Izvor tie dor și cintec 
— 19.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil? — 14; 
Vremea dragostei — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ayenturile lui Plum-Plum — 10; (sala 
..Ion Vasilescu") : Dana și leul — 10. 
0 Circul București 
taeolul „Circul Mare
19,30.
e Estrada Armatei 
C.C.A.) : Veselia are 
0 Studioul de

(10 41 95) : Spec- 
din Moscova" —

(13 60 64, sala 
cuvîntul — 19,30. 

____________ teatru al I.A.T.C.
(15 72 59): Bună seara, domnule Wilde 
— 19.

experimente ale recentei misiuni spațiale americane l-a constituit studierea comportamentului a peste 3 000 de albine in condiții de imponderabilitate. Dupâ cum a relatat astronautul George Nelson, hărnicia albinelor nu s-a dezmințit nici in Cosmos, acestea desfășurîndu-și, in continuare, activitățile obișnuite. Nelson a informat centrul de control de la Houston că albinele și-au împărțit sarcinile, unele apucindu-se să construiască un fagure, altele distribuind hrana (o substanță gelatinoasă cu mari calități nutritive) din conteinerul unde se afla matca. Aceasta a și depus mai multe ouă, care vor fl ținute sub observație. Singurul lucru care se pare că le-a intrigat pe albine a fost faptul că deși băteau din aripi, nu se pu

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

cuprins între 17 aprilie, ora 21 — 20 
aprilie, ora 21. în țară : Vremea caldă 
in prima zi se va răci începind din 
vestul țării. Cerul va fi temporar■ 
noros. Vor cădea averse locale de 
ploaie, însoțite Izolat de descărcări 
electrice și de grindină. Vîntul va su
fla moderat, cu intensificări locale, în
deosebi în regiunile din estul tării.

Temperaturile minime vor 
între 2 și 12 grade, iar cele 
tre 12 și 22 de grade, izolat 
în prima zi in Muntenia 
In București : Vremea va 
prima zi apoi se va răci, 
porar noros. Vor cădea ploi, îndeosebi 
sub formă de averse. Vîntul va pre
zenta intensificări temporare în a doua 
parte a ^intervalului, din sectorul nord- 
estic. Temperaturile minime vor oscila 
între 6 șl 9 grade, iar cele maxime in
tre 15 și 18 grade, mal ridicate în prima 
zi. (Corneliu Pop, meteorolog de ser
viciu).

ȘTIRI SPORTIVE->
TENIS DE MASA. în competiția feminină pe echipe din cadrul campionatelor europene de tenis de masă de la Moscova echipa României a întrecut cu scorul de 3—1 selecționata R. F. Germania. în competiția masculină, echipa României a învins cu 5—3 reprezentativa Spaniei.
FOTBAL. Miercuri, la Brăila, de la ora 15,30, va avea loc jocul din preliminariile olimpice dintre selecționatele României și Iugoslaviei. în aceeași zi se va juca și partida O- landa — Italia. Acestea sînt ultimele meciuri din grupa preliminară, in care conduce Iugoslavia — cu 9 puncte, urmată de România — 6 puncte. Italia — 3 puncte, Olanda — 2 puncte.
HOCHEI PE GHEAȚA. „Cupa României" la hochei pe gheață a fost cucerită de echipa clubului Steaua, care, după cum se știe, a cîștigat și titlu] de campioană a tării. Ea a terminat neînvinsă turneul disputat la Miercurea-Ciuc. în meciul decisiv, hocheiștii de la Steaua au întrecut cu scorul de 7—4 (1—2, 4—1, 2—1) formația S.C. Miercurea-Ciuc.
NATAȚIE. tn ziua a doua a Balcaniadei de natație pentru juntori, competiție ce se desfășoară la Bla- goevgrad (Bulgaria), sportivii români au obținut noi victorii, Iulia Mateescu a cîștigat probele de 100 m fluture — l'03”74/100 și 100 m spate — r05”10/100, tar Robert Pinter s-a clasat pe primul loc în probele de 100 m fluture — 58”48/100 și 400 m liber — 4’02”77/100.
TIR. Proba de pușcă 10 m cu aer comprimat, din concursul internațional de tir „Sofia *84", a reven't sportivei românce Daniela Toader,

teau... deplasa. Numai clteva au reușit, cu greu, să traverseze conteinerul — a arătat astronautul american.
CENTRALE ELECTRI

CE ACUMULATOARE 
DE... AER. Specialiștii din Leningrad au început proiectarea unor centrale electrice acumulatoare de... aer. In orele de virf ele funcționează ca centrale electrice normale, iar in orele cu consum mic puterea lor este folosită pentru punerea in funcțiune a unor instalații care comprimă aerul pină la 50 de atmosfere în rezervoare speciale subterane. Apoi, în orele cu consum sporit, aerul comprimat pune în funcțiune turbine speciale producătoare de energie e-

fl cuprinse 
maxime !n- 
mal ridicate 
și Moldova, 
fi caldă în 
Cerul tem-

cu un rezultat bun — 390 puncte — record național. Pe locurile următoare s-au clasat sportivele bulgare Vesela Leșeva și Ghinka Gheorghieva— cu cite 388 puncte.
★La concursul preolimpic de tir, găzduit de „Prado Recreation Park" din apropiere de Los Angeles, proba de armă liberă 3X40 focuri a fost cîștigată de sportivul elvețian Daniel Nipkow — 1 160 puncte.

GIMNASTICA. In finalele pe a- parate ale concursului international de gimnastică de la Liubliana, sportiva româncă Simona Bortoloti a obținut două victorii, clasîndu-se pe primul loc la sărituri, cu 18,325 puncte, și paralele — 19,250 puncte, la e- galitate cu Zhu Thieya (R.P. Chineză). O altă reprezentantă a tării noastre. Alina Joc, s-a situat pe locul secund la sărituri, cu 18,250 puncte.Pe echipe, primul loc a fost o- cupat de R.P. Chineză — 74,20 puncte. urmată de România — 73.45 puncte. selecționata orașului Tbilisi — 73,20 puncte. Bulgaria — 71,90 puncte etc. La individual compus a cîștigat Irma Siradze (Tbilisi) — 37,35 puncte, urmată de Hzu Thieya (R.P. Chineză) — 37,20 puncte, SimonaBortoloti (România) — 37,15 puncte, Zhan Hong (R.P. Chineză) — 37,00 puncte, Iuliana Markova (Bulgaria)— 36,95 puncte. Alina Joc (România)— 36,30 puncte.
TENIS. în calificările turneului de tenis de la Monte Carlo, jucătorul român Florin Segărceanu l-a eliminat cu 3—6. 6—4, 6—4 pe Andreas Maurer (R.F.G.).

Telejurnal (parțial color) 0 Zilei 
muncii, faptele de muncă ale 
târli !
Actualitatea în economie. Cu toa
te forțele, cu răspundere revolu
ționară la înfăptuirea programelor 
prioritare în economie I © Cam
pania agricolă de primăvară — 
ritm, calitate, eficiență. Viteze 
sporite, densități optime, calitate .. 
desăvîrșită la semănat !
Tribuna experienței. Orizonturile 
noului. Reportaj realizat la Ex
ploatarea minieră Cavnic, județul 
Maramureș, distinsă cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste
Teatru TV : „Florile amintirilor 
noastre*4 de C. Munteanu (color). 
Interpretează : Șerban Ionescu, 
Mircea Crețu, Diana Lupescu, 
Dana Dogaru, Rodica Negrea, Va
lentin Uritescu, Petre Moraru, 
Dinu Manolache, Valentin Teodo- 
siu, Constantin Drăgănescu, Zoe 
Bălan. Regia artistică : Eugen To- 
doran, Silviu Jicman

22,00 Videoteca internațională (color) 
22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

20,20

20,45

La 17 aprilie, poporul sirian prieten sărbător&ște, ca în fiecare an, ziua sa națională. Anul acesta se împlinesc 38 de ani de cînd ultimii soldați străini au părăsit teritoriul Siriei, care a obținut astfel independența deplină, pășind intr-o nouă etapă a existenței sale. Redevenit stăpîn pe propriile-i destine, poporul sirian s-a angajat cu toate forțele pe calea lichidării grelei moșteniri a trecutului, valorificării bogățiilor naționale în folosul propriu, reușind să obțină o serie de importante succese, mai ales in- cepînd din noiembrie 1970, cînd la conducerea Siriei a președintele Hafez Al-Assad. îndrumarea sa, a Partidului Baas Arab Socialist, in mai puțin de un deceniu și jumătate pe harta economică a tînărului stat au apărut zeci de noi obiective economice, la Damasc, Banias, Homs, Tartus sau Alep, au fost date in exploatare importante resurse petroliere, de fosfați, minereu de fier, a luat avînt agricultura. Printre cele mai importante întreprinderi se numără și complexul pentru producerea de triplusuperfosfați de sodiu de la Homs, rod al conlucrării dintre specialiștii români și cei sirieni. Cu o capacitate de producție de 450 000 tone de îngrășăminte, complexul va aduce o contribuție importantă la dezvoltarea intensivă a agriculturii siriene, creșterea veniturilor tării.Acesta este doar un exemplu caracterului rodnic al relațiilor
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene — a 38-a a- niversare a proclamării independenței — lupi după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Cu acest prilej au fost prezentate impresii de călătorie din Siria și un program de filme documentare.

venit Sub

laal da

strinsă prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica A- rabă Siriană, care, întemeiate pe stimă și respect reciproc, se dezvoltă an de an. Un rol determinant in această evoluție mereu ascendentă l-au avut intîlnirile de la Damasc și București dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al- Assad, încheiate de fiecare dată cu acorduri și înțelegeri care au deschis ample perspective conlucrării dintre cele două țări. Ca expresie a acestei colaborări fertile, alături de complexul de la Homs se înscriu și alte importante obiective construite in comun pe teritoriul Siriei, ca rafinăria de la Banias, fabrica de ciment de la Sheik Said, lucrările de hidroameliorații de pe valea Eufratului ș.a.Colaborarea româno-siriană se manifestă și în sfera relațiilor Internationale. Poziția consecventă a președintelui Nicolae Ceaușescu, a României socialiste de sprijin și solidaritate cu cauza popoarelor arabe, de realizare a unei soluții globale, drepte șl trainice a situației din Orientul Mijlociu se bucură de prețuirea poporului sirian, a conducerii sale.Beneficiind de asemenea auspicii favorabile, raporturile de colaborare rodnică siriene se înscriu pe o tinuu ascendentă și se largi perspective de dezvoltare. în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
•irAu participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-siriană, reprezentanți ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenti Hayssam Barakat, ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

prietenești româno- linie con- bucură de

REDUCEREA SUBSTANȚIALA A CONSUMURILOR MATERIALE
(Urmare din pag. I)acestora, importante economii de resurse materiale și energetice.Că atare, ideea de bază care trebuie să călăuzească activitatea cercetătorilor și proiectanților este aceea ca atît noile produse pe eare le 
concep, cit și produsele ce le supun 
modernizării să fie de un înalt nivel 
calitativ, dar în același timp mai 
ușoare, să presupună consumuri spe
cifice tehnologice și în exploatare cit mai reduse. Cu atît mai mult cu cit în ultimul timp au fost concepute o serie de produse care se situează la un nivel comparabil cu cele mai bune realizări pe plan mondial atît din punct de vedere al performanțelor, cit și al consumurilor materiale și energetice. Esențial este ca asemenea acțiuni și. soluții să fie larg extinse în toate ramurile și întreprinderile, la toate produsele. O asemenea cerință trebuie bine înțeleasă, pretutindeni, dacă ținem seama ae faptul că există încă produse complexe care nu au fost reproiectate de mai mult timp, cum sînt unele macarale, strunguri, motoare electrice, generatoare de medie frecvență, iar la o serie.de produse reproiectate în ultimii ani reducerea masei nete a fost doar simbolică, de 1—2 la sută.

PERFECȚIONAREA TEH
NOLOGIILOR DE FABRICA
ȚIE. Din punct de vedere al consumurilor materiale, calitatea unei tehnologii poate fi apreciată cel mai bine în funcție de coeficienții de utilizare a resurselor materiale, deci de proporția în care cantitatea de materiale introdusă în fabricație se regăsește în produsul finit. O analiză sub acest aspect a situației dintr-o serie de ramuri pune in evidență că tehnologiile practicate nu asigură . coeficienți de utilizare corespunzători. Bunăoară, la fabricarea mobilei numai 50—60 la sută din cheresteaua utilizată se regăsește in produsele finite, iar tn industria metalurgică, în medie, dintr-o tonă de oțel lingou, 120—130 kg de metal se pierde pe parcursul prelucrărilor în vederea transformării in laminate finite. De asemenea, în industria constructoare de mașini, la multe repere pierderile tehnologice ajung pină la 50—60 la sută din metalul consumat. Iată de ce se impune revederea cu spirit 
critic, exigent a tehnologiilor utilizate, in vederea modernizării lor, spre a se diminua sensibil consumurile materiale tn procesele de producție.

RECUPERAREA ȘI VALO
RIFICAREA MATERIALELOR 
Șl ENERGIEI REFOLOSIBI
LE. Este cunoscută importanța cu

totul deosebită pe care conducerea partidului o acordă acțiunilor de recuperare și valorificare a materialelor și energiei refolosibile — cale de obținere a unor importante economii de resurse noi. Planul național unic pe acest an prevede ca, la asigurarea resurselor de materii prime și materiale, gradul de participare a materialelor refolosibile să fie de 52 la sută la producția de oțel, 48,3 la sută la fontă de turnătorie, 54,5 la sută la cupru, 56,6 la sută la plumb și 25,7 la sută la pastă de maculatură. Evident, -reciclarea materialelor refolosibile se dovedește a fi utilă nu numai sub aspectul constituirii resurselor materiale necesare economiei, ci și sub cel al eficienței economice. Bunăoară, se știe că pentru obținerea fiecărei cantități de materie primă nouă se consumă importante resurse energetice. Or, pentru fabricarea unei tone de aluminiu din deșeuri de aluminiu se consumă numai 5 la sută din cantitatea de energie necesară — circa 13 000 kWh — pentru obținerea unei tone de aluminiu din materii prime noi,în domeniul reciclării resurselor materiale, două probleme prezintă o mare însemnătate în momentul de fată. întîi de toate, este vorba de 
asigurarea condițiilor pentru intrarea 
în funcțiune a tuturor capacităților 
de producție prevăzute. Așa cum a stabilit conducerea partidului, investițiilor din domeniul recuperării materialelor refolosibile trebuie să li se acorde un regim prioritar. Factorii care răspund de realizarea acestor investiții trebuie să înțeleagă cu toată răspunderea că pe producția capacităților respective se contează încă in acest an pentru asigurarea unui volum important de materii prime necesare realizării produselor planificate din diferite sectoare ale economiei, resurse care nu pot fi in nici un caz înlocuite cu materii prime noi.

în al doilea rînd, dar pe același 
plan ca Însemnătate, se situează 
buna organizare și funcționare a sis
temului de colectare și valorificare 
a materialelor refolosibile. Practica 
a dovedit că eficiența valorificării 
materialelor refolosibile depinde, tn 
bună măsură, de felul tn care se ac
ționează tn întreprinderile unde re
zultă asemenea resurse din procesele 
de fabricație, tnțelegînd prin acestea 
sortarea,' 
pregătirea 
expediere 
mai avînd
serie de Întreprinderi, datorită lipsei 
de grijă in gestionarea resurselor, 
materiale refolosibile valoroase se 
pierd sau se impurifică, este necesar 
ca această activitate să Be bucure de 
toată atenția, să fie organizată și 
urmărită corespunzător, astfel ca fîe-

care om să fie convins de Însemnătatea contribuției sale în acest domeniu.

RETUTlNDENIlectrică. Noile centrale reprezintă o variantă a centralelor a- cumulatoare de apă, unde apa se readuce în lacul de acumulare, la amonte de baraj, in orele cu consum de energie redus, pentru a fi reutilizată tn orele de virf.
• PREMIERĂ IN TEH

NICA TRANSPLANTU
RILOR. După cercetări îndelungate, un grup de specialiști din Boston (S.U.A.) au realizat, din colagen extras din piele de animale și din cartilagii de re

chin, o peliculă elastică și poroasă pe care au acoperit-o cu un strat de elastomer siliconic. Experiențele făcute cu această piele artificială au demonstrat că, transplantată unor bolnavi cu arsuri grave, ea apără în primul rînd cănile împotriva infecțiilor, contribuind totodată la autoregenerarea pielii naturale. Organismul pacientului nu respinge acest transplant.
• RAZE LASER IN 

LOC DE... STRUNE. Un cercetător francez a construit o harfă la care funcția strunelor

depozitarea separată și 
corespunzătoare pentru In scopul reciclării. Toc- 

tn vedere faptul că tntr-o

o tndeplinesc... raze laser. „A- tingerea" instrumentului la o distantă sau .alta de sursa de lumină este înregistrată șl analizată de un computer, care a- poi dă comanda unui sintetizator de sunet. Dispdnind de un larg diapazon de timbru și frecventă, instrumentul redă sunetul clasicei orge sau al viorii, ale unor instrumente separate sau al unei întregi orchestre.
PRODUSE DIN BE

TON CU ADAOSURI DE 
CENUȘĂ REZIDUALĂ.In economia R.D. Germane se studiază noi posibilități de utilizare tn producție a materiilor prime secundare. La institutul de materiale de construcție din

RESPECTAREA STRICTĂ A 
DISCIPLINEI DE PLAN SI 
TEHNOLOGICE. Odată puse la punct problemele tehnice șl tehnologice, esențială este respectarea riguroasă a disciplinei de producție. Aceasta înseamnă că fiecare muncitor și specialist trebuie să aibă per
manent in atenție cerința de a reali
za producția planificată in limita 
normelor de consum și a cantităților 
de materii prime, materiale, energie și combustibili stabilite. în fiecare întreprindere, secție, atelier sau loc de muncă respectarea cu rigurozitate a disciplinei consumurilor trebuie să reprezinte o lege de fier a producției ; sub nici un motiv să nu se eli
bereze în plus cantități de materiale 
pentru acoperirea consumurilor su
plimentare determinate de neînca- 
drarea in normele de consuni apro
bate. Țara noastră dispune de resurse limitate de materii prime și energie și, de aceea, cu atît mai mult se impune ca în fiecare întreprindere să fie respectate cu toată strictețea disciplina consumurilor și disciplina tehnologică !

ÎNTĂRIREA SPIRITULUI 
GOSPODĂRESC, STIMULA
REA INIȚIATIVELOR DE 
ECONOMISIRE A RESUR
SELOR MATERIALE SI ENER
GETICE “ iată un vast domeniu de acțiune pentru organizațiile de partid din întreprinderi. Datoria lor este să promoveze forme concrete, atractive și convingătoare ale muncii politico-educative pentru întărirea răspunderii fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii față de utilizarea cu maximă grijă a materiilor prime și materialelor, a combustibilului și energiei, pentru stimularea puternică a inițiativelor gospodărești ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, pentru participarea întregului colectiv la aplicarea în producție a măsurilor și soluțiilor stabilite, la asigurarea unui riguros regim de economii în fiecare secție, la fiecare loc de muncă. Prin eforturile fiecărui colectiv de oameni ai muncii pe frontul luptei pentru reducerea consumurilor, pentru economisirea severă a resurselor materiale și energetice se poate asigura creșterea continuă a eficienței economice — cale principală de sporire a venitului național și de ridicare, pe această bază sigură, a bunăstării întregului popor.

R.D.G. a fost elaborată o metodă eficientă de fabricare a produselor din beton cu adaosuri de cenușă reziduală de la termocentrale. Specialiștii institutului au constatat că adăugarea la un metru cub de beton a 100—200 kg de cenușă reziduală duce la economisirea a 80 kg de ciment. Metoda determină nu numai o creștere a calității produselor din beton, ci și folosirea acestei materii prime secundare. care polua atmosfera centrelor industriale.
• UN VALOROS TE

ZAUR ARTISTIC. Tezaurul bazilicii San Marco din Veneția — una dintre ceie mai valoroase colecții de obiecta prețioasa din lume — se află

expus, pentru prima oară, In a- fara orașului lagunelor, la Grand Palais din Paris. Cele 46 de exponate, executate în aur, pietre prețioase, cristal de rocă, reprezintă doar o parte a tezaurului original, capturat de venețienl, odată cu cucerirea Constanti- nopolului, în anul 1204. în urma unui incendiu produs în bazilică, in anul 1231, cea mal mare parte a obiectelor prețioase a fost distrusă, dar tezaurul a fost reconstituit, aproape în întregime, un secol mai tîrziu. în 1797, după cucerirea Veneției de către Napoleon, numeroase obiecte au fost transportate la Paris, unde aurul a fost topit, iar pietrele prețioase vtndute. Cees ce a mai putiit fl salvat 
a revenit la Veneția, in anul 1832.
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și a întăririi securității mondiale
prezentată la reuniunea Comitetului Internațional 

pentru Securitate și Cooperare în EuropaBRUXELLES 16 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc reuniunea Comitetului Internațional pentru Securitate și Cooperare în Europa (C.I.S.C.E.) consacrată examinării stadiului actual al situației de pe continent, problemelor destinderii, securității și cooperării europene și perspectivelor reuniunii de la Stockholm. Au luat parte reprezentanți din 24 de state ai comitetelor naționale pentru pace, precum și ai unor organizații internaționale. A fost exprimată îngrijorarea față de deteriorarea accentuată, din ultima perioadă, a situației internaționale în lume și, în special, în Europa, față de pericolul ce planează asupra continentului european ca urmare a amplasării rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune.Luînd cuvîntul, reprezentantul român a prezentat pe larg poziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea opririi agravării situației internaționale, propunerile și inițiativele concrete,

constructive ale țării noastre vizînd încetarea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, întărirea securității și a păcii mondiale.în cuvîntul lor, o serie de partici- panți la reuniune au apreciat pozitiv poziția și considerentele României, îndeosebi cele prezentate de țara noastră la conferința de la Stockholm. ,în încheierea reuniunii a fost adoptat textul unui comunicat-apel adresat țărilor semnatare ale Actului final de la Helsinki, tuturor forțelor iubitoare de pace, în care se evidențiază necesitatea îmbunătățirii climatului internațional, a reluării și consolidării destinderii, a creșterii încrederii în relațiile internaționale. Documentul adresează delegațiilor participante Ia conferința de la Stockholm chemarea de a depune toate eforturile pentru împiedicarea unui conflict nuclear, pentru adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară.
CONVORBIRI ROMĂNO-COREENEPHENIAN 16 (Agerpres). — La invitația Federației Generale a Sindicatelor din Coreea, o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a făcut, în perioada 10—16 aprilie, o vizită de prietenie și schimb de experiență în R.P.D. Coreeană.Delegația U.G.S.R. a avut 'convorbiri cu o delegație a sindicatelor coreene. condusă de tovarășul Kim Bong Ju, membru supleant al C.C. al P.M.C.. președintele Comitetului Central al F.G.S.C.De ambele părți s-a subliniat Importanța hotăritoare a lntllnirllor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Klm Ir Sen, secretar general al C.C. al P.M.C., președintele R.P.D. Coreene, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și strînsă colaborare dintre cele două țări și popoare, dintre oamenii muncii și sindicatele din România și R.P.D.

Coreeană. în același timp, s-a exprimat dorința de a extinde și a- profunda legăturile de prietenie șl solidaritate dintre U.G;S.R. și F.G.S.C., în interesul oamenilor muncii din cele două țări, al cauzei păcii. socialismului și progresului în lume.în cadrul convorbirilor, cele două delegații s-au informat despre realizările importante obținute de oamenii muncii din România și R.P.D.C., sub conducerea P.C.R. și a P.M.C., în construcția societății socialiste, precum și în legătură cu preocupările și sarcinile actuale ale sindicatelor din cele două țări.Delegația U.G.S.R. a reafirmat solidaritatea oamenilor muncii din România cu lupta dreaptă a poporului coreean pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei.Convorbirile au scos in evidență necesitatea întăririi unității de acțiune a mișcării sindicale internaționale. creșterii contribuției acesteia la lupta pentru oprirea cursei înarmărilor șl înfăptuirea dezarmării. In primul rînd a celei nucleare, pentru asigurarea securității tuturor popoarelor.
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1 să se scoată în evidență 
i reală a prezenței militare

! R. F. GERMANIA: „Este

4 BONN 16 (Agerpres). — La Dflj- 
; seldorf s-au încheiat lucrările ple- 
ț narei conducerii Partidului Comu- 
' nist German, care a examinat sar

cinile comuniștilor din R.F.G. in 
lupta pentru pace și dreptul la 
muncă in lumina hotăririlor Con
gresului al VII-lea al partidului și 
a trasat căile de realizare a pro
gramului de acțiuni pe anul 1984.

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

„Să se pună capăt cursei înarmărilor

nucleare, să fie asigurată pacea

pe Pămînt“

AUSTRALIA: Cele mai 
din ultimele

CANBERRA 16 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă 
relatează că manifestațiile pentru 
pace ce au avut loc duminică in 
Australia constituie cele mai mari 
acțiuni de acest gen după protes
tele împotriva prezenței trupelor 
australiene in Vietnam, din anii ’60.

Agenția U.P.I. precizează că peste 
250 000 de persoane au participat la

fn favoarea reglementării tuturor problemelor 

litigioase pe cale pașnică 

Conferința Partidului Popular din Suedia
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CUBA: Alegeri 
pentru organele 
locale ale puterii

de stat

ZIUA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI

mari acțiuni pacifiste 
două decenii

acțiunile desfășurate in aproape ț toate marile orașe și centre econo- < 
mice ale Australiei. La rindul ei, 1 
agenția Associated Press notează că 4 
acțiunile au fost inițiate de o largă 1 
grupare de mișcări pentru pace, ț 
printre care formațiuni politice de i 
stingă, organizații ale femeilor și 1 
tineretului, precum și reprezentanți 4 
ai cultelor. I

HAVANA 16 (Agerpres). — în Cuba au avut loc. duminică, alegeri pentru desemnarea delegaților în A- dunările Municipale ale Puterii Populare locale, formă de guvernă- mînt instituită în această țară în 1976. Cei peste 6 milioane de alegători au desemnat delegați pentru fiecare din cele 10 961 de circumscripții electorale locale.Acești delegați îi vor desemna, ulterior. pe deputății Adunării Naționale a Puterii Populare din Cuba.
NICARAGUA

Maiestății Sale
Regina MARGARETA II a DanemarceiAniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua națională a Danemarcei — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și urări de prosperitate și progres pentru poporul danez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis primului ministru al Danemarcei, Poul Schluter, o telegramă prin care ii
adresează felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, cu ocazia Zilei naționale a Danemarcei.

MAREA BRITANIE: Zi de luptă 
contra prezenței

LONDRA 16 (Agerpres). - La ma
nifestațiile pentru pace care s-au 
desfășurat duminică in Marea Bri
tanie au luat parte peste 100 000 
persoane, a anunțat Campania 
pentru Dezarmare Nucleară (C.N.D.), 
cea mai mare organizație britani
că de luptă pentru pace. Obiecti
vul acestei zile de acțiune a fost 
să se scoată în evidență amploarea 

i americane

militare străine
în Marea Britanie, C.N.D. apreciind 
că oficialitățile ascund opiniei pu
blice britanice dimensiunile adevă
rate ale potențialului militar ame
rican staționat in țară. C.N.D. afir
mă că, la ora actuală, pe teritoriul 
britanic există 135 de instalații mi
litare ale S.U.A., printre care baze 
aeriene, centre de comunicații, 
cartiere generale și alte unități cu 
destinație militară.

necesară intensificarea 
mișcării antirăzboinice!"

nii care întregesc tabloul activității' economice a țării. Așezarea acesteia la intersecția unor mari căi comer- . ciale, dezvoltarea capitalei, Copenhaga, ca unul din cele mai im- , portante porturi nordice ale Europei,' au favorizat o intensă activitate în domeniul schimburilor economice.Popor iubitor de muncă, poporul danez este, firesc, un popor iubitor de pace. El se pronunță, alături de alte popoare europene, pentru depășirea tensiunii din viața internațională, împotriva escaladării înarmărilor, pentru continuarea dialogului Est- Vest, în scopul adoptării unor măs,uri concrete și eficiente de dezarmare, încredere șl securitate pe continentul dițli pentru

Situată între Marea ' Nordului și Marea Baltică, Danemarca e- vocă vizitatorilor pe temerarii navigatori vikingi. de odinioară, ori minunatele povestiri ale lui Andersen, ' descoperirile ' marelui fizician Niels Bohr, ori pe curajoșii combatanți ai rezistenței antihitleriste — dar, în mod deosebit, hărnicia locuitorilor care au transformat o regiune săracă în resur-, se într-una din țările dezvoltate ale Europei.Vechile îndeletniciri, — agricultura, pescuitul, navigația — practicate în continuare la un grad ridicat de eficiență, sint completate, firesc, cu preocupări noi, generate , de cerințele actuale ale dezvoltării moderne. Electronica, construcțiile de nave cu înalte performanțe tehnice, industriile farmaceutică și alimentară — sint dome-

muncii pașnice a oricărei națiuni.Interesate deopotrivă în asigurarea păcii în Europa și în lume, . popoarele român și danez dezvoltă relații de prietenie care cunosc un curs ascendent. S-au extins schimburile economice, ; tehnico-științifice și. culturale, s-a intensificat conlucrarea pe plan internațional. O contribuție de cea mai mare însemnătate la această evoluție pozitivă a adus vizita oficială întreprinsă în Danemarca de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 1980, care a deschis largi perspective extinderii și diversificării cooperării reciproc avantajoase, în folosul amb.elor țări și popoare, al cauzei destinderii, securității și înțelegerii în Europa și în lume.

Acțiuni agresive 
ale forțelor 

contrarevoluționare MANAGUA 16 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă radiotelevizate, coordonatorul Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională din Saavedra, tiv 11 000 parte la împotriva transmite ___ .a precizat că 5 000—6 000 luptători ai forțelor invadatoare iau parte efectiv la luptă. în zonele de frontieră din nordul și sudul țării, unde au loc aprige acțiuni militare pentru respingerea atacului forțelor contrarevoluționare agresoare.Intr-o declarație făcută la Managua, ministrul de interne nicaraguan, Toma3 Borge Martinez, a precizat că „în prezent, în Nicaragua nu este vorba despre un război împotriva e- lementelor Gărzii Naționale somo- ziste, ci împotriva unei armate de mercenari aflați în slujba C.I.A.. din care pe teritoriul nicaraguan se află aproximativ 8 000 de combatanți" — transmite Agenția „Nueva Nicaragua" — A.N.N.

Nicaragua, Daniel Ortega a menționat că aproxima- de contrarevoluționari Iau o vastă ofensivă militară Republicii Nicaragua — agenția Prensa Latina. El

în centrul atenției comuniștilor 
din R.F.G. — se subliniază in co
municatul adoptat de plenarii — 
stau sarcinile intensificării in con
tinuare a mișcării antirăzboinice, 
pentru lărgirea drepturilor sociale 
ale oamenilor muncii, consolidarea 
rindurilor Partidului Comunist 
German.

i 
î

t participarea a circa 40 0C 1 monstranți, este cea mai Ș GRECIA: Pe ț ATENA 16 (Agerpres) l 15 000 de persoane au ’ duminică, în Grecia, la un marș al ț păcii, care a pornit din istorica < localitate Marathon pentru a a- ‘ junge în capitala țării. De-a lun- gul celebrului traseu de peste 41
ț IM?»PARIS 16 (Agerpres). — Mișcarea franceză pentru pace a; dat publicității, la Paris, o declarație prin care cheamă la adoptarea unor măsuri de înghețare a armamentelor nucleare și pe această bază la inițierea de negocieri serioase, care să conducă la reducerea acestor armamente. în document se relevă povara apăsătoare pe care înarmările o reprezintă pentru toate popoarele, pericolele fără seamăn generate de cursa Înarmărilor, si se

nostru — con- indispensabile desfășurarea
DANEMARCA: 40 000 de demonstranți la CopenhagaCOPENHAGA 16 (Agerpres). — Relatînd despre amplele manifestații pentru pace desfășurate duminică in Danemarca, agenția Associated Press precizează că cea de la Copenhaga, care a înregistrat participarea a circa 40 000 de de- l mare ac-

țiune de acest gen care a avut loc vreodată în capitala daneză.Participanții au format un lanț viu pe străzile orașului, ca simbol al unității celor ce se pronunță împotriva războiului, pentru dezarmare.
traseul— Peste participat Marathon Atenakilometri, participanții au scandat lozinci prin care se pentru interzicerea cleare. Demonstranții muri de măslin, ca simbol al și pancarte pe care se afla „Dorim pace, nu rachete 1“

FRANȚA: înarmările reprezintă 
o grea povară

pronunțau armelor nu- purtau ra- păcii, scris :

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru colaborare în 
domeniul industriei ușoareBERLIN 16 (Agerpres).— La Karl- Marx-Stadt, în R.D. Germană, s-au desfășurat lucrările ședinței a 42-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul industriei ușoare. In îndeplinirea sarcinilor stabilite de organele superioare ale C.A.E.R., comisia a adoptat măsuri menite să intensifice colaborarea privind realizarea acțiunilor prevăzute în programul special pe termen lung în domeniul bunurilor de larg consum, utilizarea cu eficiență sporită în ramurile industriei ușoare a resurselor materiale, energiei și combustibililor, perfecționarea și dezT voltarea colaborării tehnico-științifice, înfăptuirea în ritm susținut a prevederilor programului de colaborare în domeniul tehnicii microprocesoarelor.Participanții au examinat stadiul de realizare a unor convenții de specializare în producția bunurilor de larg consum, rezultatele activității desfășurate în anul 1983 de organele de lucru ale comisiei, unele probleme legate de coordonarea planurilor de dezvoltare economică, precum și principalele direcții ale activității viitoare a comisiei.

S.U.A
Un articol din revista „U.S. News and World Report'

cazuri asupra
■alari- lalarii

și a calificării lor, săptămtnalul american scrie că — după cum afirmă Nancy Reder, de la Comitetul național pentru salarii egale, cu sediul la Washington — „patronii evaluează locul de muncă și stabilesc nivelul salariilor", cerința noastră fiind „ca ei să facă acest lucru neți' nînd seama de sexul angajatului".Unul dintre primele studii cu privire la salariile egale a fost inițiat în 1974 de guvernatorul Washingtonului, Dan Evans. Firma „Norman D. Willis and Associates" clasificase drept comparabile multe tipuri de activități în care bărbații primeau salarii substanțial mai mari decît femeile.După ce a studiat raportul firmei „Willis" și Scara salariilor de stat, judecătorul districtual Jack Tanner a decretat; în” decembrie trecut, că statul Washington „manifestă discriminări între bărbați și femei in cadrul retribuirii forței de muncă". Conducătorii sindicali prevăd că situația se va repeta in fiecare stat, pe măsură ce se descoperă și se atacă aceste modele de discriminare. în plus, se consideră că în sectorul particular situația este la fel de proastă.Organizațiile sindicale și de femei au intentat procese în 37 de state, cît și în cadrul Agenției federale pentru egalitate în muncă. In afara Washingtonului, statele Connecticut, Idaho, Illinois, Michigan, Minnesota și Wisconsin au efectuat studii ci privire la sistemul de salarizare a. serviciilor lor publice. Toate au constatat existența unor tați de.salarizare între sexe, curs investigații în statele Florida, Iowa, Kentucky, ....____ ,Massachusetts, Montana, New Mexico, New York, Ohio și Oregon.

Săptămînalul american „U.S. News and World Report" publică articolul „Divergențe privind introducerea în S.U.A. a salariilor egale la bărbați și femei", relevînd că 37 de state au fost acuzate de organizații sindicale și de femei de discriminări în acordarea salariilor. Numai Comisia a- mericană privind posibilitățile egale de muncă are în dezbatere 250 de plingeri referitoare la discriminări în domeniul salarizării. Modul in care comisia va decide în aceste va avea o mare influență patronilor.Arătînd, apoi, că legislația ilor egale, din 1963, prevedeaidentice pentru bărbați și femei care efectuează aceeași activitate și că ea a contribuit la înlăturarea celor mâi vizibile discriminări in domeniul salarizării, revista menționează : CU toate acestea, pe plan general se menține. în continuare, o mare diferență între salariile bărbaților și ala femeilor. In 1982, femeile cîștigau in medie 63 de cenți, pentru fiecare dolar plătit bărbaților — procent ce a rămas destul de constant din anii ’50.Arătînd, apoi, că numeroase femei — indiferent de clasificarea locului lor de muncă — ar avea dreptul la salarii mai mari pe baza pregătirii

pentru popoarearată că singura alternativă-nală o constituie în zilele noastre I angajarea hotărltă a tuturor gu- 4 vernelor pe calea dezarmării și ,’ păcii. 1Declarația face cunoscut că în ca- 4 drul adunării organismelor regio- 1 nale franceze care militează pentru î pace, ce va avea loc în mai la Ar- țgenteuil, va fi examinat un pro- i gram de acțiuni concrete al mișcă- ’ ril pentru pace din întreaga Franță. \

ratio-STOCKHOLM 16 (Agerpres). — Conferința Partidului Popular din Suedia, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Stockholm, s-a pronunțat pentru consolidarea păcii și securității internaționale. în documentele a- doptate se subliniază necesitatea și însemnătatea dezarmării și. in primul rînd, a dezarmării nucleare, precum șl importanta reluării procesului de destindere Internațională. Este necesar — relevă documentele

— ca Suedia să contribuie în practică la Înghețarea tuturor arsenalelor nucleare, proces care trebuie urmat apoi de limitarea si distrugerea acestora.în intervențiile lor, participanții au exprimat Îngrijorarea opiniei publice suedeze în legătură cu agravarea situației internaționale și s-au pronunțat In favoarea reglementării tuturor problemelor litigioase prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor.
Depășirea actualei crize economice presupune solutionarea

într-un mod nou a problemelor financiare internaționale

studiile inegali- Sînt în Alaska, Maine,
„Trebuie să se acționeze pentru soluționarea într-un mod nou a 

unor probleme economice și, mai cu seamă, financiare, pentru a nu 
admite amestecul în treburile interne din partea unor monopoluri 
sau unor bănci, care folosesc pozițiile lor pentru a se amesteca și 
dicta condiții - le-aș putea caracteriza, în esență, colonialiste sau 
semicolonialiste - a amestecului capitalului financiar în treburile 
interne ale statelor - aceasta reprezentînd, de fapt, continuarea po
liticii de asuprire a altor popoare”.

NICOLAE CEAUȘESCU
în cuvîntarea rostită la recenta plenară a C.C al P.C.R., secretarul 

general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acordat, după cum 
se știe, o deosebită atenție problemei depășirii dificultăților generate de 
actuala criză economică, opririi procesului de înrăutățire a situației eco- 
nomico-sociale a țărilor rămase în urmă și lichidării subdezvoltării. So
luționarea într-un mod nou a problemelor economice, și în special a 
celor financiare, neadmiterea amestecului unor monopoluri sau bănci in 
treburile interne ale statelor, reclamă, așa cum sublinia președintele 
României, stabilirea unei strategii comune a țărilor in curs de dezvol
tare pentru intensificarea luptei pe plan internațional în vederea reali
zării unor înțelegeri reale cu țările dezvoltate, juste și echitabile, a edifi
cării unei noi ordini economice mondiale.

O SITUAȚIE IN CONTINUA DE
TERIORARE. Aprecierile șl concluziile cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului nostru, președintele Republicii, își găsesc o temeinică fundamentare in realitățile vieții economice internaționale, marcate de persistența și chiar accentuarea fenomenelor de criză, care afectează toate statele, dar in mod deosebit pe cele în curs de dezvoltare. Gravitatea situației în care se află țările „lumii a treia" este e- videntă dacă comparăm ritmul lor de creștere din 1983, respectiv 0,2 
Ia sută, cu rata medie anuală înregistrată în deceniul trecut, de 5,2 la sută și obiectivele strategiei internaționale a dezvoltării pentru actuala decadă — 7 la sută. Nu este, totuși, vorba numai de o stagnare economică: potrivit calculelor U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare), producția pe locuitor a scăzut continuu de la începutul deceniului — în medie cu 1,3 la sută pe an — și, drept urmare. se așteaptă ca venitul pe locuitor, și așa modest, să fie la sfîrșl- tul Iul 1984 cu 5 la sută mai mic decît în. 1980. Specialiștii U.N.C.T.A.D. atrag însă atenția că aceasta este o evoluție de ansamblu, în spatele căreia se ascund realități și mal dra-

matice. După evaluările lor. cei mai săraci dintre săraci au cunoscut deja o reducere a venitului național cu 20 pînă la 40 la sută.Fapt și mai îngrijorător, în timp ce producția și venitul pe locuitor se diminuează în țările „lumii a treia", în special ca urmare a reducerii severe a importurilor de bunuri necesare dezvoltării, datoria lor 
externă crește — 402 miliarde de do
lari in 1980 și 810 miliarde in 1983, ceea ce înseamnă o dublare în nu
mai trei ani. Povara datoriei a devenit atît de mare. Incit statele respective plătesc anual în contul vechilor Împrumuturi mai mult decît obțin sub formă de noi credite (7 miliarde de dolari în 1982 șl 21 de miliarde în 1983). Cu alte cuvinte, țările „lumii a treia" au fost aduse în situația de a-și stinge datoriile anterioare nu din beneficiile obținute în urma fructificării capitalului împrumutat — cum ar fi normal și cum s-a practicat, dealtfel, in trecut — ci din Însuși venitul lor national.Această evoluție a creat situația atît de critică pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a comparat-o cu 
„o bombă eu efecte sociale foarte mari".

EFECTUL DISTRUCTIV AL DO
BÎNZILOR ÎNALTE. Cum s-a a- juns la o situație atît de alarmantă 7 Desigur, cauzele problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare trebuie căutate în trecutul de dominație și asuprire a a- cestor țări de către puterile coloniale. Monoculturile sau monoproduc- țiile moștenite de la trecutul colonial nu permit statelor in cauză să mobilizeze, din resurse interne, suficiente mijloace financiare necesare dezvoltării lor. Mai mult, volumul veniturilor în devize ale statelor subdezvoltate este condiționat de cererea țărilor dezvoltate, spre care se îndreaptă .peste două treimi din exporturile ‘ primului grup de state. Dacă, de pildă, cuprul zambian sau cafeaua columblană sint cerute pe piața externă, statele care le produc își pot acoperi din propriile resurse programele de dezvoltare, în caz contrar, ele sint constrinse să a- peleze tot mai mult la creditul internațional.Niciodată n-a existat însă o problemă a datoriilor de amploarea și dramatismul celei de astăzi. Chiar în deceniul trecut, cînd datoriile externe ale țărilor „lumii a treia" au sporit rapid — ca urmare atît a inflației din țările dezvoltate, care a scumpit importurile statelor în curs de dezvoltare, cît și a creșterii vertiginoase a prețului la petrol, care a ridicat în fața țărilor neproducătoare de țiței probleme de adaptare la noile condiții create de criza energetică — nu s-a pus nici un moment chestiunea rambursării lor. Și acest lucru se explică îndeosebi prin faptul că țările în curs de dezvoltare puteau să-și desfacă produsele pe piața mondială, să obțină, astfel, venituri din care își plăteau datoriile.

Ceea ce a făcut ca tendințele din domeniul relațiilor financiare să ducă la o adevărată criză a datoriilor, a fost politica dohînzilot înalte pro
movată după 1979 de unele țări ca
pitaliste dezvoltate, care a dat o 
dublă lovitură statelor sărace. Pe de o parte, dobînzile excesive, descura- jînd investițiile în economie, au accentuat recesiunea în țările dezvoltate, ceea ce a dus la diminuarea cererii de produse provenite din statele în curs de dezvoltare și, implicit, a veniturilor lor din exporturi. Pe de altă parte, politica „banilor scumpi" a aruncat asupra țărilor „lumii a treia" noi poveri, tot. mai grele, deoarece fiecare procent de majorare a ratei dobînzilor s-a transpus în plăți suplimentare, pe cana țările debitoare au trebuit să le efectueze în contul împrumuturilor anterioare. Creșterea, în octombrie 1983, cu doar 0,5 la sută a dobînzii pe piața americană a însemnat pentru țările latino-ameri- ca.ne o plată suplimentară de 3 miliarde de dolari pe an, iar numai pentru Mexic — de un milion pe zi ! Or, dobînda medie anuală a pieței a sporit în S.U.A. de la 5-,05 la sută în 1976, la 16,38 la sută în 1981. Acesta este însă procentul mediu, care maschează faptul că in unele perioade și pentru anumite credite dobînzile au depășit nivelul exorbitant de 20 la sută.Datorită politicii „banilor scumpi", plățile țărilor în curs de dezvoltare sub formă de dobînzi au sporit de aproape două ori șl jumătate (de la 26,3 miliarde de dolari în 60 miliarde în 1982), iar samblul sarcinii de stingere riei ele au ajuns să aibă o 1979 la in an- a dato- pondere aproape egală (47 Ia sută) cu cea a cotei de rambursare a creditului proprlu-zis. în prezent, dobînzile și 
ratele de amortizare a datoriei absorb 
circa 22 la sută din veniturile din 
exporturi ale țărilor „lumii a treia", dar în cazul marilor debitori, cum este Brazilia, proporția este de peste 60 la sută.

INGERINȚE ȘI PRACTICI DE 
TIP COLONIALIST. Pentru multe țări rămase în urmă lucrurile au ajuns pur și simplu în pragul disperării : veniturile din exporturi se diminuează, în timp ce creditele externe au devenit Inaccesibile din pricina dobînzilor Înalte. Drept urmare, investițiile în economie se reduc ; la fel și ritmurile de creștere. Scadențele datoriilor presează, dar țările debitoare sînt tot mai puțin în măsură să le facă față.

Rezultatele întrec deja cele mai pesimiste așteptări.Astăzi, țările în curs de dezvoltare trebuie să lupte nu atît pentru a-și consolida pozițiile în economia mondială, cît mai ales pentru a nu pierde ceea ce au cîștigat. Iar recuperarea pe diferite căi, inclusiv pe cele de tip colonialist, a terenului economic pierdut de marile monopoluri după decolonizarea politică a devenit principalul obiectiv al politicii economice și financiare promovate de unele țări bogate față de statele sărace. Ce poate fi mai elocvent în acest sens decît faptul că, atunci cînd guvernul zairez a solicitat un nou credit pentru a onora scadența la un împrumut mai vechi, băncile creditoare au hotărît să-i satisfacă cererea, dar cu condiția ca în funcția de director general al Băncii Naționale să fie numit, timp de un an, uni reprezentant al consorțiului bancar, iar în cea de șef al vămilor — o oficialitate... din fosta metropolă.Cazul Zairului nu este însă singular. Numeroase alte țări sărace, aduse în situația de a nu-și putea achita la termen ratele scadente, au fost constrînse să accepte condiții dintre cele mai grele, cum sînt devalorizările monetare și creșterile de prețuri, reducerea cheltuielilor sociale și ' restrîngerea producției, care afectează îndeosebi sectoarele sărace ale populației, ceea ce a dus la creșterea tensiunii pe plan social- politic. Poate și aceste aspecte le avea în vedere ziarul londonez „Guardian" atunci cînd scria : „este dificil să găsești în arsenalul bogat al lumii capitaliste un instrument mai perfid și mai eficient, din punct de vedere al efectului subversiv, decît sînt transnaționalele bancare".
IN FAVOAREA UNEI STRATEGII 

COMUNE IN LUPTA PENTRU CON
SOLIDAREA INDEPENDENȚEI E- 
CONOMICE. Evoluțiile din economia mondială reliefează, astfel, și mai pregnant realismul poziției României, a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind modalitățile de depășire a crize economice. Așa cum și în cuvîntarea rostită de rul general al partidului la recenta plenară a C.C. al P.C.R., în prezent se impune mai mult ca oricînd problema întăririi unității și solidari
tății țărilor in curs de dezvoltare 
în lupta pentru consolidarea inde
pendenței economice, pentru a nu permite ingerințe în treburile lor interne din partea unor monopoluri sau bănci, care se folosesc de pozl-

căile și actualei se arată secreta-

țiile ce le dețin pentru a se amesteca și dicta condiții, în fapt pentru a continua politica de asuprire a altor popoare. în acest cadru, președintele României a propus convocarea unei conferințe la nivel înalt a statelor în curs de dezvoltare, care ar da posibilitatea țărilor respective mună atît în strînsă voltării proprii, puncte cierile cu statele dezvoltate.Avînd în vedere persistența șl chiar accentuarea fenomenelor de criză pe plan mondial, înrăutățirea considerabilă a situației economice a țărilor în curs de dezvoltare, România se pronunță, totodată, pentru începerea cît mai grabnic posibil, în cadrul O.N.U., a negocierilor globale privind cele mai importante probleme economice care confruntă omenirea. In acest sens, țara noastră subliniază necesitatea adoptării unor măsuri ferme,' care să vizeze promovarea largă a colaborării economice mondiale prin înlăturarea oricăror obstacole ce limitează posibilitățile de dezvoltare a comerțului internațional ; soluționarea problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și sporirea substanțială a fondurilor alocate pentru sprijinirea acestor state ; convenirea de modalități practice pentru reducerea și stabilizarea dobînzilor la niveluri rezonabile și pentru asigurarea accesului. țărilor rămase în urmă la creditele internaționale in condiții preferențiale ; rezolvarea problemei materiilor prime și adoptarea unor programe speciale de ajutorare a țărilor sărace în domeniul agriculturii, al industriei, transporturilor și în alte sectoare, care să asigure o mai bună valorificare a propriilor resurse materiale și umane, progresul lor economic și social.Este convingerea României că transpunerea în practică a unor astfel de măsuri, impuse de însăși gravitatea actualei situații, ar aduce o însemnată contribuție la relansarea activității economice în lume și începerea unui proces efectiv de instaurare a unei noi ordini economice internaționale, la depășirea dificultăților create de criză și asigurarea stabilității economice și politice mondiale.

i i
Agențiile de presă

transmit:

să elaboreze o strategie co- asupra activității viitoare, ce privește conlucrarea mai dintre ele în direcția dez- economico-sociale cu torțe cît și pentru stabilirea unor de vedere unitare la nego-

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR I 
CULTURALE DINTRE ROMANIA

■ ȘI R.D.G. Kurt Hager, membru al r ’ Biroului Politic, secretar al C.C. al | P.S.U.G., a primit pe tovarășa Tamara Dobrin, vicepreședinte al1 Consiliului Culturii și EducațieiI Socialiste, care a participat la Ber- I lin la lucrările celei de-a IlI-a se-
Isiuni a Comisiei mixte guverna-1 rnentale de colaborare culturală | dintre Republica Socialistă România și R.D.G. și la „Zilele culturii .I românești" în R.D.G. A fost evo-I cată cu satisfacție dezvoltarea pe I multiple. planuri a Relațiilor tradi-I ționale de prietenie între cele două I I partide, state și popoare, pe | baza înțelegerilor dintre tovarășii . Nicolae Ceaușescu, secretar general. I al Partidului Comunist Român, I președintele Republicii Socialiste1 România, și Erich Honecker, secre- | tar general al C.C. al P.S.U.G., pre- I 
I ședințele Consiliului de Stat al | R.D.G. La primire au fost de față. dr. Hans-Joachim Hoffmann, mi- . nistrul culturii din R.D.G., și1 Gheorghe Tache, ambasadorul1 României la Berlin.
I CONVORBIRI CHINO-BRITA- I 
NICE. La. Beijing au avut loc, 

■ luni, convorbiri intre Wu Xueqian, , 
consilier de stat, ministru al aface- | 
rilor externe al R. P. Chineze, Și 
Geoffrey Howe, ministrul de ex-I teme al Marii Britanii.

O PLENARĂ A C.C. AL P.C. 
.FINLANDEZ, in cadrul căreia au i I fost examinate situația -politică din | 

țară și probleme legate de pregă- 
Itirea pentru Congresul al XX-lea 

al partidului, programat pentru I 
sfirșityl lunii mai, a avut loc la I 
Helsinki. Raportul la plenară a fostI prezentat de Jouko Kajanoja, pre- I I ședințele P.C. Finlandez.

I TRIBUNALUL MILITAR DIN. 
MADRID a pronunțat sentința în procesul intentat unui grup de pa- . tru ofițeri superiori acuzați de complot. în octombrie 1982, în vederea I I răsturnării, prin forță, a actualu-1 lui regim politic din Spania. Trei I dintre acuzați au fost condamnați.. |'fiecare, la cîte 12 ani și o zi deînchisoare, cel de-al patrulea fiind 1 ■ achitat.

Gh. CERCELESCU
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