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Pentru asigurarea bazei materiale și îndeplinirea

planului la toți indicatorii, o acțiune prioritară

RECUPERAREA SI VALORIFICAREA
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
In ansamblul activității din eco
nomie, pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan sînt prevăzute resur
se materiale în strictă conformitate
cu normele de consum aprobate, cu
structura producției fizice prevă
zute. în toate unitățile se impune
deci să se ia măsuri ferme pentru
asigurarea bazei materiale a pla
nului, pentru aprovizionarea ritmi
că cu materiile prime și materia
lele necesare.
Fără îndoială, cea mal ief
tină resursă este economisirea 1
Această deviză de muncă a bu
nului gospodar a intrat tot mai
mult în practica de zi cu zi
in industrie, în toate sectoarele
producției materiale. Economisirea
atît a energiei, cit și a materiilor
prime a devenit, cu deosebire in
ultimele decenii, una din preocu
pările esențiale ale economiști
lor, ale producătorilor de bunuri
materiale de pretutindeni. Se poa
te spune, fără exagerare, că spiri
tul de economie, aplicat la reali
tățile și cerințele actuale, a intrat
în viața economică tot mai mult ca
un principiu de bază al organizării
și conducerii Întregii
activi
tăți productive, orientînd efortu
rile spre evitarea oricărei risipe,
spre recircularea tuturor resurse
lor materiale și energetice rezul
tate din producție și din consum.
Se știe că în tara noastră, pe
baza orientărilor stabilite de con
ducerea partidului, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, activi
tatea de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile —
ridicată la rangul de politică de
stat — s-a dezvoltat an de an, inregistrînd rezultate notabile în
multe sectoare de activitate. De
altfel, preocupări intense pentru

recuperarea și readucerea în cir
cuitul economic a materialelor re
folosibile există în numeroase țări
ale lumii și, ceea ce se cuvine sub
liniat, chiar în țări dezvoltate din
punct de vedere industrial. In tot
mai multe țări, această activitate a
dobîndit un caracter organizat,
creindu-se o adevărată industrie a
reciclării materialelor.
Rațiunea unei asemenea orien
tări este limpede : potențialul de
resurse materiale și energetice s-a
împuținat, condițiile de exploatare
a zăcămintelor s-au îngreunat, iar
cheltuielile de extracție și prelu
crare au crescut. Omenirea se
pare că a înțeles sau e pe cale să
înțeleagă că e nu numai neecono
mic, dar și periculos, deosebit de
riscant să se irosească mari resurse
materiale care în mod natural nu
se mai pot regenera. Deci, chiar
fără a o lega neapărat de o si
tuație conjuncturală dintr-un loc
sau altul, dintr-o țară sau alta, ac
tivitatea de reciclare a materiale
lor a devenit o preocupare la sca
ră mondială, care exprimă o linie
firească de conduită civică, Înte
meiată pe principiul că nimic nu
trebuie să se piardă din resursele
materiale de care putem dispune,
resurse pentru punerea cărora in
valoare s-au depus mari eforturi,
s-au făcut cheltuieli de muncă, de
energie și care pot fi folosite în
continuare In condiții eficiente.
Cîteva date sînt edificatoare in această privință. în condițiile uti
lizării resurselor metalice refolo
sibile, se consumă numai 40 la sută
din energia necesară pentru reali
zarea unei tone de otel din ma
terii prime noi, 5 la sută — In ca
zul aluminiului, 13 la sută — la
eupru. Dacă pentru a produce o

tonă de hirtie pornind de la re
sursa tradițională (masa lemnoasă)
sint necesare 8—12 tone abur și
aproximativ 1 500 kWh, in cazul utilizării resurselor reciclate se con
sumă doar 0,7—4,5 tone abur și
numai 126—580 kWh. O tonă de
resturi de cupru recuperată poate
înlocui sute și sute de tone de mi
nereu.
Reflectînd necesitățile actuale ale
asigurării bazei tehnico-materiale
pentru dezvoltarea economiei In
actualul cincinal și ținîndu-se sea
ma de evoluțiile intervenite în
industria _ reciclării,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a precizat că
prin intensificarea refolosirii ma
terialelor într-o serie de sectoare
economice trebuie să se asigure
50 la sută și chiar peste 50 Ia
sută din aprovizionarea tehnico-materială a producției. Cu alte
cuvinte, materialele refolosibile re
prezintă nu numai potențial, ci în
mod efectiv resurse materiale de
bază pentru producție, fiind prevă
zute ca atare în plan și în balan
țele materiale, alături de materiile
prime noi. Se poate spune cu de
plin temei că recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile
reprezintă o acțiune prioritară care
contribuie lntr-o măsură esențială
la realizarea exemplară a planului
la producția fizică, la toți indi
catorii.
Această orientare este obligatorie

pentru țara noastră, care, după
cum se știe, nu este din cele bo
gate în resurse naturale. De aceea,
transpunerea riguroasă în practică
a indicațiilor și orientărilor date
în acest domeniu de secretarul ge
neral al partidului, a prevederilor
de plan și programelor adoptate
pentru intensificarea recuperării și
valorificării materialelor refolosi
bile trebuie să devină una din
sarcinile de căpătîi ale organelor și
organizațiilor de partid, ale facto
rilor de conducere din întreprin
deri, centrale și ministere, care
trebuie să mobilizeze în acest sens
spiritul gospodăresc al oamenilor
muncii, al tuturor cetățenilor.
Rezultatele obținute pînă acum în
această privință sînt, fără îndo
ială, pozitive. An de an au sporit
cantitățile de materiale refolosibile
colectate. Totodată, pe seama unei
intense activități de cercetare și
proiectare au fost elaborate tehno
logii de valorificare superioară a
materialelor refolosibile. s-au con
struit capacități industriale cu această destinație. Cu toate acestea,
continuă să se manifeste serioase
neajunsuri în transpunerea în via
ță a tuturor măsurilor stabilite atît
în privința colectării, cît si a pre
lucrării și reintroducerii eficiente,
integrale în producție a materia
lelor refolosibile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va efectua o vizită oficială de prietenie
în Republica Zair
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, împreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu. va efec
tua o vizită oficială de prietenie în
Republica Zair în ultima decadă a
lunii martie 1987. la invitația pre

ședintelui fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele Repu
blicii Zair. Mobutu Șese Seko Kuku
Ngbendu Wa Za Banga.

întregul popor isi exprimă deplina satisfacție si vibranta
aprobare fată de rezultatele rodnice ale vizitelor întreprinse
de tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceausescu, in țări din Asia
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In legătură cu modul In care se acționează pentru îndeplinirea
obligațiilor ce revin întreprinderilor și forurilor de resort în do
meniul recuperării și valorificării materialelor refolosibile, redac
ția a întreprins șl va întreprinde in continuare investigații in di
ferite sectoare. Astăzi, publicăm în pagina a V-a, grupajul inti
tulat : „IN ÎNTREAGA ȚARA, IMPORTANTE RESURSE DE METALE
REFOLOSIBILE AȘTEAPTĂ O MAI CHIBZUITA VALORIFICARE I".

Competiția pentru performanță angajează șl la întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești tinerețe, elan, dăruire
și cutezanță utecistă
Foto : E, Dichlseanu
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Pregătiri temeinice, făcute cu responsabilitate, pentru

CEA MAI SCURTĂ
CAMPANIE DE iNSĂMlNȚĂRI
Meteorologii prevestesc pentru această ultimă decadă instalarea
unor zile mai călduroase, favorabile
desfășurării
lucrărilor agricole,
prognoză ce este întărită de creș
terea temperaturii din ultimele zile.
Ne aflăm deci în zilele premergă
toare declanșării campaniei agricole
de primăvară, zile in care efortu
rile oamenilor muncii din agricul
tură, ale organizațiilor de partid de
la sate trebuie să se îndrepte în
totalitate spre încheierea acelor lu
crări ce condiționează buna desfă
șurare a activității pe întreaga du
rată a însămințărilor.
Volumul de lucrări care trebuie
executat în această primăvară este
?e cît de mare, pe atît de complex,
n cel mult o săptămînă de la
începerea lucrărilor în cîmp trebuie
executate însămînțările la cultu
rile din prima epocă, nu numai
pentru recuperarea restanțelor de
terminate de întîrzierea primăverii,
ci mai ales pentru a asigura condi
ții optime de însămînțare porum
bului, soiei, celorlalte culturi din
epoca a doua. Agricultura noastră
dispune nu numai de forța mecani
că necesară executării acestui vo
lum mare de muncă în limitele pe
rioadei optime stabilite pentru fie
care cultură, ci și de un impresio
nant detașament de mecanizatori și
cadre tehnice de specialitate, pe a
căror muncă însuflețită și efort ne
precupețit se bazează de fapt și această campanie agricolă. în mun
ca și priceperea lor, a întregii noas
tre țărănimi cooperatiste stă ga
ranția obținerii celor 32 milioane
tone de cereale, a producțiilor mari
de plante tehnice, de legume și fruc
te prevăzute a se realiza în 1987.
Subordonată acestor obiective
majore, perioada în care ne aflăm
cere organizare temeinică, ordine și
disciplină pentru ca încă din prima
zi de campanie agricolă să se lu
creze din plin, cu toate forțele,
pentru realizarea normelor zilnice
stabilite. Numai printr-un aseme
nea efort deosebit vor putea fi re
cuperate întîrzierile determinate de
starea vremii, numai acționindu-se
organizat după un program în
oare ziua de muncă să înceapă o
dată cu ivirea zorilor și să se sfîrșească la lumina farurilor, se va
putea scurta la maximum durata
actualei campanii agricole. In acest
scop, în fiecare județ, în fiecare
unitate agricolă au fost elaborate
programe de lucru privind desfă
șurarea campaniei agricole de pri
măvară, care cuprind ordinea de
prioritate a lucrărilor, modul de
folosire a utilajelor și forței de
muncă, vitezele zilnice și durata de
execuție a fiecărei operațiuni.
Prevederile din aceste programe
vor trebui să țină seama — mai
mult decît în alte primăveri — de
cerința de a se redistribui operativ
forțele mecanice pe parcelele și
solele apte de lucru, astfel încît
utilajele să fie folosite cu randa
ment maxim, fără a se pierde din

vedere obligația de a se respecta
cu strictețe rotația culturilor sta
bilite prin asolamente. In înfăptui
rea acestor imperative nu pot fi
admise nici un fel de defecțiuni,
oricît de mici ar fi ele, mai ales in
condițiile acestei primăveri intîrziate, cînd trebuie să se lucreze și
repede și bine. Iată de ce este ne
cesar ca, de la nivelul comanda
mentelor județene, pînă la ultimul
om din agricultură, pe primul plan
să fie pusă organizarea bună a
muncii, potrivit recomandărilor
clare și precise ale specialiștilor. In
acest context, coordonarea directă,
la fața locului, a desfășurării lu
crărilor agricole de țătre toți
factorii de conducere, de către
cadrele tehnice, repartizarea și res
pectarea judicioasă, strictă, a sar
cinilor zilnice pe formații de lucru,
pe fiecare om, participarea tuturor
locuitorilor la munca cîmpului sînt
necesități de cea mai mare impor
tanță și stringentă actualitate în
agricultură.
Desfășurarea în bune condiții a
campaniei agricole de primăvară
este hotărîtă de funcționarea co
respunzătoare a tractoarelor și ma
șinilor agricole, de organizarea
acestora în diferite tipuri de agre
gate, în măsură să asigure reali
zarea unor randamente înalte de
lucru. în răstimpul care a mai ră
mas pînă la intrarea lor în brazdă
trebuie însă create condiții optime
pentru buna lor utilizare, înțelegînd prin aceasta nu numai orga
nizarea taberelor de parcare în
cîmp dotate cu ateliere mobile în
scopul înlăturării operative a even
tualelor defecțiuni, ci și alcătuirea
de pe acum a agregatelor de lucru
în funcție de tehnologia ce trebuie
aplicată, de starea concretă a fie
cărei sole. Important este ca. printr-o temeinică organizare a muncii,
să se lucreze în flux continuu. Pre
tutindeni, tractoarele, celelalte ma
șini agricole vor trebui grupate în
formații judicios dimensionate pen
tru a li se asigura permanent front
de lucru pe întreaga durată a zilei.
Acest flux continuu trebuie să cu
prindă și forța de muncă care va
participa la fiecare lucrare în parte
sub directa răspundere a specialis
tului din ferma respectivă, a ca
drelor de conducere din unități.
Problemele desfășurării în con
diții normale a apropiatei campa
nii agricole trebuie să preocu
pe In cel mai înalt grad orga
nele județene de partid și de stat,
organizațiile de partid de la sate,
primăriile comunale. Campania
trebuie să aibă o durată foarte
scurtă. Tocmai de aceea, esențial
este ca în această perioadă organi
zațiile de partid de la sate, cadre
le de conducere din agricultură
să-și desfășoare activitatea în mij
locul oamenilor din unitățile agri
cole. mobilizînd energiile lor pen
tru folosirea din plin a fiecărei ore
de lucru și a mijloacelor de care
dispun.

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ I

Acționați in mod organizat, folosind din plin
mașinile, fiecare oră, din zori și pînă noaptea,

pentru a recupera intirzierile generate de
starea vremii, pentru a executa intr-un timp cit
mai scurt semănatul culturilor din prima epocă!

Nu precupețiți nici un efort pentru a realiza
lucrările la un inalt nivel calitativ, potrivit

tehnologiilor stabilite,

spre a pune astfel

baze solide recoltelor mari din acest an !
în județul Satu Mare

A ÎNCEPUT semănatul plantelor de nutret
Timpul friguros a
determinat întîrzierea
declanșării campaniei
agricole de primăvară
și în județul Satu
Mare. Cu toate aces
tea, unele unități, profitînd de încălzirea
vremii din ultimele
zile, au început semă
natul trifoiului și lu
cerne!, știut fiind că
semințele acestor plan
te rezistă bine chiar
într-un sol mai rece.
De asemenea au fost
declanșate și lucrările
de supraînsămînțare a
pajiștilor cultivate cu
amestec de ierburi și
trifoliene.
La C.A.P. Cămin, în
două zile, s-au însămînțat 20 hectare de
trifoi, precum și 20
hectare de pajiște cu
Ierburi. Inginerul-șef

al unității.
Romul
Bereș, inginerul Si
gismund Bodoczi su
praveghează în per
manență calitatea se
mănatului, asigurind
din start premisele unei producții ridicate.
La I.A.S. Vetiș, s-au
Insămînțat pînă în
prezent 92 hectare cu
trifoi, adică aproape
jumătate din suprafa
ța planificată, precum
și 20 hectare cu lucernă. Inginerul-șef al
unității, Samson Bu
taș, ne spunea că,
pentru a se asigura o
răsărire rapidă a cul
turii, sămînța este în
corporată în sol la adîncime mică, avîndu-se in vedere și res
pectarea condițiilor agrotehnice în scopul

realizării unei culturi
uniforme.
De la întreprinde
rea de îmbunătățire și
exploatare a pajiștilor,
aflăm că sînt declan
șate lucrări de supraînsămînțare a pajiști
lor în zona localități
lor de deal — Certeze,
Cămărzana,
Racșa,
Prilog-Vii — unde se
fac și lucrări de fer
tilizare cu nitrocalcar
și îngrășăminte com
plexe. Anul acesta, în
treprinderea urmează
să execute un volum
de lucrări de supraregenerare a pajiștilor
în valoare de 34,5 mi
lioane lei, cu aproape
2 milioane lei mai
mare față de cel reali
zat anul trecut. (Octav Grumeza).

TINERET REVOLUȚIONAR,
TINEREȚE ROMANTICĂ
întîi I s-a spus Poiana
Honterus,
după numele
umanistului care, prin
tre altele, în Brașovul
anului 1535, a înființat pri
ma tipografie transilvănea
nă. Apoi, mai ales în presa
pentru tineret din anii de
început ai construcției so
cialiste, a fost supranumită
«Poiana meseriilor» ori
«Orașul ucenicilor» (pentru
că aici, în fosta poiană, din
’50 încoace, au fost pregă
tite schimburile acelora
care construiesc autocami’oanele țării).- Acum, denu
mirea oficială este Liceul
industrial «Steagul roșu»,
dar în toponomastica brașoveană apelativul respec
tivului loc este acela de
«orașul tinereții».
Și pe drept cuvînt. In pri
mul rînd pentru că... locui
torii săi sînt foarte tineri.
(Amintiți-vă cuvintele poe
tului : «Ce este orașul, decit oamenii din el ?» ; șl ale
filozofului : «Nu zidurile
fac cetatea, ci oamenii»).
Vîrsta medie este de 18 ani.
Este și firesc, de vreme ce
trăiesc în el 1 219 elevi. Dar
și dotările sînt cele ale
unui oraș-oraș : străzi și
alei largi, asfaltate, 8
blocurl-dormitor (1 200 de
locuri), un bloc-sanitar, o
cantină (600 de locuri pe
serie), o sală a sporturilor
(650 mp, printre cele mai
mari din oraș), corpuri de
clădiri cu 30 săli de clasă,
9 laboratoare, 12 cabinete
profesionale, 7 ateliere de
producție (cu 300 de locuri
pe schimb), club, terenuri
de volei, handbal, tenis,
fotbal, o vilă-bibliotecă (cu
săli de lectură, 56 000 de
volume) — toate acestea
savant dispuse într-o poia
nă de cincisprezece hectare
flancată pe trei laturi de
pădurile muntelui...
— Tot ceea ce vedeți aici
costă nu mai puțin de 47
de milioane de-lei, ne spu
ne profesorul Nicolae Po
pescu, directorul-educativ
al liceului. Temeliile pri
melor construcții au fost
turnate în 1948. în 1950 au
intrat în școală primele se
rii de elevi. De atunci și
pînă astăzi au absolvit
29 899 de muncitori, tehni
cieni și maiștri, ceea ce re
prezintă populația unui în
treg oraș, nu credeți ? După
vizita la noi a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din anul
1971, și ca urmare a indi
cațiilor primite atunci, au
fost construite noi ateliere
de producție, un nou corp
de școală cu 8 laboratoare
și 12 săli de clasă, iar pen
tru calitatea celor pe care-i
pregătim școala a fost dis

tinsă in 1974 cu «Ordinul
Muncii» cl. I.
Ne plimbam Împreună cu
directorul-educativ printre
clădirile orașului tinereții,
îl ascultam și ne gindeam
că, de fapt, semnificația
vorbelor sale este mult mai
largă, că ceea ce ne pre
zenta aici, în «Poiana me
seriilor», nu este altceva
decît rodul unei politici pe
care, încă de la cucerirea
puterii
de către
clasa
muncitoare, partidul comu
nist a promovat-o cu con
secvență. Și nu numai aici,
lingă uzina de autocamioa
ne, ci și la «Tractorul». Și
bineînțeles că nu numai la

piu, printre multe altele,
despre ceea ce înseamnă, nu
în vorbe, ci In practica de
zi cu zi, dreptul la învăță
tură, la pregătire profesio
nală temeinică. Fonduri de
zeci și zeci de milioane de
lei au fost investite și pen
tru ca generații după gene
rații să poată deprinde, la
cote de exigență mereu
sporite, meseriile pe care-și vor Întemeia viața.
Ce ajung tinerii care în
vață in astfel de locuri ? fl
Întrebasem cu o zi mal
înainte pe Constantin Rățoi, secretarul comitetului
de partid de la întreprin
derea de autocamioane

Ziua de azi
a schimbului
de mîine
Brașov, ci In Întreaga țară.
Dezvoltarea fără precedent
a industriei noastre, a tu
turor ramurilor sale — mai
ales In perioada de după
Congresul al IX-lea al
partidului — a făcut nece
sară crearea a nenumărate
astfel de „orășele” ale me
seriilor, veritabile pepinie
re umane, locuri In care
tinerii învață să devină cla
să muncitoare. Aproape că
nu există platformă indus
trială mai importantă ală
turi de care — șl în care
— să nu întîlnești impozan
te și importante construcții
școlare, dotate cu labora
toare, cabinete și ateliere
în care se pregătesc, sub
îndrumarea organizațiilor
de partid, de tineret și a ca
drelor didactice cu înaltă
calificare, zeci, sute de mii
de tineri. Există astăzi ast
fel de „poiene” ale mese
riilor șl la București, Cra
iova, Cluj-Napoca, Iași,
Timișoara, Galați, Baia
Mare, Brăila, Hunedoara,
Constanța..., dar unde nu
sînt ? Majoritatea lor covîrșitoare au fost ridica
te ca urmare a indi
cațiilor
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor de lucru în
aproape toate localitățile
țării. «Orașul tinereții» din
Brașov este doar un exem-

dresc că pot afirma : am
crescut in rindurile Uniunii
Tineretului Comunist și
m-am maturizat printre co
muniștii uzinei. Acolo s-au
sădit în noi germenii cultu
lui muncii, ai disciplinei
muncitorești și cutezanței
revoluționare, virtuțile mo
rale ale clasei muncitoare
și conștiința apartenenței
la o generație permanent
eroică. Iar ca mine au fost
mii.
Ce au ajuns ? Cum spu
neam, în primul rînd mun-,
citori destoinici, care pen
tru a-și perfecționa munca
n-au Încetat să se perfec
ționeze pe ei înșiși. S-au
înscris la cursurile serale
ale liceelor de specialitate,
ale școlilor de maiștri, la
politehnică, dar și la cursu
rile speciale organizate în
uzină, s-au ridicat... Așa au
crescut Constantin Pană,
șef de atelier in secția
punți, Teodor Budușan de
la forjă, tehnicianul Ion
Murzea, șeful cabinetului
tehnic al întreprinderii, in
ginerul Marin Erimia, șeful
secției punți... Sint multi.
Unii s-au șl pensionat :
Eroul Muncii Socialiste
Dionisie Man, inginerul Simion Prunariu, tatăl pri
mului nostru cosmonaut...
Alții, porniți tot din «ora
șul tinereții», au acum di
ferite munci de răspunde
re : lng. Silviu Bașca este
șeful inspectoratului jude
țean pentru controlul cali
tății produselor, ing. Mir
cea Bâlă este |director la
uzina «Rulmentul», Dumi
tru Calancea este primarul
municipiului Brașov...“.
„Am crescut în rindurile
U.T.C. și m-am maturizat
printre comuniștii din uzi
nă”. Multiplicați această afirmație cu numărul acelo
ra care pot spune același
lucru. Veți obține o impre
sionantă imagine a ceea ce
înseamnă noua condiție a
muncitorului în România
socialistă, muncitor căruia
i se oferă permanent mul
tiple posibilități de a se
perfecționa, ridica. Iar aceasta se datorează condi
țiilor create de partid pen
tru ca întregul nostru tine
ret, Întreaga populație a
țării să poată Învăța. Nu
numai noi, ci și statistica
confirmă că ne situăm
printre țările cu cel mal
Înalt grad de ocupare a
populației, iar ponderea
muncitorilor calificați in
totalul muncitorilor este de

Brașov, el Însuși absolvent
al școlii din «Poiana mese
riilor». Ne-a răspuns : „In
primul rînd devin construc
tori de nădejde ai autoca
mionului românesc, munci
tori cu solide cunoștințe
teoretice și practice, oa
meni care sînt capabili de
performante tehnice deose
bite. Vă dau numai un
exemplu : valoarea produc
ției noastre din acest an,
dacă ar fi s-o realizăm cu
productivitatea muncii din
1955, ar necesita peste
250 000 de oameni. La noi
nu lucrează însă decît vreo
20 000. Ce înseamnă asta ?
Că dispunem de o tehnică
de excepție, de mașini și de
utilaje pe care tot aici
le-am construit, prin autodotare. Și nu numai pen
tru noi, ci și pentru
«Dacia», «Tractorul», «Oltcit», pentru Sibiu și Satu
Mare... Construim acum a
IV-a generație de autoca
mioane, cu motoare de 360
CP șl cu punți de 13 tone,
iar autorii acestora nu sint
alții decît foștii absolvenți
din «orașul tinereții». Aco
lo și-au însușit noțiunile de
bază ale meseriei și, sub
îndrumarea organizației de
tineret, au Învățat să acti Mircea BUNEA
veze
ca
revoluționari.
Nicolae MOCANU
Acum 32 de ani, de-acolo
am pornit și eu șl mă min- (Continuare in pag. a IV-a)
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Sporirea producției
stă în forța colectivului
în perioada care a trecut din acest
an, Schela de producție petroliera
(Tejani a acumulat o restanță de
9 000 tone țiței. Un rezultat care, evi
dent, trebuie să constituie un serios
semnal de alarmă pentru consiliul
oamenilor muncii, pentru toți mun
citorii și specialiștii din această pu
ternică unitate a industriei noastre
extractive. Aceasta cu atît mai mult
cu cit și anul trecut unitatea nu și-a
îndeplinit integral planul de pro
ducție. Cum se explică această si
tuație, acest regres vizibil în activi
tatea schelei 7
De la bun început facem preci
zarea că directorul unității, ing. Au
rel Brașov, ne-a prezentat un pro
gram detaliat cu măsurile luate cu
mult timp în urmă pentru realiza
rea ritmică a planului de producție
din primele zile ale acestui an. Ast
fel, în cadrul pregătirilor pentru se
zonul rece, au fost îngropate conduc
tele de amestec și de transport, pen
tru a fi ferite de îngheț, s-au pro
tejat instalațiile de Ia suprafață, s-au
aplicat o serie de tratamente pentru
creșterea factorului final de recupe
rare, s-au construit și reparat dru
murile de acces la sonde. Concomi
tent s-au executat o serie de lucrări
pentru extinderea combustiei subte
rane, tocmai în scopul asigurării unor
debite mari la sonde.
Desigur, măsurile luate au fost
utile și bine venite. Totuși, restan
țele înregistrate demonstrează fără
putință de tăgadă că nu s-au solu
ționat corespunzător toate proble
mele de care depinde îndeplinirea in
bune condiții a planului la producția
de țiței. Nu s-au cunoscut aceste pro
bleme 7 Nu s-a știut ce măsuri să
«e ia ? Iată și opinia inginerului Eu
gen Cristescu, director adjunct cu
producția al schelei : „Nu putem spu
ne că ne-am făcut pe deplin dato
ria din moment ce rezultatele ne
contrazic. Calitatea lucrărilor efectua
te s-a situat cu mult sub cerințele
minime și, din această cauză, au sta
ționat zilnic între 30 și 80 de sonde.
Consecința: producția zilnică s-a di
minuat cu aproape 100 de tone. In
momentul de față avem circa 60 de
sonde care sînt în lucru sau aș
teaptă diverse operații, iar 55 de son
de sînt oprite pentru intervenții și
reparații capitale. Totodată, 100 de
sonde sînt oprite pentru efectuarea
programului tehnologic, iar 75 de son
de nu au probele de producție efec
tuate și așteaptă începerea procesului
de combustie subterană. Mai avem 15
sonde noi, cu pompele de adîncime
montate, dar la care nu s-au terminat
liniile de forță și unitățile de pom
pare, lucrări care trebuie efectuate
de Trustul energo-petrol Ploiești. In
acest caz și în altele, intervenția Departamentului-centrală al țițeiului și
gazelor naturale ar trebui să fie mai
operativă".
Fără îndoială, interlocutorul nostru

a făcut o adevărată „radiografie" a
unora din cauzele care au determi
nat nerealizarea planului în anul
1986 și în perioada care a trecut din
acest an. Surprinzătoare este însă
lipsa oricărei referiri la neajunsurile
din propria activitate. De ce, de
pildă, din cele 35 de formații de
intervenții, probe de producție și
reparații capitale, numai 9 și-au rea
lizat normele de muncă 7 Din ana
liza structurii timpului neproductiv
rezultă că ponderea cea mai mare o
au instalațiile defecte, pentru repa
rarea cărora anul trecut au fost ne
cesare aproape 10 mii de ore. ceea
ce a determinat diminuarea conside
rabilă a producției. Totodată, din
cele 55 de instalații de intervenție
I. C.-5. numai 28 sînt în stare bună
de funcționare, iar 27 — deci aproa
pe jumătate — sint fie în reparații
capitale, fie defecte, fie descomple-

La Schela de producție
petrolieră Clejani
tate. ceea ce este inadmisibil într-o
schelă de producție petrolieră.
Situația nu este mai bună nici în
ce privește punerea in funcțiune a
sondelor noi. Șeful brigăzii nr. 4 de
producție, ing. Marian Stoicea, de
exemplu, ne spunea că în momentul
de față 10 sonde noi așteaptă probe
de producție, iar alte 30 de sonde
așteaptă executarea unor lucrări di
verse. Iată, așadar, că numai într-o
singură brigadă sînt 40 de sonde
care ar putea să producă dacă...
Dacă toate formațiile de intervenție
și-ar realiza integral normele de
muncă, dacă ar exista pompe cu
cilindru lung, dacă nu ar fi mari
întîrzieri în lucrările de amenajare
a parcurilor și, ceea ce este mult
mai serios și trebuie luat în discu
ție, dacă nu s-ar înregistra un nu
măr neobișnuit de mare de absențe
nemotivate. Anul trecut, numai în
această brigadă s-au consemnat pes
te 6 000 ore-om absențe nemotivate,
iar practica continuă șl în pre
zent. In brigada nr. 2 de producție,
după cum ne spunea chiar ing.
Adrian Gheorghiu, șeful brigăzii,
sînt 9 sonde care așteaptă efectuarea
unor lucrări de intervenții. Motivul 7
Printre altele și faptul că 8 forma
ții de intervenții nu își realizează
integral normele de muncă din cau
za absentelor nemotivate.
Sondele noi și cele care așteaptă
Intervenții, puse mai operativ în
producție, ar asigura realizarea și
chiar depășirea sarcinilor de plan.
Acest lucru este cunoscut de condu
cerea schelei, se întîrzie însă în mod
nejustificat luarea măsurilor necesa

re pentru reintrarea activității de
producție pc făgașul normal. In mai
multe rinduri. consiliul oamenilor
muncii a analizat situația sondelor
oprite sau întirzierile înregistrate în
punerea in funcțiune a celor noi. au
fost elaborate programe și grafice
pentru unele lucrări speciale, dar
nu s-a acționat cu perseverență
pentru aplicarea măsurilor stabilite.
Or. numai cu vorbe, neînsoțite de
fapte, planul de producție nu va pu
tea fi îndeplinit.
Se știe că intr-o schelă petrolieră,
ca în orice unitate economică de alt
fel. absenta de la lucru este un fapt
deosebit de grav. Din această cauză
nu se pot executa toate lucrările
necesare, sondele se opresc, produc
ția scade și se diminuează și ciștigurile oamenilor, nu numai ale celor
care absentează, ci ale tuturor mem
brilor echipei sau brigăzii. Numărul
mare al absențelor nemotivate înre
gistrate anul trecut explică în cea
mai mare parte nerealizarea sarcini
lor de plan, slaba productivitate a
muncii. Situația este cunoscută de
conducerea schelei, dar nu s-au luat
la timp măsurile necesare pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, iar
neajunsurile manifestate anul trecut
iată că se repetă și in acest an.
Comitetul de partid, consiliul oa
menilor muncii s-au mai confruntat
cu asemenea probleme și în urmă
cu doi ani. Atunci, comuniștii, toți
oamenii muncii cărora nu le erau
indiferente rezultatele în producție,
au declanșat o veritabilă ofensivă
împotriva celor care absentau de la
muncă. S-au luat măsuri ferme ab
solut necesare pentru întărirea ordi
nii și disciplinei. Aceasta s-a do
vedit salutar. Producția de ți
ței a crescut, astfel că In scurt
timp a fost recuperată o restan
tă de 16 mii tone de țiței și s-a
reușit ca pină la încheierea anului
să se realizeze o producție supli
mentară de 4 000 tone țiței. O expe
riență care a dovedit cit de impor
tante sînt ordinea și disciplina, ce
implicații pot avea fenomenele de
indisciplină asupra realizării sarcini
lor de plan.
Recent, la adunarea generală a
oamenilor muncii din schelă s-a de
clarat din nou o luptă hotărîtă îm
potriva indisciplinei, a absentelor de
la muncă. Este hotărîrea > fermă a
oamenilor muncii din schelă de a
acționa cu fermitate pentru recupe
rarea restanțelor și îndeplinirea în
cit mai bune condiții a planului de
producție. Motiv pentru care vom
reveni la Schela de producție petro
lieră din Clejani pentru a vedea cum
se înfăptuiesc măsurile stabilite,
cum s-a trecut de la vorbe la fapte.

Petre CRISTEA

VASLUI : Consumuri
reduse de materiale
și energie
Colectivele de oameni al mun
cii din unitățile industriale ale
județului Vaslui acționează sus
ținut pentru realizarea producți
ei planificate in condițiile înca
drării stricte în normele de con
sum materiale și energetice, ale
reducerii cheltuielilor de pro
ducție. Prin măsurile tehnice și
organizatorice întreprinse. în
unitățile constructoare de ma
șini, mecanică fină și rulmenți
din județ consumurile normate
au fost diminuate fată de ace
eași perioadă a lui 1986. cit și
față de plan. Astfel, s-au eco
nomisit peste 300 tone laminate
finite pline din oțel. 125 tone
combustibil convențional și 997
MWh energie electrică. Rezul
tate bune in această importantă
acțiune, cu efecte directe asu
pra eficienței economice, au
obținut întreprinderile „Meca
nica" din Vaslui, de rulmenți
din Bîrlad, fabrica de utilaj
complex Huși (Petru Necula).

Aspect din camera de comandă de
la termocentrala Paroșeni
Foto : S. Cristian

METODELE MODERNE DE CONTROL
-GRABNIC GENERALIZATE!
tn numărul de ieri al ziarului
„Scinteia" ne-am referit la trăsătu
rile specifice controlului de calitate,
in accepția sa modernă, la obliga
țiile și răspunderile ce revin oameni
lor muncii in asigurarea unui ase
menea control.
Desigur, in condițiile în care, în
ultimii ani, a crescut in mod specta
culos precizia tehnologică a procese
lor de producție și complexitatea
produselor realizate, efectuarea unui
control de calitate riguros, obiectiv,
eficient constituie o cerință esenția
lă pentru asigurarea unei înalte
competitivități a produselor româ
nești. Iată de ce este important ca
pretutindeni în economie, concomi
tent cu întărirea răspunderii tutu
ror factorilor angajați in efectuarea
controlului de calitate, să se acorde
o atenție deosebită promovării me
todelor moderne de control, prin
folosirea corespunzătoare a mijloa
celor specifice, realizate pe baza
tehnicii de virf. întărirea controlului
de calitate pe toate fazele proceselor
de fabricație, cerință esențială in
contextul unul rafinament tehnolo
gic tot mai avansat, este de necon
ceput fără promovarea unor aseme
nea metode. De aceea, Inspectoratul
de Stat pentru Controlul Calității
Produselor a elaborat nu de mult noi
Instrucțiuni generale de control,
pentru promovarea metodelor mo
derne de control, extinderea și ge
neralizarea controlului mecanizat,
automatizat și robotizat. Aceste in
strucțiuni menite să creeze un cadru
metodologic adecvat actualelor ce
rințe ale economiei, în vederea
aplicării prevederilor din Legea ca
lității produselor, stabilesc cu cla
ritate modul in care trebuie să
se desfășoare în unitățile eco
nomice activitatea de asigurare
și control al calității. Totodată, aces
tea stabilesc cadrul organizatoric al
activității compartimentelor de con
trol tehnic de calitate din unitățile
economice, pe linia asigurării și
controlului calității produselor — for
mă superioară față de controlul cla
sic (inspecția). în care aceste com
partimente aveau numai rolul de
control al calității produselor finite.
în cadrul activității de control se
vor distinge trei elemente, respectiv
CE se controlează, CUM se contro
lează și CU CE se controlează.

Ce se controlează ? Indl"
ferent de natura produsului (mate
rie primă, materiale, repere, subansamble, produse finite simple sau
complexe), de ramura industrială
care îl produce (industria chimică,
alimentară, metalurgică etc.), pen
tru unitatea producătoare, produsul
respectiv reprezintă un „produs
finit".
în aceste condiții, controlul produ
selor va cuprinde, mai întîi, contro
lul omologării, al documentației co
merciale, al documentației tehnice,
al materiilor prime, materialelor,
reperelor și subansamblelor. Ur
mează controlul la secțiile de bază
prelucrătoare specifice produsului,
controlul parametrilor proceselor
tehnologice pe faze (laminare, ștanțare, galvanizare etc.), controlul ca
racteristicilor calitative (duritate.

dimensiuni, compoziție etc.), con
form tehnologiilor de control speci
fice procesului de fabricație al fie
cărui produs in parte. în continua
re, se trece Ia controlul fazelor
finale de montaj-asamblare-condiționare, preambalare și apoi la
controlul final, executat conform
standardului de stat, de ramură,
de întreprindere sau caietului de
sarcini al produsului respectiv. Cu
aceasta, controlul nu s-a înche
iat insă. El continuă, bunăoară,
în cazul produselor de folosință în
delungată, cu verificarea experi
mentală a fiabilității și, în cazul
celor destinate funcționării în medii
climatice speciale, cu controlul climatizării. Iar în cazul tuturor pro
duselor, cu controlul aspectual, al
marcajului lor, al ambalajului, al
documentației tehnico-comerciale de
însoțire, cu controlul depozitării, al
expedierii șl cu controlul comportă

să controleze operația anterioară și
numai dacă această operație a fost
efectuată corect să execute operația'
lui. După efectuarea operației pro
prii, executantul își face autocon
trolul. Iar dacă nu a efectuat sau a
executat incorect controlul operației
anterioare, el își asumă răspunderea
și pentru greșelile efectuate de
muncitorul de la operația anterioară.
Un accent deosebit se pune pe
CONTROLUL VOLANT, efectuat
la procesele de fabricație manuale
sau automate și care are ca scop,
în principal, urmărirea respectării
tehnologiilor, existînd posibilitatea
să fie oprită operația sau utilajul
atunci cind nu sint realizați para
metrii prevăzuți în documentație.
La operațiile executate pe mașini
automate, controlorii de calitate volanți vor efectua controlul statistic
pe flux de fabricație. In cazul în
care reperele nu se încadrează în

CALITATE numai produse I©
de cea mai bună 1 CALITATE
rii la beneficiar, adică al fiabilității
în exploatare.

Cum se controlează ? In‘
strucțiunile cuprind importante pre
cizări privitoare la metodele de
control. Pe prim plan se situează
AUTOCbNTROLUL, a cărui obliga
tivitate este prevăzută și în Legea
calității produselor, dar pe care se
accentuează acum și mai mult. în
acest sens, ministerele, centralele
industriale și întreprinderile sînt
obligate să prevadă in fișele tehnice
operația de autocontrol, după fiecare
fază, după fiecare operație a proce
sului de fabricație, precum și norma
rea acestuia, in cadrul normei de
timp stabilite pentru faza, operația
sau produsul respectiv.
Pentru aducerea la îndeplinire a
acestei măsuri, fiecare întreprindere
a avut și are ca sarcină stabili
rea unui program etapizat care
să permită completarea fișelor teh
nologice cu operația de auto
control, timpul necesar efectuării
acesteia, precum și tehnologiile
de control adecvate, in cazul opera
țiilor complexe, dispozitivele, veri
ficatoarele, mijloacele de măsură,
standurile de probă etc., precum și
modul de utilizare a acestora, inter
pretarea rezultatelor și luarea de
ciziilor.
Autocontrolul se poate aplica In
orice proces de fabricație, la orice
produs sau serviciu, de Ia cel mai
simplu reper și pînă Ia cel mai
complex produs. Firește că autocon
trolul nu exclude controlul efectuat
de organele specializate ; prin el
crește însă răspunderea executanților în asigurarea calității produ
selor.
CONTROLUL ÎN LANȚ este
foarte indicat la lucrul pe bandă. El
presupune ca fiecare executant, îna
inte de a-și face propria operație,

parametrii prevăzuți, se oprește uti
lajul, se aplică reglajele și corec
țiile necesare. Abia apoi se continuă
procesul, eliminindu-se astfel posi
bilitatea fabricării unor rebuturi.
De fapt, și „fișa de control săptămînală" — existentă la fiecare loc
de muncă și completată de contro
lorii volanți — are drept scop tot
posibilitatea luării unor_ măsuri
corective, de natură să împiedice
repetarea unor deficiențe Ia urmă
toarele loturi de produse. Controlul
volant, fie că vizează procese auto
matizate sau neautomatizate, este
eficient numai dacă în secțiile res
pective se aplică autocontrolul sau
controlul în lanț.
CONTROLUL LA PUNCTE FIXE,
stabilite de personalul C.T.C., îm
preună cu tehnologi din întreprin
dere, constituie o altă metodă de
control. Este vorba de puncte din
fluxurile de fabricație unde se
controlează, inclusiv prin control
statistic de recepție, reperele, subansamblele sau operațiile, tn funcție
de importanța acestora în continuita
tea procesului de fabricație, în spe
cial pentru acei parametri care nu
mai pot fi verificați la controlul fi
nal sau care au o Însemnătate de
osebită In asigurarea performanțelor
produsului finit.
La puncte fixe, pentru stabilirea
nivelului calitativ al fabricației se
poate aplica și așa-numita metodă a
„DEMERITELOR". Ea constituie un
bun instrument pentru conducătorii
locurilor de producție în depistarea
principalelor defecte, respectiv sta
bilirea de măsuri corective.
Urmează CONTROLUL FINAL,
în funcție de importanța produsu
lui, de cantitatea fabricată (unicate,
serie mică, serie mijlocie, mare sau
foarte mare), acest control se va
face fie bucată cu bucată, fie pe
baze
statistico-matematice
sau,
dacă este prevăzut in contracte ori

în tehnologia de control, prin me
toda demeritclor. în orice caz. con
trolul prin sondaj empiric, metodă
nefundamentată științific, trebuie
eliminată. înlocuirea formelor în
vechite. neștiințifice de control
constituie o necesitate stringentă. într-adevăr, asemenea forme de con
trol sint extrem de dăunătoare com
petitivității produselor fabricate,
deoarece prezintă riscul de accepta
re a unor loturi cu produse defecte.
Ba mai mult, în cazul controlului
prin sondaj empiric, în care verifi
carea se face prin extragerea unui
eșantion de produse fixat arbitrar,
fără a se ține seama de mărimea lo
tului, există posibilitatea ca toate
loturile livrate să conțină produse
cu defecte, deși mostra prelevată a
prezentat ZERO DEFECTE.

Care sint avantajele con
trolului statistico-matematlC ? ^tntre metodele moderne de
control menite să Înlocuiască son
dajul empiric, se recomandă con
trolul statistico-matematic. Deși tot
o metodă de verificare efectuată
pe un eșantion extras dintr-un lot,
pe baza rezultatului dîndu-se decizia
de acceptare sau de respingere a acestuia, controlul statistico-matema
tic se aplică insă numai după ce s-a
efectuat un studiu prealabil asupra
stabilității procesului de fabricație,
asupra importanței produsului și a
caracteristicilor acestuia. Riscul de
acceptare a unor loturi de produse
de calitate nesatisfăcătoare este, in
cazul acestei metode moderne de
control, de circa 40 de ori mai re
dus decit la controlul prin sondaj
empiric. Calculele statistico-mate
matice care au stat la baza elabo
rării acestui procedeu modern s-au
axat pe limitarea la maximum a po
sibilității de a se respinge loturi
bune de produse sau de a se accep
ta loturi necorespunzătoare. Contro
lul calității prin eșantionare statistico-matematică se pretează la pro
ducția de serie, indiferent de na
tura produsului finit. Așadar, la fel
de bine la rulmenți, pistoane, arcuri,
supape, conserve, alte produse ali
mentare, ciorapi, televizoare, becuri,
hîrtie, nasturi, produse chimice, ce
reale, minereuri, cărbune etc. Tot
odată, acest control se pretează și la
verificarea unor parametri tehnici
in fluxul proceselor industriale, in
vederea menținerii sub control a
temperaturilor, presiunilor, debite
lor etc. Citeva din avantajele aces
tei metode moderne ? Ea necesită
puțin personal și o durată scurtă de
timp pentru luarea deciziilor, deter
mină măsuri operative de reglaj și
corecție. Foarte important este, că
scad erorile de verificare, se reduc
rebuturile și respingerile de produse,
ceea ce conduce la însemnate eco
nomii.
Intr-un viitor articol ne vom referi
la alte metode și mijloace moderne
de efectuare a controlului de ca
litate.

Ioana DABU
V. ANTONESCU

Campania agricolă de primăvară

- temeinic pregătită !
Ce face griul 7 Pentru a doua ju
mătate a Junii martie, răspunsul to
varășului Radu Becleanu, directorul
Direcției agricole a județului Brăila,
pare nepotrivit : „Iernează. îl aju
tăm cu îngrășăminte să intre cit mai
viguros în primăvară. Cit privește
insămințările, sintem gata de lucru
în orice moment". Calendaristic s-a
intrat in anotimpul insămințărilor.
Cum s-au pregătit agricultorii brăileni pentru apropiata campanie care
se anunță deosebit de „strinsă", avind in vedere timpul înaintat 7
i
Mecanizarea — gata
de campanie de la „a la i"
...minus 100 de tractoare
Ce spune ochiul exigent al spe
cialistului agronom despre calitatea
reparațiilor 7 Privită din acest punct
de vedere, după cum au afirmat și
ne-au arătat specialiștii cu care am
discutat, semănătorile, celelalte uti
laje ce vor fi folosite,în primăvară
răspund cerințelor. Notăm opinia to
varășului Viorel Popescu, inginerulșef al C.A.P. Tudor Vladimirescu, cu
valoare de generalizare : „Cu utila
jele nu mai avem de lucru. Ce era de
reparat s-a făcut în ateliere. Toate
mașinile au fost probate în prezența
mea și a șefilor de ferme, am făcut
observații și nu am acceptat să fie
aduse în secție pînă nu au fost bine
puse la punct".
O „radiografie" a modului în care
se prezintă în preajma campaniei
cele șapte secții de mecanizare din
cadrul consiliului agroindustrial Romanu -demonstrează răspunderea cu
care mecanicii, mecanizatorii și spe
cialiștii de aici au pregătit fiecare
Utilaj, urmărind, pe lîngă buna func
ționare a acestora, reducerea la mi
nimum a consumului de combustibil.
Același lucru s-a avut in vedere și la
organizarea campaniei. Cum s-a ac
ționat practic in acest scop 7 — il
întrebăm pe directorul S.M.A. Romanu. inginerul Giorge Caraman.
— Prin toate mijloacele. Economi
sirea fiecărei picături de motorină
este constantă în preocupările noas
tre. Anul trecut cu o sută litri de
motorină am executat lucrări în va
loare de 2 624 lei, cu 515 lei mai mult
decît era planificat. în această pri
măvară ne-am propus să ridicăm și
mai mult valoarea lucrărilor executa
te cu aceeași cantitate de motorină.
La nivelul la care am ajuns, econo
misirea fiecărei picături de motori
nă se face greu, dar dacă te străduieștl se face. In ce privește calita
tea reparațiilor, rețineți că nici un
tractor nu părăsește standul de pro
bă dacă pompa de injecție, „inima
motorului", nu răspunde bine la tes
tări. în ce privește colaborarea noas
tră cu C.A.P.-urile, ca să spun mai
plastic, am dus un adevărat „război"
pînă cind s-au lămurit lucrurile c$
exploatarea tractoarelor trebuie să se
facă la puterea motorului. In esență,
urmărim realizarea unui randament
de 90 la sută din puterea tractoare
lor. Interesul este comun. Scade con
sumul de carburanți, se reduce nu
mărul de treceri pe același teren, eli
minindu-se influența negativă asu
pra structurii solului, se degrevează
un mare număr de tractoare, lucru
foarte important, mai ales în perioa
dele de virf ca aceea care va urma.
Notăm și alte măsuri luate In același
scop — stabilirea corespunzătoare a
locurilor unde vor fi așezate tabere
le la cîmp, transportul combustibi
lului cu atelajele ș.a.

In sfîrșit, să ne referim și la o ex
cepție. Peste o sută de traotoare de
mare capacitate cu care se pot pre
găti intr-o zi cel puțin 4 000 de hec
tare nu pot fi reparate din cauza lip
sei unor piese de schimb. Cine ișl
asumă răspunderea că aceste utilaje
vor lipsi de la „apelul" campaniei?
In solarii fără folie nu se pot
produce răsaduri I
Serele și solarille sint locurile unde
se desfășoară la această oră o activi
tate intensă. Sera asociației legumi
cole Tichilești, una din „fabricile de
răsaduri", urmează să producă peste
10 milioane de fire. In fiecare zi
300 de grădinari repică răsaduri de
varză, conopidă, tomate pentru plan
tat in cîmp. Notăm că lucrările sint
în grafic. „Ne-am pregătit și o re
zervă pentru culturile intercalate ce
se vor realiza in acest an pe 870 de
hectare", ne spune tovarășul Petre
Șeicărescu, șeful fermei nr. 1. Ră
sadurile frumoase, bine dezvoltate au

Raid-anchetă
in unități agricole
din județul Brăila
trecut cu bine prin iarnă. Menționăm
că este primul an în care, datorită
corectării concentrației mari de sare
din sol cu amendamente și adminis
trării masive de îngrășăminte natu
rale, capacitatea productivă a solului
a crescut, iar planul de răsaduri este
realizat integral.
Aceasta este însă numai o mică
parte a activității de producere a ră
sadurilor, care in județul Brăila se
ridică la peste 350 de milioane de
fire. După cum ne spune inginerulșef al trustului horticol, Alexandru
Bordeianu, la 19 martie, dată la
care acțiunea trebuia încheiată, însămînțările în vederea producerii
răsadurilor pentru culturile de cîmp
erau mult rămase în urmă. „Cauza
o constituie faptul că nu ni s-a li
vrat la timp și în întregime cantita
tea de folie prevăzută pentru acope
rirea solariilor, unde urmează să se
producă răsadurile".
Lucrările de sezon — in ritm
susținut
Pentru unele lucrări, prelungirea
Iernii a avut totuși un efect pozitiv.
Au fost transportate în cîmp, folosindu-se toate mijloacele — remorci
și mai ales căruțe — peste 300 de mii
de tone îngrășăminte naturale, 70 la
sută din cantitatea programată pe
primul trimestru. Acțiunea continuă
în momentul de față cu mare inten
sitate, în taftte unitățile, urmărindu-se ca pînă la începerea campa
niei programul să fie realizat inte
gral. S-a trecut și la fertilizarea cu
îngrășăminte chimice a culturilor de
toamnă. Au încheiat această acțiune
cooperativele agricole Cazasu, Valea
Cînepii, însurăței, Jirlău, Bordei Ver
de, Chiscani, Scintela, Ciocile și în
treprinderile agricole de stat Rimnlcelu, Siliștea, Stăncuța și Dunărea.
Pe măsură ce vor sosi noi cantități
de îngrășăminte chimice, acțiunea va
continua cu prioritate pe solele unde
starea culturilor o cere.

Practic, la această oră, problem*
semințelor pentru insămințările da
primăvară este rezolvată oantitativ
și în structura corespunzătoare stabi
lită prin plan. „Se află acum în uni
tăți — ne spunea inginera Ana Răduță, director adjunct cu producția
vegetală la direcția agricolă — în
totalitate sâmința de gnu și lucernă.
Sămința de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui se tratează centralizat,
urmind să fie distribuită o dată cu
porumbul unităților agricole. A in
tervenit nou in acest an introducerea
în cultură a unor hibrizi de mare
productivitate produși și încercați în
județ care au dat cele mai bune re
zultate in loturile experimentale".
Este mult de reparat
pentru că a fost puțină grijă
la exploatare
în acest an, județul Brăila va ave*
peste 80 la sută din suprafață amena
jată pentru irigații, ceea ce și expli
că volumul mare de lucrări ce se
efectuează în această perioadă. Atît
stațiile de pompare, cit și rețeaua de
canale nu ridică probleme deosebite,
întrucit mai ales la revizuirea electropompelor s-a lucrat din plin toată
iarna. Pentru încheierea în cel mai
scurt timp a reparării echipamente
lor de irigații, această activitate a
fost organizată atît în cele 13 centre
specializate din cadrul sistemelor de
irigații, cit și în unitățile agricole
care sînt dotate cu aparatură adecva
tă acestui scop.
Notînd că lucrările de reparații sint
avansate, nu putem scăpa din vedere
cantitatea mare de echipamente pro
gramate să fie reparate (107 mii
conducte și 128 de mii de aspersoare
— 50 și, respectiv. 14 la sută din cele
aflate In dotare) din cauză că au fost
degradate, în mare parte ca urmare
a exploatării și întreținerii necores
punzătoare. Tot din această cauză
— aflăm de la tovarășul Virgil Cur
că, director în întreprinderea de
execuție și exploatare a lucrărilor
de îmbunătățiri funciare Brăila — anul trecut au fost deteriorați 1147 hidranțl in sistemele de irigații Dudești, Spiru Haret, Movila Miresil,
Ianca și Insula Mare a Brăilei. Stă
ruim asupra acestei situații pentru
că, pînă la această dată, au fost re
parați mai puțin de o treime din
numărul hidranților, lucrare ce va fi
îngreunată o dată cu începerea lu
crărilor.
Lipsa de grijă pentru aceste bu
nuri, realizate cu mare efort, cu con
sumuri mari de materiale și ener
gie, a mai făcut obiectul unor inter
venții In ziarul nostru. Arătam că această situație s-ar putea evita foar
te simplu dacă șefii de fermă și me
canizatorii ar manifesta grija cuveni
tă pentru menținerea' în funcțiune a
acestor instalații. Tn ordinele de lu
cru ale mecanizatorilor, care trebuie
să se Întocmească pentru fiecare lu
crare agricolă, pe' lîngă sola unde ăe
acționează și datele privind norma de
sămînță, distanța între rînduri, adincimea etc., ar putea să se specifice
și existența hidranților, cu precizarea
ca aceștia să rămînă intacțl In mod
obligatoriu după Încheierea arăturii,
semănatului sau recoltării. Ar spori
în acest fel răspunderea mecanizato
rilor și șefilor de ferme.

Lucian CIUBOTARU
Candiano PR1CEPUTU
corespondentul „Scînteii"

APUCAREA CORECTA A EEHNOIOGIIIOR
- imiiorlantâ rezervă de sporire a producției agricole
Acum, tn pragul campaniei de insămințări, revede
rea modului în care au (ost aplicate anul trecut teh
nologiile pentru diferite culturi și adoptarea măsuri
lor necesare pentru ca in zilele următoare, cind începe
semănatul, să se respecte întru totul regulile agro

tehnice specifice fiecărei culturi au o importanță deo
sebită pentru nivelul recoltei din acest an. In legătură
cu aceasta, vom publica articole care vor înfățișa
experiența unităților care au obținut cele mai bune
rezultate la diferite culturi.

0 experiență încurajatoare în cultivarea soiei
Do ziua recoltei, oare in 1986 a
avut loc la Slatina, colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprinderea
agricolă de stat Studina a avut înal
ta cinste de a i se fi înminat personal
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu
prestigiosul titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare" pentru obținerea a
8 180 kg grîu în medie la hectar, pe
toate cele peste 800 hectare aflate în
cultură. Unitatea noastră a obținut
rezultate bune și la alte culturi — țn
medie la hectar 8 260 kg la orz, 24
tone știuleți la porumb, recolte bo
gate de floarea-soarelui, de tomate
și căpșuni, iar în sectorul zootehnic
producția medie de lapte s-a apro
piat de 5 200 litri.
Dar nu la aceste producții bune
doresc să mă refer, ci la o cultură
considerată îndeobște dificilă și cu
recolte adesea inferioare eforturilor
întreprinse. Este vorba de soia. Asu
pra valorii economice a acestei
plante nu este cazul să insist. La noi
producția de soia a crescut trep
tat, însă rezultate de vîrf au fost
obținute de abia în ultimii cițiva ani,
cind în județul
nostru au fost
elaborate programe speciale, des
tinate înfăptuirii obiectivelor noii
revoluții agrare. în 1985, de exemplu,
am realizat 2 796 kg soia la hectar,
deși, după cum se știe, condițiile cli
matice au fost vitrege. Așa după
cum s-a procedat de fiecare dată,
am perfecționat mereu, pînă la de
talii de mare finețe, tehnologia, ast
fel că în anul următor — 1986 — am
depășit bariera celor 3 000 kg, realizind 3 055 kg în medie pe toată su
prafața de 200 hectare cultivate. Men
ționez că la culturile de profil, prin
tre care și soia, unitatea noastră este
profilată de mulți ani pentru produ
cerea de material semincer, care de
ține, de la an la an, între 80 și 90
la sută din ponderea producției.
în ce privește tehnologia utilizată
la soia în anul agricol 1986, ea nu
diferă de cea elaborată și verificată
la noi de cițiva ani, decît prin citeva
chestiuni de nuanță. Puțin preten
țioasă la planta premergătoare, tn
asolament. realizată pe sole mici și
urmărită cu consecvență, am avut
grijă să nu fie cultivată după floa
rea-soarelui și leguminoase, datori
tă bolilor comune, cit și în acele
sole in care au fost administrate er-

bicide trialgine. Totodată, am evitat
cultivarea sa pe terenuri acide.
Soia se cultivă foarte ușor și bine
dacă sint respectate cu mare stric
tețe citeva verigi — „secrete" ale
culturii. Una dintre acestea o con
stituie faptul că terenul trebuie pre
gătit precum stratul de grădină. Nu
mai așa se realizează o răsărire uni
formă, explozivă, facilitind toate lu
crările ulterioare, pină la recoltare.
Această mărunțire de mare finețe și
uniformitate se realizează din toam
nă prin nivelarea terenului printr-o
discuire cu lama nivelatoare. De
sigur, poate fi realizată și prlmă-

La I.A.S. Studina,
județul Olt
vara, însă noi urmărim ca lucrările
din acest anotimp să fie cit mai pu
ține pentru evitarea pierderilor de
apă din sol. Arătura adîncă este
efectuată la 25—30 cm cu plug in
agregat cu grapa stelată. Erbicidarea
am făcut-o cu 4 kg treflan,. plus 0,3
kg sencor incorporate prin treceri cu
discul în agregat cu grapa stelată,
înainte de semănat. Am urmărit ca
erbicidarea să fie realizată cu cea
mai mare conștiinciozitate, lucrătorii
nepărăsind nici o clipă agregatele.
Am avut în vedere ca momentul
începerii semănatului să coincidă cu
realizarea in sol a 7—8' C și cind
vremea este în mod evident în curs
de încălzire, ceea ce a coincis cu 16
aprilie. Cu 2—4 ore înainte de se
mănat, am tratat sămința cu nitragin.
Pentru a obține sămînță cu Indici
calitativ superiori și o producție
mare acordăm o importanță deose
bită densității. Am asigurat 500—550
boabe germinabile la mp, pentru a
realiza la recoltare 400—450 mii
plante la hectar. Am cultivat soiu
rile hodgson și amsoy pe suprafețe
egale.
Pentru combaterea In totalitate a
buruienilor din cultură am semănat
la 45 cm între rînduri, această schemă
fiind cea mai bună pentru folosirea

spațiului nutritiv în cultura seminceră de soia, cit și pentru lucrările
de combatere în totalitate a buruie
nilor. Uniformitatea incorporării in
sol a semințelor la 3—4 cm adînci
me, avînd în vedere puterea redusă
de străbatere la răsărire, a fost ur
mărită îndeaproape de specialiști.
Am aplicat o udare de răsărire,
iar celelalte irigații le-am început
înainte de înflorire și le-am conti
nuat la intervale de 10—14 zile, cu
cite 500—700 mc de apă la hectar,
pină la sfîrșitul lunii august. Am
realizat fertilizări faziale, în perioa
dele I și a Il-a de vegetație, cu can
tități de azot variabile de la solă la
solă, în funcție de numărul nodozităților de plantă.
Se înțelege că recoltarea, ca ultimă
lucrare, S-a realizat cu combine bine
etanșate și cu masa perfect dreaptă,
cind umiditatea boabelor a ajuns la
15 la sută. Evitarea pierderilor a
fost favorizată și de uniformitatea
culturii, cit și de densitatea optimă
care au determinat creșterea egală a
plantelor și nu le-a permis să rami
fice, iar punctul de inserție a prime
lor păstăi s-a aflat deasupra masei
de tăiere a combinelor.
Cu deosebire din 1985, cind am
fost nominalizați ca unitate etalon a
departamentului agriculturii de stat,
in preocupările noastre, alături de
producție, am inclus tot mai mult
activitatea de cercetare științifică.
Avem în vedere nu cercetarea fun
damentală, ci încercarea de tehno
logii și probarea de soluri sau hi
brizi pe loturi demonstrative. Din
1986 am extins suprafața loturilor
experimentale la peste 60 de hec
tare, pentru toate culturile, iar în
ce privește soia sînt urmărite 6 so
iuri. Toate aceste încercări vizează
punerea la punct a celor mai adec
vate tehnologii pentru obținerea de
producții maxime. între timp, reali
zăm și dotarea unui laborator de
cercetare cu toate cele necesare
pentru diferite determinări pe fluxul
de vegetație, ceea ce ne va fi de
mare folos în activitatea noastră
practică.

Ing. Doru RADULESCU
directorul I.A.S, Studina,
județul Olt
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întregul popor își exprimă deplina satisfacție și vibranta aprobare față de
rezultatele rodnice ale vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușeseu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușeseu, in țări din Asia
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
împreună cu Întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii
din Capitală au urmărit cu sen
timente de legitimă mindrie pa
triotică și deosebită satisfacție
noul itinerar de pace, prietenie și
cooperare pe care dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușeseu, l-ați Întreprins,
Împreună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușeseu, in țări ale Asiei,
strălucită
manifestare a voinței
României socialiste, a politicii sale
externe dinamice, profund construc
tive, de largă conlucrare pentru so
luționarea marilor probleme cu care
se confruntă astăzi omenirea, pen
tru instaurarea unui climat de în
credere și securitate Intre state — se
arată în telegrama COMITETULUI
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.
Este pentru noi un fericit prilej să
dăm glas profundului omagiu pen
tru modul strălucit in care promo
vați politica științifică a partidului
și statului nostru în domeniul rela
țiilor internaționale, pentru contri
buția dumneavoastră inestimabilă la
triumful principiilor menite să asi
gure, prin colaborarea activă a tu
turor popoarelor, edificarea unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră. Exprimîndu-ne satisfacția și
mîndria pentru valoroasele rezultate
ale vizitei, vă încredințăm că Orga
nizația de partid a Capitalei, oamenii
muncii din București vor face totul
pentru materializarea Înțelegerilor și
acordurilor convenite, sporindu-ne,
totodată, eforturile pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor istorice
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, cu convingerea nestrămutată
că aceasta este calea sigură a feri
cirii și bunăstării poporului, a ridi
cării patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. se arată:
Primirile sărbătorești, emoționantele
manifestări de caldă prețuire cu care
•ti fost intîmpinat pe tot parcursul
vizitei se constituie în vibrante și
incontestabile mărturii ale înaltei
stime și considerații de care vă
bucurați pretutindeni Ih lume, pen
tru activitatea neobosită și acțiunile
pe care le întreprindeți in mod sus
ținut în vederea creării unei lumi
noi, a cooperării și păcii. Sintem
nespus de mîndrl de această nouă
și demnă solie de pace pe care ați
dus-o în numele bravului nostru po
por șl dăm o înaltă apreciere con
vorbirilor fructuoase, documentelor,
acordurilor și Înțelegerilor încheiate.
Profund atașați politicii partidului,
gata oriclnd să traducem neabătut
in viață orientările și sarcinile pe
care ni le trasați, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Arad
acționăm în aceste zile cu hotărîrea
fermă de a ne realiza exemplar sar
cinile ce ne revin in industrie și in
domeniul investițiilor, pregătim te
meinic campania agricolă de pri
măvară și vom face totul ca și în
acest an să dăm țării recolte bogate,
pe măsura obiectivelor și cerințelor
noii revoluții agrare.

Cu vie satisfacție — se arată în
telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI
COMUNIST — întregul tineret al
patriei a urmărit noile dialoguri la
cel mai înalt nivel, rezultatele re
marcabile obținute cu prilejul vizi
telor efectuate in țări ale Asiei, care
se vor înscrie ca momente de refe
rință în cronica relațiilor de priete
nie dintre poporul nostru și po
poarele țărilor respective, deschizînd
noi și ample perspective cooperării
reciproc avantajoase. Atmosfera săr
bătorească pe întreg parcursul vi
zitei, primirea deosebit de călduroa
să și entuziastă făcută distinșilor
mesageri ai poporului român, sen
timentele de aleasă stimă și prețuire
cu care a fost înconjurată perma
nent înalta solie a României socia
liste pe pămîntul Asiei au con
stituit o mărturie elocventă a puter
nicului prestigiu de care se bucură
astăzi pretutindeni în lume țara
noastră, politica sa externă, princi
pială, consecventă și profund uma
nistă, al cărei promotor neobosit și
strălucit vizionar sînteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușeseu. Este pentru
tînăra generație a patriei un nou pri
lej pentru a reafirma, cu întreaga
noastră ființă, adeziunea deplină la
politica internă și externă promovată
de partidul și statul nostru, pentru
a exprima recunoștința adîncă față
de dumneavoastră pentru contribuția
strălucită pe care o aduceți cu clar
viziune politică și dăruire exemplară
la soluționarea marilor probleme ale
lumii contemporane, la înfăptuirea

Dind glas celor mai profunde sen
timente ale tuturor celor ce trăiesc
și muncesc pe aceste Înfloritoare
meleaguri — se spune In telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎM
BOVIȚA AL P.C.R. — exprimăm re
cunoștința fierbinte pentru excep
ționala contribuție pe care dumnea
voastră — cel mai iubit fiu al po
porului nostru, strălucit militant re
voluționar, proeminentă personalita
te a lumii contemporane — prin ini-

Permiteți-ne să folosim acest pri
lej — se arată In telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN HARGHITA
AL P.C.R. — pentru a da o înaltă
apreciere prodigioasei dumneavoastră
activități dedicate afirmării patriei
noastre in viața internațională, pro
movării principiilor noi, democratice
în relațiile internaționale, colaboră
rii fructuoase cu toate statele lumii,
strălucitelor dumneavoastră iniția
tive de pace și dezarmare, care v-au
impus în conștiința umanității ca un
mare și dîrz erou al păcii. Exprimîn
du-ne deosebita satisfacție față de
bilanțul rodnic al vizitelor întreprin
se. ne alăturăm, din toată inima,
urării de ..Bun venit 1“ ce v-o adre
sează întregul nostru popor și, în
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii de pe aceste
străvechi plaiuri românești, ne reînnoim solemnul angajament de a
acționa ferm pentru înfăptuirea
neabătută a hotărîrilor Congresului
al XIII-lea al partidului, pentru
transpunerea în viață a ideilor, teze
lor și indicațiilor dumneavoastră de
inestimabilă valoare, reieșite din
magistralele cuvîntărl rostite la
recentele ședințe ale Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nutrim sentimente de legitimă
mindrie și admirație, de profundă
recunoștință constatînd că oriunde
sînteți prezent, în orice parte a lu
mii, dumneavoastră, exponentul cel
mal autorizat al intereselor supreme
ale poporului, vă bucurați de o Înaltă
stimă și apreciere, contribuind în
mod decisiv la afirmarea prestigiu-

de pace pe care ați purtat-o In chip
strălucit are valoarea unui simbol
pentru promovarea unei politici de
independență și colaborare egală
între națiuni, indiferent de orînduirea social-politică, pentru afirmarea
principiilor deplinei egalități, res
pectului independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc,
renunțării la forță și la amenința
rea cu forța, principii ce trebuie așezate în mod ferm la baza rapor
turilor dintre toate statele. Primirea
deosebit de călduroasă ce v-a fost
rezervată în țările vizitate a evi
dențiat, încă o dată, sentimentele de
stimă șl prețuire pe care popoarele
acestor țări le nutresc față de po
porul nostru, înaltul prestigiu de
care, dumneavoastră, conducătorul
iubit al poporului român, eminent
om de stat al lumii contemporane
și tovarășa Elena Ceaușeseu, vă
bucurați în aceste țări și pretutindeni
In lume.
Toți cel care trăiesc și muncesc
pe înfloritoarele meleaguri ale Ol
tului își exprimă satisfacția deplină,
adeziunea fierbinte față de rezulta
tele deosebit de fructuoase ale vizi
telor, față de înțelegerile la care s-a
ajuns și acordurile încheiate, văzînd în aceasta contribuții dintre cele
mai însemnate la extinderea și
aprofundarea conlucrării prietenești
pe multiple planuri — politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural,
dintre România și țările respective,
și în același timp, ca evenimente
marcante ale vieții internaționale

mîntul Asiei a dat un puternic im
puls adincirii legăturilor tradiționale
statornicite între statele și popoarele
noastre, amplificării relațiilor econo
mice, politice, tehnico-științifice și
culturale, precum și conlucrării
fructuoase pe arena internațională.
Animați de strălucitul dumneavoas
tră exemplu revoluționar de muncă
și viață, vă reafirmăm hotărîrea
noastră fermă de a vă urma în tot
ceea ce întreprindeți pentru binele
patriei, pentru cauza prieteniei intre
popoare, a păcii și colaborării inter
naționale și ne angajăm să acționăm
cu toată răspunderea comunistă pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor de plan.

împreună cu Întregul popor, oa
menii muncii de naționalitate ger
mană din tara noastră au urmărit
cu viu interes și profundă satisfacție
desfășurarea vizitelor oficiale de
prietenie în țări ale Asiei pe care
le-ați întreprins. împreună cu stima
ta tovarășă Elena Ceaușeseu. Vizitele
In aceste țări se înscriu în rîndul
acțiunilor de însemnătate istorică
desfășurate de tara noastră pe are
na mondială, pentru dezvoltarea
continuă a relațiilor de prietenie și
colaborare între toate statele, pentru
instaurarea unei păci durabile in
întreaga lume. Ne exprimăm totala
adeziune fată de rezultatele remar
cabile ale acestei vizite, care a con
firmat încă o dată dinamismul și
caracterul profund realist al politicii
noastre externe, prezenta activă a
României socialiste în dezbaterea și
soluționarea problemelor majore ale

• Elogioase aprecieri ale activității desfășurate in timpul acestei noi solii de pace,
prietenie și colaborare, care a deschis ample perspective conlucrării multilaterale dintre
România și țările vizitate
• Profundă mindrie patriotică pentru grăitoarele mărturii ale înaltei stime și considerații
față de președintele Republicii, militant neobosit pentru edificarea unei lumi mai bune
și mai drepte

• Puternică reafirmare a adeziunii oamenilor muncii la politica internă și externă
a partidului și statului, consacrată înfloririi patriei, înfăptuirii aspirațiilor vitale ale întregii umanități
dezarmării. Tineretul României so
cialiste este animat de dorința de a
acționa și în viitor, cu toate forțele,
alături de întregul popor, sub condu
cerea partidului, pentru traducerea
în viață a însuflețitoarelor obiective
stabilite de Congresul al XIII-lea al
P.C.R.

Am trăit din nou momente de
Intensă mindrie patriotică — se
spune in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. —
văzind că și în aceste țări, ca pre
tutindeni în lume, ați fost intîmpinat
cu deosebit de calde manifestări
prietenești, cu cele mal alese senti
mente de stimă și respect. Vedem în
atmosfera sărbătorească și înalta
considerație cu care ați fost întimpinat o nouă și strălucită confir
mare a adevărului că, realizările pa
triei noastre, politica sa externă se
bucură de o unanimă apreciere, că
dumneavoastră sînteți cunoscut pre
tutindeni ca o personalitate de
mare prestigiu, cu o activitate bo
gată, pusă in slujba marilor idea
luri ale umanității. Ne-a produs o
deosebită mindrie Înalta prețuire
acordată tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușeseu pentru
meritele sale de om politic și de
știință, savant de renume mondial.
Vă asigurăm și cu acest prilej de
hotărirea fermă a comuniștilor, a
tuturor locuitorilor județului Argeș,
de a munci cu pasiune și dăruire,
pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor ce ne revin din istoricele
hotăriri ale Congresului al XIII-lea
al partidului.

Dînd expresie gindurilor tuturor
oamenilor muncii de pe meleagurile
călărășene, cu adîncă emoție, însu
flețiți de vibrante sentimente de
dragoste șl profund respect, mîndri
de a fi contemporanii dumneavoas
tră, genial strateg și ctitor al Româ
niei moderne socialiste, vă adresăm
un fierbinte omagiu pentru tot ceea
ce ați făcut și faceți, pentru gran
dioasa activitate ce o desfășurați in
fruntea partidului și statului, ca
eminent conducător al destinelor na
ționale, spre binele și fericirea po
porului — se spune in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN CALARAȘI AL P.C.R. Exprimîndu-ne ne
mărginita și entuziasta adeziune față
de strălucitele rezultate ale vizitelor
oficiale recent încheiate, solie de
pace și prietenie de largă rezonanță
internațională, ne afirmăm și cu
acest prilej atașamentul nețărmu
rit față de politica internă și ex
ternă a partidului șl statului nos
tru, consacrată înfăptuirii idealurilor
de bunăstare și fericire ale națiunii
noastre socialiste, prosperității Româ
niei, cauzei socialismului, păcii, înțe
legerii șl colaborării internaționale.

Dăm cea mai înaltă prețuire fap
tului că. pe parcursul strălucitului
dumneavoastră itinerar politic, ați
realizat noi și valoroase deschideri
pe planul cooperării multilaterale —
economice, științifice, culturale —
Intre tara noastră și statele vizitate,
sporind astfel participarea României
la diviziunea internațională a mun
cii. la schimbul mondial de valori
materiale și spirituale — se spune
In telegrama COMITETULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI
TEHNOLOGIE. Profund pătrunși de
marea însemnătate a sarcinilor ce ne
revin pe tărîmul creșterii continue a
calității și competitivității produse
lor cu care economia românească se
afirmă in aceste schimburi, angajați
cu toate forțele în îndeplinirea
exemplară a planului pe anul in
curs, vom munci mai mult și mai
bine pentru ca cercetarea științifică
șl tehnologică să răspundă pe deplin
Încrederii cu care ați învestit-o și
sprijinului pe care 1-1 dați In per
manentă. aducînd o contribuție spo
rită la Înfăptuirea mărețelor progra
me aprobate de Congresul al XIII-lea
al partidului. Sub conducerea to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușeseu. eminent savant și
activist de seamă al partidului și
statului. Îndrumător al muncii noas
tre de fiecare zi. ne angajăm să întimpinăm marele eveniment al aces
tui an — Conferința Națională a
partidului — cu realizări de seamă pe
tărîmul promovării noii revoluții
tehnico-științifice în toate domeniile
vieții și muncii națiunii.

Această nouă solie românească de
pace, condusă de dumneavoastră,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușeseu, prin rezultatele
înregistrate pune șl mal puternic în
lumină dorința poporului român de
a făuri, indiferent de distantele
geografice, de convingeri filozofice
sau orînduire socială, punți trainice
ale înțelegerii și colaborării cu toate
popoarele lumii — se spune în tele
grama MINISTERULUI DE INTER
NE. Urmînd neabătut strălucitul
dumneavoastră exemplu de muncă
si viată, de dăruire și pasiune revo
luționară cu care slujiți interesele
supreme ale tării șl poporului, vom
acționa, mult iubite și stimate to
varășe comandant suprem, pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
ce ne revin din Istoricele documen
te ale Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român și din
orientările programatice cuprinse în
valoroasa dumneavoastră operă teo
retică și practică, a ordinelor șl in
dicațiilor privind apărarea cu vigi
lentă și fermitate. împreună cu în
tregul popor, a cuceririlor socialiste
ale oamenilor muncii, a libertății,
independentei și suveranității scum
pei noastre patrii. Republica Socia
listă România
♦ 1
»
Alături de întregul nostru popor,
comuniștii, toți locuitorii județului
Cluj au urmărit cu sentimente de
aleasă mindrie patriotică desfășu
rarea vizitelor oficiale de prietenie
întreprinse de dumneavoastră, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușeseu,
în țări din Asia și folosesc acest
prilej pentru a da expresie deplinei
adeziuni și unanimei aprobări față

k

de politica internă și externă pe care
o promovați cu consecvență și
abnegație revoluționară Ia cîrma
partidului și țării, pentru progresul
și prosperitatea patriei, pentru
triumful păcii în lume — se spune
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. Primirea
cu cele mai înalte onoruri care v-a
fost făcută, căldura și ambianța
sărbătorească In care s-au desfășurat
vizitele în aceste țări, convorbirile și
dialogurile la cel mai înalt nivel,
aprecierile la adresa politicii externe
a României,
sînt o nouă dovadă
grăitoare a realismului și justeței
principiilor fundamentale promovate cu consecvență de țara noastră
în relațiile internaționale, a cunoașterii și prețuirii laborioasei dum
neavoastră activități pe arena mon
dială. Vă încredințăm, mult iubite
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, de ho
tărîrea noastră de a vă urma In gînd
și faptă, de a munci cu pasiune și
răspundere comunistă pentru Înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor oe ne
revin din politica Internă și interna
țională a partidului și statului.

țiatlvele șl acțiunile de largă rezo
nanță pe care le-ați Întreprins și le
întreprindeți în viata internațională,
o aduceți la soluționarea constructi
vă, pe calea tratativelor, a proble
melor complexe cu care se confrun
tă omenirea. Manifestările călduroa
se de înaltă considerație și profund
respect cu care ați fost intîmpinat
pretutindeni, atmosfera de cordiali
tate și spiritul de înțelegere cu care
s-au desfășurat întilnirile și convor
birile cu conducătorii statelor vizi
tate constituie o expresie a unani
mei aprecieri de care se bucură pe
toate meridianele prodigioasa dum
neavoastră activitate pusă in slujba
păcii și colaborării Intre popoare,
edificării pe planeta noastră a unei
lumi fără arme și războaie.
Am urmărit cu deosebit interes șl
■m fost profund impresionați de
atmosfera de cordialitate și Înțele
gere reciprocă In care au decurs dia
logurile la nivel înalt, manifestările
de caldă ospitalitate și profundă sti
mă cu care solii României socialiste
au fost Înconjurați pe tot parcursul
acestui itinerar ; ele fac dovada sti
mei și prestigiului de care vă bucu
rați, ca ilustră personalitate a lumii
contemporane, a principialității poli
ticii externe a partidului și statului
nostru, a neobositei dumneavoastră
activități internaționale consacrate
apărării dreptului sacru al tuturor
popoarelor — dreptul la pace, la o
viață liberă și independentă — se
spune In telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. Este o
mare cinste pentru noi să vă în
credințăm că nu vom precupeți nici
un efort pentru înfăptuirea exem
plară a hotărîrilor Congresului al
XIII-lea al partidului, a sarcinilor
majore ce ne revin In domeniul
energetic, în celelalte sectoare, spre
a contribui mai substanțial la pro
gresul neîncetat al economiei na
ționale.
•

în posturile de onoare ale datoriei
lor, militarii armatei noastre, ase;
menea întregului popor, au urmărit
cu viu interes și satisfacție, cu alea
să mîndrie patriotică strălucitul dum
neavoastră itinerar pe continentul
asiatic și dau o deosebită apreciere
activității rodnice pe care ați des
fășurat-o cu prilejul acestor vizite,
în spiritul orientărilor Congresului
al XIII-lea al Partidului Comunist
Român privind dezvoltarea consec
ventă a relațiilor de prietenie și
colaborare cu toate statele lumii,
indiferent de orînduire socială, pe
baza principiilor coexistenței pașnice
— se menționează în telegrama
MINISTERULUI APARARII NA
ȚIONALE. Vă asigurăm că vom ac
ționa cu toată fermitatea pentru
ridicarea nivelului procesului instructiv-educativ la cotele noii cali
tăți, superioare, pentru creșterea
permanentă a capacității combative
a armatei, fiind gata în orice mo
ment ca, la ordinul patriei, al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
comandant suprem, să apărăm, îm
preună cu întregul popor, cuceririle
revoluționare, independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială ale
scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România.

Iul României pe toate meridianele
Terrei. Sintem mîndri că. alături de
dumneavoastră, tovarășa Elena
Ceaușeseu se bucură pretutindeni de
înalte aprecieri, ca om politic și sa
vant de renume mondial, — se arată
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.
Vă asigurăm că în comuniștii. în oa
menii muncii de pe înfloritoarea
vatră a Hunedoarei socialiste aveți
un detașament de nădejde, devotat
cauzei propășirii patriei — pe care
dumneavoastră o slujiți cu înalt de
votament, cu nețărmurită dăruire
patriotică — pentru a întîmpina
Conferința Națională a partidului
cu izbînzi demne de timpul eroic pe
care-1 trăim In epoca de glorii ce
poartă emblematic numele ctitorului
său „Epoca Nicolae Ceaușeseu".
Primirea călduroasă ce v-a fost
rezervată pe întreg parcursul vizitei,
dialogurile fructuoase la înalt nivel,
înțelegerile la care ați ajuns vor da
un nou și puternic impuls dezvoltă
rii colaborării dintre România și ță
rile vizitate, modul strălucit în care
ați dat expresie și de această dată
aspirațiilor de pace șl bună înțele
gere pe care națiunea română le
nutrește față de toate popoarele lu
mii reprezintă o contribuție strălu
cită la amplificarea relațiilor de prie
tenie dintre poporul român și cele
lalte popoare, la afirmarea In prac
tică a principiilor care trebuie să
guverneze raporturile dintre state,
la statornicirea unui climat de res
pect reciproc și cooperare intre toa
te statele lumii. Luînd cunoștință cu
nemărginită bucurie și satisfacție de
manifestările sărbătorești de înaltă
stimă și prețuire cu care ați fost
intîmpinat pe pămîntul Indiei. în
Birmania. In Bangladesh. în Nepal
șl în Pakistan, de rezultatele rodnice
ale vizitei, locuitorii acestor stră
vechi meleaguri românești își expri
mă din adîncul Inimilor sentimen
tele de recunoștință fierbinte. întrea
ga gratitudine pentru activitatea
neobosită desfășurată în slujba celor
mai nobile idealuri ale poporului ro
mân. pentru contribuția strălucită pe
care o aduceți la făurirea unei lumi
mai bune și mai drepte, la triumful
cauzei păcii și socialismului pe pla
neta noastră. La reîntoarcerea în
patrie, asemenea întregului popor, și
noi, ieșenii, vă întîmpinăm cu cele
mai alese sentimente de dragoste
fierbinte, de profund respect și recu
noștință, mulțumindu-vă și cu acest
prilej pentru tot ceea ce faceți pen
tru ridicarea continuă a României
socialiste pe culmile cele mai înalte
ale progresului și civilizației, se arată
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Vizita dumneavoastră In Asia re
prezintă o contribuție de seamă la
unirea eforturilor tuturor popoare
lor, ale forțelor iubitoare de pace
de pretutindeni pentru oprirea cursu
lui periculos al evenimentelor inter
naționale, pentru apărarea dreptului
suprem al omenirii la existență li
beră și demnă, la viață și pace —
se arată In telegrama MINISTERU
LUI AFACERILOR EXTERNE. Deși
România șt țările vizitate se află la
mari distanțe geografice, noua solie

actuale. Vă raportăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, că
pe baza valoroaselor dumneavoastră
indicații și orientări, oamenii muncii
din economia județului Olt depun
eforturi susținute pentru realizarea
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate în întrecerea socialis
tă, acordînd o atenție deosebită ono
rării contractelor la export. în agri
cultură s-au luat toate măsurile ne
cesare pentru desfășurarea în cele
mai bune condiții a campaniei agricole de primăvară, fiind gata pre
gătiți ca imediat ce timpul va permi
te să se treacă la declanșarea aces
teia. Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județ Își reafirmă anga
jamentul solemn că nu vor precu
peți nimic, că vor acționa cu toate
forțele, cu dăruire și abnegație pen
tru realizarea exemplară a prevede
rilor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru a întîmpina
Conferința Națională a partidului cu
noi fapte de muncă, adueîndu-și o
contribuție sporită la ridicarea patriei
noastre pe noi culmi de civilizație,
progres și bunăstare, de împlinire
socialistă și comunistă — se arată în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN OLT AL P.C.R.
Oamenii muncii de naționalitate
maghiară din România, împreună cu
toți fiii patriei au urmărit cu mîndrie
patriotică și vie satisfacție vizitele
oficiale pe care le-ați efectuat îm
preună cu stimata tovarășă Elena
Ceaușeseu In Republica India, Re
publica Populară Bangladesh, Repu
blica Socialistă a Uniunii Birmane,
în Regatul Nepal, precum și întâlni
rea prietenească cu președintele Re
publicii Islamice Pakistan și își ex
primă totala adeziune la rezultatele
deosebit de fructuoase înregistrate în
dezvoltarea și adîncirea bunelor re
lații de prietenie și colaborare pe
multiple planuri dintre țările și po
poarele noastre, pe baza principiilor
de deplină egalitate, respect al inde
pendenței și suveranității naționale
— se arată in telegrama CONSILIU
LUI OAMENILOR MUNCII DE
NAȚIONALITATE MAGHIARA. Pri
mirea deosebit de călduroasă re
zervată celei mal reprezentative so
lii a partidului și poporului român,
manifestările de simpatie la adresa
dumneavoastră, pe tot itinerarul par
curs, constituie o nouă și elocventă
dovadă a justeței politicii P.C.R., a
României, o nouă confirmare a înal
tului prestigiu de care vă bucu
rați, în arena internațională, ca
personalitate politică proeminentă a
lumii contemporane, luptător revo
luționar, clarvăzător și neînfricat
pentru promovarea politicii de co
laborare multilaterală între state și
popoare, afirmarea progresului într-o
lume mai bună și mai dreaptă.
Expresie elocventă a politicii con
secvente a partidului și statului nos
tru de întărire a prieteniei și colabo
rării cu toate statele lumii, a soli
darității militante cu celelalte țări
in curs de dezvoltare, pe baza res
pectării principiilor noi, progresiste
ale relațiilor dintre state — se spune
în telegrama MINISTERULUI CO
MERȚULUI EXTERIOR ȘI COOPE
RĂRII ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE — noul itinerar pe pă-

lumii contemporane. Activitatea pro
digioasă. strădania neobosită pe care
o depuneți ca patriot înflăcărat, per
sonalitate proeminentă a lumii con
temporane. pentru afirmarea Româ
niei socialiste pe meridianele globu
lui au căpătat și de această dată o
confirmare elocventă. Exprimîndu-ne
întreaga adeziune fată de politica
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușeseu. de hotărirea
noastră fermă de a ne aduce din
plin contribuția, alături de întregul
popor, la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al
partidului — se arată în telegrama
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE GER
MANA.
Ne exprimăm profunda satisfacție
pentru modul strălucit in care ați
transmis și afirmat — ca cel mai
autorizat reprezentant al poporului
român — mesajul și vocația sa de
pace, voința de a conlucra și cola
bora cu toate popoarele în interesul
reciproc, al progresului întregii lumi
— se spune în telegrama CONSILIU
LUI CENTRAL AL UNIUNII GENE
RALE A SINDICATELOR. Concepția
și acțiunile dumneavoastră cuteză
toare, pe care se întemeiază politica
internă și externă a partidului și a
țării, închinate bunăstării poporului,
cauzei progresului și păcii tuturor
popoarelor lumii, demersurile neobo
site pe care le întreprindeți pentru
rezolvarea problemelor cardinale cu
care se confruntă astăzi omenirea
și-au găsit și își găsesc o strălucită
confirmare în larga dumneavoastră
recunoaștere internațională ca Erou
al păcii. In numele membrilor de
sindicat din țara noastră, ne anga
jăm să desfășurăm o susținută
muncă politico-organizatorică pentru
unirea și mai puternică a energiilor
creatoare ale oamenilor muncii, în
scopul Îndeplinirii exemplare a sar
cinilor de plan pe acest an și în în
tregul cincinal.
Ilustrînd cursul mereu ascendent
al raporturilor dintre România și In
dia. Bangladesh, Birmania. Nepal,
Pakistan, stabilite sub semnul priete
niei trainice, al stimei și considera
ției rodnice, aceste dialoguri la ni
vel înalt, multiplele întîlniri și con
tacte au conferit, prin caracterul lor
extrem de fructuos, dimensiuni tot
mai largi conlucrării bilaterale din
tre tara noastră și aceste state, co
respunzător năzuințelor de pace și
progres ale poporului nostru. în con
sens cu aspirațiile tuturor popoare
lor. Urmărind cu profund interes pro
gramul dens al noii și strălucitei ac
țiuni de politică externă a partidului
și statului nostru, al cărei înțelept
și neobosit promotor sînteți dum
neavoastră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușeseu, laborioasa acti
vitate desfășurată In timpul vizite
lor, înțelegerile convenite cu aces
te prilejuri, am desprins cu reală
satisfacție și mîndrie patriotică una
nima apreciere și înalta considera
ție, stima și respectul deosebit cu
care ați fost Înconjurat, largul ecou
internațional al acestui eveniment,
ilustrare a înțelegerii și clarviziumi
cu care reprezentați aspirațiile na

țiunii române, a Imensului prestigiu
de care se bucură strălucitele de
mersuri pentru asigurarea viitorului
fericit și pașnic al popoarelor.
Sintem profund hotărîți ca, po
trivit înaltelor exigențe și direcții de
acțiune stabilite la recentele ședin
țe ale Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., să facem totul pen
tru a munci mai bine, mai temeinic
și eficient. îndeplinindu-ne exemplar
sarcinile de plan și angajamentele
asumate în industrie, agricultură, în
întreaga activitate economico-socială
și politico-organizatorică — se men
ționează în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

Noul dialog la nivel Înalt, expre
sie a tradiționalelor relații priete
nești dintre Republica India, Repu
blica Bangladesh, Republica Socia
listă a Uniunii Birmane. Regatul
Nepal șl țara noastră, prilejuit de
vizitele oficiale de prietenie pe care
le-ați întreprins, împreună cu to
varășa Elena Ceaușeseu. la invitația
conducătorilor acestor Țări, constituie
pentru noi o mărturie elocventă a
dorinței României socialiste de a da
un nou conținut, cît mai concret și
substanțial uneia din orientările di
rectoare ale politicii externe a parti
dului și statului nostru — dezvol
tarea multilaterală a raporturilor cu
statele în curs de dezvoltare — se
spune în telegrama COMITETULUI
DE STAT AL PLANIFICĂRII. Dăm
o înaltă apreciere convorbirilor pur
tate. care au abordat atît problemele
extinderii colaborării bilaterale din
tre România și statele vizitate, în
interesul și avantajul reciproc, pen
tru obținerea unui progres mai ra
pid în domeniile economic și social,
precum și întăririi solidarității de
acțiune a țărilor în curs de dezvol
tare. a tuturor forțelor progresiste,
democratice, a maselor populare, în
vederea consolidării cursului spre
destindere și pace în lume.

.

Primirea entuziastă, calda ospita
litate, manifestările de aleasă stimă
și considerație cu care ați fost
inconjurați pretutindeni, ca străluciți
soli ai poporului român, au reliefat,
incâ o dată, prețuirea de oare se
bucură ideile și acțiunile politice
novatoare, de mare răsunet, profund
umaniste și autentic revoluțio
nare ale dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușeseu, precum și perso
nalitatea științifică remarcabilă a
tovarășei Elena Ceaușeseu, prestigiul
fără precedent pe care și l-a cîștigat
România pe toate meridianele globu
lui — se spune în telegrama CO
MISIEI CENTRALE DE REVIZIE
A P.C.R. Cu sentimente de profundă
dragoste și legitimă mîndrie patrio
tică aprobăm din toată inima rezul
tatele acestei noi și înalte solii de
pace, prietenie și colaborare a po
porului român, contribuția dum
neavoastră remarcabilă la instau
rarea unui climat de încredere și
destindere, pentru dezarmare și
înlăturarea pericolului de război.
Exprimîndu-ne și cu acest prilej
adeziunea deplină la întreaga poli
tică internă și externă a partidului
și statului nostru, ne angajăm să
acționăm cu toate forțele pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor și
obiectivelor trasate de cel de-al
XIII-lea Congres al partidului, pen
tru edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltate în patria
noastră.
în conștiința poporului român, se
arată in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.,
acest nou itinerar istoric s-a înscris
ca o acțiune politică de mare an
vergură, care a evidențiat incă o
dată rolul determinant pe care-1
aveți în elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, in extin- 1
derea conlucrării prietenești, pe
multiple planuri, cu toate statele,
indiferent de orînduirea socială,
spre binele și fericirea națiunii noas
tre, pentru apărarea și consolidarea
păcii mondiale.
Urmînd strălucitul dumneavoastră
exemplu, comuniștii, toți oamenii
muncii prahoveni, asemenea între
gului nostru popor, acționează cu
abnegație și dăruire patriotică pen
tru înfăptuirea istoricelor hotăriri
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, a indicațiilor și orientărilor
pe care ni le-ați dat, fiind convinși
că numai astfel ne aducem o contri
buție sporită la traducerea în viață a
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, la înflorirea
continuă a scumpei noastre patrii.
Prețuirea și considerația cu care
ați fost Intîmpinat de către popoarele
țărilor pe care le-ați vizitat, se arată
în telegrama MINISTERULUI MI
NELOR. PETROLULUI ȘI GEOLO
GIEI, reprezintă o nouă confirmare
a unanimei aprecieri de care vă
bucurați pe arena internațională, ca
luptător neobosit pentru ■ împlinirea
idealurilor de pace și prosperitate ale
omenirii, într-o lume mai bună și
mai dreaptă pe planeta noastră.
Aducem un omagiu fierbinte gindirii
dumneavoastră creatoare, care a de
monstrat încă o dată că numai dia
logurile directe, înțelegerile și
coexistența pașnică între state sînt
premisele necesare pentru supravie
țuirea omenirii. Dind glas gindurilor
și sentimentelor de aleasă și profun
dă stimă și admirație, puternicul de
tașament de mineri, geologi și pe
troliști își exprimă nemărginita
bucurie față de înțelegerile conve
nite și rezultatele rodnice ale dia
logurilor la nivel înalt și vă asigură
că vor acționa cu exigență și fer
mitate revoluționară pentru aduce
rea la îndeplinire a sarcinilor ce le
revin din acordurile încheiate, pen
tru realizarea în cele mai bune con
diții a prevederilor planului și per
fecționarea întregii noastre activități
economice.
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și examenul autoperfecționării
multilaterale
Dacă, așa cum spune o veche zi
cală, cea mai rodnică tinerețe începe
la maturitate, cind conștiința de sine
se împlinește integral ca o severă
armonie dintr-un bloc de lumină,
atunci, neîndoielnic, cea mai bogată
maturitate este cea întemeiată pe cu
tezanța tinereții, pe forța neîntrecută
a acesteia de a modela lumea modelindu-se mereu pe sine. Iar ase
menea adevăruri dobîndesc parcă o
pregnanță aparte în cazul noilor ge
nerații din România socialistă, a
căror cutezanță matură și înțelepciu
ne mereu tînără fac parte din însăși
identitatea lor, le consacră vocația
participării și le inspiră răspunderea
acțiunilor de creație socială în care
sînt angajate cu întregul lor spirit
revoluționar și patriotic.
In orizontul acestei existențe, fie
care membru al Uniunii Asociațiilor
Studenților Comuniști din România,
organizație politică, revoluționara a
tineretului universitar, ar putea fi
definit astăzi drept coautor al pro
priei deveniri, factor conștient de
îndatoririle ce-i revin, participant
activ, in chiar procesul pregătirii
«ale, la făurirea valorilor materiale
și spirituale. Este o identitate eloc
ventă pentru întregul drum străbătut
de organizația revoluționară a tine
retului universitar român, pentru
eforturile de creație, de modelare și
automodelare, probe concrete, că ti
nerețea înțeleaptă și înțelepciunea
mereu tînără a asociațiilor studenți
lor comuniști s-au accentuat și s-au
Îngemănat o dată cu dezvoltarea
multilaterală a patriei.
— Acum trei decenii, la înființa
rea primelor asociații ale studenților
din institutul nostru — își amintește
prof. univ. dr. ing. Moise Iencju,
de la Politehnica bucureșteană — am
pornit de îndată la organizarea cer
cetării științifice studențești, con
cepută drept componentă esenția
lă a procesului universitar de pregă
tire, sursă și resursă a gîndirii ori
ginale, a creației tehnice naționale și
a educației patriotice. Eram cu toții
plini de entuziasm, năzuiam către
obiective de vîrf și de cea mai
amplă perspectivă, visam viitorul,
cum se spune, cu ochii deschiși, dar,
cu toate acestea, nici prin gînd nu
ne trecea că peste mai puțin de trei
decenii aluminiul, titaniul sau zirconiul — considerate metale ale viito
rului Îndepărtat, pe care le priveam
mai presus decît aurul — vor fi pro
duse curent și la scară industrială
chiar aici, la noi, în România ; că
știința și tehnica cea mai avansată
vor fi aplicate In unitățile in
dustriale românești a căror continuă
modernizare se efectuează îndeosebi
cu sprijinul noilor promoții de spe
cialiști pregătite intre timp. Iar acest
ritm înalt al dezvoltării sociale
multilaterale, mutațiile structurale
profunde, salturile calitative fără
precedent Înregistrate în activitatea
de pe întregul cuprins al tării s-au
răsfrînt rodnic și asupra asociațiilor
studenților comuniști, care au cres
cut o dată cu țara, și-au sporit sen
timentul răspunderii, al angajării și
participării. Prin aplicarea concepției
secretarului general al partidului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
privind integrarea învățămîntului su
perior cu cercetarea și producția,
astăzi, mii de studenți ai Politehnicii
bucureștene participă la cercetarea
științifică pe bază de contract eco
nomic, care, în institutul nostru, de
pășește anual valoarea de 150 mili
oane de lei. Iar cel dintîi și cel mai
important principiu de cercetare pe
care fiecare student și-l însușește
aici este însoțit de năzuința spre
abordarea competentă a obiectivelor
de vîrf, prioritare, obiective de talie
mondială. E o plăcere astăzi să par
ticipi la sesiunile de comunicări stu
dențești, lucrările lor acoperă în
treaga gamă de preocupări științi
fice și tehnice moderne și multe
dintre soluțiile oferite problemelor
tratate se situează în avangarda
gîndirii științifice și tehnice de pre
tutindeni, comportînd, totodată, un
accentuat caracter aplicativ.
...Afirmațiile profesorului Moise
lenciu își află argumente concrete
in toate domeniile vieții universi
tare, pretutindeni unde studenții
României se pregătesc într-un pro
ces în care competența se îngemă
nează, firesc și necesar, cu iubirea
nestinsă de patrie. Ca organizații
politice, revoluționare ale tineretu
lui universitar, care-și desfășoară
activitatea sub conducerea organiza
țiilor de partid din institute și fa
cultăți, asociațiile studenților comu
niști colaborează rodnic cu organi
zațiile U.T.C. din toate ramurile
activității sociale, au loc schimburi
de experiență, analize, dezbateri pe

probleme esențiale vizînd cu precă
dere rolul tineretului in perfecțio
narea raporturilor sociale, în creșterea calitativă a întregii activitransformarea fiecătăți, pentru
.
rui loc de muncă într-un spațiu al
autoperfecționării necontenite, al
învățării permanente. In felul
acesta, rigorile și demnitatea am
fiteatrului universitar îi urmează
pe studenți pretutindeni unde aceștia
își desfășoară activitatea de pregă
tire și de creație, în halele indus
triale și pe terenurile experimentale,
pe șantiere și în mine, în atelierele
de proiectare ori de microproducție,
în unitățile de cultură sau de sănă
tate, metamorfozindu-le in vaste
laboratoare la îndemâna invățămintului superior. îmi stăruie și astăzi
în memorie ziua de practică pro
ductivă desfășurată în urmă cu trei
ani alături de studenți ai grupei 221,
specialitatea electrotehnică minieră,
de la actualul Institut de sublngineri
din Baia Mare. Mă aflam în abata
jele minei Săsar, filoanele străluci
toare strecurate prin pereții de gra-

nit închipuiau îndepărtate alcătuiri
galactice și cum studenții grupei 221
efectuau diferite operații, intre care
și măsurători de evaluare și de ex
ploatare a minereurilor răspindite
dintr-un orizont al galeriilor în altul
suprapus, lateral ori și mai adîncit,
trecerea lor dintr-un spațiu în altui
se asemuia unei călătorii astrale,
drumul lor în rocă părea un drum
printre alcătuiri galactice, dar la ca
pătul căruia tinerii ieșeau din aba
taje cu măsurători și soluții con
crete, uimitor de exacte despre bo
găția geologică exploatată sau exploa
tabilă. Calculele lor riguroase eva
luau necuprinsul diamantului subpămîntean cu aceeași pasiune și pre
cizie cu care, la cercul lor științific
de astronomie, urmăreau și măsurau
rotirea de astre ; visul cel mai indrăzneț și demonstrația cea mai severă se regăseau astfel sub fascinafia setei de cunoaștere, de afirmare,
dar și de reculegere, de meditație,
ca preliminarii ale unei înțelepte
previziuni, proprii deopotrivă, astăzi,
studențimii noastre, pentru care fie
care proiecție a visului și fiecare
alcătuire a realității dobindesc cali
tatea unui obiect curent de studiu,
de cercetare.
— Adevărul este că prin întregul
lor program de activitate universi
tară, profesională și politică, stu
denții parcurg astăzi un spațiu din
ce în ce mai larg de cunoaștere, de
studiu pe viu, la fața locului, fără
mai vechile încorsetări intermediare
— ne-a spus prof. univ. dr. Vasiîe
S. Cucu de la Universitatea din
București. Deplasările în teren,
practica productivă concepută ca
participare nemijlocită, cercetarea
pentru elaborarea de lucrări proprii
în colective mixte, interdisciplinare

sînt astfel orînduite, corelate încît
toți studenții să poată cunoaște pe
parcursul perioadei lor de pregătire
universitară întregul ciclu de feno
mene sau de operații configurind
conținutul, problemele actuale și de
perspectivă ale profesiunii alese. In
aceste condiții, cînd, practic, întrea
ga țară devine pentru ei un labora
tor de cercetare, de creație, fondul
studențesc de observații, de con
cluzii este întotdeauna proaspăt, ine
dit și fecund ; el intră nu o dată în
componența marilor lucrări de sin
teză elaborate de catedrele noastre
universitare. Pentru cine cunoaște
cum, in urmă cu un sfert de secol,
dialogul profesor — student se înte
meia în bună parte pe repetarea
unor adevăruri nu întotdeauna în
pas cu viața, realitatea actuală este
cu atit mai impresionantă. Astăzi o
trăsătură de seamă a gîndirii stu
denților noștri este înțelegerea ca
racterului de proces perfectibil ■ pro
priu fiecărui fenomen, fiecărei reali
tăți românești, de unde și angajarea,
participarea lor la îmbunătățirea ca
litativă a componentelor întregii
vieți universitare.
Cu o asemenea „scrisoare de recomandație", mulți tineri ar putea
nutri, pe bună dreptate, sentimentul
mulțumirii de sine, nu însă membrii
asociațiilor studenților comuniști, a
căror principală trăsătură morală
este aspirația spre mai bine, spre
mai înalt. O discuție, în acest sens,
cu studenții, vizînd oricare dintre
aspectele pregătirii lor, prilejuiește
de fiecare dată observații și con
cluzii proaspete, inedite. Un asemenea prilej ni l-a oferit și recenta
Conferință națională a cercurilor
științifice studențești,
ediția a
XVIII-a, găzduită la Institutul agronomic din Timișoara, unde au fost
prezentate cele mai bune lucrări
științifice studențești din întreaga
țară. Cu acest prilej, într-o discuție
avută cu studenții, intre care Emilia
Constantinescu, anul al III-lea —
Universitatea din Craiova, Camelia
Vîrlan, anul al IV-lea— Institutul agronomic din Iași, Mariana Ciobanu,
anul al IV-lea — Institutul agronomic
din Cluj-Napoca, Marin Podocea, anul al IV-lea — Institutul agronomic
„N. Bălcescu" din București, pre
ședinți sau vicepreședinți ai asocia
țiilor studenților comuniști, au fost
formulate noi obiective de perfec
ționare a activității de cercetare
universitară, între care necesitatea
unei mai bune corelări a temelor
tratate, prin însumarea cărora pro
blemele agronomice abordate să poa
tă primi soluții globale și imediat
aplicabile, nu parțiale și aleatorii,
cum se mai procedează uneori în
prezent. în acest sens, și colaborarea
cu specialiștii producției se cere îm
bunătățită, fapt în virtutea căruia
interlocutorii și-au exprimat re
gretul că la remarcabilele comu
nicări științifice și la dezbaterile
prilejuite de acestea la Timișoara
n-a fost de față nici un reprezen
tant al unităților agricole de pro
ducție. Cum întreaga activitate de
cercetare științifică studențească este
concepută nu ca o alternativă, ci ca
o componentă esențială a procesului
universitar de pregătire, este de la
sine înțeles că trebuie să se impună
exigența și autoexigență universitară.

Eforturi conjugate pentru
perfecționarea propriei activități
Desfășurarea adunărilor de dare
de seamă și alegeri în cele 12 orga
nizații de bază de la întreprinderea
de covoare din Alba Iulia a avut ca
notă comună preocuparea respon
sabilă, exigentă, critică și autocritică
a comuniștilor pentru examinarea
activității, pentru aprecierea cit mai
exactă a împlinirilor și lipsurilor
manifestate. Vorbind despre activi
tatea lor, comuniștii, așa cum era fi
resc, nu au mai arătat cu degetul
spre alții, încercînd astfel să justi
fice propriile lipsuri. Nu a mai
apărut, așa cum s-a manifestat cu
prilejul adunărilor generale prece
dente, inclusiv cele din luna ianua
rie a.c., tendința de a explica unele
abateri de la cerințele calității pro
ducției de la finisaj prin... neajunsu
rile de la țesătorie, comuniștii de
la țesătorie, la rîndul lor, dînd vina
pe cei de Ia preparație. Un transfer
de răspunderi din care nu avea nimeni de cîștigat. Dimpotrivă, el
determina diluarea răspunderii.
— Desigur, activitatea de la țesă
torie influențează calitatea muncii
noastre — ne spune muncitoarea
Dorina Gligor, realeasă secretar al
organizației de partid la finisaj II.
Dar cum ne putem analiza calitatea
muncii făcind abstracție de faptul
că în organizația noastră mai sînt
unii comuniști care, din neglijență,
insuficientă răspundere sau neprice
pere, realizează produse de slabă ca
litate ? *în adunarea organizației
noastre de dare de seamă și alegeri
aceștia au fost nominalizați, simțind in climatul de exigență a dez-

baterilor că lipsurile din munca lor
nu pot fi tolerate. Cum este normal,
a fost vizat și biroul organizației
pentru că nu a perseverat în mobi
lizarea tuturor comuniștilor și, prin
exemplul lor, a întregului colectiv
al schimbului la desfășurarea unei
activități în care cuvintul de ordine
să-l constituie calitatea, eficiența
maximă, grija pentru buna organi
zare a muncii.
La rindul lor, comuniștii organi
zației de bază țesătorie II și-au con
centrat atenția asupra îndatoririlor
care le revin direct și n-au mai
aruncat ca altădată o privire mustrătoare către preparație pentru a
justifica propriile neajunsuri
prin
calitatea necorespunzătoare a firului
primit. Această orientare a fost im
pusă de concluzia dării de seamă :
„Faptul că mai avem în secție oa
meni care nu își realizează normele
și dau produse de calitate necores
punzătoare reprezintă un neajuns al
organizației noastre și nu al altora".
In adunare, maistrul Mihai Moisiu a
insistat asupra necesității ca fiecare
comunist, oferind propriul exemplu,
să se îngrijească ca toți muncitorii
să-și îndeplinească ireproșabil sar
cinile ce le revin la locul de muncă.
A fost relevat faptul că sînt munci
tori care nu-și realizează îndatoririle
de producție, au fost menționate și
alte deficiențe : ajutorii de maiștri
nu intervin operativ pentru reglarea
războaielor, continuă să se mani
feste neglijențe în utilizarea ener
giei electrice, unele reparații sînt
executate cu încetinitorul. Aseme-

nea aspecte critice referitoare la calitatea muncii și funcționarea utilajelor au fost reliefate și în adunarea organizației de partid de la
preparație II.
Preocupat să Imprime adunărilor
de dare de seamă și alegeri un
spirit de autoanaliză aprofundată, de
combativitate și fermitate față de
lipsuri, corespunzător exigențelor
formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, comitetul de
partid din întreprindere a creat ast
fel o atmosferă propice pregătirii
conferinței organizației de partid din
unitate. Am intrebat-o pe tovarășa
Maria Fleischin, secretar al comite
tului de partid din întreprindere, ce
probleme din domeniul producției
au fost reținute din desfășurarea
adunărilor din organizațiile de bază.
,,O singură problemă — referitoare
la soluționarea unor cerințe de ordin
social-gospodăresc In cartierul de
locuințe preuzinal, ne-a spus dînsa.
Cit privește diferitele probleme din
domeniul producției, analizînd cu se
riozitate și responsabilitate activi
tatea proprie, comuniștii au stabilit
tn adunările generale și soluții de
rezolvare".
In această privință se cuvine să
facem unele precizări. Astfel, comi
tetul de partid a urmărit ca, încă de
la stabilirea datelor desfășurării
adunărilor, unele din problemele
activității să fie rezolvate pe loc,
din mers, apreciind că pentru multe
dintre ele există forțele și resursele
necesare. Apoi, programarea adună
rilor a fost făcută ținîndu-se seama

de fluxul tehnologic : preparație —
țesătorie — finisaj. Adunările orga
nizațiilor de partid de la creație,
atelierul mecanic, atelierul electric
și din sectorul administrativ ați avut
loc la date ulterioare celorlalte, în
ideea de a putea beneficia, în inte
resul analizei, de concluziile des
prinse de la preparație, țesătorie șl
finisaj. Și încă un aspect deloc ne
glijabil : cadrele din conducerea co
lectivă a întreprinderii au fost invi
tate să participe la adunări pentru
a avea încă un bun prilej de a
cunoaște nemijlocit opinii și sugestii
privitoare la realizarea exemplară a
planului de producție și cu priori
tate a exportului, la căile concrete
de îmbunătățire a calității produse
lor. în felul acesta ele au putut
clarifica pe loc, chiar în adunare,
unele dintre problemele care-î preo
cupă pe comuniști. Bunăoară, direc
torul întreprinderii a fost la aduna
rea generală de la țesătorie, iar
directorul adjunct — la preparație.
Ca atare, cadrele de conducere nu
au avut sentimentul de a participa
la adunările generale de dare de
seamă și alegeri ca simpli invitați,
ci au contribuit activ la identifica
rea unor noi căi de intensificare a
eforturilor pentru realizarea pla
nului, pentru accelerarea moderni
zării producției, multe din acestea
fiind reținute în hotărîrile adoptate
de adunările generale ale organiza
țiilor respective.

Stefan D1N1CA

corespondentul „Sctnteii

lorifică
Zagra, o comună din zona de mun
te a județului Bistrița-Năsăud, așe
zată sub și pe pantele abrupte ale
Munților Țibleș, care are în compo
nența sa nu mai puțin de șase așe
zări, cu gospodării răsplndite pe o
suprafață de 12 550 hectare, dispunea,
pînă nu demult, de trei esențiale ca
racteristici și tot atitea titluri, ridi
cate la rang de consacrare de că tre
locuitori. Adică : crescători de animale, de mare talie, gospodari harnici, pentru care, casa, curtea și
ograda, ca și aspeptul general al
străzilor și ulițelor incintă privirile
și, nu in ultimul rînd, păstrători
autentici și creatori de spiritualitate .
nouă, ancorate in tradiții folclorice
de originalitate și acuratețe deosebite.
Arh specificat toate aceste aspecte
ce definesc, desigur, în mare dezvol
tarea economico-socială a acestei co
lectivități umane, tocmai în scopul
de a sintetiza de la bun început,
esența dezbaterilor, ca și a hotărîrilor adoptate în cadrul adunărilor or
ganizațiilor de partid pentru dare
de seamă și alegeri, adunări premer
gătoare conferinței comunale. Desi
gur, am urmărit pe viu dezbaterile
din cadrul adunărilor organizațiilor
de partid sat Zagra 2 și sat Zagra 1,
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de la școala generală și am luat cu
noștință de aspectele ridicate de co
muniști din organizațiile de la Peri
șor, Aluniș, Suplai și Poienile Zăgrii.
Multe lucruri lăudabile am sesizat
cu aceste prilejuri. Au lăsat, bună
oară, o bună impresie conținutul dă
rilor de seamă prezentate, analiza
minuțioasă, cuprinzătoare, legarea
oricărei afirmații, fie pozitivă, fie
negativă, de loc șl om, ca și deslu
șirea căilor de urmat, concretizate
apoi în hotărîri nu cu foarte mul
te puncte, ele fiind mai cu seamă
substanțiale in concretețe, posibile de
înfăptuit prin mobilizarea exemplară
a forțelor proprii. Și încă un aspect.
Cu toate că rezultatele în realizarea ,
planului in profil teritorial stabilite
pe fiecare zonă ori așezare a, comu
nei au întrecut în 1986 pe cele din
1985, iar datele rezultate la recensămîntul animalelor au fost superioare
la toate speciile in 1987 față de
anul trecut, nu am sesizat, mai
ales din partea celor ce și-au făcut
cu prisosință datoria, nici un fel de
automulțumire, ci mai degrabă o
sondare autocritică și apoi, pe o ase
menea bază, critici aduse atit stilu
lui și metodelor muncii birourilor
orgafiizațiilor de bază cît și membri
lor de partid care nu au înțeles să-și
îndeplinească îndatoririle statutare,
ca și cele stipulate în reglementările
legale în vigoare. Important a fost
și faptul că nici o astfel de intervenție nu a rămas la stadiul constațărilor, ci s-au formulat soluții clare
pentru remedierea lipsurilor.
Nu dorim a se înțelege că au dis
părut moraliștii de circumstanță,
căutătorii de „nod în papură", ora
torii care să vorbească la modul ge
neral, dătătorii de soluții pentru ceea
ce trebuie făcut mai bine numai de
către alții, dar nu și de ei înșiși. E
adevărat nu au fost prea multi, dar
au fost. Prezidiile adunărilor și mal
cu seamă cei ce i-au urmat la cuvînt
nu s-au sfiit a-i face să-și motiveze
concret spusele. Că „focurile" criti
cilor abstracte s-au stins, e o reali
tate. In schimb s-a reconfirmat un
adevăr bine cunoscut. Atunci cind
adunările generale sînt temeinic pre
gătite și oferă baze reale de abordare
pentru toate problemele, iar spiritul
combativ este cel autentic și exclude
orice tendință de a prezenta dena
turat stările reale de lucruri, atunci,
asemenea atitudini constituie o veri
tabilă școală a educației comuniste.
Evident, nu vom putea evoca toate
discuțiile purtate în adunările orga
nizațiilor de partid din comună,
Vrem doar să facem dovada că tot
ce am afirmat pînă în prezent a avut

o acoperire reală, Să urmărim, de
pildă, doar cîteva intervenții, începînd cu cele din organizația de partid
sat Zagra 2. Comunista Floarea Crișan, o bună crescătoare de animale,
care și-a îndeplinit exemplar toate
obligațiile asumate la fondul de stat,
nu numai în anul trecut, ci în mod
constant, arăta : „Cu toate că am fost
citată și în darea de seamă printre
cei fruntași, eu și familia mea putem
face mai mult pentru a spori numă
rul de animale din gospodăria pro
prie. Sigur că trebuie să ne cumpă
nim efectivele după posibilitățile de
întreținere. Dar nu e normal ca atîta
vreme cît unii fac mari eforturi, alții
cu posibilități mai bune, care dispun
de însemnate suprafețe de teren, să
nu aibă in ogradă absolut nimic.
Creșterea și Întreținerea animalelor,
valorificarea lor pe bază de contrac
te cer muncă, nu glumă. Specularea
finului, chiar între cetățenii comu
nei, este un fapt rușinos, un act imo
ral. Tocmai din acest motiv trebuie
pus capăt comodității. In acest scop
vom acționa neîncetat, prin munca
de la om la om, iar unde eforturile
nu ne vor fi răsplătite cu înțelegere,
legea se cere aplicată necondiționat",
în același context a ținut să-și spună
părerea și Doruț Drăgănuț, membru
al organizației de partid sat Zagra 1,
care a adus critici celor care nu cresc
animale. La întrebarea dacă a contri
buit cu ceva la fondul de stat, ori
dacă și-a făcut datoria cu cantitatea
de furaje necesare pentru întreține
rea reproducătorilor de animale ai
comunei, „intervievatul" a rămas
fără replică. în atare situație din
„criticist" a ajuns să fie, pe bună
dreptate, criticat, pentru că cei 86 de
comuniști nu puteau fi de acord cu
neconcordanța dintre vorbele șl fap
tele sale.
In cadrul adunării generale din sa
tul Suplai, printre cei care au luat
cuvintul a fost și comunistul Leon
Costln, un bun organizator, dar mal
cu seamă omul cu miinile și mintea
foarte harnice. „Am construit numai
cu forțele noastre și prin propria
contribuție în bani un magazin uni
versal în valoare de peste 500 mii
lei, cum nu cred că există în multe
locuri. Am ridicat din aceleași surse
o mîndrețe de școală cu 8 săli de
clasă, am întreținut drumurile, pode
țele. Și totuși nu-i destul. între obiectivele de care aminteam și aca
returile noastre e o prea mare dife
rență. Se va duce cît de curînd omă
tul acesta mare. Deci cum o ia la
vale, mîna pe lopeți, pe mistrii și
mături pentru ca satul, în primăva
ră, să arate ca un pahar".

La Poienile Zăgrii activitatea edilitar-gospodărească s-a dovedit, de
asemenea, meritorie. Noul magazin,
lucrările de reparație capitală a școlii,
în valoare de 170 mii lei, cele cu
rente ale căminului cultural, repa
rația drumului pe 7 km pînă în cen
trul de comună — toate acestea con
stituie realități de care se bucură
toată lumea și la care au contribuit
majoritatea celor ce le folosesc. „Pu
team și mai mult, a susținut în adu
narea generală Gavrilă Varga, dar
trebuie să ne propunem și alte
obiective". „La cele care s-au reali
zat cu ce ați contribuit personal 7“
— a întrebat secretarul comitetului
comunal de partid, George Telceam
„E drept, n-am prea făcut nimic, dar
mă angajez că pe viitor...".
Din darea de seamă prezentată în
adunarea generală a organizației de bază a Școlii de
10
ani din Zagra am reținut multe
aspecte care au vizat atit laturile procesului lnstructiv-educativ,
cît și pe cele ale bazei materiale
existente. în intervențiile celor care
au luat cuvintul — și ne referim la
comuniștii Ioan Balog și
Remus
Dudău — am sesizat că mai sînt insă
destule probleme, mai ales in ce pri
vește frecventa la ciclul gimnazial,
cel de-al doilea interlocutor propunînd deplasarea, chiar de a doua zi,
la elevii cu prea multe absențe, cu
toate că acest lucru se efectuase fără
eficienta scontată de mai multe ori
pe parcursul anului școlar în curs.
Virginia Rus a înfățișat activitățile
pionierești foarte reușite, cîștigarea
unor întreceri în concursuri de nivel
lnterjudețean, dar nu a uitat să 'e
menționeze și principalul neajuns —
caracterul de campanie. Comunistul
Leonoda Fetti a supus unei analize
minuțioase viața internă de organi
zație și a exemplificat faptul că s-au
tras învățămintele cuvenite în acest
domeniu din controlul unei brigăzi
complexe ale cărei critici și chiar
sancțiuni și-au dovedit utilitatea. Educatoarea Silvia Zinveli a adus în
atenția adunării problema muncii
cultural-artistice, a rolului și locu
lui intelectualului în viața satului.
Propuneri valoroase, observații
critice, constructive, multe învăță
minte provenite chiar din neîmpliniri. Ele reprezintă „bugetul" gîndirii
colective a comuniștilor din organiza
țiile de bază ale comunei și înseam
nă însăși pregătirea temeinică a conferinței organizației comunale de
partid.
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85 la sută. „Moștenirea" lă
sată de vechiul regim —
pentru același indicator —
a fost sub 45 la sută. Nu-i
semnificativ ?
„Am crescut în rindurile
U.T.C. și m-am maturizat
printre comuniștii uzinei"
este insă în același timp și
recunoașterea faptului că
principiul fundamental care
stă consecvent la baza în
tregii activități politice, or
ganizatorice și educative
desfășurate de Uniunea Ti
neretului Comunist, de or
ganele și organizațiile sale,
îl reprezintă conducerea de
către partid a întregii sale
activități. în acest context
dobindește o puternică, ex
cepțională
semnificație
promovarea în întreaga ac
tivitate a U.T.C. a stilului
de muncă militant, re
voluționar al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, el în
suși crescut și călit în or
ganizația revoluționară a
tineretului nostru. Este și
motivul pentru care apre
cierile și îndrumările celui
mai iubit fiu al poporului
și partidului la adresa tine
rei generații, a activității
organizațiilor sale revolu
ționare devin astfel un
strălucit program de luptă
și muncă și sintetizează
cele mai înalte exigențe pe
care partidul și întregul

nostru popor le așază în
fața tineretului țării.
Cum răspund elevii dum
neavoastră la aceste che
mări ? l-am întrebat pe
directorul-educativ Nicolae
Popescu, profesorul care ne
prezentase
„pe-afară“...
orașul tinereții. Ne-a invi
tat să ne convingem sin
guri. Am intrat intr-una
dintre clădirile școlii. Vizi
tăm laboratoarele. Intii pe
cel de tehnologie și prelu
crare prin așchiere. Ingi
nera Ana Lovin, responsa
bila comisiei metodice de
cultură tehnică, ne prezin
tă dispozitive, instrumente
de măsură și control, ca
sete cu scule așchietoare,
machete de mașini-unelte,
panoplii cu procese tehno
logice, planșe... Spune :
„Nimic din ceea ce vedeți
nu este cumpărat. Toate
au fost executate de elevii
noștri care aici, pentru
prima dată, fac cunoștință
cu ceea ce în uzină se nu
mește autodoteze". Admi
răm apoi laboratorul de
electrotehnică condus de
ing. Ladislau Havady, cel
de mașini-unelte unde „nr.
1" este ing. loan Popa...
Peste tot : ordine, discipli
nă, precizie...
— Avem cadre didactice
foarte bune, multi dintre
cei care predau aici sînt
și autori de manuale. Cine?

Inginerii
și
profesorii
Gheorghe Peptea, Emil
Arieșanu, Iulia Șerban, Va
ier Gușeilă, Dumitru San
du, Ana Priboescu...
în atelierul nr. 3 „lăcătuși-sculeri" intrăm exact
cind se rotesc schimburile:
pleacă clasa 10 M 3 și in
tră clasa 10 M 4. Facem cu
noștință cu maiștrii-instructori Constantin Dănilă
și Constantin Juravlea.
Ambii au învățat meserie
tot aici, -in poiană», au
participat și la construirea
primului autocamion româ
nesc, dar au trecut anii,
experiența acumulată se
cere împărtășită. Le arată
elevilor cum trebuie exe
cutați suporți! pentru filie
re și închizătorile pentru
prinderea rapidă, limitatoare de mers în gol, truse de
desen...
— Facem piese pentru
întreprinderea care ne tu
telează. Anul trecut am re
condiționat și 600 de insta
lații electrice pentru auto
camioane. în acest an
ne-am propus o mie de
bucăți. Planul valoric a fost
în 1986 de 1,535 milioane de
lei. Am realizat aproape 2
milioane de lei... Dar văd
că vă interesează mai mult
ce se discută acolo. Să
mergem la ei.
„Acolo" era lingă men
ghina lui Marian Girneț,
un puști de 16 ani, cu bască

și halat regulamentare și
cu... chef de vorbă. O „pro
voca" pe Ionela Ioanițoaie,
colega lui de clasă și de
meserie...
— Ai văzut tu o matriță ?
Află că eu asta voi face,
scule pentru matrițe. Voi
lucra cu precizie de mi
croni. Știi tu ce-s ăia ? A

la absolvire, ne spune
maistru-instructor.
Am vrut să ne convin
gem, iar puștiul ne-a făcut
o adevărată demonstrație.
Văzîndu-1 cum lucrează, ai
fi zis că... strungărește de-o
viață. îl întrebăm :
— Cit ii costă pe ai tăi
școlarizarea ta ?

limba maternă. (In liceu
sînt șase clase cu limba de
predare maghiară). Așa
cum firesc i se pare lui
Demeter Ildiko — care În
vață într-una din aceste
clase — să cîștige locul I
la un concurs județean de
literatură română. Așa cum
tot firesc i se pare lui Car-

Ziua de azi a schimbului
de mîine
mia parte dintr-un milime
tru. Cum e matrița așa iese
și piesa. Asta-i artă. Să
știi că eu am să ajung ar
tist !
Fata nu se lasă mai pre
jos :
— Dacă te-ntreabă cine
va spune-i că eu obișnuiesc
să mănînc microni pe
piine.
— Realitatea este că cei
doi sînt cei mai buni, dar
le place să se mîndrească
cu ceea ce fac ori vor face.
Eh, d-ale tinereții. Băiatul
lucrează și la strung foar
te bine, deși mai are pînă

— Cum „cît îl costă ? !“
— Da. Cîțl bani plătesc
părinții ca să poți învăța
tu meserie ?
— De ce să plătească ai
mei ? Parcă ceilalți plătesc
ceva ? De ce numai eu ?
— Fiindcă te-am auzit că
vei fi „artist" în meserie.
Asta costă. Nu știai ?
Marian Girneț devine
țepos. Vrea să vadă dacă
glumim sau vorbim serios.
I se pare absolut firesc —
așa și trebuie — ca invățămîntul să fie gratuit. La
fel de firesc i se pare lui
Farkaș Arpad să învețe în

men Juravlea să practice
scrima, lui Cătălin Manea
și Gheorghe Stancu luptele,
lui Duțu Radu să se clase
ze pe primul loc la inter
pretare de muzică folk, ori
lui Bogdan Nicolae, Moise
Daniel, Liviu Turcanu și
Dorobanțu Ion să obțină
mențiuni la faza pe țară a
concursurilor pe meseni,
lui Puia Anca să dea ime
diat după absolvire examen
de admitere la facultate...
— Noi știm că nu avem
numai drepturi, ci și înda
toriri, ne explica Nicoleta
Popa, secretara comitetului

U.T.C. pe liceu. In organi
zația noastră nu-i primim
decît pe cei foarte buni la
toate, dovada că... toți cei
1 219 elevi ai liceului nos
tru sînt și uteciști. Ne stră
duim să creștem în spiritul
normelor de viață comu
niste, să fim mereu in
frunte. Nu numai la învă
țătură și la meserie, ci și
Ia munca patriotică. Vă in
vit să vedeți în vitrina
noastră drapelele șl diplo
mele cîștigate și în această
activitate. (Le văzusem :
Diploma de onoare a C.C.
al U.T.C. și drapelul pen
tru locul I cîștigat de bri
gada școlii pe Șantierul
național al tineretului Dunăre-Marea Neagră, diplo
me pentru locurile fruntașe
în activitatea de gospodări
re și înfrumusețare a mu
nicipiului Brașov...). Vrem
să fim demni continuatori
ai tinerilor care au lucrat
cindva la Bumbești-Livezeni, Agnita-Botorca, Lun
ca Prutului, Hunedoara,
Triajul din Brașov... Iar in
cinstea aniversării a 65 de
ani de la crearea U.T.C.
vrem să facem numai lu
cruri foarte frumoase.
„Vrem" are acoperire.
Aproape tot ceea ce iese
din mîinile acestor elevi în
orele lor de practică
este de o calitate cu
totul
deosebită.
Vorba
viitorului mecanic Vasi-
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le Aclobănițel, acum doar
elev în clasa a IX-a :
„Facem... bijuterii !“ Este
de înțeles. Indiferent ce
s-ar pregăti să devină :
sculeri-matrițeri, prelucră
tori prin așchiere, mecanici
motoare etc. etc. — profe
sorii și instructorii sădesc
in elevi, în primul rînd,
sentimentul frumuseții me
seriei alese. Nu numai teo
retic, ci și practic. Ceea ce
pare imposibil de realizat
la început devine o baga
telă la absolvire, după
cîștigarea deprinderilor, a
cunoștințelor necesare. Iar
că este așa, stau dovadă
standurile cu piese execu
tate pentru examenele de
diplomă. „Bijuterii" e încă
puțin spus...
Ceea ce-i frămîntă În
deosebi : vor fi sau nu ca
pabili să se integreze în
cele mai bune condiții ? Au
într-adevăr aptitudinile ne
cesare ? Au cîștigat deprin
derile ? Drept pentru care
se verifică continuu. „Veri
fică" in cel mai propriu
sens al cuvîntului. Sub în
drumarea inginerilor Emil
Arieșeanu și Iosif Geor
gescu, și-au construit un la
borator psihotehnic capa
bil să rivalizeze cu cele
mai dotate laboratoare de
tip similar din țară. Unele
aparate silit fără precedent
(concepția și realizarea),
sînt invenții.

— Marea mulțumire —
ne explică ing. Georgescu
— este de a-i vedea pe
elevi capabili să realizeze
aparatură fină. Ce dacă va
deveni ajustor ? îl .învăț și
electronică. Ca să-și poată
estima și singur capacitatea
îl învăț și psihologie.
Și „îl învăț" are acoperi
re. Am discutat cu Vălușescu Carmen, Răzvan Tănăsescu și Radu Plătică,
elevi în clasa a Xl-a la
„motoare cu combustie in
ternă". Și știu ei, „meca
nicii", tot atîta psihologie
cît un candidat la admite
rea în facultate 1
Schimbul de mîine al uzi
nei... Deocamdată învață
meserie. Nu numai. își în
sușesc tot ceea ce se con
sideră că-i completează, că
le structurează personalita
tea. Uzina lor — ca multe
altele din întreaga țară —
posedă un înalt grad de
automatizare. Ceea ce im
plică răspunderi sporite in
pregătire,
perfecționare
continuă. Ei sînt chemați sa
ducă mai departe perfor
manțele celor care au înăl
țat întreprinderea, care au
făcut-o cunoscută, incă de
mult timp, dincolo de ho
tarele țării.
Locul în care învață me
seria ? îl știm demult. Din
germene a fost un oraș al
tinereții revoluționare. Șl
așa a rămas.

f
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IN ÎNTREAGA tara importante resurse de metale refolosibile
AȘTEAPTĂ 0 MAI CHIBZUITA VALORIFICARE I
Constatări, opinii, soluții, desprinse dintr-un sondaj al „Scînteii“
în legătură cu colectarea și valorificarea fierului vechi
O problemă de Importanță deo
sebită o prezintă colectarea și refolosirea fierului vechi. In acest
sens, în cadrul ședinței din 20 fe
bruarie a.c., Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a examinat
Raportul privind măsurile de îm
bunătățire a gradului de prelucrare
și a calității fierului vechi pentru
producția de oțel în perioada
1987—1990 și a stabilit o serie de
măsuri pentru lichidarea neajunsu
rilor existente în acest domeniu.
Care este semnificația acestor
măsuri 1 Pentru a se asigura ma-'
teria primă necesară fabricării mi
lioanelor de tone de oțel prevăzute
în planul pe acest an, posibilitățile
sint cît se poate de bine conturate:
pe de o parte, utilizarea minereului
și a cărbunelui cocsificabil — re
surse care în marea majoritate se
aduc din import — și, pe de altă
parte, recuperarea și reutilizarea
fierului vechi. Deci, pentru indus
tria noastră siderurgică este vital
ca, în locul minereului și cărbunelui
importat, să folosim intr-o măsură
cît mai mare uriașa mină de fier
ce există atît în întreprinderi in
dustriale, cît și pretutindeni în țară
unde se desfășoară o activitate pro
ductivă sau se consumă metal. Mai
mult decît atît, măsurile stabilite
de Comitetul Politic Executiv vi
zează. deopotrivă, sporirea eficien
tei in utilizarea fierului vechi, evi
tarea oricăror pierderi în procesul

de colectare, selectare, pregătire și
valorificare a acestuia.
In discuție se cuvin aduse și
neajunsurile determinate de ames
tecarea fierului vechi cu metale
neferoase și alte metale, care duc

procesele de producție de pe șan
tierele de construcții, din dezmem
brări de utilaje și nave scoase din
uz va fi expediată către oțelării
numai sortată si prelucrată conform
normelor de calitate in vigoare. In

• De asemenea, resursele de fier
vechi rezultate și consumate in ca
drul combinatelor siderurgice și al
altor întreprinderi vor fi sortate pe
mărci de oțel si folosite la elabo
rarea acelorași calități de oțel.

Obligații ce revin întreprinderilor si organelor
de stat pe baza programului adoptat de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
la cheltuieli suplimentare pentru
purificarea șarjei, la infestarea oțe
lului elaborat. In același timp, res
turile metalice rezultate din prelu
crări (capete, ștraifuri de tablă,
șpan, utilaje dezmembrate) nu sînt
pregătite corespunzător, ceea ce
determină folosirea ineficientă a
mijloacelor de transport și îngreu
nează procesul de elaborare a oțe
lului. Tocmai de aceea, pentru eli
minarea acestor neajunsuri. Comi
tetul Politic Executiv a stabilit :
• Incepind cu anul 1987 întreaga
cantitate de fier vechi rezultată din

Intre întreprindere model,
fierul vechi e o problemă minoră ?
ria de materiale refolosibile. în prin
La întreprinderea de mașini grele
cipal, aici se pregătesc benele pentru
București, in ce privește activitatea
șarjele de oțel care se elaborează în
de recuperare și sortare a materia
întreprindere. O instalație de sfârîlelor metalice refolosibile formal,
mare a șpanului nu prea reușită din
totul pare in regulă : la nivelul în
punct de vedere tehnic caută să re
treprinderii s-au luat o serie de mă
ducă
din dimensiunile „șerpilor" de
suri pentru dotarea tuturor locurilor
oțel pentru a ușura așezarea lor în
de muncă cu conteinere inscripțio
bena de șarjare. în două conteinere
nate pentru depozitarea distinctă a
otelurilor nealiate și a celor aliate 9 se adună, pe cît se poate, atît bucăți
le grele de metal ajunse în șpan, cît
pe două grupe principale, precum șl
și resturile de gunoaie aruncate de
a tuturor metalelor neferoase ; s-au
făcut instruiri cu Întregul personal
personalul din secții.
muncitor în legătură cu cerințele re
Și gospodăria de fier vechi, Cil
cuperării metalelor refolosibile și s-a
excepția poate a sectorului de șpan
dat o decizie prin care se stabilesc
de oțel aliat, este departe de o or
nominal răspunderile în fiecare sec
ganizare funcțională pe principii in
tor de muncă pentru respectarea or
dustriale. Materialele metalice sosite
dinii în această privință.
de la alte unități, pregătite sau ne
pregătite, sint amestecate de-a val
Cum se respectă acest cuprinzător
ma- cu șpanul de oțel obișnuit și alte
program ? Preocupat de această pro
resturi de metale provenite din sec
blemă, consiliul oamenilor muncii a
țiile de producție. O echipă de șaranalizat cel puțin o dată pe an si
jatori abia prididește să taie bucățile
tuația gospodăririi materialelor re
mari de metal. Reținem că investi
folosibile. Iată, de exemplu, ce s-a
țiile
pentru dotarea corespunzătoare
consemnat în acest sens In raportul
cu utilaje a acestui sector important
analizat in luna noiembrie a anului
în activitatea întreprinderii sînt întrecut : „Mai există situații în care,
tîrziate. Astfel, beneficiarul a săpat
din cauza lipsei de supraveghere din
fundația pentru o foarfecă hidrau
partea unor maiștri sau șefi de ate
lică de mare productivitate, co
liere, materiale de calități sau sorti
mandată
la Combinatul de uti
mente diferite sînt amestecate Intre
laj greu din Iași, care însă se
ele ; bene rezervate materialelor re
lasă așteptată.
cuperabile sint folosite drept contei
nere de gunoi menajer. Aceste situa
Conform principiilor autogestiunii,
ții au fost sesizate conducerilor sec
materialele refolosibile reprezintă o
țiilor respective, care au luat în ge
valoare care trebuie să circule potri
neral măsurile ce se impuneau, deși
vit unor reglementări foarte stricte,
eficienta generală a acțiunii nu s-a
chiar dacă aceasta se petrece numai
ridicat la nivelul necesar".
la nivelul secțiilor aceleiași Între
prinderi. Din cite am putut afla, bo
La 17 martie a.c.. Fabrica de utilaj
nurile de materiale refolosibile au
energetic : totul pare in ordine, pînă
un circuit nu prea bine pus la punct
cînd se controlează conținutul bene
și nu oferă garanția că ceea ce este
lor și conteinerelor destinate mate
înscris în ele este și în realita
rialelor refolosibile. Unele dintre ele
te. Astfel, bena încărcată cu șpan
conțin metal curat. în altele șpanul
dlntr-o
secție de prelucrări este
este amestecat cu bucăți de metal sau
transportată la gospodăria de metale
metale neferoase, sînt impurificate:
refolosibile, unde se atestă cantitatea
aluminiu cu bronz, alama cu cupru
și calitatea materialului respectiv și
sau șpan de oțel. Or, se cunoaște,
doar după aceea se întocmește bo
bucățile mari de metal pătrunse în
nul de ieșire din secție. Ne între
șpan pot avaria sfărimătorul, scoțînbăm însă cum poate certifica gospo
du-1 pentru un timp din funcțiune.
dăria de materiale refolosibile can
După cum, metalele, o dată amesteca
titatea primită din moment ce nu are
te, este greu să mai fie sortate. Cine
în dotare... un cintar pentru această
să mai ia la mînă cu penseta conteioperație ? De asemenea, din discu
nerul de metale pentru a separa cu
ția cu controloarea de calitate din
prul de aluminiu sau de oțel ?
cadrul gospodăriei a rezultat că, deși
se iau periodic probe pentru ana
Cauza : neglijența șl lipsa de supra
veghere a celor care răspund de res
liză din conteinerele cu șpan pre
date, nu s-a întîmplat niciodată să
pectarea disciplinei în acest dome
niu, conform legii șl deciziei emise
se găsească vreo neregulă. Or, nu
mai departe decît cu cîteva minute
de conducerea întreprinderii.
înainte, se constataseră în secții aba
Imaginea de dezordine în recupera
teri de la regulile de sortare și
rea metalelor este Întregită și de
depozitare a materialelor refolosibile.
faptul că adeseori în conteinere se
Despre însoțirea bonului de ma
aruncă și gunoaiele măturate de pe
teriale de buletine de analiză eli
jos, uneori chiar împreună cu... mă
berate de un laborator autorizat,
tura. Iar în lăzile de gunoi apar res
nici vorbă. De unde se poate deduce
turi metalice, șpan și electrozi.
că. adeseori, sistemul de decontări
Deci nimic nou față de constatările
între secții privind materialele refo
din noiembrie 1986 ale consiliului oa
losibile lasă loc aproximațiilor.
menilor muncii. La secția de întreți
Ne exprimăm speranța că. așa
nere și reparații, din nou aspecte
cum a reușit să rezolve probleme
contrastante ale spiritului gospodă
resc. Pe de o parte, preocupare sus
tehnice grele si complexe, colectivul
ținută pentru valorificarea fiecărei
acestei întreprinderi va înțelege să
dovedească spirit de răspundere și
piese uzate rămase de la repararea
în gospodărirea materialelor refolo
unor mașini și utilaje și, pe dc alta,
sibile, domeniu în care in Întreprin
lipsă de grijă in depozitarea separată
deri din Capitală există o experiență
a otelurilor pe grupe de mărci.
In cele din urmă, conteinerele pă
pozitivă la care ne vom referi în ar
răsesc secțiile cu destinația gospodăticole viitoare.

acest scop se va generaliza în toate
întreprinderile, secțiile si atelierele
de producție sortarea pe calități si
dimensiuni a fierului vechi, chiar
la locul de unde rezultă.
• In toate întreprinderile se vor
lua măsuri pentru folosirea la în
treaga capacitate a utilajelor din
dotare pentru prelucrarea mecanică
a fierului vechi recuperat si se vor
organiza, după caz, formații de lu
cru, ateliere sau secții specializate
pentru recuperarea, sortarea, pre
lucrarea si livrarea fierului vechi,
cu indicatori distincți de plan.

• Aplicarea în toate oțelăriile a
unor rețete unitare de elaborare si
șarjare, pe tipuri și capacități de
agregate, precum și pe grupe de
mărci de oțeluri.
• Punerea in funcțiune de către
beneficiari, cu sprijinul direct al

furnizorilor și proiectanților, a tu
turor instalațiilor de brichetat șpan
restante. De asemenea, se va asi
gura remedierea și modernizarea
tuturor instalațiilor de acest fel
care nu funcționează în prezent.
• Proiectarea și asimilarea in
fabricație a unei noi generații per
fecționate de instalații pentru brichetarea șpanului.
• Dezvoltarea in continuare a
dotării cu utilaje și instalații de
prelucrare a fierului vechi, cores
punzător creșterii producției de
oțel, respectiv a resurselor și con
sumului de fier vechi, urmărindu-se, totodată, reducerea volumu
lui de muncă manuală și creșterea
gradului de prelucrare a fierului
vechi.
• O atenție deosebită va fi acor
dată dotării cu instrumente și apa
ratură pentru determinarea pre
zenței elementelor de aliere in fie
rul vechi.
• Revizuirea standardului de stat
privind fierul vechi.
• Punerea in funcțiune a tuturor
capacităților de prelucrare a fie
rului vechi din unitățile siderurgice.

La investigația făcută în întreprinderi și centre de prelucrare a
materialelor refolosibile din Capitală și din mai multe localități din
țară au participat reprezentanți ai Centralei de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile.
Incepind cu numărul de astăzi, vom relata constatările desprinse
din raidurile efectuate.

0 zi la centrul de prelucrare a materialelor refolosibile din Berceni
Ne aflăm după 1 an, 6 luni și 17
zile din nou la centrul din Berceni
de prelucrare a metalelor refolosi
bile din cadrul I.R.V.M.R. București.
Dacă n-am cunoaște drumul pe care
am venit aici am putea spune că
nu sîntem toiuși în același loc. _
Intr-adevăr, e altceva acum decît
atunci. Scriam la timpul cuvenit în
articolul „«Minele Ghelar și Tăliuc»...
de la marginea Bucureștiului" că,
de-a lungul timpului, pe fondul
unor neajunsuri de ordin organiza
toric, -al lipsei de spirit gospodăresc
în cele două unități existente aici
s-au acumulat veritabili munți de
fier vechi lăsat pradă ruginiei. Cu
acel prilej erau propuse o serie de
măsuri necesare pentru punerea în
valoare a bogățiilor de metal acu
mulate ani și ani în șir, pentru
organizarea unei activități corespun
zătoare în această unitate.
Ce s-a întîmplat de atunci ? Prin
decret al Consiliului de Stat, cele
două unități au fost unificate și
trecute sub o răspundere unică, în
cadrul I.R.V.M.R. București. Sub
coordonarea comitetului municipal
de partid, în acest centru s-a desfă
șurat o amplă acțiune de readucere
în circuitul economic a fierului vechi
adunat și de reorganizare, pe prin
cipii industriale, a activității de
aici. Programul de măsuri adoptat
în acest sens a fost în bună parte
înfăptuit. Astfel, s-a redat agricul
turii o parte din terenurile ocupate
cu fier vechi, munții de metal au
scăzut simțitor în înălțime, au fost
puse în stare de funcționare toate
utilajele și instalațiile centrului, s-a
eliberat amplasamentul pentru noile
dotări. Am fost asigurați că, acum,
după trecerea iernii, acțiunile de
reorganizare se vor intensifica și că
în următoarele două luni vom putea
vedea o față nouă a centrului de
prelucrare.
Centrul de prelucrare din Berceni
este în același timp și un seismograf
sensibil al spiritului de răspundere
de care dau dovadă întreprinderile
din Capitală în privința respectării
prevederilor legii referitoare la pre
lucrarea și valorificarea materiale
lor refolosibile, întrucât aici sosesc
zilnic mașini încărcate cu mate
riale metalice refolosibile pentru a
fi predate în vederea reintroducerii
lor în circuitul economic. De unde
cu un an și jumătate în urmă în
una din trei mașini metalele
erau amestecate, nepregătite sau
nedezmembrate, iată că, acum, la
verificarea efectuată de organe ale
Centralei de recuperare și valorifica
re a materialelor refolosibile în ziua
de 17 martie a.c.. din 152 de mașini
sosite în numai 11 conținutul era
necorespunzător prevederilor legale.
Desigur, un progres evident, care
demonstrează că lucrurile tind să se
schimbe in bine, că a inceput să fie
învățată lecția disciplinei șl în acest
important domeniu al economiei. Cu
toate acestea, situația nu este încă
mulțumitoare. Pentru că nu e vorba
atît de faptul că încărcătura din 11
mașini a fost respinsă la „controlul
de calitate", cît de realitatea că în
nouă unități care le-au trimis la
centrul de prelucrare nu s-au înțeles
încă exigențele gospodăririi materia
lelor refolosibile și că se mai admit
încălcări ale normelor de ordine și
disciplină prevăzute în lege.
De altfel, fotografiile publicate
alăturat vorbesc de la sine.

„Produse" din
Ciorogîrla
Ce poate transporta
o mașină de la Cioro
gîrla la București ?
Fel de fel de produ
se. dar nu ne-am fi
așteptat
să
aducă
chiar un autocamion
nedezmembrat.
De
unde un asemenea
produs la consiliul
popular al comunei ?
Si nu era vorba doar
de o mașină. ci de
trei.
Că le-au trimis,
bine ! Dar de! ce fără
respectarea regulilor
precis stabilite referi
toare la dezmembra
rea și sortarea pe pie
se componente a mij
loacelor fixe casate ?
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care mi 1-ati adresat
cu ocazia survolării teritoriului Turciei și să vă exprim cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare pentru po
porul român prieten.
Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că relațiile șl coope
rarea dintre Turcia și România se vor dezvolta continuu. în folosul reciproc
al țărilor noastre.

KENAN EVREN

Președintele Republicii Turcia

Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la crearea U. T. C.
Depunerea
unor coroane de flori
Cu ocazia aniversării a 65 de ani
de la crearea Uniunii Tineretului
Comunist și a 30 de ani de la în
ființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, joi
dimineața a avut loc solemnitatea
depunerii unor coroane și jerbe de
flori la Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, precum și la
Monumentul eroilor patriei.
Au fost depuse coroane de flori
din partea Comitetului Central al
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, comi
tetului
municipal
București al
U.T.C., a unor organizații U.T.C. din
mari întreprinderi industriale, licee
și facultăți din Capitală. De aseme
nea, un grup de pionieri au depus
jerbe de flori.
La solemnitate au luat parte mem
bri ai Secretariatului C.C. al U.T.C.,
ai Biroului Comitetului Executiv al
Consiliului U.A.S.C.R., membri ai
Comitetului municipal București al
U.T.C., reprezentanți
ai activelor
U.T.C. și A.S.C. din Întreprinderi,
instituții, școli șl facultăți.

Expoziție
Cu prilejul aniversării a 65 de ani
de la crearea Uniunii Tineretului Co
munist și a 30 de ani de la Înfiin
țarea Uniunii Asociațiilor Studenților
Comuniști din România, la Institu
tul de arhitectură „Ion Mincu" din
Capitală s-a deschis, joi, o expoziție
filatelică interjudețeană.
Organizată de filiala București a
Asociației filateliștilor din România,
In colaborare cu C.C. al U.T.C. șl
Consiliul U.A.S.C.R., expoziția, care
va rămine deschisă pînă la 25 mar
tie. prezintă, prin cele peste 100 de
exponate, momente semnificative din
lupta tineretului român, a întregu
lui popor pentru împlinirea idealu
rilor de independență, libertate și
dreptate socială, progres, prosperita
te și pace, precum și imagini sugesti
ve din mărețele înfăptuiri ale „Epocii
Nicolae Ceaușescu".
In cadrul expoziției este pusă la
dispoziția vizitatorilor noua emisiune
filatelică dedicată evenimentului aniversat, compusă din trei valori,
care redau aspecte din bogata acti
vitate pe care o desfășoară tînăra
generație a patriei.

★

Cel peste 900 de brigadieri de la
Șantierul național al tineretului din
cadrul Combinatului minier Motru

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,35 Inima fierbinte a Galațlului (co
lor). Reportaj

au realizat în săptămîna-record or
ganizată în cinstea aniversării orga
nizațiilor de tineret din țara noas
tră un volum de producție cu 30 de
procente superior prevederilor de
plan.
Tinerii de pe acest șantier au reu
șit, prin folosirea eficientă a mijloa
celor tehnice din dotare, să majoreze
la 18 000 tone cantitatea de lignit ex
trasă și furnizată suplimentar termo
centralelor în perioada scursă de la
începutul anului și. la 130 000 mc
cantitatea de steril excavată și
haldată în plus în. cadrul lucrărilor
de descopertă și de pregătire a noi
lor fronturi de lucru.

Raportul utecist al tinerilor din
județul Constanta la aniversarea a
65 de ani de la crearea U.T.C. și a
30 de ani de la înființarea U.A.S.C.R.
este bogat în fapte de muncă semni
ficative pentru modul angajant, re
voluționar prin care tînăra generație
participă la edificarea socialistă a
patriei. In numeroase întreprinderi
în care majoritatea forței de muncă
o constituie tineretul au fost orga
nizate schimburi de onoare, săptămîni și decade record în muncă, alte
acțiuni specifice, între care cele in
titulate „Educație, economie, ener
gie" și „Să lucrăm o zi pe lună cu
combustibil economisit". Pe aceste
căi a fost realizată o producție a
cărei valoare se ridică la 3,4 milioa
ne lei. In același timp, în cadrul
mișcării de masă „Știință-tehnicăproducție", tinerii au rezolvat 850
de teme tehnice, cu o eficiență eco
nomică de aproximativ 150 milioane
lei.
In săptămîna de activitate re
cord, organizată la Șantierul națio
nal al tineretului din cadrul Centra
lei electrice de termoficare DrobetaTurnu Severin în cinstea săr
bătoririi a 65 de ani de la crearea
U.T.C. șl a 30 de ani de la înființa
rea U.A.S.C.R., cei aproape 600 ti
neri brigadieri au depășit cu 10 pro
cente producția planificată la con
fecții metalice și la construcții-montaj, majorînd astfel la 30 tone volu
mul lucrărilor realizate suplimentar
de la începutul anului și pînă în pre
zent. Contribuția celor aproape 6 000
de tineri muncitori și elevi, care în
cei 5 ani de la constituirea șantieru
lui mehedințean au îmbrăcat aici
uniformele albastre cu ecusonul de
brigadieri, la realizarea centralei
electrice de termoficare DrobetaTurnu Severin s-a materializat în
executarea unor lucrări de construc
ții și montaj a căror valoare depă
șește 1,2 miliarde lei.
(Agerpres)
20.50 Aici am fost, stntem, vom fl în
veac. Versuri și cîntece patriotice
21,00 Cadran mondial
21,15 Serial științific (color). ,,Dln tai
nele naturii*. Episodul 15
21,35 Timp al marilor înfăptuiri revo?luțlonare. Diamantele sint oame
nii. Reportaj
21.50 Telejurnal
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teatre

Nu-i învățați pe copil să mimeze spiritul gospodăresc!
Autocamionul 36—B—6121 face drumul de la Chitila, via Drumul
Taberei, pînă la Berceni, ca să transporte motoare scoase din uz, dar,
contrar normelor legale, nedezmembrate. De ce a trebuit să ajungă de
la Chitila pînă la Berceni, cînd avea Centrul de prelucrare a mate
rialelor refolosibile de la Buftea mult mal aproape ? Pentru că nu le
transporta în contul întreprinderii căreia aparțineau de drept (I.U.G.C.F.S.U.T. Chitila), ci în cel al... Școlii generale nr. 57 din Drumul Taberei.
Semnificația acestei întîmplări este mult mai largă și absolut necesar
să fie luată în seamă ; și anume, scoaterea dintr-o întreprindere, fără
forme legale, a unor valori materiale și trecerea lor ca realizări în con
tul planului de colectare a fierului vechi al unei alte instituții. Deci, în
loc să fie antrenați copiii Ia asemenea acțiuni gospodărești, se recurge
la soluții ce contravin și normelor pedagogice, și normelor legale.

• Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Tea
trul de pantomimi din Londra — 18;
(sala Atelier) : între patru ochi (B)
— 18; (sala Studio-99) : Solo Madrid
Es Cortez — Madridul de-a lungul
veacurilor — diapozitive și ilustrații
muzicale de epocă. Prezentare prof,
dr. Pătru Firu — 17.30
• Filarmonica
,,George
Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Ervin Ad61 — 18;
(sala Studio) : „Treptele afirmării
artistice**. Silviu Agachi — vioară
— 17
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala
mică a Teatrului Național) : Secretul
lui Marco Polo — 18,30
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet
— 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Bătrîna și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03,
sala Magheru) : Floarea de cactus —
18; (sala Studio) ; La un pas de fe
ricire — 18,30
0 Teatrul Giuleștl (sala Glulești,
18 04 85) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tftnase* (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo,
tempo și ceai — 18,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
(9 Ansamblul
artistic
„Ransodia
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) :
Vrăjitorul din Oz — 9; David Copperfield (premieră) — 18
45 Teatrul „Țăndărică* (sala Cosmonauților,
11 12 04) : Amnarul fer
mecat — 15
H Studioul de teatru al T.A.T.C.
(15 72 59) : Baba Hirca — 18,30

cinema
Un „brevet"
al lipsei
de răspundere
Să fl brevetat între
prinderea „Electroteh
nica" din Capitală un
procedeu
tehnologic
original de fabricație
a oțelului din baloți
de tablă. în amestec
cu pistoane de alumi
niu. saboți de frînă și
impurități nemetalice?
Mai degrabă este vor
ba de un brevet al
lipsei de spirit gos
podăresc.

Una scrie în aviz, alta este în mașină
In mașina din imagine, în avizul de expediție eliberat de I.U.T.
autobaza Bujoreni scria clar : deșeuri de tablă. Ce conținea în reali
tate ? Pe lingă tablă, bucăți de fier, aluminiu, cupru și chiar o cutie de
viteze nedezmembrată.

Grupa] realizat de Corneliu CARLAN
Foto : S. Cristian
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• Trenul de aur î PATRIA (11 86 25)
— 9; 12; 15,45; 18,45
• Acțiunea „Autobuzul* : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Un oaspete la cină : LUMINA
(14 74 16) — 15; 17; 19
• Sania albastră : STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 12; 14,15; 16,30; 19
• Actorul șl sălbaticii ; UNION
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18
O Punct... și de la capăt : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Drumul
oaselor :
FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19
0 Secretul lui Bachus : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
0 Toate pînzele sus (I—II) : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
e întîlnlre In Atlantic: PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
O Visul unei balerine : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Ali-Baba șl cel 40 de hoți : MUN
CA (21 50 97) —
15; 18, FLACARA
(20 33 40) — 15; 18
0 Cursa neprevăzută : Tîmpttri NOI
(15 61 10) — 9: 11: 13; 15: 17: 19
0 Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL
(16 29 17)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19
Locuri
în
Inimă ;
FAVO^rr
(45 31 70) — 9: 11 : 13; 15: 17: 19. EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
69 Cine rîde la urmă — 11: 13. Pro
gram special pentru copii și tineret
— 9: 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
** Cine este omul acesta : BUZEȘTT
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Călătorul cu cătușe : r»RUMT.TL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
fl» Cortul
..Roșu* :
COTROCENI
(49 48 48) — 15: 18
• Carmen : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
12: 15: 18

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 20 martie, ora 20 — 23 mar
tie, ora 20. în țară ; Vremea va fi
schimbătoare șl va deveni normală din
punct de vedere termic, iar cerul va fi
variabil, mai mult noros. Vor cădea
ploi
care vor
avea și caracter de
aversă, la începutul Intervalului în cea
mal mare parte a țării, exceptînd Mun
tenia șl Dobrogea, unde vor fl locale,
apoi aria lor se va restrînge spre est,
diminuînd treptat, Izolat, în nordul
țării și zona deluroasă, precipitațiile
pot fl șl sub formă de lapovlță șl nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele Intensificări în vestul
țării la începutul intervalului din sec
torul sudic, apoi In regiunile estice
din sectorul nord-vest. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus
3 șl plus 7 grade, Iar cele maxime în
tre 7 și 17 grade. Pe alocuri se va
produce ceață. în București : Vremea
va fi schimbătoare șl va deveni nor
mală din punct de vedere termic. Ce
rul va fl variabil, mal mult noros.
Temporar va ploua In prima parte a
Intervalului. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
oscila între 1 șl 5 grade, iar cele ma
xime între 8 șl 12 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
• TIR. îp cadrul concursului ar
matelor prietene la tir, desfășurat
la Sofia, sportivul român Sorin Babii
a obținut victoria In proba de pis
tol liber, clasîndu-se pe primul loc
cu rezultatul de 567 puncte. Pe locul
secund s-a situat sovieticul Igor
Bazinski — 561 puncte, iar pe locul
trei — bulgarul Liubcio Diakov —
556 puncte. In clasamentul pe echipe,
formația României a ocupat locul
trei.
• ȘAH. După cinci runde. în tur
neul internațional feminin de șah de
la Băile Herculane conduce maestra româncă Otilia Ganț. cu 4 punc
te, urmată de Smaranda Boicu, Cris
tina Stănca — 3,5 puncte, LozankaNestorova (Bulgaria), Regina Griin- *
berg (R. F. Germania), Judit Chiricuță, Luminița Radu și Eugenia
Ghindă — cu cite 3 puncte. în run
da a 5-a, Otilia Ganț a învins-o pe
Loreta Crișan, Cristina Stanca a
cîștigat la Margareta Teodorescu. iar
în partidele Judit Chiricuță — Ka
trina Aladjova (Bulgaria), Regina
Griinberg — Smaranda Boicu și Lo
zanka Nestorova — Luminița Radu
a fost consemnată remiza.
• BOX. Tradiționala competiție
Internațională de box „Centura de
aur", ajunsă la a 16-a ediție, se va
desfășura anul acesta în Capitală. în
perioada 13—19 aprilie.
Interesul pe care îl stîmește acest
turneu a făcut ca Încă de pe acum
să-și anunțe participarea la Între
ceri pugiliști din Bulgaria, R.P.D.
Coreeană, Cuba, Egipt, Elveția, Japo
nia, R.P; Mongolă, Nigeria, Turcia.
Siria și U.R.S.S.
Din țara noastră vor urca treptele
ringului cei mai buni boxeri, perfor
manțele realizate la „Centura de
aur" constituind principalul criteriu
de selecție în vederea Campionatelor
europene de la Torino.
• FOTBAL. Disputat la Rîbnik, în
prezența a 17 000 de spectatori, me
ciul internațional amical de fotbal
dintre selecționatele Poloniei și Fin
landei s-a încheiat cu scorul de 3—1
(2—0) în favoarea jucătorilor polo
nezi. Au marcat Furtok, Lesniak,
Urban, respectiv Liponen.

ITINERARUL DE PACE, PRIETENIE SI COLABORARE IN TĂRI DIN ASIA
J

J
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diului relațiilor româno-nepaleze,
evidențiind dorința de a extinde în
continuare colaborarea, asigurîndu-ise perspectivă și stabilitate. O aten
ție deosebită, așa cum relevă Comu
nicatul dat publicității la încheierea
vizitei, a fost acordată relațiilor eco
nomice, subliniindu-se necesitatea
creșterii schimburilor comerciale, a
începerii de tratative pentru realiza
rea unor obiective economice în do
menii de interes comun. In acest
scop a fost semnată înțelegerea pri
vind schimburile comerciale intre
cele două țări, care prevede o creș
tere importantă în viitor a volumu
lui comerțului româno-nepalez.
în cadrul convorbirilor de la Kat
mandu, un loc important l-a ocupat
schimbul de păreri în problemele
vieții internaționale. Cu aoest prilej.
România și Nepalul și-au exprimat
profunda îngrijorare față de încorda
rea gravă la care s-a ajuns pe arena
mondială ca urmare a continuării
cursei înarmărilor, în special a celor
nucleare, a menținerii unor focare
de confruntare și război, folosirii for
ței și amenințării cu forța, continuă
rii crizei economice mondiale șl în
răutățirii situației țărilor în curs de
dezvoltare, relevînd necesitatea in
tensificării eforturilor pentru oprirea
aoestui curs periculos, pentru relua
rea politicii de paoe, destindere șt
colaborare. Cele două țări au subli
niat, pe bună dreptate, că în actua
lele împrejurări
problema funda
mentală a contemporaneității o con
stituie dezarmarea, înlăturarea pri
mejdiei unei catastrofe nucleare. Cu
deplină îndreptățire a fost subliniată
urgența adoptării unor măsuri care
să ducă la lichidarea, pe etape, a
tuturor armelor nucleare pînă la
sfirșitul secolului și, în paralel, la
reducerea substanțială a armamen
telor convenționale și efectivelor mi
litare. Cele două țări s-au pronunțat
pentru lichidarea rachetelor cu rază
medie de acțiune din Europa, pen
tru crearea de zone ale păcii șl cola
borării în Balcani, în nordul conti
nentului european, precum și în alte
părți ale globului. România apreci
ind pozitiv propunerea privind de
clararea Nepalului zonă a păcii.
Una din temele centrale ale dialo
gului la nivel înalt a constituit-o agravarea situației economioe mondia
le. care, cum este bine cunoscut, are
efecte profund negative asupra, tutu
ror țărilor, șl în mod deosebit asu
pra țărilor în curs de dezvoltare. Șl
cu acest prilej, ca și in timpul vizi
telor efectuate în celelalte țări, ale
Asiei, a fost subliniată necesitatea
organizării unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., la oare să
participe, cu drepturi egale, atît ță
rile în curs de dezvoltare, cât și cele
dezvoltate. România și Nepalul s-au
pronunțat, totodată, pentru Întărirea
solidarității șl conlucrării între ță
rile în curs de dezvoltare.
Ca un imperativ major al vieții
politice internaționale s-a subliniat șl
cu prilejul vizitei în Nepal impor
tanța sporirii continue a rolului pe
arena mondială al țărilor mici și mij
locii, al statelor în curs de dezvoltare
și nealiniate, în vederea afirmării
unei politici noi, democratice, de li
bertate și independență, de respecta
re a dreptului fiecărui popor de a-șl
alege liber calea dezvoltării economico-sociale.
După cum s-a arătat, în încheie
rea
itinerarului,
președintele
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena
Ceaușescu au avut o lntîlnire priete
nească la Karachi cu președintele
REPUBLICII ISLAMICE PAKIS
TAN, Mohammad Zia-ul Haq. Des
fășurată în acea atmosferă de caldă
cordialitate, de stimă și înțelegere re
ciprocă devenită tradițională acestor
contacte, întâlnirea a constituit o
nouă și elocventă ilustrare a bunelor

România și Pakistan
relații statornicite între cele două
țări, a dorinței lor de a transpune
neabătut în viață acordurile și înțe
legerile convenite cu prilejul pre
cedentelor întîlniri la nivel înalt, care
au deschis ample perspective conlu
crării româno-pakistaneze pe cele
mai diverse planuri.
Astfel, relevînd cursul pozitiv al
relațiilor dintre România și Pakis
tan, experiența valoroasă acumulată
prin realizarea în comun a unor obiective economice — precum rafi
năria de petrol și a blocului de ulei
de la Karachi, a unor fabrici de ci
ment etc. —, cei doi șefi de stat au
apreciat că există, în , continuare,
condiții favorabile pentru dezvoltarea
și mai puternică a colaborării și co
operării în producție, reciproc avan
tajoasă, prin construirea de noi obiective de mare importanță pentru
progresul economic al celor două
țări. în cadrul convorbirilor, s-a că
zut de acord ca România și Pakista
nul să-și extindă în continuare co
laborarea și cooperarea în domeniul
economic, tehnico-științific, cultural,
al lnvățămîntului. precum și In alte
domenii de interes comun.
Noul dialog la nivel înalt a prilejuit,
de asemenea, un amplu schimb de opinii privind actuala situație inter
națională. Ca șl în cursul întîlnirilor
precedente, șl în cadrul actualelor
convorbiri a fost subliniat faptul că
cele două țări au poziții și puncte de
vedere foarte apropiate sau identice
în problemele fundamentale ale vie
ții internaționale.
Pornind de la situația gravă care
s-a creat în lume ca urmare a inten
sificării cursei înarmărilor, cei doi
șefi de stat au evidențiat necesitatea
de a se face totul pentru trecerea la
măsuri efective de dezarmare nu
cleară, de înlăturare a pericolului unui război mondial, care ar duce ine
vitabil chiar la distrugerea vieții
pe Pămînt. In același timp, România
și Pakistanul se pronunță pentru re
glementarea pe cale pașnică a con
flictelor dintre state, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale, afirmîndu-și hotărîrea de
a-și intensifica conlucrarea pe are
na internațională în vederea soluțio
nării, în interesul tuturor popoarelor,
a marilor probleme ale lumii contem
porane.

Prin întreaga sa desfășurare, Itine
rarul de pace, prietenie șl colaborare
al tovarășului Nicolae Ceaușescu.
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în unele țări ale Asiei se
înscrie ca o nouă șl elocventă ex
presie a politicii de largă deschidere
promovate de România socialistă, ca
o mărturie a stimei șl considerației
de care se bucură conducătorul
partidului și statului nostru pe toate
meridianele globului, vizitele în
treprinse înscriindu-se, prin rezulta
tele lor deosebit de rodnice, ca un
eveniment de cea mai mare însem
nătate atît pe planul relațiilor bilate
rale, cit și pe planul larg al actuali
tății internaționale.
Salutind cu entuziasm și bucurie
rezultatele acestei noi misiuni stră
lucit duse la îndeplinire. Întregul
popor român aduce un vibrant oma
giu președintelui Republicii, secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, personali
tate politică proeminentă a vremuri
lor noastre, făuritorul și promotorul
întregii politici interne și externe a
României socialiste, conducătorul în
cercat a cărui neobosită activitate a
făcut și face ca prestigiul țării să
sporească neîntrerupt, ca republica
noastră să fie o prezență demnă și
respectată In concertul națiunilor
lumii.

Nicolae N. LUPU

Criza de guvern
din Italia
ROMA 19 (Agerpres). — Criza de
guvern din Italia a ajuns într-o fază
delicată. Socialiștii nu acceptă propu
nerile de compromis avansate, la în
ceputul săptămînii, de către pre
mierul desemnat, Giulio Andreotti,
cu privire la problema referendumurilor, dar „își mențin fermă voința și
disponibilitatea constructivă" de a se
ajunge „la o înțelegere și la formarea
unui guvern", a declarat Claudio
Martelll, secretar general adjunct al
P.S.I., la sfirșitul reuniunii Direc
țiunii partidului. După părerea P.S.I,.
acordul politlco-programatic privind
formarea guvernului și problema re
ferendumului sînt două lucruri
„obiectiv distincte". In ce privește
guvernul, „există un mandat prezi
dențial șl o disponibilitate a celor
cinci partide. Guvernul poate fi al
cătuit. Firește este vorba de un gu
vern condus de un reprezentant al
Partidului Democrat-Creștin" a spus
Martelll.
Reacțiile celorlalte partide ale coa
liției demisionare la scrisoarea-program a premierului desemnat au
fost reținute, dar nu excesiv de pe
simiste. P.D.C. nu s-a pronunțat încă.

Extinderea cooperării
între țările membre
ale S.A.A.R.C.
DHAKA 19 (Agerpres). — Intr-o
declarație făcută la Dhaka, Abul
Ahsan. secretar general al Asociației
de Cooperare Regională din Asia de
Sud-Est (S.A.A.R.C.). a apreciat că
există posibilități certe privind ex
tinderea în mai mare măsură a
colaborării economice între țările
membre, transmite agenția China
Nouă. Statele membre, a spus el,
sînt dlrecj interesate în dezvoltarea
lor economică deoarece aceasta este
strîns legată de bunăstarea a peste
un miliard de oameni.

★

S.A.A.R.C. a fost înființată în 1985,
prima reuniune la nivel înalt a or
ganizației desfășurîndu-se la Dhaka.
Din acest organism de cooperare re
gională fac parte Bangladesh. Bhu
tan. India. Maldive, Nepal. Pakistan
si Sri Lanka.
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AP LI C A RE A ACORDULUI
INDO-PAKISTANEZ. După cum
informează agenția P.T.I., este in
curs de desfășurare cea de-a treia
fază a retragerii trupelor masate
de o parte și de alta a frontierei
indiano-pakistaneze. Operațiunea,
care implică aproximativ 100 000 de
militari de ambele părți ale fron
tierei, a început la 16 martie, con
form unui acord convenit la începu
tul lunii.
ORAȘE ÎNFRĂȚITE. — Cottbus,
centru de district din R.D. Germa
nă, și Saarbriicken, centrul admi
nistrativ al landului Saar din
, R.F.G., au devenit orașe înfră
țite. Acordul în acest sens, sem
nat de primarii celor două orașe
la Cottbus, exprimă hotărîrea lor
de a contribui activ la salvgar
darea păcii, la dezarmare și destin
dere. Agenția A.D.N. menționează
că este vorba de al patrulea acord
de acest gen intervenit între orașe
din cele două state germane.

I
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EXPULZĂRI. In perioada octom
brie 1986 — ianuarie 1987, autori
tățile franceze au expulzat 6 500 da
cetățeni străini. în special africani.
a declarat ministrul de Interne
Charles Pasqua, citat de agenția
E.F.E.

LA BRUXELLES au înoeput joi
reuniunile miniștrilor industriei și
miniștrilor pentru problemele me
diului Înconjurător din țările mem
bre ale Pieței comune. Miniștrii
industriei examinează posibilitățile
soluționării gravei crize cu care se
confruntă industria metalurgică a
C.E.E. Ceilalți miniștri au misiunea
de a găsi soluții eficiente pentru
prevenirea accentuării poluării mediului înconjurător, datorată în special „ploilor acide".

NOII CĂPITANI REGENȚI AI
REPUBLICII SAN MARINO. Con
siliul Mare și General al Republi
cii San Marino i-a ales pe cel doi
căpitani regenți pentru următorul
semestru al anului. El sînt Renzo
Renzi, reprezentant al Partidului
Comunist, și Carlo Franciosi, din
partea Partidului Democrat-Creștin,
transmite agenția A.N.S.A.
PROIECT DE TRANSFERARE A
CAPITALE! ARGENTINEI. Parla
mentul argentinian a început dezba
terile pe marginea proiectului gu
vernamental de lege privind trans
ferul capitalei Argentinei la Vied-

MOSCOVA 19 (Agerpres). — M.
Chebeleu transmite : La Șantierul de
construcții navale din Kiev a avut
loc o adunare festivă consacrată îm
plinirii a 65 de ani de la crearea
Uniunii Tineretului Comunist din
România.
în alocuțiunile rostite, au fost evi
dențiate participarea activă a Uniu
nii Tineretului Comunist din țara
noastră, sub conducerea Partidului
Comunist Român, la lupta de eli
berare națională și socială, aportul
său la toate marile realizări înfăp
tuite de poporul român în anii de
existență liberă șl independentă, la
lupta pentru promovarea idealurilor
de pace, colaborare și înțelegere în

Belgia intenționează să nu mai procedeze
la amplasarea de noi rachete nucleare
PARIS, în lumina recentelor
propuneri sovietice cu privire la
lichidarea rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune din Europa,
Belgia a elaborat o procedură
care-i permite să nu mai amplaseze
pe teritoriul său cele 32 de rachete
nucleare americane, încă neinstala
te — a declarat primul-ministru
belgian, Wilfried Martens. Aflat
într-o vizită la Paris, unde a

conferit cu președintele Franței,
Francois Mitterrand, șeful guver
nului de la Bruxelles — relatează
agenția T.A.S.S. — a menționat că
are în vedere un fel de moratoriu
In această problemă, care „ar con
tribui la încheierea Unui acord
sovieto-american" privind înlătu
rarea rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune de pe continen
tul european.

Pentru transformarea nordului Europei

într-o zonă denuclearizată

i

STOCKHOLM. — Ministrul d?
externe al Suediei, Sten Andersson,
a arătat, luînd cuvîntul în cadrul
dezbaterilor din Riksdag, că pro
punerea privind lichidarea rache
telor nucleare cu rază medie de
T acțiune
va contribui la realizarea
unor progrese considerabile la ne
gocierile sovieto-americane pentru
dezarmare. El a relevat că Suedia
va continua să depună eforturi
pentru a contribui la realizarea
unor măsuri de dezarmare, care să
poată fi puse în aplicare cît mai
v grabnic, cum ar fi, de exemplu,

crearea unei zone denuclearizate
în nordul Europei.
Luînd cuvîntul tot în Riksdag,
Lars Werner, președintele Partidu
lui de Stînga — Comuniștii, a
subliniat că în prezent toate po
poarele, și toate țările trebuie să
acționeze pentru pace, deoarece
este vorba de supraviețuirea uma
nității în fața pericolului nuclear.
Lars Werner a arătat că partidul
său susține inițiativele privind
eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune din Europa și trans
formarea nordului Europei într-o
zonă lipsită de arme nucleare.

țiunile Unite s-au încheiat dezba
terile reuniunii Subcomitetului ju
ridic al Comitetului O.N.U. privind
utilizarea spațiului cosmic în sco
A puri pașnice, anunță agenția
T.A.S.S. Participanții s-au pronun
țat, în marea lor majoritate, pen-
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privitoare la folosirea spațiului extraatmosferic, precum șl pentru ac
țiuni care să împiedice transfor
marea Cosmosului într-un loc din
care armele să amenințe uma
nitatea.

ț
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Cuvintarea tovarășului Gustav Husak
PRAGA 19 (Agerpres). — Luînd
tatea, cît și o mai grabnică aplicare
cuvintul la Plenara C.C. al P.C. din
a acestora.
Cehoslovacia, Gustav Husak, secre
Relevînd că Cehoslovacia va con
tar general al C.C. al P.C. din Ce
tinua să participe activ la eforturile
hoslovacia, a abordat probleme le
țărilor socialiste pentru asigurarea
gate de intensificarea activității în
păcii și securității internaționale,
vederea punerii în practică a hotărîvorbitorul a arătat că R.S. Ceho
rilor Congresului al XVII-lea al
slovacă
sprijină recentele propuneri
partidului, subliniind că, în această
ale U.R.S.S. cu privire la lichidarea
problemă, partidul caută formele cele
rachetelor cu rază medie de acțiune
mai adecvate care să corespundă
din Europa și că, în cazul în care se
condițiilor concrete de dezvoltare a
va semna un acord în acest sens, ra
țării. Vorbitorul a arătat că accele
chetele operativ-tactice vor putea fi
rarea progresului tehnico-științific
impune pregătirea unul complex de
înlăturate și de pe teritoriul Ceho
măsuri care să asigure atît ritmici
slovaciei.

BELGRAD

Ședința Prezidiului C.C. al U.C.I.
BELGRAD 19 (Agerpres). — Pre
zidiul C.C. al Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia a examinat. în ca
drul unei ședințe, politica externă a
țării — transmite agenția Taniug.
Relevînd însemnătatea politicii de
nealiniere promovate de R.S.F.I.,
Prezidiul C.C. al U.C.I. a subliniat
că aceasta constituie o expresie șl
un pilon ale independenței Iugosla
viei, contribuția ei la edificarea unor
relații internaționale mai stabile și
mai echitabile. Au fost menționate
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Seminar consacrat problemelor dezarmării

DELHI. — La Delhi s-a deschis
un seminar național consacrat
i problemelor dezarmării șl modali> tăților de realizare a acesteia,
ț Participanții — membri ai guvgr-

nulul, cunoscute personalități ale
vieții politice și sociale indiene —
au subliniat necesitatea adoptării
unor măsuri grabnice în vederea
lichidării armamentelor nucleare.

PHENIAN 19 (Agerpres). — Intr-o ' Peninsula Coreeană șl a creării pre
declarație citată de agenția A.C.T.C.,
miselor favorabile soluționării paș
purtătorul de cuvint al Ministerului
nice a problemei reunificării țării,
Afacerilor Externe al R.P.D. Coree
purtătorul de cuvint a arătat în le
ne a apreciat drept un pas pozitiv,
gătură cu hotărîrea Departamentului
salutar, hotărîrea Departamentului
de Stat ai S.U.A. : Sîntem gata să
de Stat al S.U.A. de a diminua res
răspundem cu sinceritate, să avem
tricțiile asupra contactelor și a per
convorbiri cu oficialități ale Statelor
mite diplomaților americani să aibă,
Unite fără a impune vreo restricție
pe o bază limitată, convorbiri și un
privind locul, formalitățile și nivelul ;
dialog sincer cu diplomații R.P.D.C.
In dorința reducerii încordării în
acestor contacte.
'ț
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Datoria externă - o grea povară
pentru țările în curs de dezvoltare

La Addis Abeba s-au Încheiat lu
crările reuniunii miniștrilor comer
țului și dezvoltării din țările afri
cane. în cadrul căreia s-a dezbătut
situația actuală a economiei Africii,
afectată de dezechilibrele existente
în comerțul mondial și de creșterea
datoriei externe, relatează agenția
China Nouă.
A fost adoptată o declarație co
mună. în care se subliniază necesi
tatea Instituirii unei noi ordini eco
nomice internaționale, de natură să
facă posibilă înlăturarea dificultăți
lor economice cu care sînt confrun
tate țările în curs de dezvoltare. De
asemenea, participanții consideră că
sînt necesare extinderea și aprofun
darea raporturilqr de colaborare economică regională. Îndeosebi între
țările din Africa.
Miniștrii reuniți în capitala etio

ma, in zona de sud a Patagoniei.
Ideea acestui transfer a fost avan
sată anul trecut de președintele ță
rii, Râul Alfonsin. Ea are in vede
re, intre altele, valorificarea bogă
țiilor naturale ale Patagoniei, unde,
in prezent, densitatea populației
este de numai 0,1 persoane pe kilo
metru pătrat.
DEFICIT. Deși S.U.A. dispun de
un însemnat potențial economic,
fenomenele negative care le-a'u afectat în ultimul timp au făcut ca
datoria externă să ajungă la înce
putul acestui an — potrivit date
lor oficiale — la aproximativ 220
miliarde dolari, transmite agenția
Taniug. Balanța de plăți curente
s-a soldat anul trecut cu un deficit
de 140 miliarde dolari, care depă
șește cu 23 miliarde dolari pe cel
de la finele anului 1985.

REPRESIUNILE
DIN
R.S.A.
Asasinarea, marți, a șapte tineri
de culoare în provincia Natal din
Africa de Sud a declanșat un val
dă proteste în întreaga țară, determinînd autoritățile polițienești ale
regimului rasist de la Pretoria să
interzică discursurile funebre, care,
în mod sigur, s-ar transforma în-

piana apreciază în declarație că vii
toarea sesiune a U.N.C.T.A.D., care
îsi va desfășura lucrările In luna iu
lie la Geneva, constituie un prilej
de importantă majoră pentru a se
ajunge la un consens privind stabi
lirea unei strategii efective, menită
să ducă la o soluționare globală șl
durabilă a problemei datoriei ex
terne.

S.U.A. au efectuat o nouă experiență
nucleară subterană

BUENOS AIRES 19 (Agerpres). —
Argentina a suspendat temporar ram
bursarea unei părți — 1,3 miliarde
dolari — a datoriei contractate cu
membrii Clubului de la Paris, orga
nism financiar care grupează 16 state
vest-europene — informează agenția
E.F.E. Hotărîrea a fost luată In vede
rea obținerii unei reeșalonări a dato
riilor și dobînzilor scadente in 1986 șl
1987.

WASHINGTON 19 (Agerpres) —
In pofida protestelor și acțiunilor
energice ale opiniei publice mon
diale, care se pronunță pentru înce
tarea neîntîrziată a experiențelor cu
armament nuclear, ca un pas deose
bit de important pe calea opririi
cursei înarmărilor și trecerii la mă
suri efective de dezarmare, Statele
Unite au efectuat o nouă experiență
nucleară subterană, la poligonul din
Nevada. Experiența, cu o putere de
sub 20 de kilotone, este cea de-a treia
efectuată de S.U.A. de la începutul
anului.

BRASILIA 19 (Agerpres). — Intr-o
declarație dată publicității la Brasi
lia, Partidul Comunist Brazilian a
reafirmat sprijinul său față de hotă
rîrea guvernului de a suspenda plata
dobînzilor scadente in acest an la da
toria externă a tării. Partidul Comu
nist Brazilian a propus, totodată, „un
program de urgență vizînd accelera
rea procesului de tranziție", în oare
sint preconizate măsuri necesare
depășirii situației grele generate de
această datorie.

TOKIO 19 (Agerpres) — Primarii
și adunările municipale ale orașelor
japoneze Hiroshima și Nagasaki au

tr-o demascare publică a politicii
inumane de apartheid. In virtutea
stării de urgență, inițiată în R.S.A.
în urmă cu nouă luni, organele
polițienești continuă prigoana îm
potriva tuturor celor ce demască
măsurile arbitrare. Astfel, două
persoane, între care un ziarist, au
fost chemate în justiție pentru
faptul să au făcut dezvăluiri în
legătură cu tratamentul brutal la
care sînt supuși deținuți! politici.
GREVA. Studenții din institute
le de învățămînt superior din Is
rael au început, joi, o grevă ge
nerală, în semn de protest față de
majorarea taxelor universitare.
INCENDIU. La o uzină de lîngă
Sydney, unde se află singurul reac
tor nuclear pentru cercetări din
Australia, a izbucnit un incendiu. In
urma accidentului, o anumită can
titate de substanțe radioactive a pă
truns în atmosferă, dar. după cum
s-a precizat oficial în capitala aus
traliană, nivelul de radioactivitate în
zonă a rămas sub limitele pericu
loase. In urma intervenției pompie
rilor, incendiul a fost pus sub con
trol.
POPULAȚIA MEXICULUI. Me
xicul are în prezent 80,4 milioane
locuitori. în capitală. Ciudad de
Mexico, numărul locuitorilor a
ajuns la aproape 18 milioane, ceea
ce reprezintă aproximativ 23 la
sută din totalul populației.
DECES. La 19 martie, a încetat
din viață, în vîrstă de 95 de ani,
cunoscutul om de știință francez,
unul dintre fondatorii mecanicii
cuantice, Louis Victor de Broglie.
In anul 1929 i-a fost conferit Pre
miul Nobel pentru fizică.

rent de noroi si pietre a avariat o
conductă de gaze naturale din apropiere.
Mari căderi de zăpadă s-au abă
tut joi asupra regiunilor din sudestul Angliei, provocind perturbații
pe magistralele rutiere. Coloane de
automobile au fost imobilizate In
apropiere de Bristol. Poliția i-a
avertizat pe conducătorii auto să
renunțe să călătoreartă in aceste
regiuni.

adresat ambasadorului S.U.A. la
Tokio telegrame de protest împotri
va noii experiențe nucleare ame
ricane efectuate la poligonul din
Nevada. „Continuarea experiențelor
nucleare americane constituie un
obstacol direct în calea realizării
unei înțelegeri la tratativele de
dezarmare cu' Uniunea Sovietică", se
menționează în telegrame. „Aceste
experiențe duc la o nouă accelerare
a cursei Înarmărilor. încetarea to
tală a experiențelor nucleare este o
cerință exprimată nu numai de
locuitorii orașelor nipone, ce au
avut de suferit de pe urma bombar
damentelor atomice, ci de întreaga
umanitate".

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 19 (Agerpres) — Egiptul
subscrie la ideea convocării unei
conferințe internaționale de pace în
Orientul Mijlociu — a declarat
Boutros Ghali. ministru de stat la
Ministerul Afacerilor Externe. In
tr-un interviu acordat ziarului „Kull
Al-Rab“. O asemenea conferință — a
apreciat el — constituie calea cea
mai potrivită pentru a se ajunge la
reglementarea situației din zonă șl la
garantarea securității țărilor din
Orientul Mijlociu.

BEIRUT 19 (Agerpres) — Artile
ria israeliană a deschis din nou
focul asupra unor sate situate în
interiorul așa-numîtei „zone de
securitate" instituite de Israel în
sudul Libanului. Potrivit informa
țiilor transmise din Beirut, explo
ziile obuzelor au provocat incen
dii, iar mai multe persoane civile au
fost ucise sau rănite. Tot In această
zonă, elemente din unități de rezis
tență au atacat, la vest de Zazzin și
Yater, poziții ale ocupanților.

Garoafele roșii ale speranței
Recent, s-a stins
din viață compozitorul
portughez Jose Alfon
so, al cărui nume a
fost strîns asociat cu
„revoluția garoafelor",
cum au fost numite
evenimentele care au
dus la răsturnarea
dictaturii salazariste.,
I-a fost dat unuia din
cîntecele sale — toc
mai unul dedicat vieții
liniștite a unei locali
tăți de provincie — să
devină celebru peste
noapte sl să-i confere
autorului laurii gloriei
în ochii unui întreg
popor. Aceasta deoa
rece cîntecul In cauză
— „Grândola, vila mo
reno", transmis de
postul de radio „Renascența" in zorii zi
lei de 25 aprilie 1974,
a servit ca semnal
pentru declanșarea operațiunilor militare,
care, in cîteva ore și
practic fără vărsare de
singe, au măturat dic
tatura ce dăinuia de
aproape jumătate de
veac.
în perioada imediat
următoare, „Grândola"
devenise un veritabil
imn al revoluției, in
tonat pretutindeni și
mai ales nelipsit de

Capriciile vremii
Furtuni puternice, însoțite de ploi
și ninsori abundente, s-au abătut
asupra zonelor din sud-estul și cen
trul Statelor Unite. în statele Texas
și Dakota de Nord grosimea stratu
lui de zăpadă a atins 25 de centi
metri. Furtunile au provocat pagube
materiale importante. Au fost în
registrați morți si răniți in rindul
populației. Ploile abundente au dus
la revărsarea fluviului Mississippi
in zona orașului Vicksburg. Un to-

importanța cooperării U.C.I. și a al
tor organizații social-politice iugo
slave cu partide și mișcări progre
siste de peste hotare, ca și necesi
tatea unor eforturi comune în lupta
pentru pace, dezarmare și progres
social. Totodată, a fost reliefată im
portanța asigurării unei dezvoltări
mai dinamice a cooperării economi
ce a Iugoslaviei cu alte țări, mal
ales cu cele nealiniate și alte țări in
curs de dezvoltare.

0 declarație a purtătorului de cuvint al M.A.E.
al R.P.D. Coreene
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ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). —
Datoria externă a țărilor africane a
crescut de la 150 miliarde dolari în
1983 la aproximativ 200 miliarde do
lari in prezent — a declarat, la Ad
dis Abeba, secretarul executiv al
Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Africa. Adebayo Adedeji. El a
adăugat că în 1985 Africa a cheltuit
13 miliarde dolari pentru plata servi
ciului datoriei externe, in perioada
1987—1990 urmind să se ramburse
ze. anual. între 16 și 20 miliarde do
lari — informează agenția P.A.N.A.

tre popoare, la activitatea șl conso
lidarea unității de acțiune a mișcării
internaționale de tineret.
Relevîndu-se evoluția ascendentă
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre U.T.C. și U.T.C.L., a fost
exprimată hotărîrea reciprocă de a
se acționa și în viitor pentru dez
voltarea continuă a acestora.
Cu același prilej, au avut loc ver
nisajul expoziției „România azi" șl
un concert susținut de artiști laureați ai Filarmonicii de stat din
Kiev.
Au participat activiști al U.T.C.L.,
cadre din conducerea șantierului, ti
neri muncitori, comsomoliști.

Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia
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DECLARAȚIE. Vicepreședintele
Republicii Nicaragua, Sergio Ra
mirez, a afirmat că o schimbare de
atitudine din partea șefilor de stat
centroamericani față de Nicaragua
ar favoriza un climat de Înțelegere
și de respingere a intervenției
străine în regiune. Intr-o declara
ție făcută la Managua, el și-a ex
primat speranța că viitoarea reu
niune la nivel înalt a președinților
țărilor centroamericane de la
Esquipolas, din luna iunie, va con
stitui un pas spre instaurarea păcii
în zonă prin intermediul dialogu
lui.

kiev:

Pe toate meridianele lumii continuă să se desfășoare noi acțiuni
pentru salvgardarea păcii, bunul cel mai de preț al omenirii. Forțele j
progresiste, iubitoare de pace de pretutindeni se pronunță tot mai ț
hotărît pentru acțiuni concrete, in măsură să asigure destinderea, în
țelegerea între popoare, instaurarea unui climat stabil de pace, propriu
asigurării progresului si bunăstării popoarelor.

■ PRESA

NEGOCIERILE DE LA VIENA.
In capitala Austriei a avut loc,
joi, ultima ședință plenară a ac
tualei runde de negocieri cu privire
la reducerea trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente în Europa
centrală. S-a convenit ca urmă
toarea rundă de tratative să înceapă
la jumătatea lunii mai, anul aces
ta, precizează agenția T.A.S.S.

I
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relațiilor româno-nepaleze

• Orizonturi noi conlucrării multilaterale
Opinia publică din țara noastră a
urmărit cu viu interes, prin inter
mediul presei și radioteleviziunii,
desfășurarea vizitei oficiale de prie
tenie întreprinse de tovarășul
Nlcolae Ceaușescu, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în REGATUL
NEPAL, la invitația regelui Birendra
Bir Bikram Shah Dev și a reginei
Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah.
Parte componentă a itinerarului de
pace, prietenie și colaborare pe con
tinentul așiatic, această primă vizită
oficială a unui șef de stat român în
regatul de la poalele munților Hima
laia s-a înscris, prin întreaga sa
desfășurare, ca un aport de cea mai
mare însemnătate la evoluția relați
ilor dintre cele două țări. Ea a fost
marcată de impresionante manifes
tări de stimă și respect față de
Bolii poporului român ; atit în cursul
sosirii la Katmandu, cit șl în cele
lalte momente ale vizitei; zeci de mii
de locuitori al capitalei nepaleze au
făcut o călduroasă primire iluștrilor
reprezentanți ai poporului român,
tot așa după cum exponent
de frunte al vieții polltico-sociale au ținut să sublinieze admi
rația lor față de marile realizări ale
României socialiste, față de efortu
rile neobosite desfășurate de pre
ședintele ei pentru crearea unei
lumi a păcii, înțelegerii și colabo
rării. Aceste aprecieri elogioase —
adăugate celor exprimate pe par
cursul celorlalte etape ale itinera
rului — constituie tot atîtea do
vezi ale înaltului prestigiu de care
se bucură România socialistă pe
toate meridianele, inclusiv în țările
Asiei.
Așa cum se știe, în ciuda fap
tului că sînt situate pe continente
diferite șl au orînduiri sociale deo
sebite, România și Nepalul nutresc
dorința sinceră de a se cunoaște
mal bine și de a conlucra tot mai
strîns, în avantajul reciproc. Aceas
tă năzuință comună a făcut ca în
anii care au trecut de la stabilirea
relațiilor diplomatice (1968) rapor
turile româno-nepaleze să înregis
treze un curs ascendent. Schimbu
rile de vizite ale unor delegații eco
nomice guvernamentale au permis
semnarea unor Importante docu
mente, între care Acordul comer
cial șl de plăți pe termen lung din
1984, ce a asigurat mai multă sta
bilitate colaborării pe plan econo
mic. S-au stabilit relații de con
lucrare între țara noastră și Nepal
la O.N.U., precum și în cadrul
„Grupului celor 77“ șl al mișcării
de nealiniere.
Exprlmînd satisfacția pentru aceas
tă evoluție pozitivă, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU declara :
„Noi apreciem că România și Ne
palul — deși se află la mari dis
tanțe — au posibilitatea să dezvolte
trainice legături de colaborare eco
nomică, tehnico-științifică, culturală
și în alte domenii, să conlucreze
activ pe plan internațional pentru
afirmarea politicii de pace și înțele
gere intre națiuni. Dorim ca vizita
pe care o facem în țara dumnea
voastră, convorbirile și înțelegerile
la care vom ajunge să dea un pu
ternic impuls eforturilor comune în
această direcție".
„Avem convingerea — declara la
rîndul său regele BIRENDRA — că
această vizită, care ne va da posibi
litatea să efectuăm un schimb de ve
deri în probleme de interes comun,
va contribui la conlucrarea mai strînsă dintre România și Nepal. Dumnea
voastră. domnule președinte, vă
bucurați de respect in Nepal, ca un
conducător care apără cu curaj cauza
păcii mondiale și a independenței
naționale".
Desfășurat sub asemenea auspicii
favorabile, dialogul la nivel înalt a
prilejuit o analiză aprofundată a sta

Acțiuni, luări de poziție
pentru dezarmare și pace
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Adunare festivă consacrată împlinirii
a 65 de ani de la crearea U.T.C. din România
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la solemnitățile care
marcau actele „tineri
lor căpitani" întreprin
se pe linia înnoirii ță
rii. în destule ocazii,
această melodie a ră
sunat puternic in ma
rea piață „Rossio" din
centrul Lisabonei —
ca si în atîtea alte
piețe — cintată de zeci
de mii de oameni,
participanți la mitin
guri in sprijinul pro
cesului
revoluționar
care a dat naștere
Portugaliei democrati
ce. Era vremea garoa
felor, din grădini și
din țevile carabinelor;
și mai ales din inimi,
ca simbol al speranței
de mai bine. începuse
un proces sinuos, care
insă a lăsat urme
inconfundabile in rea
litățile social-politice
portugheze, chiar dacă
multe din proiectele
inițiale au căpătat cu
timpul alte direcțio
nări.
Credincios idealuri
lor revoluționare. Joși
Alfonso a ținut ca si
criul său să fie aco
perit cu pinză roșie,
iar numeroșii săi ad
miratori au mai adău
gat ceva foarte firesc:

i-au pus pe mormînt
ghirlande de garoafe
roșii. în timpul cere
moniei funebre, 30 de
posturi de radio din
Portugalia transmiteau
„Grândola", ca amin
tire st omagiu, dar și
ca semn că idealurile
revoluției de acum 13
ani rămîn incă vii. Și
sint mulți portughezi
care cred cu tărie că
acele idealuri merită
să rămină vii, in pofi
da tuturor adversități
lor, căci de impulsuri
le lor generoase sint
intim legate nu numai
noile destine lusitane,
ci si dispariția ultimu
lui si celui mai vechi
imperiu colonial, naș
terea și afirmarea unor noi state indepen
dente. O revoluție cu
largi deschideri, în
scrisă pe coordonatele
marilor mișcări reno
vatoare ale timpului
nostru. Revoluția ves
tită de un cintec do
mol despre un anumit
colț al pămintului lu
sitan și care. Intre
altele, a propulsat nu
mele unui cîntăreț mi
litant pe orbita eterni
tății.
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