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Unanimă apreciere și profundă satisfacție 
pentru rezultatele rodnice ale vizitelor 

întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a avut loc, vineri, 
20 martie, ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat RAPORTUL GUVERNU
LUI PRIVIND REALIZAREA PLANULUI 
PE LUNA MARTIE ȘI MĂSURILE PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA INTEGRALĂ A PRE
VEDERILOR DE PLAN PE TRIMESTRUL 
11/1987.

Pe baza datelor prezentate, a informă
rilor făcute de miniștri și alți membri ai 
guvernului care răspund de coordonarea 
activității din diferite sectoare ale economiei 
naționale, Comitetul Politic Executiv a făcut 
o profundă și exigentă analiză a rezulta
telor obținute în această perioadă, precum și 
a cauzelor care au dus la anumite rămîneri 
în urmă în realizarea prevederilor planului. 
Comitetul Politic Executiv a criticat activi
tatea desfășurată de unele ministere, de 
conducerile acestora, care nu au acționat cu 
toată fermitatea și răspunderea pentru a 
asigura înfăptuirea ritmică, integrală a pla
nului pe această perioadă. A fost criticată, 
de asemenea, situația existentă în domeniul 
investițiilor, unde se înregistrează serioase 
rămîneri în urmă.

Pornind de la concluziile desprinse din 
analiza îndeplinirii planului, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut guvernului, mi
nisterelor, tuturor factorilor de răspundere 
din economie să ia, de îndată, măsuri hotă- 
rite în vederea eliminării neîntârziate a lip
surilor care s-au manifestat, pentru recu
perarea, pînă la sfîrșitul lunii martie, a tu
turor restanțelor și realizarea integrală a 
planului pe primul trimestru. Secretarul 
general al partidului a cerut conducătorilor 
de ministere, centralelor industriale și între
prinderilor să acționeze cu înalt simț de răs
pundere pentru asigurarea tuturor condiții
lor necesare desfășurării normale a activită
ții economice, pentru o cît mai bună orga
nizare a producției și a muncii, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei în toate 
sectoarele. De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se revadă 
problema întreținerii și reparațiilor capitale 
ale utilajelor și instalațiilor, luîndu-se toate 
măsurile ce se impun în vederea îmbunătă
țirii radicale a activității în acest domeniu 
și asigurîndu-se, pe această bază, buna func
ționare și utilizarea cu maximum de randa
ment a capacităților de producție: S-a ce
rut, totodată, să se acționeze cu toată fer
mitatea pentru ridicarea, în continuare, a 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
pentru realizarea integrală a prevederilor 
programelor speciale din acest domeniu.

In legătură cu toate acestea, secretarul 
general al partidului a cerut să se ia măsuri 
hotărîte pentru a se asigura participarea 
directă și eficientă a cercetării și proiectării 
la soluționarea problemelor tehnice și econo
mice din întreprinderi, la perfecționarea și 
modernizarea proceselor tehnologice, la ri
dicarea calității și eficienței întregii activi
tăți.

O atenție deosebită trebuie să se acorde 
îndeplinirii riguroase a tuturor prevederilor 
planului pentru producția de export și pen
tru livrarea acesteia în termenele prevăzute 
în contractele cu partenerii externi.

Subliniind că sînt create toate condițiile 
pentru îndeplinirea planului, secretarul ge
neral al partidului și-a exprimat convinge
rea că toate conducerile ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, organele și or
ganizațiile de partid, comuniștii, toți oame
nii muncii vor acționa, cu hotărîre și abne
gație, în spirit revoluționar, pentru a asigu
ra realizarea integrală și la un înalt nivel 
calitativ a sarcinilor de plan, a prevederilor 
stabilite pe acest an și pe întregul cincinal,

A fost analizat, în continuare, un RA
PORT PRIVIND MASURILE LUATE PEN
TRU DESFĂȘURAREA ÎN BUNE CONDI
ȚII A CAMPANIEI AGRICOLE DE PRI
MĂVARĂ. Din datele prezentate a reieșit 
că lucrările de reparații ale tractoarelor și 
mașinilor agricole, de pregătire a terenului 
în vederea însămințărilor sînt terminate in 
întreaga țară. De asemenea, au fost asigu
rate semințele de cea mai bună calitate pen
tru suprafețele prevăzute a fi însămînțate 
în primăvara aceasta.

In legătură cu desfășurarea lucrărilor 
agricole din această primăvară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut Ministerului 
Agriculturii, comitetelor județene de partid 
și consiliilor populare, consiliilor unice agro

industriale, organizațiilor de partid de la sate 
să treacă de îndată și să asigure, printr-o cît 
mai bună organizare a muncii, prin mobi
lizarea tuturor forțelor, recuperarea grab
nică a întârzierilor determinate de timpul 
nefavorabil și terminarea însămințărilor în 
limitele perioadei optime stabilite pentru 
fiecare cultură. S-a indicat să se lucreze în 
așa fel incit pînă la sfirșitul lunii martie să 
se realizeze toate lucrările prevăzute pentru 
culturile din epoca I și a Il-a, urmînd să se 
treacă apoi la culturile din epoca a IlI-a. 
S-a cerut ca, în toată această perioadă, să se 
exercite un control permanent, la fața locu
lui, asupra modului cum se efectuează în
treaga gamă de lucrări agricole, cum sînt 
respectate condițiile de calitate și regulile 
agrotehnice stabilite, în așa fel incit să se 
obțină recolte cît mai bune, iar anul 1987 
să marcheze o îmbunătățire și perfecționare 
generală a activității din toate sectoarele 
agriculturii.

Comitetul Politic Executiv a analizat, în 
continuare, RAPORTUL PRIVIND ACTI
VITATEA POLITICO-ORGANIZATORICĂ 
DESFĂȘURATĂ DE ORGANELE ȘI OR
GANIZAȚIILE DE PARTID ÎN ANUL 1986 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR 
PARTIDULUI, A INDICAȚIILOR TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. EFEC
TIVUL, COMPOZIȚIA ȘI STRUCTURA 
ORGANIZATORICA A PARTIDULUI LA 
31 DECEMBRIE 1986. De asemenea, a fost 
examinat RAPORTUL CU PRIVIRE LA 
ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE OR
GANELE DE PARTID, DE STAT ȘI ORGA
NIZAȚIILE DE MASA ÎN ANUL 1986 PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII DE CADRE 
A PARTIDULUI. Comitetul Politic Executiv 
a aprobat aceste rapoarte și a stabilit ca ele 
să fie supuse dezbaterii plenarei C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței a fost prezentată o IN
FORMARE CU PRIVIRE LA VIZITELE 
OFICIALE DE PRIETENIE EFECTUATE 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA INDIA, 
LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI GIANI 
ZAIL SINGH ȘI A PRIMULUI-MINISTRU 
RAJIV GANDHI; ÎN REPUBLICA POPU
LARA BANGLADESH, LA INVITAȚIA 
PREȘEDINTELUI HUSSAIN MOHAMMAD 
ERSHAD ȘI A DOAMNEI ERSHAD ; ÎN 
REPUBLICA SOCIALISTA A UNIUNII 
BIRMANE, LA INVITAȚIA PREȘEDINTE
LUI SAN YU ȘI A DOAMNEI SAN YU ; 
ÎN REGATUL NEPAL, LA INVITAȚIA RE
GELUI BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH 
DEV ȘI A REGINEI AISHWARYA RAJ- 
YA LAXMI DEVI SHAH, ȘI LA ÎNTÎL- 
NIREA PRIETENEASCA DE LA KARACHI, 
CU PREȘEDINTELE REPUBLICII ISLA
MICE PAKISTAN, MOHAMMAD ZIA-UL 
HAQ.

Comitetul Politic Executiv a dat cea mal 
Înaltă apreciere rezultatelor acestor vizite, 
care se înscriu ca evenimente de importanță 
istorică în dezvoltarea multilaterală a rela
țiilor României socialiste cu țările vizitate, 
ca strălucite acțiuni de politică externă ale 
partidului și statului nostru în favoarea 
păcii, înțelegerii și cooperării pașnice cu 
toate popoarele lumii.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pe 
deplin activitatea desfășurată de secretarul 
general al partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cadrul 
acestor vizite, apreciind, și cu acest prilej, 
contribuția sa esențială la înfăptuirea orien
tărilor și hotărîrilor adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului privind întărirea 
colaborării și solidarității României cu țările 
în curs de dezvoltare, în lupta pentru pro
gres economic și social, pentru dezvoltare 
liberă, independentă.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, cu 
profundă satisfacție, că aceste vizite, urmări
te cu viu interes și deplină aprobare de în
tregul nostru popor, au deschis, prin înțe
legerile la cel mai înalt nivel, prin docu
mentele convenite, noi perspective și posibi
lități pentru extinderea raporturilor de co
laborare și cooperare dintre România și 
țările respective — pe plan economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte sfere de ac
tivitate — pe baza deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat im
portanța convorbirilor și a schimburilor de 
păreri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut cu șefii de stat și de guvern din 

țările vizitate asupra aspectelor esențiale ale 
vieții internaționale, identitatea sau apro
pierea punctelor de vedere în proble
mele discutate. S-a dat o înaltă apre
ciere modului strălucit în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat, și cu acest 
prilej, principiile ce stau la baza politicii 
externe a țării noastre, pozițiile constructive 
ale României față de problemele complexe 
ce confruntă omenirea. A fost relevată în
semnătatea deosebită a aprecierilor comune 
că problema fundamentală a epocii contem
porane o constituie oprirea hotărîtă a cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri efective de 
dezarmare, în primul rînd de dezarmare nu
cleară, preîntîmpinarea pericolului unui 
război nuclear, apărarea dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la existență liberă 
și demnă, la independență, la viață și la 
pace.

Comitetul Politic Executiv a reliefat im
portanța punctelor de vedere exprimate cu 
prilejul dialogului la nivel înalt privind ne
cesitatea renunțării la forță în relațiile in
ternaționale, soluționării tuturor conflicte
lor și stărilor de tensiune din diferite re
giuni ale lumii — din Orientul Mijlociu, 
AnieJicsCCentrală, Asia și alte zone — numai 
și numai pc cale politică, prin tratative între 
țările interesate, pornindu-se de la intere
sele păcii și securității, de la cerințele dez
voltării libere și independente a tuturor po
poarelor, fără uita- un amestec din afară. 
S-a dat o înaltă apreciere pozițiilor expri
mate de președintele României și conducă
torii țărilor vizitate în favoarea creării de 
zone ale țării, colaborării și buhei vecină
tăți, libere de arme nucleare și chi
mice, în Balcani, în nordul și cen
trul Europei, precum și în alte regiuni 
ale lumii, inclusiv în regiunea Ocea
nului Indian. A fost reliefată importanța 
aprecierilor cu privire la necesitatea parti
cipării active, egale la viața internațională 
a tuturor statelor, fără deosebire de mări
me și orînduire socială, îndeosebi a țărilor 
mici și mijlocii, a_tărilor-în. curs de_d£zvol- 

țărilor nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii și sînt nemijlocit 
interesate într-o politică de pace, de colabo
rare, de dezvoltare liberă, independentă. 
S-a subliniat, totodată, identitatea părerilor 
privind necesitatea întăririi rolului Organi
zației Națiunilor Unite, al celorlalte orga
nisme internaționale, a creșterii contribuției 
acestora la asigurarea păcii și securității, la 
dezvoltarea cooperării între toate statele 
lumii.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în
semnătatea deosebită pe care România și ță
rile vizitate o acordă lichidării subdezvoltă
rii, a marilor decalaje existente între țările 
bogate și cele sărace, instaurării unei noi 
ordini economice internaționale și organiză
rii, în acest scop, a unei conferințe în cadrul 
O.N.U. la care să participe, cu drepturi ega
le, atât țările în curs de dezvoltare, cît și cele 
dezvoltate, în vederea realizării unor înțe
legeri care să ducă la soluționarea globală a 
problemelor subdezvoltării — inclusiv a pro
blemei datoriilor externe — la instaurarea 
unor relații noi bazate pe deplină egalitate 
și echitate între toate statele lumii.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu 
satisfacție faptul că, în timpul convorbirilor, 
a fost reafirmată hotărîrea României și a 
statelor vizitate de a conlucra tot mai strîns 
pe arena mondială, în cadrul O.N.U., al al
tor organisme internaționale, precum și în 
cadrul mișcării țărilor nealiniate, în vede
rea soluționării constructive a marilor pro
bleme ce confruntă epoca noastră, a instau
rării unui climat trainic de pace, securitate, 
înțelegere și largă cooperare în Europa, în 
Asia, în întreaga lume.

Aprobînd în unanimitate documentele și 
înțelegerile convenite cu prilejul acestor vi
zite, Comitetul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor, organizațiilor economice centrale 
să acționeze în modul cel mai hotărit pen
tru concretizarea în măsuri și acțiuni prac
tice a înțelegerilor și acordurilor de colabo
rare cu țările vizitate, în vederea extinderii 
și aprofundării pe multiple planuri a rapor
turilor dintre România și aceste țări, în in
teresul reciproc, al cauzei generale a păcii 
și cooperării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a hotărit CON
VOCAREA PLENAREI COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN PENTRU ZILELE DE 24—25 
MARTIE A.C.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, și alte probleme ale activității 
de partid și de stat.

Astăzi, în jurul 
orei 16,30, posturile 
de radio și televiziune 
vor transmite direct 
adunarea solemnă 
consacrată aniversă
rii a 65 de ani de la 
crearea Uniunii Tine
retului Comunist și a 
30 de ani de la înfiin
țarea Uniunii Asocia
țiilor Studenților Co
muniști din România

A fi prin fapte 
la înălțimea vremii noastre
Undeva, Intr-o zonă de clmple, viața unul oraș s-a schimbat radical o dată cu intrarea în funcțiune a unei moderne întreprinderi industriale. Era prin anii ’70. Iar această fundamentală schimbare a cursului vieții unei străvechi urbe se dovedea a fi unul dintre însemnele „Epocii Nicolae Ceaușescu". România pășise cu fermitate pe calea civilizației industriale, Iar această nouă realitate îi aducea nu numai o altă înfățișare, ci și alte rosturi, menite să asigure valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale țării.De cele mai multe ori Începuturile nu sînt ușoare. Și nu a fost ușor nici începutul activității productive în întreprinderea la care ne referim. Avusese loc, aici, o adevărată „explozie" de tehnică modernă. Procesul de producție era in Întregime automatizat. Dar nu se îndeplinea planul. Se ajunsese chiar la concluzia că situația se va perpetua. Analizele efectuate au reliefat ca principală cauză discordanța dintre nivelul foarte înalt al înzestrării tehnice și lipsa de experiență a personalului muncitor. Erau puțini cei care cunoșteau „secretele" producției. Doar cîțiva dintre muncitori și ingineri aveau o înaltă competență profesională. Soluțiile erau însă căutate nu în întreprindere, ci în afara ei.Conducerea unității insista ca forurile județene și centrale să asigure transferarea din alte centre industriale a specialiștilor de care, aici, era absolută nevoie. „Dați-ne oameni 

competenți și vom face planul !“ — s-a afirmat cu prilejul unei analiza în cadrul biroului comitetului județean de partid. Aceste cuvinte au fost rostite de directorul de atunci al întreprinderii. Fusese numit în această funcție Încă de la pornirea construcției. Era un specialist „de clasă" și a făcut, in munca de conducere ce 1 s-a încredințat, dovada unei înalte calificări. A muncit cu dăruire, a investit tot ce avea mal

bun, cunoștințe profesionale, Inteligență, creativitate, pentru ca Întreprinderea să devină, din punct de vedere tehnic și constructiv, ceea ce este astăzi. Nu a crezut însă că este posibil ca dintre cel peste 3 500 de tineri veniți să lucreze în cetatea industrială construită pe meleagurile lor să se ridice specialiștii de care era absolută nevoie. Cerea fără Încetare cadre cu experiență.S-a impus schimbarea directorului. Era nevoie, pentru această funcție, de un om care să fie tot atît de bun specialist. Dar care, în același timp, să aducă un suflu nou in activitatea de perfecționare profesională a muncitorilor și inginerilor. Aceasta a fost cea dintîi sarcină revoluționară încredințată noului director. I s-a spus fără ocolișuri că nu va primi nici muncitori, și nici Ingineri - din altă parte ; dar că astfel de cadre trebuie să fie pregătite în întreprindere. Nu a pornit singur la drum. Au fost activizate organele colective de conducere muncitorească. A fost stimulată inițiativa colectivă. Cadrele de conducere, membrii consiliului oamenilor muncii au primit sarcini personale și li s-a cerut să răspundă personal pentru calitatea pregătirii profesionale a Întregului colectiv și a fiecărui om in parte. însuși directorul și-a asumat îndatoriri în această privință. A fost inițiat un sistem de perfecționare profesională „în trepte". Mai întîi s-a trecut la organizarea unui curs de pregătire pentru care au fost selecționați muncitorii cei mai harnici și cu o mai mare preocupare pentru învățătură. Lor li s-a încredințat, apoi, pregătirea altor muncitori. S-a ajuns la o adevărată școală In uzină, cu mii de elevi și cu sute de profesori. Iar primul dintre profesori s-a dovedit a fi directorul Întreprinderii. Nu numai că urca anroape zilnic la „catedră", dar iniția periodic discuții cu muncitorii, cu inginerii, cu maiștrii, care se transformau fn adevărate schimburi de idei, de cunoștințe, in dezbateri
Timpul semănatului a sosit!

© In mal multe unitătl din ves
tul și sudul țării a început însă- 
mînțarea plantelor de nutreț și a 
altor culturi din prima urgență

© Pe măsură ce timpul se încăl
zește și terenul se zvîntă, aria se
mănatului trebuie să se extindă în 
toate zonele de cîmpie

• Specialiștii au datoria să ur
mărească permanent starea tere
nului pentru a începe semănatul 
imediat ce tractoarele și mașinile 
agricole pot intra în brazdă

• Timpul, care se anunță schim
bător (în anumite zone din vest 
plouă), impune o organizare desă- 
vîrșită, astfel incit să fie folosită 
din plin fiecare oră bună de lucru 
în cîmp

© Toate forțele, toate mijloace
le să fie gata pregătite ca în orice 
moment să poată începe fără în- 
tîrziere lucrările de semănat

© Utilizarea agregatelor com
plexe de mașini și utilaje agricole 
este obligatorie pentru scurtarea 
duratei campaniei de primăvară 
și încadrarea în normele de com
bustibil aprobate

Filatura de lină pieptănată Buzău.

despre cărți de specialitate. A reușit, in scurt timp, să-1 cunoască pe oamenii din întreprindere, să știe ce probleme șl ce preocupări au, să le întărească încrederea 'în propriile forțe, în propriile aptitudini, să contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil marilor performanțe profesionale. în acest climat, procesul de ridicare a calificării organizat la nivelul întregului colectiv a început, treptat, să fie dublat de o intensă activitate de pregătire profesională individuală.Marile performanțe profesionale nu sînt, azi, posibile fără o temeinică pregătire profesională. La ședința din 30 Ianuarie a Comitetului Politic Executiv, tovarășul Nigolae Ceaușescu sublinia : „O atenție deosebită trebuie să acordăm realizării programelor de ridicare a calificării profesionale, tehnice a muncitorilor, a specialiștilor din toate sectoarele de activitate. Avem nevoie de o ridicare mai puternică a nivelului de cunoștințe pentru înfăptuirea modernizării, pentru realizarea obiectivelor revoluției teh- nico-științifice și ale noii revoluții agrare". întreprinderilor românești li se cere, în acest cincinal, să producă la nivel mondial sau să depășească, in unele domenii, acest nivel. Dar a munci la nivel mondial nu este posibil decît în temeiul unei pregătiri la nivel mondial. Desigur, la nivelul mondial actual. Pregătirea profesională nu poate fi judecată in baza unor criterii de acum zece ani și nici măcar de acum cinci ani, ci după criterii actuale. înnoirile ce se produc în unitățile economice, activitatea de modernizare a producției și de perfecționare a organizării muncii impun o pregătire profesională continuă, zilnică, la nivelul cerințelor și exigențelor vremii noastre. Pe piața mondială, cerințele de calitate se schimbă cu repeziciune și oferta trebuie să fie in orice moment corespunzătoare.(Continuare în pag. a V-a)

• Există cantități suficiente de 
sămînță de bună calitate pentru 
realizarea producțiilor mari sta
bilite. Se impune să fie intensifi
cate preluarea acestora de către 
unitățile agricole și depozitarea 
lor în cele mai bune condiții pînă 
la vremea încorporării în sol

© Pretutindeni trebuie să se 
manifeste exigență maximă pen
tru respectarea strictă a tehnolo
giilor, pentru realizarea lucrărilor 
la un înalt nivel calitativ

© Pentru buna desfășurare a ac
tivității este absolut necesar ca 
toate suprafețele să fie repartiza
te pe formații permanente de 
muncă, astfel îneît toți mecaniza
torii și cooperatorii să cunoască 
volumul și specificul lucrărilor, 
precum și producțiile ce trebuie 
să Ie obțină - condiție esențială 
pentru aplicarea cu bune rezulta
te a acordului global.

In pagina a ll-a : APLICAREA CORECTA 
A TEHNOLOGIILOR - IMPORTANTĂ RE
ZERVĂ DE SPORIRE A PRODUCȚIEI AGRI
COLE. x



PAGINA 2 SCiNTEIA - sîmbătă 21 martie 1987

APLICAREA CORECTĂ A TEHNOLOGIILOR - IMPORTANTĂ

REZERVĂ DE SPORIRE A PRODUCȚIEI AGRICOLE

PRODUCȚIA DE SFECLA DE ZAHAR 
poate și trebuie să crească la nivelul marilor 

posibilități ale agriculturii noastre

A

In întreaga țară importante resurse 

de metale refolosibile așteaptă 

o mai chibzuită valorificare!
CONSTATĂRI, OPINII, SOLUȚII DESPRINSE DINTRUN SONDAJ AL „SClNTEII"

IN LEGĂTURĂ CU COLECTAREA Șl VALORIFICAREA FIERULUI VECHI
10 milioane tone sfeclă de zahăr ! Aceasta este producția ce trebuie obținută în acest an de lucrătorii din agricultură.In ultimii ani, !n documentele de partid, în cuvîntările secretarului general al partidului și cu deosebire în cuvintarea rostită la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor din luna decembrie 1986, a revenit cu tot mai multă insistentă cerința sporirii considerabile a actualelor randamente la cultura sfeclei de zahăr, idee pe care o socotim de cea mai mare însemnătate pentru revitalizarea activității în acest sector de o deosebită importantă economică. Producțiile bune și foarte bune de sfeclă realizate în mod constant de un mare număr de unități demonstrează existenta unei bogate experiențe în cultivarea acestei valoroase plante tehnice. La dispoziția unităților agricole sint puse semințe de bună calitate, îngrășăminte și substanțe chimice intr-o gamă tot mai diversificată și cu o eficiență din ce in ce mai sporită ; este asigurată in același timp o bază tehnică în măsură să execute mecanizat cea mai mare parte din volumul lucrărilor agricole. Nimic nu justifică deci producțiile slabe și foarte slabe obținute anul trecut de multe unități. O analiză atentă a cauzelor care au determinat asemenea niveluri scăzute arată că dincolo de unele greutăți provocate de secetă și căldurile excesive din vara și toamna trecută, discrepanțele mari de producție între unități se datorează modului diferit în care sint respectate tehnologiile de producție, modului diferit in care specialiștii, lucrătorii din unitățile respective au înțeles să-și facă datoria. Aceasta este de fapt și concluzia majoră desprinsă la o recentă consfătuire în cadrul căreia au fost analizate activitatea desfășurată și rezultatele obținute anul trecut Ia cultura sfeclei de zahăr, și pe baza învățămintelor desprinse au fost stabilite măsurile ce se impun pentru creșterea producției, realizarea și depășirea planului în anul 1987. Experiențele prezentate, analiza cuprinzătoare și aprofundată făcută Ia această consfătuire au pus în evidentă marile posibilități care există în sporirea producției de sfeclă și a eficienței acestei culturi. Dar pentru ca aceste posibilități să poată fi puse în valoare este absolut necesar să fie reconsiderate în primul rînd concepția și atitudinea unor cadre tehnice față de această cultură. Și aceasta trebuie să înceapă încă din aceste zile, cînd mai pot fi aduse unele corecțuri in amplasarea culturii, aplicarea îngrășămintelor chimice, respectarea strictă a tehnologiei lucrărilor mecanizate. Iată de ce, în rîndurile ce urmează ne vom referi la cîteva din principalele direcții în care trebuie să se acțio

DENSITATEA - FACTOR ESENȚIALReferindu-mă, în cele ce urmează la experiența noastră in realizarea unor producții mari de sfeclă, îndeosebi la cea a anului 1986, cînd pe întreaga suprafață cultivată am obținut o producție medie de 65 187 kg Ia hectar, țin să subliniez că „secretul" bunelor noastre rezultate rezidă, înainte de toate, în rigurozitatea cu care aplicăm, verigă cu verigă, tehnologia avansată a acestei culturi.Pregătirea terenului și fertilizarea, întreaga suprafață de cultură — amplasată într-un singur trup de teren — a fost arată din vară aplicîn- du-se 40 tone îngrășăminte organice la hectar, sub arătură. De asemenea, din toamnă, am aplicat amendamente pe toată suprafața, cîte 4 tone la hectar, iar în două reprize, în toamnă și în primăvară, îngrășăminte chimice. Din experiența anului trecut am desprins necesitatea unei mai bune pregătiri a terenului, astfel că pentru producția anului 1987, ca element de noutate, am realizat înainte de arătură o afinare a terenului cu MAS-ul, la o adincime de 35—40 cm, în scopul menținerii rezervei de apă din scd. De altfel, acest lucru se realizează și ca urmare a pregătirii
Dacă s-a învățat din experiența slabă a anului trecut 

se va vedea acum, la semănat, și, mai ales, toamna la culesDatorită condițiilor favorabile de care dispune — părrrînt cu un grad ridicat de fertilitate, 50 la sută din suprafață amenajată pentru irigat, o puternică bază materială — județul Teleorman este unul dintre marii cultivatori de sfeclă de zahăr. Potrivit prevederilor de plan pe acest an, in campania de primăvară, de altfel ca și in 1986, in unitățile agricole vor fi insămințate 11 200 hectare cu sfeclă de zahăr, preconizîndu-se obținerea unei producții medii de 47 tone. Randamentele inalte prevăzute, specifice unei agriculturi intensive, impun o activitate susținută în toate unitățile cultivatoare. Or, in anul trecut, au existat multe cooperative agricole de producție și chiar consilii agroindustriale in ansamblu care, in condiții pedoclimatice asemănătoare cu cele ale unităților fruntașe, au obținut producții diferite. Astfel, in timp ce la cooperativele agricole din Comoara, Lița, Lisa. Drăgănești- Vlașca recoltele medii la hectar s-au situat între 41—45 tone, Ia unitățile din Mavrodin. Măldăeni, Frumoasa, Vilșoara și Brincenl s-au înregistrat producții de sub 10 tone la hectar.— Prima cauză care a dus la producții nepermis de mici — este de părere tovarășul Dragomir Stan, director al direcției agricole județene — o constituie încălcarea flagrantă de către unii specialiști a tehnologiilor de lucru. Au fost cazuri in care pe unele suprafețe, cu resturi vegetale multe, s-a efectuat o arătură superficială, iar la pregătirea terenu

neze acum pentru a se pune baze solide viitoarei producții de sfeclă.RESPECTAREA STRICTA A TEHNOLOGIEI LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI. Experiența unităților agricole fruntașe, cercetările făcute la noi pun în evidență faptul că aplicarea corectă a tuturor elementelor care compun tehnologia specifică lucrării de pregătire a terenurilor destinate cultivării sfeclei de zahăr condiționează în fapt 60 la sută din nivelul planificat al producției. Și aceasta in- trucît, așa după cum se știe, sfecla este o cultură foarte pretențioasă față de pregătirea patului germinativ. Terenul înainte de semănat trebuie să fie perfect nivelat și mărun- țit, afinat pe adînclmea de încorporare a seminței și ușor tasat in adîncime pentru a favoriza ascensiunea capilară a apei. Este nevoie de a asigura ceea ce in limbajul agronomilor se numește un „pat tare cu plapumă moale“. în mod normal acest lucru se realizează printr-o arătură de bună calitate și executarea in toamnă a unor lucrări de nivelare, urmînd ca, primăvara, semănatul să fie precedat doar de o lucrare superficială, făcută cu com- binatorul. Potrivit datelor furnizate de Centrala industriei zahărului și produselor zaharoase din cadrul Ministerului Industriei Alimentare rezultă că in toamnă lucrarea de nivelare s-a făcut doar pe 30 la sută din suprafața prevăzută. Ținind seama de situația de fapt, specialiștii din cadrul direcției de resort din Ministerul Agriculturii împreună cu cei din cercetare recomandă ca în toate cazurile, pe solele care nu au fost nivelate sau discuite în toamnă, pregătirea terenului pentru semănat să se facă mai întîi printr-o lucrare de nivelare folosind o șină de cale ferată sau alte mijloace, după care să se treacă la pregătirea pro- priu-zisă a patului germinativ utili- ■zînd un agregat complex alcătuit din combinator și tăvălug inelar (croski- let). Nu se recomandă folosirea sub nici un motiv a grapei cu discuri pentru pregătirea terenului, avînd In vedere că această unealtă mobilizează solul la adîncimi mai mari și favorizează pierderea apei prin evaporație. Pe ansamblul său, agricultura dispune de utilajele necesare pentru a alcătui un astfel de agregat absolut obligatoriu de folosit in condițiile date. Problema care se ridică în acest caz este aceea de a se trece urgent la o redistribuire a tăvălugilor inelari pe stațiuni de mecanizare ți chiar la nivelul trusturilor județene de mecanizare, ținind seama de dotarea foarte slabă din acest punct de vedere a unor unități din județele Teleorman. Tulcea, Buzău, Mehedinți, Brăila. Galați, Bacău și Dîmbovița.
terenului din toamnă, precum șl primăvara, prin lucrarea terenului cu combinatorul, înainte de semănat.Una din rezervele cele mai importante de creștere a producției o reprezintă, după opinia noastră, asigurarea unei densități ridicate a plantelor. Anul trecut am avut o densi
La C. A, P. Cămin, județul Satu Mare, 
de la 80000 la 100000 plante la hectar
tate de 80 000 plante la hectar. Ne-am convins însă că se poate merge și cu o densitate mai mare, ceea ce vrem să și realizăm in acest an. cînd vom asigura 100 000 plante la hectar, pre- conizind astfel un spor de producție de cel puțin 10—15 la sută, In acest sens, la cursurile învățămîntului a- grozootehnic, specialiștii noștri au indicat membrilor cooperatori care vor executa prașiilele să manifeste maximă grijă pentru menținerea unei densități ridicate, astfel ca, în

lui nu s-a făcut o nivelare perfectă. De asemenea, în primăvară în loc ca semănatul să se execute cit mai devreme posibil, s-au întirziat lucrările, iar solul a pierdut umiditatea din stratul superficial. A rezultat o răsărire neuniformă, mai tirziu ajungindu-se ca pe aceeași solă să existe plante în diverse stadii de vegetație. Nu mai puțin adevărat este 
Pornind de la nivelul necorespunzător 
al producției în unități din județul 

Teleorman

că, intr-un asemenea agrofond necorespunzător, seceta din primăvară, ca șl temperaturile neobișnuit de mari din ultima parte a lunii aprilie și începutul lui mai au favorizat apariția pe suprafețe întinse a dăunătorilor, care au diminuat considerabil densitatea de plante la hectar, aceasta și datorită faptului că în unele unități agricole s-a acționat cu intîrziere in aplicarea tratamentelor fitosanitare. Din cauza pierderilor provocate de dăunători au trebuit să fie reinsămințate 1110 hectare de pe care nu s-au mai obținut producțiile planificate.Trăgind învățămintele șl concluziile din neajunsurile manifestate anul trecut, la indicația comitetului județean de partid a fost elaborat un complex și amănunțit program,

EPOCA OPTIMA DE SEMĂNAT DUREAZĂ DOAR CtTEVA ZILE. Numeroase experimentări și cercetări efectuate în țara noastră dovedesc că la sfecla de zahăr epoca optimă la semănat durează doar 7 zile și ea începe atunci cind in sol se realizează temperatura de + 4"C. Prelungirea semănatului după această perioadă
Epoca de semănatepoca optimă după 10 ziledupă 20 zile

Am ținut să prezentăm aceste date comparative pentru a arăta că, deși agricultura noastră dispune de o bază tehnică in măsură să asigure un ritm Zilnic de semănat de cel puțin 65 000 hectare sfeclă de zahăr, anul trecut doar 56 la sută din suprafețele cultivate cu această plantă au fost insămințate în limitele perioadei optime, în unele unități semănatul depășind cu mult chiar limita celor 20 de zile date in tabelul de mai sus, depășire care, după cum se vede, duce la o diminuare a producției la hectar cu 11 tone.Spuneam că epoca optimă de semănat durează doar 7 zile. Dar cei mai buni cultivatori de sfeclă de la noi susțin că pentru reușita deplină a acestei culturi semănatul trebuie încheiat foarte repede, in 3—4 zile, fluxul de lucrări fiind astfel organizat incit frontul de lucru asigurat semănătorilor să nu fie mai mare decît pot semăna acestea într-o zi.IMPORTANT ESTE SA SE ASIGURE REALIZAREA UNOR CULTURI UNIFORME. Acest lucru este condiționat nu numai de aplicarea unor cantități normale de să- mînță la hectar, ci ți de adîncimea la care se seamănă și mal ales de viteza de Înaintare a mașinilor. Din datele existente rezultă că este pentru prima dată cînd nu mai sîntem obligați să apelăm la importul de sămintă de sfeclă, unitățile producătoare asigurînd anul trecut chiar și o anumită rezervă de sămință. Mai mult, pentru a se evita pierderile mari de glomerule datorită atacului de dăunători au fost luate măsuri ca întreaga cantitate de sămintă să fie tratată in diferite centre specializate. Cel mai important lucru este acum să fie respectate adinci- mea de încorporare a semințelor in sol și vitezele stabilite la semănat. De ce in primul rînd adîncimea de semănat ? Pentru că, așa cum rezultă din cercetările efectuate, intr-un teren semănat la adîncime normală (pat germinativ pregătit pe adîncimea de 2—4 cm, cu un substrat ușor tasat), procentul de răsărire a glomerulelor este de 63 la sută, față de numai 30 la sută cînd semănatul 
tre fire să fie o distanță de 12—15 cm. De asemenea, în acest an vom executa semănatul în rinduri mai dese, respectiv la o distanță de 45 cm între rinduri, față de 50 cm cit am făcut anul trecut. în cooperativa noastră s-a confecționat și un tip de săpăligă specială, mai îngustă, de 15 

cm lățime, pentru prășitul sfeclei. Cu aceasta se poate executa lucrarea mai lesnicios și se evită tăierea plantelor. Cei 260 membri cooperatori, organizați în echipe, care au angajat executarea acestei lucrări in acord global, sint oameni de bază ai unității noastre, bine pregătiți pentru executarea la un înalt nivel calitativ a prașilelor.Recoltarea s-a făcut semimecani- zat, adică rădăcinile au fost scoase cu dislocatorul, iar restul lucrărilor au fost executate manual. Pentru a nu 

cu sarcini precise, eșalonate pe etape, atit pentru îmbunătățirea activității de producere a sfeclei, cit șl pentru corectarea unor deficiențe de fabricație. Referindu-ne în rîndurile de față la măsurile stabilite în domeniul producerii sfeclei, notăm că a fost elaborată o tehnologie-cadru, pomindu-se atit de la experiența unităților fruntașe, cit și de la deficien

țele Înregistrate 'în cooperativele agricole cu rezultate slabe. S-a insistat mai ales pe una dintre cerințele elementare ale agrotehnicii care condiționează reușita unei culturi de sfeclă : pregătirea din toamnă a terenului. Acolo unde totuși nu s-a reușit să se facă și nivelarea terenului, acum, in prim.ă- vară, lucrarea devine obligatorie prin folosirea agregatelor complexe alcătuite din combinator și tăvălug inelar. La erbicidare — lucrare extrem de importantă — vor fi utilizate agregate echipate cu bazine de mare capacitate pentru substanțele respective și cu instalații de împrâș- tiere — MET-1 200 cu roți de copiere a solului, care asigură în orice condiții paralelismul dispozitivului de 

duce Ia înregistrarea unor pierderi care reprezintă intre 6 și 28 la sută din producția de rădăcini și pînă la 30 la sută din cea de zahăr. Pentru concretizare vom apela la rezultatele cercetărilor științifice desfășurate în ultimii 10 ani la două importante stațiuni pentru cultura sfeclei de zahăr — Tg. Mureș și Mărculești.
Producția obținută — UhaTg. Mureș5247

41 
Mărculești635652

nu se face la adîncime normală. O risipă mare de sămintă se produce și in cazul în care viteza de deplasare a agregatului depășește 3,5—4 km/h. Din cercetările efectuate, din experiența practică rezultă că in cazul folosirii unei viteze normale de lucru se obțin cite 25 de plante la mp față de numai 13 plante cind tractorul lucrează cu viteza a IlI-a rapid.ÎNAINTE DE TOATE — PREOCUPAREA PENTRU ASIGURAREA UNOR DOZE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NORMALE. Se știe, sfecla de zahăr este una din culturile cu cele mai mari cerințe față de îngrășăminte. Un calcul strict de eficiență arată că nici o ailtă cultură nu poate realiza un spor de producție atit de mare la kilogramul de îngrășăminte administrate ca sfecla de zahăr. Așa cum rezultă din studiile întreprinse în stațiunile de cercetare de profil, diferența de producție între un sol bine aprovizionat în elemente ferii- lizante și altul neingrășat poate a- tinge în unele cazuri chiar 40 tone la hectar. Facem aceste precizări pornind tocmai de la situația cu totul nesatisfăcătoare existentă la ora actuală în ce privește realizarea programului de fertilizare a sfeclei de zahăr. Probleme deosebite se ridică în această privință in unitățile agricole din județele Buzău, Brăila și Teleorman, dar și in cele din Botoșani și Dîmbovița, unde în toamnă au fost fertilizate suprafețe foarte mici. Ceea ce nu s-a făcut în toamnă se poate realiza acum înaintea semănatului, apelind la doze mai mari de îngrășăminte complexe. Și nu este vorba de a lua îngrășămintele de la alte culturi, ci de a le administra în sol pe cele destinate sfeclei de zahăr, îngrășăminte pentru achiziționarea cărora fabricile de zahăr au asigurat unităților agricole avansurile bănești necesare.In cele ce urmează prezentăm cîteva din experiențele bune, precum și consecințele abaterilor de la tehnologiile de cultivare, a unor practici păgubitoare care se cer înlăturate cu desăvirșiire in apropiata campanie de însămințări.
se deshidrata, sfecla așezată in grămezi a fost acoperită cu frunze și colete de sfeclă, iar transportul acesteia din cimp s-a făcut cit mai operativ cu putință, în maximum o săptă- mînă de la recoltat.Deși nu face parte din tema pro- priu-zisă a acestor însemnări, aș vrea să mă refer și la avantajele culturii sfeclei de zahăr pentru zootehnie. Intr-adevăr, din colete și frunze, se asigură o hrană bogată în substanțe nutritive, pentru cele 2 700 bovine de care dispune unitatea — atit administrată direct ca furajare suplimentară, cit și mai tirziu, sub formă de siloz.Acum ne aflăm in prag de semănat. La noi epoca optimă fiind între 25—30 martie. Avem sămința monogermă a- sigurată, iar mașinile temeinic verificate de a porni la lucru. Vom face tot ce ne stă in putință pentru a obține in acest an o producție record, care să ne permită să candidăm la această cultură la obținerea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

Romul BEREȘInginer-șef
la C.A.P. Câmln, Județul Satu Mare

administrare față de suprafața terenului. In acest fel se realizează uniformitatea necesară in împrăștie- rea erbicidelor. La semănat vor fi administrate și insecticide granulate, îndeosebi la unitățile din consiliile agroindustriale Zimnicea, Smîrdioa- sa, Piatra, unde s-a constatat o rezervă biologică mai mare de dăunători in sol. In acest sens, înainte de a fi distribuite unităților cultivatoare, semințele vor fi supuse tratamentelor fitosanitare. lucrare care s-a făcut centralizat, la întreprinderea de prelucrare din orașul Zimnicea, Pină la această dată s-a asigurat 50 la sută din necesarul de îngrășăminte chimice, preconizîndu-se ca la înființarea culturii să fie folosite și îngrășăminte lichide. Perfecționările aduse organizării și retribuirii muncii în acord global sint de natură să asigure efectuarea la timp și de calitate a întregului complex de lucrări de Întreținere, respectarea Întocmai a graficelor de recoltare și livrare a sfeclei de zahăr la fabrica de profil. Cursurile de pregătire din cadrul invățămintului agricol, schimburile de experiență, consfătuirile, analizele întreprinse in unitățile cu rezultate mai slabe sint alti factori care garantează creșterea calității muncii tuturor lucrătorilor ogoarelor, garantează in fapt realizarea producțiilor sporite de sfeclă de zahăr prevăzute a fi realizata în acest an.
Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"

Documentarea făcută recent la întreprinderea mecanică din Roman s-a dovedit a fi plină de surprize. Prima sui’priză ne-au făcut-o specialiștii și cadrele de conducere de la Fabrica de piese turnate din fontă și neferoase din cadrul unității, care la întrebarea : Cum apreciază calitatea unor semifabricate și materii prime pe care le primesc de la principalii furnizori de materiale neferoase ? — s-au arătat cu totul nemulțumiți. Printre altele au acuzat calitatea unor materiale turnate din bronz și aluminiu, argumentînd că ele au în multe cazuri defecte interne sau prezintă un procent ridicat de sufluri de zgură. Semn deci al unui lanț de nereguli apărute pe filiera fabricației acestor ling2uri, începînd, în unele cazuri, chiar'de la recuperarea, sortarea, pregătirea și livrarea unor materiale refolosibile din care se execută o gamă largă de asemenea semifabricate. Concluzia firească desprinsă după o a- semenea discuție este că oamenii care simt pe propria piele ce înseamnă să nu se facă judicios și corect colectarea metalelor, in casa lor, în fabrica lor nu comit greșelile pe care le impută altora și din cauza cărora suferă ei înșiși atit de mult. Deci era de presupus, de așteptat ca la întreprinderea mecanică din Roman să găsim o activitate de colectare, sortare și pregătire a materialelor feroase și neferoase reieșite din procesele de producție perfect pusă la punct.A doua surpriză ne-a furnizat-o discuția avută la comitetul de partid din întreprindere cu unele cadre din conducerea unității, discuție care a lăsat să se înțeleagă că în ce privește recuperarea și refolosirea tuturor metalelor „lucrurile merg in general bine", că „in acest domeniu sint preocupări și s-au luat numeroase măsuri", dar că „știți, noi șin- tem mai preocupați să realizăm sarcinile de plan, să executăm mașini- unelte cu înalt! parametri calitativi". Surpriza tocmai aceasta a fost : să constatăm că în concepția unor cadre de conducere sint așezate în opoziție două sarcini deosebit de importante. Una, aceea de producere a mașini- lor-unelte la termen, în condiții de calitate ireproșabilă, și cealaltă, sarcina de a recupera și reintroduce in circuitul productiv cantități cit mal mari de materiale feroase și neferoase, ca șl cum acestea s-ar bate cap in cap, ca și cum acestea s-ar afla in contradicție flagrantă.
Ce ascund conteinerele neetichetate ?

Iată un exemplu, dintre multe altele, care ilustrează deficiențele existente la întreprinderea mecanică Roman in activitatea de recuperare și refolosire a metalelor. Unele deficiențe pot apărea ca „minore" la prima vedere, dar au in realitate consecințe serioase. Iată, in secția mecanică ușoară, intr-un conteiner neetichetat au „eșuat" semifabricate turnate, o freză cu plăcute vidia, piese forjate, bucșe de cupru, un platou de la o mașină-unealtă. alte și multe alte sortimente de metal, deci piese cu compoziție diferită, ceea ce provoacă mari neajunsuri la revalorificarea lor.
0 metodă de sortare originală... dar păgubitoare

Burghie, flanșe, capete de bară, otel pătrat șl hexagonal, teavă și garnituri. în plus, un număr însemnat de cuțite de strung — iată ce se găsește intr-un conteiner din secția sculărie. O dovadă de neglijentă, o încălcare a celor mai elementare norme de sortare, de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile.

Abia mal tirziu, pe parcursul documentării efectuate în secțiile și depozitele întreprinderii, am înțeles de unde izvora această ciudată și de neînțeles optică. Mergem pe un traseu stabilit de conducerea întreprinderii. Solicităm totuși la un moment dat să ne abatem puțin de la traseul inițial și să intrăm in secția mecanică ușoară. Ni se spune că în respectiva secție nu se lucrează. Vrem să vedem cum arată o secție cînd oamenii sint liberi, dar constatăm că... se lucra din plin. De abia după cîteva minute de la intrarea în secție înțelegem de ce tovarășii erau atit de fermi in respectarea traseului stabilit. Mai exact, aici am in- tîlnit grave abateri de la prevederile legale privind sortarea și depozitarea șpanului și a metalelor pe ca
Prea multe surprize 

pe traseul recuperării
lități șl mărci de oțeluri. Practic, in toate conteinerele am găsit bucăți de metal amestecate cu șpan, scule așchietoare și piese turnate sau forjate. De altfel, nici unul din conteinerele din secția mecanică ușoară nu are inscripționată calitatea șl mărcile de oțel care urmau să fie depozitate în ele. Ca urmare, muncitorii din această secție pun de-a valma aluminiu peste scule, bronz peste fier și șpan peste capete de bară.Ar fi suficientă șl numai această situație pentru a trage concluzia că la întreprinderea mecanică din Roman activitatea de recuperare, sortare și depozitare a fierului vechi este organizată complet necorespunzător, că nu face deloc cinste conducerii întreprinderii, colectivului acestei unități prestigioase, care altfel a obținut șl obține și tn prezent rezultate bune în realizarea mașinllor- unelte planifioate. Dar să mergem mai departe.Ajungem la secția sculărie. Aici, activitatea se desfășoară normal. Mașinile, in majoritatea lor strunguri și freze, funcționează din plin. Cum sint -depozitate capetele de bară șl șpanul in această secție ? înainte de a da răspuns la această Întrebare se cuvine remarcat faptul că in acest sector, ca în orice altă sculărie, se prelucrează oțeluri aliate șl rapide, oțeluri de scule, intr-un cu- vint oțeluri speciale. Dar să vedem concret cum sint depozitate acestea. Nici aici conteinerele nu sint 

inscripționate. Ca să afli ce marcă de otel se află intr-un contei- ner este neapărat nevoie să faci analiza de laborator a bucății respective de metal. Așadar, nici în secția sculărie nu este respectată condiția esențială în ce privește recuperarea materialelor feroase și neferoase, și anume amenajarea unor conteinere speciale pentru fiecare marcă de oțel in parte. Mai mult, in unele conteinere am găsit, alături de șpan, tablă, capete de metal și chiar... cutite de strung. Nu unul, ci cîteva zeci, așa cum se poate vedea din fotografia de mai jos. Cum au ajuns aici aceste cuțite de strung ne explică maistrul Vasile Enea :— Noi punem în conteinere absolut toate materialele feroase, iar la capătul secției le sortăm.Ne abținem să spunem cit este de bun acest sistem de colectare Si sortare, deoarece concluzia se înțelege de la sine. Dar nu ne putem abține să nu spunem că a- ceastă practică este total neeconomică. păgubitoare, contrară reglementărilor legale. în ce privește gospodăria de șpan a întreprinderii, se cuvine remarcat faptul că în cele trei boxe pentru aluminiu, fontă si bronz, alături de șpan se aflau și bucăți mari de asemenea metale. Nefiresc aste faptul că in toate aceste boxe, alături de materialele amintite, se aflau amestecate bucăți de tablă și sirmă. In plus, din cele două mașini de mărunțit șpan numai una singură funcționa și nici aceea nu realiza șpanul Ia dimensiunile prevăzute in standard.O altă surpriză este depozitul de lingă turnătoria de fontă, un adevărat talcioc de proporții industriale, in care sint amestecate cantități mari de fontă, cabluri de cupru șl oțel, materiale neferoase, sirme și curele, rulmenți și motoare, alte și alte sub- ansamble și construcții metalice nedezmembrate. După cum spunea cineva, mai în glumă, mai în serios, dacă se pot vedea atîtea materiale, aici trebuie să se găsească și... aur pentru ca tabelul lui Mendeleev să fie complet. Oricum, acest depozit este el însuși o mină de aur, care pune însă în evidență o atitudine necorespunzătoare față de recuperarea șl valorificarea superioară, gospodărească a materialelor refolosibile. Un munte care se înalță zilnic datorită faptului că operațiile de pregătire șf șarjare se desfășoară anevoios, neoorespunzător.
Gheorqhe IONITA' Foto : E. DICHISEANU

La gospodăria de șpan 

lipsește tocmai... 

spiritul gospodăresc

La gospodăria de metal a întreprinderii, in boxa special amenajată și in care ar trebui să fie depozitat numai șpan de bronz, se găsesc amestecate bucăți de bronz, ștraifuri de cupru, benzi, sirme și bucăți de alamă, toate ce-i drept metale neferoase, dar care nu au ce căuta împreună.
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Cu cela mal profunde sentimente de stimă și nețărmurită dragoste, cu deosebit interes și vibrantă mîndrie patriotică, oamenii muncii din județul Alba au urmărit întreaga desfășurare a vizitelor pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați efectuat In țări ale Asiei — nouă și strălucită solie de pace, colaborare și prietenie, eveniment remarcabil al vieții politice internaționale — se spune In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. Expri- mindu-vă din adîncul inimilor cele mai alese sentimente de mîndrie și recunoștință pentru tot ceea ce faceți pentru progresul și propășirea patriei, dînd glas deplinei încrederi în politica internă și externă a partidului, vă asigurăm că oamenii muncii de pe meleagurile Albei, împreună cu întregul nostru popor, vor depune eforturi sporite pentru înfăptuirea sarcinilor și indicațiilor dumneavoastră în vederea îndeplinirii la cote superioare a planului pe acest an, a obiectivelor de dezvoltare multilaterală a patriei stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.Comuniștii, oamenii muncii din județul nostru dau o înaltă apreciere rezultatelor fructuoase cu care s-a Încheiat această nouă solie de pace — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R. Ne manifestăm mindria nemărginită de a vă avea In fruntea partidului și a tării pe dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit fiu al poporului român, ilustru conducător, personalitate de excepție a lumii contemporane, care militați neabătut și cu o inegalabilă energie pentru înfăptuirea celor mai scumpe aspirații ale națiunii noastre, pentru eliminarea din viața internațională a încordării și pericolului unul nou război, pentru dezarmare și făurirea unei lumi mai bune și mal drepte. Exprimăm întreaga noastră adeziune la politica internă șl externă a partidului și statului, asigurîndu-vă că toți oamenii muncii din județul Bacău, în frunte cu comuniștii, vor acționa cu fermitate pentru transpunerea In viață a mărețelor obiective stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Cu nemărginită bucurie și Îndreptățită mîndrie patriotică am urmărit manifestările de deosebită stimă și aleasă prețuire cu care ați fost Înconjurat pe tot parcursul vizitelor Întreprinse In țări ale Asiei, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, expresie a prestigiului de care se bucură astăzi In lume România socialistă. Aceste manifestări reprezintă un nou omagiu adus ilustrei dumneavoastră personalități, pentru contribuția determinantă pe care o aveți la promovarea idealurilor de pace și progres ale umanității — se arată în telegrama CONSILIULUI NAȚIONAL AL FEMEILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.Femeile de la orașe șl sate, Împreună cu întregul popor, au urmărit cu profundă satisfacție și deosebită admirație contribuția adusă in timpul noii solii de pace și prietenie, alături de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim vice- prim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului. om de știință de largă recunoaștere mondială.Vă încredințăm că, împreună cu Întregul popor, strlns unite in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, femeile României socialiste, „fără deosebire de naționalitate, vor acționa cu întreaga lor energie, cu spirit revoluționar In vederea înfăptuirii exemplare a prevederilor planului pe acest an șl pe întregul cincinal, traducînd neabătut în viață hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se spune : încercăm sentimente de cea mai Înaltă mîndrie, alături de întreaga noastră națiune, pentru faptul că pe tot parcursul vizitelor, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați fost înconjurat de cea mai aleasă stimă și prețuire, înaltele aprecieri făcute la adresa prestigioasei dumneavoastră personalități, a neobositei activități închinate prieteniei și colaborării între popoare - producîn- du-ne o mare satisfacție. Noul dialog la nivel înalt, strălucitele rezultate cu care s-au încheiat convorbirile în țările vizitate ne-au Întărit și mai mult convingerea că ele vor conferi noi dimensiuni, vor contribui la întărirea relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că în acest an — anul Conferinței Naționale a partidului — nu vom precupeți nici un efort și că vom acționa cu toată fermitatea și puterea noastră de muncă pentru a asigura înfăptuirea neabătută, intr-un climat de exigență, a sarcinilor ce revin Bihorului, sporindu-ne astfel contribuția la înflorirea multilaterală și la propășirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL P.C.R. se spune : Cu sentimente de adîncă satisfacție și mindrie patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii de pe cuprinsul județului Bistrița- Năsăud, asemeni întregului nostru popor, au urmărit cu viu interes vizitele oficiale de prietenie pe care lerați întreprins împreună eu tovarășa Elena Ceaușescu în țări ale Asiei. însuflețiți de cele mai fierbinți sentimente de dragoste, aleasă prețuire și profundă recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate to

varășe Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, vă asigurăm și cu acest prilej că vom acționa cu ho- tărîre. cu elan patriotic și spirit revoluționar pentru îndeplinirea integrală și la noi cote calitative a sar- cinilor ce ne revin din istoricele ho- tărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, din cuvîntările și indicațiile dumneavoastră, aducindu-ne astfel contribuția la înflorirea, pe mai departe, a scumpei noastre patrii libere, la sporirea continuă a prestigiului ei pe arena mondială.Cadrele didactioe, studenții șl eursanții ACADEMIEI DE PARTID PENTRU INVAȚAMÎNT SOCIAL- POLITIC au urmărit cu profund interes și legitimă mîndrie patriotică, alături de întregul nostru popor, strălucita solie de pace, prietenie, înțelegere și colaborare Întreprinsă de dumneavoastră și tovarășa Elena Ceaușescu în țări din Asia. Dăm o înaltă apreciere rezultatelor fructuoase ale recentului dialog la nivel înalt, semnificației sale politice și economice de prim ordin, văzînd în aceasta încă o expresie a marelui prestigiu internațional de care se bucură țara noastră, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, politica de pace și prietenie cu toate popoarele promovată de România socialistă, ampla ei contribuție la cauza păcii și dezarmării în lume. Ne angajăm în mod solemn și vă asigurăm, încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că,’ îndrumați de minunatul dumneavoastră exemplu de devotament patriotic șl revoluționar, nu vom precupeți nici un efort și ne vom pune toate energiile și forțele creatoare în slujba Înfăptuirii exemplare a sarcinilor de mare răspundere ce ne revin in lumina documentelor celui de-al XIII- lea Congres al partidului pentru Înaintarea fermă a patriei noastre dragi, România socialistă, pe drumul progresului șt civilizației.Manifestările de Înaltă simpatie șl admirație cu care Înalta solie românească de prietenie șl pace a fost Înconjurată pe tot parcursul vizitelor efectuate in țări din Asia, largul lor ecou internațional constituie o nouă șl elocventă mărturie a înaltei considerații și prețuiri de care dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă bucurați pe toate meridianele globului, datorită modului strălucit in care asigurați înfăptuirea idealurilor fundamentale ale poporului român, consecvenței cu care militați pentru dezarmare și pace, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și Colaborare între toate popoarele lumii — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. Dăm glas sentimentelor noastre de înaltă stimă și aleasă prețuire față de mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, cea mai de seamă și stimată fiică a națiunii române, militant de frunte al partidului și statului, ilustru om de știință al epocii contemporane, care, împreună cu dumneavoastră, și-a adus o contribuție deosebită la succesul acestei noi misiuni de colaborare, prietenie și pace pe continentul asiatic.In telegrama COMITATULUI JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R. se spune : în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile brăilene, vă rugăm să primiți cele mai respectuoase felicitări — mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — o dată cu profunda noastră recunoștință pentru strălucita și neobosita activitate pe care o desfășurați, cu exemplar patriotism, in slujba intereselor națiunii noastre socialiste, pentru contribuția inestimabilă pe care o a- duceți la lupta pentru întronarea în lume a unui climat de destindere, de încredere și colaborare între state, pentru dezarmare și triumful păcii pe glob. Mindri de a vă avea mereu în fruntea partidului și țării pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mal strălucit cîrmaci pe care poporul l-a avut în istoria sa multimilenară, ne exprimăm nețărmurita recunoștință pentru această nouă și remarcabilă contribuție la dezvoltarea relațiilor internaționale ale României, pentru modul strălucit în care ați dat glas celor mai scumpe năzuințe ale națiunii noastre de salvgardare a păcii, de întărire a conlucrării între state, in spiritul egalității, al respectului și avantajului reciproc.Exprimînd deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, In elaborarea căreia rolul determinant vă revine dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, personalitate marcantă a lumii contemporane, slujitorii școlii românești, milioanele de elevi și studenți dau o înaltă a- preciere și aprobă djn adîncul inimilor rezultatele deosebit de rodnice ale acestei noi solii de pace și prietenie pe continentul asiatic — se arată în telegrama MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI INVĂȚĂMÎNTULUI.Vă încredințăm, și CU acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din învățămîntul de toate gradele, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, sînt hotăriți să facă totul pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin în- vățămîntului din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, din indicațiile și orientările dumneavoastră pentru întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului cu rezultate tot mai bune în activitatea de educare patriotică, revoluționară, în spiritul muncii și respectului față de făuritorii bunurilor materiale și spirituale, a tinerilor României socialiste.Vizitele desfășurate In țări din Asia Intr-un moment cînd viața internațională continuă să fie deosebit de gravă și complexă ca urmare a cursei înarmărilor, a menținerii și chiar a- gravării unor conflicte și stări de în

cordare In diferite regiuni ale lumii Ilustrează convingător consecvența cu oare Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România promovează și aplică politica sa de pace, cooperare și înțelegere între popoare, politică la a cărei elaborare și înfăptuire dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, aveți rolul determinant — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. înaltele distincții ce v-au fost conferite dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu sînt o dovadă elocventă a respectului și cinstirii cu care sintețl înconjurați pretutindeni in lume, a aprecierii prodigioasei activități ce o desfășurați, în spiritul umanismului revoluționar, pentru îmbogățirea tezaurului cuceririlor geniului uman, fericirii și bunăstării tuturor celor ce muncesc de pe Întregul glob.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oamenii muncii, români și maghiari, din județul Covasna, au urmărit cu cea mai vie satisfacție și nemărginită mîndrie patriotică noua și pilduitoa- rea, prin rezultatele de excepție cu care s-a încheiat, solie de pace, prietenie și colaborare pe care ați în- treprins-o, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu,. în țări ale Asiei — expresie elocventă a deschi
• 0 nouă și elocventă expresie a politicii de largă 

deschidere internațională promovate de România 
socialistă in numele nobilelor idealuri ale păcii, 
înțelegerii și colaborării

• Strălucite mărturii ale înaltului prestigiu, stimei 
și prețuirii de care se bucură personalitatea secre
tarului general al partidului, președintele Republicii, 
pe toate meridianele

• însuflețite angajamente ale oamenilor muncii 
de a transpune in viață istoricele hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al partidului

derii largi a politicii externe a partidului și statului nostru către toate țările și popoarele. Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca acum, la întoarcerea pe pămîntul scump al patriei, să ne exprimăm și în aceste momente adeziunea entuziastă la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, ce poartă inoonf unda bila pecete a strălucitei dumneavoastră gîndiri și neobositei activități pe oare, cu pilduitoare dăruire patriotică și pasiune revoluționară, ați consacrat-o de aproape 55 de ani Înfăptuirii celor mal înalte aspirații ale poporului român.In telegrama MINISTERULUI INDUSTRIEI PETROCHIMICE se spune : Oamenii muncii din industria petrochimică au urmărit cu viu interes, cu sentimente de admirație și mîndrie patriotică noua și importanta solie de pace. Primirea călduroasă și ospitalitatea cu care v-au înconjurat conducătorii statelor vizitate, lnalții demnitari și masele largi de oameni ai muncii sînt o expresie grăitoare a stimei și prețuirii de care se bucură in lumea contemporană politica internă și externă a României, inițiativele dumneavoastră pe arena internațională îndreptate spre consolidarea păcii, prieteniei și colaborării.Exprimîndu-vă acum, la Înapoierea în țară, sentimente de dragoste și recunoștință pentru eforturile consacrate dezvoltării continue a relațiilor internaționale ale României, pentru rezultatele remarcabile care au încununat vizitele oficiale, oamenii muncii din industria petrochimică, In frunte cu comuniștii, vă a- sigură că vor milita neobosit In vederea realizării în bune condiții a prevederilor planului de dezvoltare economico-socială pe anul 1987 și pentru a intîmpina Conferința Națională a partidului cu noi și importante realizări.Aproblnd pe deplin rezultatele convorbirilor purtate cu conducătorii statelor vizitate, ne exprimăm ferma convingere că ele vor marca o puternică dezvoltare a colaborării României socialiste cu țările respective, în interesul reciproc, vor contribui la intensificarea conlucrării rodnice pe arena internațională, pentru salvgardarea păcii, pentru statornicirea în lume a unui climat de destindere, favorabil progresului și prosperității tuturor națiunilor — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. Vă sîntem profund recunoscători că, încă o dată, pe îndepărtate meridiane ale globului au fost exprimate înalte aprecieri la adresa marilor înfăptuiri socialiste ale poporului român, obținute sub conducerea dumneavoastră 

lnțeleaptă, In cea mai glorioasă epocă a Istoriei naționale, și că v-ați făcut, din nou, mesagerul aspirațiilor celor mai arzătoare de pace ale poporului nostru.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se spune : Exprimînd gîndurile și sentimentele de aleasă stimă și prețuire, de nemărginit devotament și dragoste profundă pe care comuniștii, toți oamenii muncii din județul Giurgiu le nutresc față de partid, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al națiunii, ctitorul României socialiste, mare erou al păcii, vă adresăm, In glas cu întregul popor, urarea de „Bun venit" pe pămîntul patriei, din noua și strălucita solie de prietenie, pace și cooperare pe care ați întreprins-o, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în țări ale Asiei. Prin acordurile încheiate, prin înțelegerile realizate, vizitele oficiale de prietenie pe care dumneavoastră le-ați întreprins marchează o contribuție dintre cele mai însemnate la extinderea și aprofundarea conlucrării prietenești pe multiple planuri dintre România și țările vizitate, ca un eveniment marcant al actualității internaționale.Vizitele pe care dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați efectuat in 

țări ale Asiei au constituit o puternică manifestare a politicii externe a țării noastre, a dorinței și aspirației poporului român de a contribui — in spiritul recunoscutei sale vocații de pace și colaborare — la făurirea pe planeta noastră a unei lumi mal bune și mai drepte — se arată In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. Exprimîndu-ne deplina satisfacție față de rezultatele deosebit de rodnice ale convorbirilor la nivel înalt, dînd o înaltă apreciere activității desfășurate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu — savant de renume mondial, strălucit reprezentant al științei românești — In noua solie pe pămîntul Asiei, comuniștii, toți mehedințenii asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, că vor acționa cu întreaga răspundere pentru a înfăptui, In mod exemplar, prețioasele orientări șl indicații ce ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru In județul nostru.Cu sentimente de adîncă mîndrie patriotică și viu interes, colectivul de oameni ai muncii din INSTITUTUL DE CERCETĂRI CHIMICE — ICECHIM BUCUREȘTI, alături de întregul popor, a urmărit vizita de prietenie pe care ați intreprins-o, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, In India, Bangladesh, Birmania și Nepal și își exprimă deplina adeziune și satisfacție față de rezultatele rodnice ale acestor vizite, care vor deschide noi orizonturi colaborării multilaterale dintre țările noastre. Opera dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dedicată propășirii României, afirmării ei demne, suverane, libere și independente, numeroasele dumneavoastră acțiuni de pace, înțelegere și colaborare au fost admirate și elogiate cu respect in tot cursul vizitei. Aceleași înalte aprecieri le-a întrunit activitatea politică și științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională, care coordonează, îndrumă și sprijină permanent, cu înaltă competență, cercetarea științifică din chimie și celelalte domenii.Exprimîndu-ne satisfacția deplină pentru această nouă solie românească de pace, prietenie și colaborare, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra toate energiile creatoare pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin.Tn telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oamenii muncit 

locuitorii județului Mureș, fără deosebire de naționalitate, cu aceeași caldă iubire și aleasă stimă pe care vi le purtăm dintotdeauna, am trăit la cea mai înaltă tensiune, alături de dumneavoastră, fiecare moment înălțător al soliei ce ați întreprins-o, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, văzînd In aceasta o nouă și elocventă expresie a clarviziunii, consecvenței și spiritului dinamic, profund novator ce caracterizează tot ceea ce întreprindeți pentru transpunerea neabătută In viață a politicii internaționale a partidului și statului nostru. Expri- mîndu-ne încă o dată recunoștința pentru tot ceea ce întreprindeți spre înălțarea socialistă și comunistă a patriei, spre ridicarea continuă a prestigiului țării noastre In lume, dorim să vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toți oamenii muncii din județul Mureș, într-o neclintită unitate moral- politică cu întregul nostru popor, angajați plenar în înfăptuirea neabătută a politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, vor acționa cu dăruire patriotică și spirit revoluționar pentru traducerea în viață a tuturor obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din documentele celui de-a] XIII-lea Congres al partidului.Noua șl strălucita solie pe care ați Intreprins-o dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general

Nicolae Ceaușescu. înțelept conducător de partid și patrie, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant da largă recunoaștere internațională, în țări din Asia constituie o puternică reafirmare a politicii externe a României socialiste, de prietenie, înțelegere, cooperare și pace — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. Intr-o deplină unitate de gînd, simțire și faptă. cu toți cei ce trăiesc și muncesc în multimilenara vatră a scumpei noastre patrii, oamenii muncii sătmăreni își reînnoiesc legămintul ca, strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor de epocă și de țară nouă, să dea viață, cu abnegație și eroism, înaltelor îndemnuri pe care ni le adresați, de a ne spori necontenit contribuția la înflorirea și înălțarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.împreună cu întregul popor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, țărănimea dă cea mai Înaltă apreciere activității neobosite cu care militați pentru u- nirea eforturilor omenirii in scopul asigurării unei păci trainice in lume, pentru dezarmare, și în primul rînd dezarmarea nucleară — se arată in telegrama adresată de CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE. Convorbirile purtate cu conducătorii țărilor asiatice vizitate, documentele semnate cu acest prilej, care deschid noi perspective dezvoltării legăturilor pe multiple planuri dintre țările șl popoarele noastre, pun încă o dată pregnant în lumină justețea politicii externe a partidului și statului nostru de pace, înțelegere, prietenie și colaborare intre toate popoarele lumii, indiferent de orîndui- re socială și așezare geografică, politică al cărei fondator și neobosit mesager pe toate continentele pă- mîntului sînteți dumneavoastră.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, unin- du-și energiile cu cele ale întregii noastre națiuni, toți cei ce muncesc In agricultura cooperatistă nu vor precupeți nici un efort pentru a face din anul 1987 un an al producțiilor record, sigure șl stabile, la nivelul sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se arată: Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu, însuflețiți de cele mal alese sentimente de dragoste și mîndrie patriotică, asemenea întregului nostru popor, au urmărit cu viu interes și deplină satisfacție rodnica vizită efectuată de dumneavoastră. 

Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări ale Asiei, care se înscrie ca o houă și strălucită solie de pace, colaborare și progres. Profund recunoscători pentru dinamismul și realismul politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ne angajăm solemn să ne unim și mai strins forțele in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu toată energia și puterea noastră creatoare pentru a transpune exemplar în viață hotărîrile Congresului al XIII-lea, sporind astfel contribuția județului Sibiu la înflorirea multilaterală a României socialiste.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se arată : Asemenea întregului nostru partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sălaj, fără deosebire de naționalitate, înfrățiți în muncă, viață și idealuri, animați de cele mai alese sentimente de fierbinte dragoste, adine respect și nețărmurită recunoștință , ce vi le poartă dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, dau o înaltă apreciere rezultatelor fructuoase ale vizitelor oficiale de prietenie pe care le-ați efectuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din Asia. Primirile deosebit de călduroase, manifestările de profund respect, de aleasă considerație, cu care ați fost întîmpinați în aceste state, reflectă în chip plenar stima și prețuirea de care vă bucurați pe plan internațional dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, exponentul cel mai autorizat al poporului nostru, personalitate proeminentă a lumii contemporane. Fructuosul dialog la nivel înalt, aeordurile șl înțelegerile Încheiate, documentele semnate, vor conferi, sîntem * siguri, noi dimensiuni raporturilor de colaborare cu statele vizitate, răspunzînd aspirațiilor tuturor popoarelor de pace, înțelegere și conlucrare liberă, intr-o lume mai bună și mai dreaptă.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmtnd în- suflețitorul dumneavoastră exemplu de slujire devotată a intereselor patriei, vom milita cu toată forța și energia noastră pentru a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce ne revin din istoricele hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului.Alături de Întregul nostru popor, oamenii muncii suceveni au urmărit cu deosebită satisfacție și justificat interes noua solie de pace, prietenie, solidaritate, colaborare și înțelegere internațională pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. ați efectuat-o în țări ale Asiei, ca străluciți mesageri ai poporului român — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. în același gînd și unică trăire cu toți fiii națiunii, mindri de a vă fi contemporani și a munci sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, ne reafirmăm și cu acest prilej totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru și ne angajăm să acționăm cu totală dăruire, abnegație și înaltă răspundere pentru realizarea mărețelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru asigurarea mersului ferm al României pe calea socialismului și comunismului, a bunăstării, fericirii și păcii.împreună cu întregul nostru popor, COMITETUL NAȚIONAL PENTRU APARAREA PĂCII își exprimă profunda satisfacție și mindrie patriotică față de rodnicele rezultate ale Vizitelor oficiale de prietenie pe care le-ați întreprins în țări din Asia. Calda ospitalitate, aprecierile de care v-ați bucurat din partea conducătorilor și personalităților proeminente din țările vizitate, ca și din partea presei, radioului și televiziunii, confirmă, o dată mai mult, Înaltul prestigiu de care se bucură astăzi, pe toate meridianele, personalitatea dumneavoastră ca om de stat, ca militant eminent al promovării bunei înțelegeri Internaționale, al cooperării și păcii în folosul progresului tuturor popoarelor. Inițiativele și contribuțiile dumneavoastră privind oprirea cursei înarmărilor și trecerea, efectivă, la dezarmare, soluționarea pe cale pașnică a conflictelor dintre state, eliminarea definitivă a forței și amenințării cu forța în viața internațională, promovarea unei politici noi, de destindere, pace și colaborare, se bucură de un larg răsunet internațional și de un puternic sprijin In rindul popoarelor de pretutindeni.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. se arată : Pe tot parcursul acestui nou itinerar de pace și prietenie, am fost mereu alături de dumneavoastră — mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — cu gîndul și cu inima, cu satisfacția și bucuria cu care întregul nostru popor își reafirmă voința de înțelegere, colaborare și pace prin cel mai autorizat glas al său, prin cel mai strălucit reprezentant al intereselor sale fundamentale, al demnității și înțelepciunii cu care își făurește luminosul destin comunist. Dînd o înaltă apreciere rezultatelor vizitelor, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că toți oamenii muncii din județul Teleorman, în frunte cu comuniștii, alături de întregul popor, vor acționa cu toată hotărîrea pentru Înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. Vom da expresie, prin faptele noastre de muncă, stimei și recunoștinței pe care vi le purtăm, convinși că numai astfel ne putem face datoria față de patrie, acționînd cu devotament pentru libertatea, suveranitatea și integritatea sa. pentru creșterea prestigiului el in rîndul țărilor lumii.

Aleasa stimă șl înaltul respect, atmosfera de cordialitate ce au caracterizat fiecare moment al vizitei se constituie ca o nouă și elocventă dovadă a uriașului prestigiu de care vă bucurați în lume, datorită prodigioasei și susținutei activități ce o desfășurați in interesul păcii, al instaurării in relațiile internaționale a unui climat de destindere, înțelegere și colaborare pașnică — se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R.Primirea deosebită ce v-a fost rezervată de popoarele acestor țări, întîlnirile la nivel înalt și cu diferite alte personalități ale vieții politice, documentele convenite reflectă voința comună de a extinde relațiile de conlucrare rodnică dintre România și statele vizitate. împreună cu întregul popor, oamenii muncii din județul Vaslui aprobă din toată inima întîlnirile la nivel înalt și documentele semnate, care sînt încă o dovadă a vocației constructive a politicii externe românești. însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu de activitate revoluționară și dis- punind de un bogat program de lucru, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem hotăriți să depunem toate eforturile pentru a ne spori contribuția la dezvoltarea multilaterală a patriei și pentru a întlmpina Conferința Națională a Partidului Comunist Român cu noi și deosebite succese in muncă.Primirile călduroase șl deosebita considerație cu care ați fost înconjurat, pe întreg parcursul acestui nou Itinerar al păcii, confirmă din .nou, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, stima și respectul de care vă bucurați pe toate meridianele globului ca ilustră personalitate a vieții politice internaționale, care ați conferit și conferiți necontenit României un loc distinct in concertul popoarelor luptătoare. pentru făurirea unei lumi mal bune și mai drepte pe planeta noastră — se spune In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.Vă încredințăm solemn, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de pe meleagurile vîlcene, în frunte cu comuniștii, asemenea întregului popor, nu vor cunoaște îndatorire mai înaltă decît slujirea cu credință a politicii științifice și clarvăzătoare a partidului nostru, aducindu-ne întreaga contribuție la măreața operă de ridicare a României pe noi trepte de progres și civilizație.în telegrama MINISTERULUI INDUSTRIEI DE UTILAJ GREU se spune : Comuniștii, toți oamenii muncii din industria de utilaj greu au urmărit cu profundă mîndrie patriotică și deplină satisfacție vizita oficială de prietenie întreprinsă în țări din Asia. Exprimîndu-ne deplina satisfacție față de rezultatele fructuoase ale acestor vizite la nivel inalt, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că pentru realizarea integrală a prevederilor documentelor semnate cu acest prilej oamenii muncii din industria de utilaj greu vor acționa ferm în vederea extinderii și amplificării cooperării in producție, a intensificării conlucrării economice reciproc avantajoase cu țările vizitate. Mobilizați de strălucitul dumneavoastră exemplu de devotament și dăruire pentru binele și prosperitatea poporului român, pentru cauza socialismului și păcii, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să transpunem în fapte de muncă sentimentele de stimă și înaltă prețuire pe care le purtăm marelui nostru conducător.Comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" — BUCUREȘTI au urmărit cu viu interes și mîndrie patriotică desfășurarea vizitelor pe care le-ați întreprins, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în țări ale Asiei.Susținem cu hotărîre politica externă de pace și colaborare a partidului și statului nostru, izvorită din analiza profund științifică a realităților complexe ale lumii de azi. caracterizată de preocuparea dumneavoastră permanentă pentru ca poporul român să-și făurească in liniște măreața operă de construcție socialistă și comunistă în care este ’plenar angajat.Folosim și acest prilej pentru a a- duce omagiul nostru fierbinte, mulțumirile respectuoase față de grija ce o purtați oamenilor muncii din întreprinderea noastră, întregului popor și ne angajăm să nu precupețim nici un efort în îndeplinirea sarcinilor de pian ce ne revin, din indicațiile și orientările formulate de dumneavoastră cu ocazia recentei vizite de lucru, să acționăm cu răspundere muncitorească pentru o calitate superioară a întregii activități ce o desfășurăm, pentru binele și fericirea națiunii noastre socialiste.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se arată : însuflețiți de cele mai alese sentimente, de dragoste și nețărmurită recunoștință, cu inimile încărcate de neasemuită mîndrie patriotică, într-o vibrantă unitate de cuget și simțire cu întreaga noastră națiune, comuniștii, toți locuitorii străbunelor meleaguri vrincene își exprimă deplina satisfacție față de strălucitele rezultate ale vizitelor oficiale de prietenie pe care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, le-ați efectuat în țări din Asia. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în spiritul indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, vom munci cu răspundere și spirit revoluționar, pentru materializarea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, spp- rindu-ne astfel contribuția la înălțarea României pe înaltele culmi ale civilizației socialiste și comuniste.
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In spiritul răspunderilor
pentru formarea viitorilor specialiștiFacultatea de mecanică a Politehnicii bucureștene are o bună tradiție in ceea ce privește integrarea, iar la activul ei sînt înscrise realizări economice, științifico-didactice de virf. Valoarea contractelor economice încheiate cu marile unități industriale ale Capitalei, aflate în plin proces de modernizare, a crescut, tocmai ca urmare a solicitărilor adresate prestigiosului colectiv universitar, apreciabil în ultimul an ; catedrele universitare din componenta facultății au organizat manifestări științifice naționale sau au fost prezente, cu contribuții remarcabile, la simpozioane cu participare internațională ș.a.m.d. Iar o asemenea efervescență a fost transmisă și studenților : numai la sesiunile de comunicări ale cercurilor științifice studențești au participat peste 30 la sută dintre studenții cursurilor de zi, ceea ce înseamnă că un procent mult mai mare dintre aceștia sint antrenați nemijlocit, cum este și firesc, în activitatea de cercetare, concepută astăzi ca o componentă e- sențială a procesului de pregătire universitară. Iar astfel de succese pot fi identificate, practic, în toate sectoarele de activitate proprii facultății.Cu toate acestea, conferința de dare de seamă și alegeri a organizației de partid de la Facultatea de mecanică și-a concentrat atenția cu precădere pe lipsurile incă existente aici, pe analiza căilor și mijloacelor de sporire a eficienței sociale a muncii universitare, pe formularea și dezbaterea propunerilor, a soluțiilor preconizate, astfel incit aplicarea a- cestora să întrunească de Ia început condiții optime. Este o opțiune înțeleaptă, atestind deopotrivă o viziune unitară, responsabilă asupra rolului invățămintului în societatea noastră, cum și hotărirea tuturor celor 453 de comuniști de a înfăptui un salt calitativ în activitatea facultății, pe măsură exigențelor societății noastre, a sarcinilor și îndemnurilor formulate frecvent de secretarul general al partidului. Nu mai departe de inaugurarea acestui an de Invățămînt, în cuvîntarea rostită cu acest prilej la marea adunare populară de pe platforma Institutului politehnic din București, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Apreciind rezultatele de pină acum în dezvoltarea invățămintului, a nivelului său in toate domeniile, trebuie să spunem deschis că mai sînt și in acest domeniu multe lucruri de îm

bunătățit. Trebuie să înțelegem că în toate domeniile de activitate avem lucruri bune, pe care trebuie să le generalizăm, dar avem și lucruri pe care trebuie să le înlăturăm**.în spiritul acestei orientări, care Ilustrează încrederea secretarului general al partidului în capacitatea de mobilizare, de acțiune a organizațiilor de partid din învățămîntul de toate gradele, la recenta conferință de dare de seamă și alegeri, comuniștii Facultății de mecanică 's-au angajat mai întîi să ridice substanțial calitatea pregătirii multilaterale a studenților. Cu atît mai mult cu cit rezultatele obținute în ultimii ani nu îngăduie întotdeauna aprecieri mulțumitoare. In acest sens, atit în darea de seamă, cit și în luările de cuvint ale participan- ților la dezbateri s-a relevat că îndeosebi rezultatele la examene obținute de studenții invățămintului seral se situează cu mult sub posibilități, cit și sub necesități, subli- niindu-se că cele mai multe cauze ale pregătirii nesatisfăcătoare au caracter intern, țin de calitatea muncii desfășurate de profesori și stu- denți.In ce-i privește pe aceștia din urmă, cauza principală a rezultatelor necorespunzătoare se Identifică in pregătirea neritmică pe întreg parcursul anului. O analiză în acest sens, evidențiată în cuprinsul dezbaterilor. a arătat că circa 25 la sută și, respectiv, între 50—70 la sută dintre studenți se pregătesc pentru examenele mai grele și, respectiv, pentru celelalte examene numai în zilele sesiunii, iar o asemenea situație este favorizată și de faptul că unele cadre didactice nu asigură controlul frecvenței și nu au în vedere modul pregătirii studenților pe întreaga durată a anului, de care depinde, firesc, însăși calitatea învă- țămîntului nostru superior. Tocmai de aceea, în cuvîntul lor, o seamă de participant! la dezbateri, între care comuniștii Nicolae Alexandres- cu, Nicolae Apostolescu, Simona Antonescu, Mihai Nedelea. Petre Do- doc, Valeriu Jinescu și alții, au subliniat necesitatea de a se acorda o sporită atenție nu doar uneia sau alteia dintre laturile invățămintului superior, într-o succesiune care cî- teodată nici nu urmează ordinea priorităților, ci procesului integral de pregătire, unității lui armonioase, interdependenței tuturor componentelor alcătuitoare, aflate lntr-un e- chilibru dinamic. Propunerile formulate în acest context vizează per

fecționarea mal rapidă a pregătirii cadrelor didactice, indeosebi a celor tinere, prin sistemul doctoratului, îmbunătățirea tuturor cursurilor și programelor analitice, spre a li se accentua caracterul modern, prospectiv, creativ, care să-i solicite și mai mult pe studenți, să-l pasioneze în abordarea profundă a problemelor studiate. în orizontul aceleiași necesități se situează și practica productivă, activitatea de cercetare-proiec- tare și lucrările de laborator, utilizarea eficientă a calculatoarelor pentru întărirea caracterului modern al pregătirii tuturor studenților.De altminteri, expresiile modern, modernizare, eficiență, perfecționare, configurînd mai ales necesități obiective și preocupări permanente, au revenit frecvent în dezbateri, inclusiv în referirile despre stilul de lucru al comitetului de partid, al birourilor celor cinci organizații de bază care funcționează în cuprinsul facultății, al -comisiilor lărgite și al colectivelor de catedră, angajate acum, împreună cu toți comuniștii, în transpunerea cuprinzătoarelor acțiuni incluse în hotărirea conferinței. Iar o bună parte dintre aceste acțiuni vizează cercetarea științifică, prevăzută a fi astfel concepută și desfășurată îneît să contribuie nemijlocit la perfecționarea întregii activități universitare. în acest scop, atît darea de seamă, cît și vorbitorii au a- doptat o atitudine intransigentă fată de faptul că nu întotdeauna se realizează concentrarea activităților științifice pe soluționarea unor probleme complexe, prioritare, care necesită cercetări interdisciplinare, inter- catedre și interfacultăți. Cel puțin în domeniul roboților și al obținerii energiilor neconvenționale — după cum a reieșit din cuprinsul dării do seamă și din dezbateri — s-ar putea atinge mai ușor obiectivele propuse dacă forțele de cercetare s-ar concentra mai mult și ar colabora sistematic, urmînd astfel ca însuși potențialul științifico-tehnic de care dispune facultatea să dobîndească o utilizare superioară. Desfășurarea mai multor cercetări fundamentale, deschizătoare de noi orientări științifice, rămîne de asemenea în atenția tuturor comuniștilor, după cum, tot astfel, activitatea înscrisă în protocoalele încheiate de catedrele facultății cu întreprinderile capitalei poate încă spori, pe măsura exigențelor și autoexigențelor specifice astăzi unităților de învățămint superior.Cum este ți firesc într-o adunare

a comuniștilor din invățămîntul superior, o mare parte dintre ideile supuse analizei, dezbaterii vizează problematica educației universitare, sarcinile pregătirii unitare, armonioase — științifice și ideologice — a viitorilor specialiști ca revoluționari și patrioți, luptători devotați idealurilor poporului român, aspirațiilor sale fundamentale de independență, unitate, progres social și pace. Abor- dînd această vastă și complexă problematică din unghiuri complementare, specifice fiecărei discipline u- niversitare, cu utilizarea critică a experienței acumulate și, ca atare, cu incriminarea aspectelor de formalism, rutină și generalizări vagi, nesemnificative, participanții lă dezbateri, între care Lucia Dimitriu. Cristian Pelecudi, Andrei Manole, Gheorghe Iordache.au relevat posibilități insuficient utilizate în sporirea valorii formative proprii cursurilor, seminariilor, tuturor activităților universitare, necesitatea folosirii unui arsenal viu și mai nuanțat de mijloace, inclusiv a dialogului profesor-student, imperativul cultivării exemplului profesoral, vădind o înaltă putere de înrîurire la nivelul studenților.Din această perspectivă, participanții la dezbateri au demonstrat concret înalta valoare formativă pe care o comportă planurile de măsuri și hotărîrile de partid bine fundamentate, realizarea lor întocmai prin antrenarea și folosirea întregului potențial de gîndire, de voință al tuturor celor ce-și desfășoară activitatea într-o unitate de învățămint superior. Ei au militat totodată pentru întărirea democrației interne da partid, pentru valorificarea superioară a vieții de organizație ca școală de educare comunistă multilaterală — politică, revoluționar-patrio- tică și etico-morală — a viitorilor specialiști și s-au angajat ca acțiunile de îndrumare și control, analizele retrospective și prospective e- fectuate succesiv sub autoritatea sau în cuprinsul adunărilor de partid, in consiliul profesoral. în ședințele de catedră, să-și sporească valoarea, e- ficiența practică, iar învățămîntul politico-ideologic al comuniștilor și studenților comuniști, cît și dezbaterile teoretico-ideologice din catedre să aibă mai limpede în vedere obiectivele actuale și de perspectivă ale invățămintului, exigențele și au- toexigențele activității universitare.
Mihai IORDANESCU

Liceul de matematică-fizica nr. 1 din București
PUTEREA CĂRȚII

municipiul OradeaConstrucții moderne in

Purtăm cu toții în „muzeul fictiv al memoriei" imaginea tinărului încordat asupra mașinii de lucru, chipul destins al celui ce află prin sport senzația de zbor, figura concentrată a savantului in devenire care descoperă in retortele ori in calculele sale puterea etern triumfătoare a gîndului. Dar ne emoționează cu deosebire tinărul aplecat pe o carte, citind recules slovele ce-i eliberează pentru totdeauna spiritul de teama de necunoscut. Au fost momente în istoria lumii cind frumusețea sta în trupul frumos, dar, vai, parcă neapăsat de povara scumpă a inteligenței iscoditoare, după cum au fost (și, cine știe, poate mai sint) momente în care, pentru unii, frumosul e sinonim cu forța ori viclenia, amîn- două folositoare doar în sălbaticele tentative de a-i zdrobi pe alții. Sînt atitudini în fața vieții prin care se slăvește iluzia ori sentimentul tragic. Pentru noi, cei aflați veacuri de-a rîndul în calea răutăților, cum constata îndurerat cronicarul, pentru noi, cei obișnuiți să așternem o cratimă vie între Frumos și Drept și Adevăr, frumosul și puterea se conjugă adesea in simbolul biruitor al cărții. O însemnare pe un vechi incunabul ne încredințează că acum citeva secole un străbun de-al nostru a dat un munte pentru a-și cumpăra sieși și urmașilor din veac o carte, adică o dovadă de tinerețe fără bătrinețe. Gestul lui ne emoționează, dar nu ne uimește 1 Omul cu pricina era fratele intru eternitate al țăranului pentru care Făt- Frumos e „voinicul cel cu cartea în mină născut". Iar dacă, acum o sută de ani, Petre Ispirescu culegea simbolicul basm într-un sat din Vlașca, dacă C. Rădulescu-Codin descoperea altul similar, povestit de „mecanicul. fiu de sătean" din Techirghiol, puterea de iradiație în spații, medii și conștiințe românești a motivului e in măsură să vorbească limpede despre eul adine al neamului.Evident, acest cult pentru carte e un semn de civilizație. O istorie întreagă, atît de darnică cu noi in vitregii, depășite nu prin „boicot" și rftsemnare, ci prin eroism, prin încordarea brațelor și a minții, ne-a oferit prin carte o admirabilă compensație. E bine să știm (și să nu uităm niciodată !) că pe un teritoriu relativ restrâns, hăcuit de vremelnice granițe între frați, au existat 31 de centre tipografice, mai mari sau mai mici, în care s-au tipărit între 1508—1830, adică în veacurile unor mari vicisitudini. 2113 cărți, difuzate într-un tiraj de circa 2 milioane de exemplare. Vitalitatea spiritului românesc s-a dovedit atunci atît de mare incit tipografiile de aici asigurau și nevoia de carte a popoarelor înrobite din jur. Drept ar fi, de aceea, să parafrazăm ușor, rectificîndu-ie în spiritul unui scump adevăr, versurile învățatului Dosoftei : „...și de la români lucește lucoare, / întinzînd lungi raze și bun nume subt soare".E interesant de remarcat că majoritatea marilor noștri erudiți au fost tineri. Neagoe Basarab, Miles- cu, Cantemir, Hașdeu, Emlnescu, Maiorescu, Iorga, Pârvan și mulți, mulți alții sînt nu numai „păzitorii solului veșnic" al țării, ci și dovezile ei de perpetuă tinerețe, de neobosită lucrare a spiritului. E, iarăși, interesant de constatat că și marii consumatori de literatură, prietenii

cel mal devotați ăi cărții sînt, de citeva decenii încoace, mai ales tinerii. Pentru ei cititul nu mai constituie doar o „frumoasă zăbavă", ci un act efectiv de înnobilare spirituală, de îmbogățire morală și, desigur, de perfecționare profesională. Numai la confluența acestor izvoare, descătușate generos de către o societate umanistă, se poate ivi omul nou, visat ca o sumă de aspirații și virtuți. înfrățirea între lucrător și intelectual, sublima „utopie" călines- ciaină a muncitorului capabil să-și dezvolte viața pe un plan superior, tinde să devină de citeva decenii bune o realitate confirmată în proporții de masă. E prin urmare și emoționant, dar și pilduitor că aceste confirmări sînt de găsit de multe ori în rândurile tinerilor. Cine urmărește cu atenție drumul cărții în universul muncii Identifică frecvent drumul tinărului — muncitor, intelectual, tehnician, agricultor, ostaș — spre noua lui condiție civică, spirituală, sufletească. Pe acest exemplar traseu colectiv, punctul esențial de trecere îl reprezintă biblioteca.Cele 6 300 de biblioteci publice existente azi în România permit și stimulează o diversitate a lecturilor formative, al căror beneficiar e nu de puține ori tinărul cu personalitatea in formare. Căutările, interesul, dorința lui de a se profila ca o conștiință în acțiune, ca un om cu o statură morală, intelectuală, profesională complexă favorizează semnificative concluzii sociologice. A apărut de fapt, și datorită tinerilor, un nou tip de cititor pentru care cartea, lectura nu mai sînt doar simple prilejuri de recreare, de evadare în imaginar, ci de înnobilare etică, de amplă deschidere spre lume, spre problematica epocii contemporane.Manifestările din cadrul Zilelor cărții pentru tineret, desfășurate în aceste zile într-o nouă ediție, dedicată aniversării a 65 de ani' de la crearea U.T.C. și a 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii în România, învederează polivalența, gustul, maturitatea spirituală ale acestui neobosit receptor de cultură care este tînăra generație. A crescut, de pildă, nevoia acesteia de carte social-politică. Opera tova- ClSJlul, Nitolae Ceaușescu, documentele de partid, cărțile de filozofie, sintezele istorice, de politică internă și internațională, cercetările sociologice află în tinăr un cititor viu interesat de problemele construcției socialismului, ale educației revoluționare patriotice, de locul lui și al țării sale în conștiința lumii.Definitorie pentru fizionomia spirituală complexă a cititorului tînăr din România de azi este atenția lui pentru perfecționarea profesională, pentru familiarizarea cu noile desco

periri din știință și tehnică, pentru acele surse care-i stimulează creativitatea. Audiența în creștere a unor colecții și serii de carte științifică și tehnică precum „Știința și tehnica pentru toți", „Informatica", „Economia mondială", .Materialismul dialectic și științele moderne", „Atlas", „Caleidoscop", „Cristal", „Popoare, culturi, civilizații", „Pe harta lumii", „Sinteze-Lyceum" ș.a. demonstrează cu puterea evidenței statornica preocupare a tinerilor, indiferent de condiția lor socioprofesională, de limba lor maternă, pentru atingerea unei noi calități în activitatea lor și prin cunoașterea complexă, profund științifică a domeniilor de muncă.O identică receptivitate dovedesc noile generații de cititori pentru cartea de antă, de sport-turism și, firește, pentru aceea beletristică, românească ori universală, clasică sau contemporană. O cultură care și-a asumat și își asumă în tiraje de masă marile valori ale lumii, o cultură care-și propune să restituie integral, in noi și numeroase ediții, patrimoniul său clasic de gîndire și de sensibilitate este o cultură majoră, receptivă la mesajele universalității. Practic, ea a aflat, așa cum o confirmă zilnic realitatea vieții noastre spirituale, secretul „tinereții fără bătrânețe". Dintr-o proiecție simbolică a nevoii de carte, de neștirbită demnitate spirituală, metafora „voinicului cu cartea în mină născut" a devenit astfel, grație timpului nou al țării, o realitate efectivă care-1 tulbură (în sensul superior al cuvlntului) și-i obligă pe scriitori. în jurul cărții bune, metaforiza o cunoscută poetă, cititorii se strâng ca palmele în jurul flăcării. Puterea și numărul acestor nemuritoare lumini, forța lor de a călăuzi tînăra generație pe drumul Binelui și al Frumosului depind și de creatorii acestui timp. A adăuga noi personaje memorabile în coloana fără sfîrșit a idealului, a îmbogăți galeria eroilor exemplari, a „personalităților accentuate", apte să modeleze conștiințe se profilează astfel ca o nobilă datorie de suflet și gînd, subliniată — o dată în plus — și prin recenta ediție a acestor „Zile ale cărții pentru tineret". Deși nu sint realizate Întotdeauna cu concursul celor mai reprezentativi autori și editori, simpozioanele, întîlnirile, dezbaterile. mesele rotunde organizate in cadrul lor conțin un mesaj adresat în egală măsură cititorilor și scriitorilor, mesaj a cărui esență — laconic, dar magistral sintetizată de G. Călinescu — constă in continua sete de învățătură, de autoperfecționare : „Tot mai învăț, mereu voi învăța. Cîtă vreme ținem cartea deschisă pe pupitru nu vom îmbătrâni".
Ioan ADAM

Certificatele invirtelilor

Apropierea condițiilor de muncă și viață de la sate cu cele de la orașe reprezintă o preocupare constantă a politicii partidului nostru. Cel de-al III-lea Congres al consiliilor populare a adoptat, așa cum se cunoaște. Programul privind sistematizarea Iocalitățiior urbane și rurale, care, prevăzind dezvoltarea fiecărei localități ca o puternică cetate economico-socială, reliefează competența organizatorică sporită ce revine consiliilor populare pentru a asigura, împreună cu cetățenii, realizarea planului la construcții de locuințe și edificii de interes public.înfăptuirea unor asemenea cerințe își are și în BIHOR, ca și în alte zone ale țării, temeiuri trainice în frumoase împliniri edilitare. Numai in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului au fost construite și predate beneficiarilor din județ peste 60 000 apartamente, din care aproape 3 000 in mediul rural. Multe comune blho- rene — căci la acestea ne vom referi în rindurile ce urmează — poartă însemnele unor veritabile așezări închegate și cu o personalitate distinctă, modernă. Este un sentiment pe care-1 încearcă oricine trece prin Nojorid, Valea lui Mihai, Săcuieni, Diosig, Sălard, Popești, Dobrești, Șuncuiuș, Suplacu de Bar- cău, Tileagd.în acest an, 1987, peisajul edilitar al comunelor blhorene urmează să se îmbogățească cu încă 250 apartamente. din care aproape jumătate vor fi executate în regie proprie. Cum se acționează pentru predarea lor la termenele stabilite ? Un prim răspuns l-am căutat acolo unde se hotărăște efectiv soarta acestor investiții : pe șantierele de locuințe.La Tileagd, comună cu peste 8 000 de locuitori, fondul locativ cuprinde, deocamdată, pe lingă sute de locuințe noi. și 44 apartamente. De cu- rind s-a debarasat de schele un nou bloc cu opt apartamente. Elena Iancu, primarul comunei, își exprimă certitudinea, că noul edificiu va fi predat beneficiarilor la sfîrșitul lui martie, cu două luni în avans. Argumente ? Cu toate condițiile Iernii aspre, cei 17 meșteri din echipa de prestări a consiliului popular

executau tencuieli interioare, turnau șape și montau instalații sanitare. Ritm alert de lucru, așadar — și aceasta pentru că închiseseră încă din toamnă spațiile, avind ăsigurat front de lucru, și pentru sezonul rece.Pulsația specifică a șantierului o Intîlnim și la Sălard. în construcție, două blocuri de locuințe. Unul la roșu, celălalt ajuns la tencuieli interioare și la montarea instalațiilor electrice și sanitare. Constructor (de

o analiză Ia fața locului, reunind reprezentanți ai constructorului și beneficiarului. Trustul de antrepriză generală pentru construcții-montaj Bihor execută aici 45 apartamente, din care 30 întrunesc condiții de predare în acest trimestru. „Noul an ne-a prins cu front de lucru mare, cu multe structuri de rezistentă închise, conchide ing. Traian Bonta, directorul trustului. Finalizăm ten- cuielile interioare și montarea instalațiilor, o mină de ajutor din-

rDe altminteri, șl la nivel de județ a fost constituit un comandament care supune săptămînal dezbaterii problemele „la zi“ ale investițiilor. Cine participă ? Reprezentanți ai beneficiarilor, constructorului, proiectantului, furnizorilor de materiale din județ, precum și membri ai comitetului executiv, ai aparatului de specialitate al consiliului popular județean. Ce se discută ? Felul în care sînt supravegheate lucrările — atît in ce privește calitatea, cît și
iDIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

în construcția de LOCUINȚE: cîte apartamente 
planificate, tot atîtea predate beneficiarilor

la cititul schiței plnă la darea în folosință) : echipa prestatoare de servicii de pe lingă consiliul popular comunal. Aceeași care și-a pus de altminteri semnătura și pe celelalte 36 apartamente din comună. îndată ce se va Im primă văra va începe construcția unui nou bloc. „Construirea în regie proprie, folosirea unor însemnate cantități de materiale procurate pe plan local, cum este cazul produselor de balastieră, au condus la scăderea costurilor, cu minimum 10—15 la sută, în Investiții". sublinia Pavel Petruțlu, secretarul comitetului comunal de partid, primarul comunei. Șl aici, ca și la Drăgeștl, Pietroasa, Celca, Abram, Borod, Buntești, Șoimi, Ținea am reținut că există — și ne-am convins — răspunderi nominale privind controlul pe teren, urmărirea stadiului îndeplinirii programului de locuințe.La Bale, întîmpla*rea  a potrivit lucrurile astfel incit să nimerim la

du-ne și beneficiarul la executarea racordului rețelei de apă. Avind în vedere stadiul lucrărilor, am decis
însemnări de pe șantierele 
construcțiilor de locuințe 

din comunele blhorene

— conform programului județean — să -atacăm», îndată ce timpul permite, incă 21 apartamente destinate tot petroliștilor din zonă". Analiza la care am participat confirma de fapt un stil de muncă eficient, în care îndrumarea și controlul, organizarea temeinică a activității, atit a execuției corespunzător graficelor, cît șl a aprovizionării tehnico-mate- riale, cu termen și responsabilități precise, dețin un loc central.

stadiile stabilite prin graficele de execuție — măsurile necesare pentru respectarea termenelor, aprovizionarea tehnico-materială a șantierelor, asigurarea cu forță de muncă, participarea viitorilor beneficiari de apartamente la muncă patriotică. O modalitate concretă de acțiune și control ce și-a validat eficiența !în ianuarie, o ședință specială a comitetului executiv al consiliului' popular județean a analizat și adoptat măsurile ce se impun pentru îndeplinirea programului stabilit in privința construcțiilor de locuințe. Concluziile acestei analize ne-au fost înfățișate în sinteză de tovarășul Gh. Gligor, vicepreședinte al consiliului popular județean :— Subliniem în primul rînd faptul că, în mediul rural, conturarea noilor centre economico-sociale ține seama de cerințele sistematizării.

pornindu-se de la criterii de maximă eficiență în folosirea terenurilor, precum și în realizarea construcțiilor. Totodată, restructurarea zonelor de locuit are în vedere să nu lase în restanță amenajarea dotărilor de larg interes cetățenesc, majoritatea blocurilor avind la parter magazine comerciale și unități prestatoare de servicii. Proiectele noilor edificii au fost supuse, în majoritatea situațiilor, dezbaterii cetățenilor, optîndu-se pentru acoperișuri și fațade in stilul arhitectural specific zonei. Faptul că avem asigurate amplasamentele și documentația de execuție pentru toate cele 250 apartamente ne dă garanția finalizării lor la termen. O atenție deosebită acordăm celor ce se realizează in regie proprie : folosirea unor considerabile cantități de materiale din resurse locale (lemn, pietriș, nisip, var ș.a.), asigurarea în fiecare comună a unor echipe mixte de constructori ; acordarea de asistență de specialitate de către trustul județean *, mobilizarea cetățenilor la realizarea investițiilor ; urmărirea riguroasă a stadiului execuției....Practica a dovedit că — acolo unde consiliile populare au considerat într-adevăr construcțiile de locuințe ca pe o sarcină prioritară, asigurînd buna coordonare a forțelor — cu toate dificultățile ivite — cifrele din grafice au fost ritmio îndeplinite. Este cit se poate de limpede că realizarea planului la construcția de locuințe reprezintă nu numai un principal indicator pentru o cît mai bună clasificare a consiliilor populare în întrecerea socialistă, ci în primul rînd o contribuție importantă la înfăptuirea programelor de dezvoltare cconomico- socială și de ridicare a calității vieții, în spiritul hotărârilor Congresului al XIII-lea al partidului și Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1986 privind organizarea și dezvoltarea localităților.
Gheorqhe M1TRO1 
Ioan LAZA corespondentul „Scînteii”

spunea „Nelu 
ghipsarul" și devenise 
faimos- pentru indemi- 
narea de a bandaja ri
gid miini și picioare 
absolut zdravene, imo- 
bilizind articulații și, 
în același timp, con
științe. Cum altfel s-ar 
putea etalona poltro
neria pe care o ticlui- 
se in calitatea sa 
de brancardier-infir- 
mier la un serviciu de 
ortopedie, ajuns — da
torită unor gură-cască 
— in posesia a șase 
carnete neîncepute cu 
certificate-tip pentru ' 
concediu medical ? !

Asta însemna, In 
concepția lui de indi
vid dispus să scoată 
bani și din ...piatră 
seacă, nu mai puțin de 
300 de posibile falsuri. 
N-a apucat să le co
mită pe toate. După 
mărturisirile proprii, a 
emis „doar" vreo 90 
de certificate fictive, 
ceea ce înseamnă 90 
de chiulangii, ajutați 
nu numai să absente
ze, ci și să primească 
drepturi de ajutor so
cial. Certificatele fiind 
completate pe speci
ficul ortopedic al ser
viciului, pentru ca 
escrocheria să reziste 
pină la capăt „in ma
joritatea cazurilor —

î

*

< avea să declare el — 1 le aplicam și aparate i ghipsate".
A * t -w» rt< Așadar, un număr i mărișor de inși, cu fel

\..........de fel de interese per
sonale, pe care le pu
neau de la bun inceput și fără șovăire deasu
pra oricărui conside
rent de cinste și co
rectitudine. Unul voia 
să meargă la mare..., 
altul — cu familia la 
Slănic Moldova..., al
tul, șofer profesionist, 
fusese sancționat cu 
suspendarea pe o lună 
a permisului de con
ducere și n-avea poftă 
să muncească, in in- ț tervalul respectiv, in 

J garaj ; alta, prietena 
' controloarei „Rica", 
| mică și brunetă, de la 
| I.T.B., voia să meargă

la o nuntă... 
mai departe, 
mai departe, 
cot sau cu o gleznă in 
ghips se putea 
sa, se putea 
plajă, „nu vor 
prea greu" își 
pseudomedicul 
dopacienții.

...Exact aceasta este 
întrebarea pe care o 

n-au 
foarte

?i așa șt așa
Cu unși dan- 
face șt 

atirna 
asigura 

pseu-

punem : chiar 
atirnat greu, 
greu, nebănuit inițial 
de greu, aparatele 
ghipsate ? Oare chiar 
au fost purtate prin 
lume, printre colegi 
și prieteni, 
cunoștințe și 
fără să se coclrje- 
ze ceva in conști
ință ? Admitem că, 
la inceput, firile slabe 
au cedat tentației ca 
atare. Mersese buhul, 
în special printre șo
ferii de taxi, că „Nelu 
ghipsarul" oferă „me
dicale" oricui, trei zile 
— suta de lei, tarif 
fix. Chiar simplul fapt 
că au încercat să pro
fite de „ocazie" nu are 
nici o scuză, desigur. 
Si mai grav gr fi dacă 
majoritatea acestor 
bolnavi închipuiți au 
traversat experiența 
necinstei fără nici un 
ecou în conștiința lor.

Ni-i imaginăm apă- 
rînd cu mina sau pi
ciorul in ghips. Fiecare 
pas, fiecare mișcare 
solicitind resorturile 
prefăcătoriei. Răspun
zând întrebărilor gri
julii ale celor din jur, 
lăsindu-se compăti
miți, primind cu seni
nătate dovezile de 
compasiune pe care 
gingășia semenilor le 
oferă in asemenea îm
prejurări. „Ai nevoie 
de ceva, spune-ne !“ ; 
„Vrei să venim la 
tine, să te ajutăm ?“ ; 
,.A spus șeful să nu-ți 
faci nici o grijă, tu 
fă-te sănătos, aici îți 
ținem noi locul : 
„Sigur, ne e greu fără 
tine, dar ce, parcă tu 
ai vrut să se întimple 
nenorocirea ?!“ ; „Ce 
noroc, totuși, că nu ți

printre 
rude.

s-a intimplat la dreap
ta !“ (de parcă avea 
un tic, ghipsarul nu 
imobiliza decit mina 
stingă sau piciorul 
sting). Primind vizite 
sau telefoane, cu flori 
sau cu compoturi, pro
babil că bolnavii în
chipuiți primeau pri
nosul prieteniei și so
lidarității mai intii 
chicotind in barbă, as. 
cunzindu-și 
cu luciri 
dar pină 
se poate 
ceput să 
șinați de 
zie. O dată, de _____
ori, de nouă ori or fi 
suportat gesturile de 
încurajare, sprijinul 
oferit pe stradă, locul 
cedat in tramvai, dar 
cu timpul nu se poate 
să nu li se fi făcut silă 
de propriul joc urit 
și, datorită lui, de ei 
înșiși.

In acest pachet de 
atitudini reprobabile 
— neatenția acelora 
care au păstrat impri
matele fără pic de gri
jă, tupeul profesional și cupiditatea ghip- 
sierului, falsa cumse- 
cădenie a unor in
termediari care-i re
comandau „pacienți" 
și, in fine, ipocrizia 
falșilor bolnavi — cea 
mai rușinoasă apare 
aceasta din urmă. 
Pentru că ea se con
frunta direct și frec
vent cu alese calități 
umane — prietenia, 
compasiunea, spiritul 
de întrajutorare. tn- 
cerclnd să le sfideze, 
să le dea, pe furiș, cu 
tifla. Spunem „incer- 
cind“ deoarece e bina 
să credem că această 
atitudine 
nat prin 
greutatea 
adăugată 
greutății 
funcționat, 
un autosupliciu, ca o 
piatră de încercare ce 
a mobilizat, in final, 
resorturile ruginite ale 
conștiinței.

Serqiu ANDON

privirile 
șmecherești, 

la urmă nu 
să nu fi in
se simtă ru- 
atita ipocri- 

două

s-a sancțio- 
ea însăși, 

ghipsului, 
fără motiv 
firești, a 
poate, ca

* '

*

* I
J1
*
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Manifestări politico-educative și cultural-arlistice 
consacrate aniversării a 65 de ani de la crearea U.T.C.

și a 30 de ani de Ia înființarea U.A.S.C.R.

TELEGRAMĂ

Aniversarea a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist 
ți a 30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România - momente de importanță deosebită in lupta revo
luționară a tinerelor generații pentru împlinirea celor mai nobile idea
luri de progres, libertate, bunăstare și pace ale poporului nostru — 
este marcată in întreaga țară prin noi și remarcabile realizări in ac
tivitatea consacrată înfăptuirii istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, prin ample manifestări politico-educative și cul
tural-a rtistice.în întreprinderi șt Institut!!, cluburi ale tineretului, școli și facultăți din Capitală au continuat, vineri. să se desfășoare ample manifestări politico-educative și eultu- ral-artistice. Un mare număr de tineri muncitori de la întreprinderea „23 August" au audiat cu viu interes expunerea cu tema „Uniunea Tineretului Comunist — 65 de ani de activitate revoluționară sub conducerea glorioasă a Partidului Comunist Român". La Tehnic-club. in fața a numeroși tineri muncitori și elevi din sectorul 4. a fost prezentată expunerea „Uniunea Tineretului Comunist — școală a practicii revoluționare pentru însușirea înaltelor valori politice șl morale ale comunismului în rîndul tineretului". E- levi de la Liceul economic nr. 3 au luat parte la o expunere cu tema „Crearea Uniunii Tineretului Comunist — moment de importanță istorică majoră pentru lupta revoluționară a tineretului patriei". La Muzeul de istorie a partidului comunist. a mișcării revoluționare și democratice din România au fost luminate carnete de membru al U.T.C. unor tineri din sectorul 6. Cel prezent! au audiat în continuare expunerea cu tema „Generația celei de-a 65-a aniversări a făuririi Uniunii Tineretului Comunist".

★„U.T.C. — aniversează 85 de ani 
de luptă și activitate revoluționară «ub conducerea P.C.R.". Sub acest generic la Bacău și Comăneștl s-au desfășurat simpozioane In cadrul cărora s-a subliniat cu pregnanță faptul că istoria Uniunii Tineretului Comunist din tara noastră se împletește cu tinerețea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceausescu, cel mai strălucit exemplu de luptător comunist pentru triumful cauzei partidului, pentru înfăptuirea celor mai nobile aspirații ale poporului, evoein- du-se totodată lupta dusă in anii ilegalității de tineretul român pentru Înfăptuirea idealurilor de libertate și independență, precum ți participarea sa la opera de reconstrucție a țări! ți apoi la edificarea societății socialiste In patria noastră.în cadrul complexelor manifestări «e înscrie și organizarea de către Comitetul județean U.T.C., in colaborare cu întreprinderea cinematografică Bacău, a unor medalioane cinematografice purtind titlul „Tineret, min- dria țării".

★"„Concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolâe Ceaușescu, privind rolul, lo
A fi prin fapte 

la înălțimea vremii noastre
(Urmare din pag. I)Garanția unui răspuns optim Ia cerințele mereu fn schimbare este dependentă, într-o măsură hotâritoare, de calitatea pregătirii muncitorilor ți inginerilor, a tehnicienilor, a economiștilor. Pe scurt, de calitatea resurselor umane.Cind se pornește Ia drum într-o unitate economică, fie din industrie sau agricultură, fie din cercetarea științifică sau din oricare alt domeniu, pentru realizarea unui nou produs, a unui nou program de lucru, se impune o întrebare ; „pe ce fel 
de oameni se bazează această uni
tate ?“ Răspunsul la o astfel de întrebare nu ar putea să nu includă o serie de factori cum sint forța de angajament în muncă, voința, hotă- rirea in acțiune, abnegația, tenacitatea, atașamentul față de colectiv. Pentru că nu pot fi înfăptuite obiective cutezătoare, cum sint cele din actualul cincinal, fără oameni care să facă dovada unor concepții morale Înaintate, a spiritului revoluționar. Dar pentru realizarea sarcinilor din acest cincinal, pentru obținerea de performanțe Înalte mal este nevoie să fie Îndeplinită Încă o condiție, de asemenea determinantă: 
competența profesională. Dacă această condiție nu este îndeplinită, un colectiv de muncă nu va aveafuncționalitatea necesară, nu se va putea ridica la Înălțimea actualelor răspunderi, a actualelor cerințe și exigențe.Termenul de actualitate are, in această privință, un rol de cea mai mare însemnătate. El constituie un criteriu hotăritor în evaluarea competenței profesionale. Din cuvintarea rostită de secretarul general al partidului la ședința din 30 ianuarie a Comitetului Politic Executiv reiese cu limpezime faptul că trecerea, în prima jumătate a acestui an, la cea de-a doua etapă a înfăptuirii programelor de organizare și modernizare a producției, soluționarea problemelor din domeniul energiei, reducerea substanțială a cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de producție, ridicarea calității și creș

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 martie, ora 20 — 24 mar
tie, ora 20. In tară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul variabil, In su

cul ți sarcinile tinerel generații In noua societate — tineretul, importantă forță socială, viitorul însuși al națiunii", „înfăptuirea neabătută a ho- tăririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R., a sarcinilor, orientărilor ți indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndatorire patriotică a fiecărui tânăr" — s-au intitulat dezbaterile organizate la Dro- beta-Turnu Severin, Orșova, Bala de Aramă. Strehaia și Vînju Mare.Acelorași semnificative momente din istoria organizațiilor de tineret din tara noastră le-au fost dedicate, de asemenea, simpozioanele „Tînăra generație mehedințeană plenar angajată în amplul proces de transformare revoluționară a patriei", „Tineretul — puternică forță socială în înfăptuirea programului partidului", „Uniunea Tineretului Comunist — continuatoarea tradițiilor de luptă revoluționară a partidului șl poporului român", ciclul de expuneri „File din istoria Uniunii Tineretului Comunist", spectacole omagiale desfășurate la întreprinderi, șantiere și în unități de învățămînt din județul Mehedinți.
★Sub genericul „U.T.C. — 65 de ani de luptă și activitate revoluționară sub conducerea P.C.R.", la întreprinderea de confecții Focșani, întreprinderea de tricotaje Panciu, cluburile tineretului din orașele Mără- țești și Adjud au avut loc expuneri ți dezbateri în cadrul cărora au fost reliefate marile înfăptuiri socialiste din anii luminoși în care, sub conducerea P.C.R., a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România a parcurs mărețe trepte pe calea progresului, bunăstării si civilizației. In contextul acelorași acțiuni, în numeroase unități agricole și cămine culturale vrîncene au fost organizate simpozioane și expuneri avind genericul „Tovarășul Nicolae Ceaușescu — simbolul tinereții noastre revoluționare", iar în unități de învățămînt din municipiul Focșani și din alte localități vrîncene, mii de tineri au audiat expuneri cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca marilor împliniri în dezvoltarea României, a creșterii bunăstării întregului popor". Manifestările au fost întregite de vibrante recitaluri de muzică și poezie patriotică și revoluționară.
★Sub genericul „65 de ani de activitate revoluționară a U.T.C. sub conducerea Partidului Comunist Român" și „Tineretul — puternică for

terea accentuată a productivității muncii, întărirea răspunderii în toate colectivele, in toate organele de conducere, perfecționarea conducerii și planificării sint obiective de cea mai stringentă actualitate și îndeplinirea lor exemplară impune asigurarea unei temeinice pregătiri profesionale, la nivelul cerințelor actuale.Competența profesională nu maj poate fi, azi, o trăsătură dobîndită o dată pentru totdeauna. în condițiile vremii noastre, intr-un moment în care cunoștințele profesionale se dublează după patru-clnci ani. in unele domenii și mai repede, „focul" competenței profesionale se cere a fi Întreținut continuu. A învăța zilnic este, in momentul de față, condiția fundamentală a unei bune pregătiri profesionale. A învăța zilnic este o obligație a fiecărui om al muncii, indiferent de funcția pe care o îndeplinește. Pentru că trebuie să învețe și muncitorul, și inginerul, și cercetătorul științific, și profesorul, și medicul. Cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu. nimeni nu s-a născut învățat, nici ministrul, nici primul secretar al comitetului județean de partid, nici directorul. Toți trebuie să învețe continuu, toți trebuie să dovedească o neîntreruptă preocupare pentru cunoașterea temeinică a domeniului în care își desfășoară activitatea, a tot ceea ce este nou in acest domeniu. Noua calitate a muncii implică noi și mari exigențe în pregătirea pentru muncă. Desigur, oglinda unul colectiv o constituie înfăptuirile sale. Dar într-un colectiv in care directorul, alte cadre de conducere, specialiștii neglijează pregătirea profesională, pentru că sint „presați" de sarcinile de producție, chiar dacă temporar se obțin succese, cu deosebire de ordin cantitativ, in cele din urmă se va ajunge la rezultate necorespunzătoare. Produsele se vor aduna in stocuri, pentru că vor fi depășite de elementele noi ce intervin mereu. Se vor irosi materiale, resurse umane, timp de muncă fără a se obține bunuri care să fie competitive atit pe piața internă, cît și
dul șl sud-estu! tării șl va prezenta 
înnorări mai accentuate in celelalte 
regiuni. Local, in vestul, centrul și nor
dul țării șl Izolat in celelalte regiuni, 
mai ales in partea a doua a interva
lului, vor cădea ploi ce vor avea șl 
caracter de aversă. în zonele de deal 
șl de munte, izolat, precipitațiile pot fi 
șl sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 

ță socială în Înfăptuirea programului Partidului Comunist Român", în u- nitățile economice din Centrul in- dustrial-agrar Rovinari și orașul Novaci au avut Ioc simpozioane care au pus in lumină drumul glorios de luptă și înfăptuiri al tinerei generații sub conducerea partidului. Eveni- mșntelor aniversare din viața tineretului le-au fost dedicate și dezbaterea „Tineretul plenar angajat în înfăptuirea sarcinilor reieșite din documentele Congresului al XIII- lea al P.C.R.", organizată în unități economice din municipiul Tg. Jiu, expunerile „Romantismul revoluționar — trăsătură definitorie a omului nou, a tineretului comunist". „Uniunea Tineretului Comunist — școală de educație revoluționară a tineretului" și „File din Istoria organizației revoluționare a tineretului" prezentate la cluburile minerilor din Motru. petroliștilor din Țicleni și Tg. Cărbunești. energeticienilor de la Turceni.
, ★In Întreprinderi și Instituții din Craiova au fost prezentate expunerea „Contribuția P.C.R., a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la crearea unui climat de pace și colaborare in întreaga lume" și colocviul „Inițiative românești privind locul ți rolul tinerei generații în procesul dezvoltării generale, al luptei pentru cooperare și pace". Acelorași evenimente sărbătorești Casa științei și tehnicii pentru tineret Craiova le-a dedicat simpozionul „Eroi pe frontul muncii entuziaste pentru țară, pentru viitorul ei luminos", concursul cu public „Tinerețea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu — înalt exemplu de eroism pentru tînăra generație" și recitalul de poezie patriotică „Tinerețea patriei — tinerețea noastră".Simpozioane, expuneri, dezbateri, alte manifestări au avut loc. de a- semenea, in unitățile economice, sociale și de cultură din orașele Calafat, Filiași, Segarcea și Băilești, in numeroase alte localități din județ., * *

• Trenul de aur : PATRIA (11 86 25)
— »; 12; 15,45; 18,45
• Acțiunea „Autobuzul” : VICTORIA 
(16 28 79) — 8; 11: 13: 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : LUMINA 
(14 74 16) — 15; 17; 19
• Actorul șl sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18
• Punct... șl de la capăt I DACIA 
(50 35 94) — 9; 11: 13; 15: 17: 19, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11; 13; 15; 17; 19

In prezența unui numeros public, la Suceava s-a desfășurat simpozionul omagial „Tinerețea noastră partidului datoare". Prin bogata sa tematică adusă în dezbatere, simpozionul s-a constituit într-un semnificativ moment de evocare a tradițiilor revoluționare, progresiste ale tineretului român, de cinstire și o- magiere a luptei Partidului Comunist Român, pentru edificarea socialismului și comunismului in țara noastră — operă grandioasă, care oferă generațiilor tinere strălucite posibilități de formare și afirmare, în același cadru, a fost subliniată cu pregnanță contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la conducerea și dezvoltarea mișcării revoluționare a tineretului din patria noastră, la Înfăptuirea idealurilor de progres și prosperitate ale poporului român. (Agerpres)

pe cea Internațională. Rezultate eu adevărat bune sint dobîndite numai în acele locuri unde, înainte de a se trece la realizarea unor noi programe de modernizare, a unor noi produse, se asigură pregătirea oamenilor care vor fi antrenați in înfăptuirea acestor obiective. Iar pregătirea înseamnă a fi informat la zi cu problemele ramurii in care lucrezi. Pentru că oamenii reprezintă factorul hotăritor in procesul muncii. Ei concep noi mașini, noi utilaje, ei le asigură funcționarea, întreținerea, randamentul. De oameni, in primul rînd, depind calitatea produselor, productivitatea muncii, reducerea consumurilor de energie și materii prime, eficiența economică.Oamenii dintr-un colectiv de muncă nu seamănă unii cu alții. De cele mai multe ori ei se deosebesc in ceea ce privește aptitudinile profesionale. nivelul calificării, răspunderea față de muncă și față de pregătirea pentru muncă. în numeroase colective se fac remarcate calitățile deosebite ale unor oameni, pe planul creativității, al inventivității, al inițiativei. Ce arată experiența unor unități ale căror realizări sint cu adevărat la Înălțimea vremii noastre ? Că In primul rînd de la această realitate, a deosebirilor firești dintre oameni, a diferențelor existente . în ceea ce privește competența lor, se pornește în elaborarea programelor de ridicare a pregătirii profesionale. Iar unul dintre obiectivele principale ale acțiunii pe acest plan 11 constituie — și trebuie să-l constituie — tocmai realizarea unei unități în diversitate ; adică armonizarea diferitelor trăsături individuale într-un efort comun, al întregului colectiv, pentru a-și îndeplini răspunderile ce-1 revin. Răspunderi ce se desprind din istoricele documenteale Congresului al XIII-lea al partidului, din orientările și indicațiile subliniate de tovarășulNicolae Ceaușescu, din obiectivulfundamental al actualei etape — realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului nostru popor.
Adrian VASI1ESCU

Temperaturile minime nocturne vor fi 
cuprinse intre minus 8 și plus 8 grade, 
iar cele maxime diurne între 8 și 18 
grade. Pe alocuri, ceață slabă. în 
București : Vremea va fi schimbătoa
re. iar cerul variabil. Sint condiții de 
ploaie slabă, trecătoare, vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 1 și 5 grade, 
iar maximele între 12 și 16 grade. Con
diții de ceață slabă.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea secretarului Comitetului Popular General al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, Omar Al-Muntasser,
Cronica zileiLa Ambasada Uniunii Sovietice la București a avut loc, vineri, o conferință de presă Ia care au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Ministerului Afacerilor Externe, Academiei de Științe Agricole și Silvice, ziariști români și corespondenți ai presei străine acreditați în tara noastră.Cu acest prilej, Boris G. Stepa, adjunct al ministrului ameliorațiilor și gospodăriei apelor al U.R.S.S., aflat în vizită în țara noastră, a vorbit despre rolul lucrărilor de îmbunătățiri funciare în creșterea producțiilor agricole și realizarea programului alimentar în Uniunea Sovietică, colaborarea sovieto-română în domeniul agriculturii.
Viața economico-socială 

a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTE11"

BOTOȘANI : Produse 
noi și modernizateAcționînd in spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, colectivul de la întreprinderea „Electrocontact" Botoșani desfășoară o susținută activitate de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, de înnoire și diversificare a produselor. în ultimul timp s-au modernizat toate tipurile de comutatoare cu came, limi- tatoare de cursă multicontact, separatoarele de sarcină cu cuțite sau siguranțe, de priză și fișe industriale, de transformatoare și altele. fiecare avind parametri superiori produselor de pină acum. Din categoria produselor electronice noi se remarcă dispozitivul de re- utilizare a tuburilor fluorescente defecte, ingenios produs fabricat pe baza unei soluții tehnice care aparține creatorilor din întreprindere. Acest dispozitiv, cu un cost de producție redus, prelungește viața tuburilor fluorescente. Valoarea de utilizare a produsului crește și mai mult prin faptul că pe un singur dispozitiv se pot Întrebuința succesiv mai multe tuburi fluorescente ieșite din uz. Prin asimilarea de produse noi și prin modernizarea celor existente, întreprinderea „Electrocontact" Botoșani contribuie la reducerea importurilor. (Eugen Hrușcă).

HUȘI : Cartiere noi 
de locuințePentru cine nu a fost de clțiva ani la Huși, orașul ti apare astăzi cu adevărat de nerecunoscut. S-a construit și se construiește mult, preocupările edilitar-gospodărești fiind permanent susținute printr-o bună participare și din partea cetățenilor. Au fost Înălțate trei noi și moderne cartiere de locuințe, Insumînd peste 4 000 de apartamente, aproape Întreaga rețea de magazine dispunlnd, de asemenea, de spații comerciale la parterul blocurilor.— în acest an — ne spune Gri- gore Benchea, vicepreședintele consiliului popular orășenesc — vom înălța in zona centrală a orașului alte 412 apartamente în blocuri cu acoperișul in șarpantă și fațade cu elemente din lemn, care le conferă acestora o notă de specific local și eleganță. De asemenea, vom Începe lucrările de construcție la un alt microraion, în zona industrială. (Petru Necula).

REGHIN : Cu cetățenii — 
pentru cetățeniLocuitorii Reghinului participă Intens la buna gospodărire și la înfrumusețarea orașului lor. Ca urmare a propunerilor formulate în adunările cetățenești și prin munca patriotică a acestora, de curind a fost dată în folosință prima unitate lacto-vegetariană a orașului șl

SATU MARE : O nouă 
cantină muncitoreascăîn preajma căminelor muncitorești ale întreprinderii antrepriză construcții-montaj Satu Mare s-a dat in folosință o modernă și spațioasă cantină. în funcție de cerințe, aici se pot pregăti zilnic pentru masa de prinz pină la 1 200 porții, oare se servesc atit în sala de mese a oantinei (unde sînt abonați și de la alte întreprinderi) cît și ia microcantinele de pe șantierele de construcții din municipiu. De menționat că cei ce locuiesc în căminele muncitorești din vecinătatea cantinei — circa 300 persoane — mai servesc aici micul dejun și cina. Pentru a asigura un meniu cît mai consistent și la un preț accesibil, conducerea întreprinderii a organizat și două gospodăril-ane- xă, unde vor fi ingrășați 180 porci, în curind vor mai fi amenajate o crescătorie de gtște și o pescărie, pe locul unei foste balastiere exploatate de întreprindere in localitatea Dabolț. (Octav Grumeza). 

prin care acesta mulțumește pentru felicitările transmise cu prilejul desemnării sale în această funcție șl adresează, totodată, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de continuă dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, vineri după-amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte privind dezvoltarea economico-socia- lă a acestei țări. A fost, de asemenea, vizionat un film documentar pakistanez.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai I.R.R.C.S., un numeros public.Au fost prezenți Ghulam Rabbani, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

un magazin tip „Romarta". Totodată, din inițiativa și cu contribuția locuitorilor, au’ fost înființate 20 noi unități prestatoare de servicii către populație.— Cetățenii, aprecia Alexandru Bugnariu, primarul orașului, au participat și la realizarea altor lucrări și obiective de interes general, cum sint extinderea spațiilor căminului cultural din cartierul „Apalina", construirea fn timp record a unei pasarele metalice peste Canalul Morii, amenajarea zonelor de agrement din Pădurea Rotundă și din Parcul central al orașului, precum și la efectuarea unor reparații curente și capitale pe mai multe străzi.Cetățenii orașului s-au angajat ca anul acesta să-și aducă contribuția la repararea îmbrăcăminților as- faltice, plantarea de flori, arbori și arbuști ornamentali, a unor canale pentru scurgerea apelor pluviale etc., să presteze peste 100 000 zile de muncă patriotică și altele. (Gheorghe Giurgiu).
IALOMIȚA : Noi construcții 

social-culturale la sateIn mai multe localități rurale din județul Ialomița se construiesc 180 noi apartamente pentru specialiștii din agricultură și din alte domenii de activitate. Cele 180 de apartamente — din care la 36 lucrările se apropie de final, iar la celelalte construcția se află in diferite stadii — vor îmbogăți zestrea edilitară din mai multe așezări reședințe de consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste. Ele se realizează din fondurile statului și vor contribui la stabilizarea specialiștilor. De asemenea, au Început lucrările și la dispensarele u- mane din comunele Jilavele și Ion Roată, care au fn componență locuințe pentru medici. în comuna Gheorghe Doja se finalizează construcția unei școli noi. iar în comuna Făcăeni se va da în curind în folosință alimentarea cu apă potabilă pe toate arterele acestei așezări de pe malul Borcei. (Mihai Vișolu).
SIBIU : Secții prestatoare 

de serviciiOamenii muncii din cadrul Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești vor deschide în acest an in localitățile Sibiu, Mediaș, Agnita, Cisnădie și Dumbrăveni peste 57 secții noi, concomitent cu dezvoltarea și modernizarea celor existente. în actualul cincinal, pentru dezvoltarea prestărilor de servicii către populație au fost alocate fonduri de investiții în valoare de peste 100 milioane lei. în vederea asigurării personalului calificat pentru noile secții ce se vor deschide în acest an au fost pregătiți peste 600 oameni, iar pentru îmbunătățirea serviciilor existente, lucrătorii din cadrul uniunii urmează cursuri de ridicare a calificării profesionale. (Ion Onuc Nemeș).
• Vineri s-a efectuat tragerea Ia sorți a meciurilor contind pentru semifinalele cupelor europene de fotbal. Iată programul întilnirilor ce vor avea Ioc la 8 și 22 aprilie: „Cupa campionilor europeni" : Bayern Miin- chen — Real Madrid ; F.C. Porto — Dinamo Kiev ; „Cupa cupelor" : Real Saragosa — Ajax Amsterdam ; Girondina Bordeaux — Lokomotiv Leipzig ; „Cupa U.E.F.A." : I.F.K. Gote- borg — F.C. Tirol Innsbruck ; Dundee United — Borussia Moenchengladbach.• în cadrul concursului International de patinaj viteză de la Hee- renveen (Olanda), americanul Nick Thometz a stabilit un nou record mondial în proba de 500 m: 36”55/100. Vechiul record (36”57/100) aparținea, din anul 1983, sovieticului Pavel Pe- gov.• Probs de 20 km din cadrul concursului international de biatlon de la Bansko (Bulgaria) a fost ciști- gată de Vladimir Velicikov (Bulgaria), cu timpul de lhl5’20”5/10, urmat de Wladislaw Griszar (Polonia) — lhl5’27”4ri0 si Sorin Popa (România) — lhl7’25”3/10.• La Băile Herculane se desfă-

SOLIDARITATE CU LUPTA POPOARELOR ÎMPOTRIVA 
RASISMULUI Șl DISCRIMINĂRII RASIALEDe mai bine de două decenii, forțele democratice și progresiste de pretutindeni marchează in fiecare an, la 21 martie, „Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale". Instituită printr-o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U. din 1966, această zi constituie un nou prilej pentru comunitatea mondială de a condamna cu fermitate orice manifestări ale rasismului, de a-șî reafirma solidaritatea cu toți cei ce își revendică dreptul la o existență liberă și demnă.Aceasta cu atit mai mult cu cit asistăm în prezent la o recrudescență a rușinosului flagel in diferite țări ale lumii și, în primul rînd, în Republica Sud-Africană, Instituirea stării de urgență, în urmă ou nouă luni, pentru a stăvili lupta pentru drepturi a populației africane majoritare, a fost urmată de sîngeroase represiuni polițienești, soldate cu sute și sute de morți și peste 20 000 de a- restări. Pentru a protesta Împotriva acestor măsuri de teroare, în întreaga țară continuă să aibă loc numeroase demonstrații, greve, acțiuni de boicot ale populației Se culoare, care au transformat R.S.A. intr-un adevărat vulcan. Una dintre cele mai impresionante acțiuni de înfierare a regimului rasist a avut loc la 14 martie cînd pe străzile cartierelor locuite de negri au manifestat zeci de mii de persoane. Exprimînd doleanțele populației de culoare, Winnie Mandela, soția liderului Congresului Național African, Nelson Mandela, aflat de 20 de ani în închisoare, a cerut eliberarea deținuților politici, pronun- țindu-se, totodată, pentru eliminarea rinduielilor rasiste, pentru crearea unui stat democratic in R.S.A. în care să conviețuiască laolaltă întreaga populație, indiferent de culoarea pielii.Din păcate, R.S.A. nu este singurul loc de pe glob unde sint perpetuate practicile rasismului, unde milioane de oameni trăiesc în condițiile celor mai umilitoare discriminări. în unele țări, forțele reacționare, neofasciste și-au intensificat considerabil activitatea, propagînd cu asiduitate șovinismul ura de rasă, înmulțindu-și provocările la adresa unor grupuri etnice, inclusiv a muncitorilor străini, su

„Ziua internațională 
pentru eliminarea 

discriminării rasiale"

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„WASHINGTON POST”:

Pentru o soluționare constructivă 
a situației din America CentralăVizitînd Cuba, în cadrul unul turneu în America Latină, primul ministru al Spaniei, Felipe Gonzalez, a devenit primul șef de guvern al unei țări aliate a S.U.A. care la contact cu Havana. Astfel, încercarea S.U.A. de a izola Cuba a eșuat.Politica administrației Reagan In America Centrală .continuă să-i neliniștească pe prietenii Americii.Există o șansă de a ieși de pe panta periculoasă pe care au apucat Statele Unite în această regiune. Subterfugiile sau pur și simplu neadevărurile la care administrația a- mericană s-a simțit nevoită să recurgă în sprijinul campaniei sale antisandiniste sint însă de natură a produce îngrijorare. în cartea sa intitulată „The March of Folly" („Marșul nebuniei"), publicista Barbara Tuchman dă patru exemple în care mari puteri au ajuns Ia dezastru din cauza refuzului încăpățînat de a ține seama de realitate. Ea vorbește de situații în care au existat avertismente suficiente că politica respectivelor puteri era greșit concepută, in care au fost disponibile suficiente fapte care să dovedească acest lucru și în care era posibilă o politică conciliatoare de alternativă. Tuchman citează ca exemple căderea Troiei ; atitudinea capilor Bisericii catolice In timpul Renașterii, care a condus la Reformă și la războaiele religioase din Europa ; administrarea defectuoasă de către Marea Britanie a coloniilor americane ; și în fine războiul S.U.A. In Vietnam. Politica
INFORMAȚII SPORTIVE(oară in aceste zile festivalul șahist „Hercules’87“, la care, în diferite turnee, participă peste 80 de jucători și jucătoare din țară și de peste hotare. După șase runde, in turneul internațional feminin continuă să conducă maestra româncă Otllia Ganț, cu 5 puncte, urmată de Sma- randa Boicu. Eugenia Ghindă — cu cite 4,5 puncte, Cristina Stanca, Regina Griinberg (R. F.. Germania) — cu cite 4 puncte etc. în concursul masculin rezervat maeștrilor, tot după șase runde, se menține lider Alexandru Crișan („Hercules"-Băile Herculane) — 5,5 puncte, urmat de Iosif Marcel (Sănătatea București), Mircea Radu (Spartac București) și Constantin Bozdoghină („Hercules" Băile Herculane) — cu cita 4,5 puncte.■ • Cea de-a 9-a partidă a meciului de șah Karpov — Sokolov, ce se dispută în orașul spaniol Linares, s-a Încheiat remiză la mutarea 75-a. Scorul este in prezent 5,5—3,5 in favoarea lui Karpov, care mai are nevoie doar de 2 puncte fn următoarele 5 partide, pentru a redeveni șalanger al actualului campion mondial. Garri Kasparov,• In turneul zonal masculin de 

puși celor mai diverse presiuni șl amenințări.Toate aceste realități sumbre, care provoacă vii proteste in diferite colțuri ale lumii, fac ca opinia publică de pretutindeni să ceară tot mai hotărît abolirea practicilor rasiste. Ca expresie a acestui curent de opinie, in ultimii ani la Geneva au avut loc două conferințe mondiale pentru combaterea rasismului și discriminării rasiale (1978 și 1983), iar O.N.U. a luat Inițiativa organizării a două Decenii de luptă împotriva discriminării rasiale (1973—1983 și 1983— 1993), în cadrul cărora s-a pus cu tărie în lumină necesitatea adoptării unor măsuri care să pună capăt acestui anacronism rușinos. Așa cum se știe, poporul român și-a manifestat întotdeauna solidaritatea militantă cu lupta pentru dezvoltarea e- gală in drepturi a popoarelor, con- damnind în modul cel mai viguros politica de apartheid și discriminare rasială. Această poziție consecventă își are sorgintea în însăși esența orinduiril noastre socialiste, căreia îi sînt străine orice forme de opresiune și discriminare datorită culorii pielii sau originii etnice. Ea își găsește elocventă reflectare în documentele partidului și statului nostru, în inițiativele avansate de România la O.N.U. și în alte organizații internaționale și, mai cu seamă, în activitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care in mod neabătut a dat și dă expresie sentimentelor de caldă solidaritate pe care poporul român Ie nutrește față de toate popoarele ce luptă pentru asigurarea dreptului lor inalienabil la dezvoltare liberă fără nici un fel de opreliști sau discriminări.Cu prilejul „Zilei Internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale", opinia publică din țara noastră își alătură glasul opiniei publice, forțelor progresiste din întreaga lume, reafirmîndu-șl hotărârea de a acționa șl în viitor, cu aceeași fermitate, în vederea lichidării practicilor apartheidului șl rasismului, pentru Înfăptuirea idealurilor de libertate, independență și egalitate între toți locuitorii planetei.
Nicolae N. LUPU

S.U.A. In Nicaragua este alt exemplu in ceea ce privește incapacitatea de a aprecia care sint datele reale.Există Indicii dătătoare de speranță în răspîndirea democrației în A- merica Latină, ale cărei țări sînt confruntate cu uriașe datorii și cu impactul social al eforturilor de a depăși criza economică. Statele Unite sint interesate în succesul acestor democrații. Escaladarea războiului șl Implicarea americană crescîndă în Nicaragua le va îngreuna însă situația.Aliațil europeni nu sînt nici el de acord cu ceea ce fac Statele Unite. Dar, la fel ca majoritatea latinoame- ricanilor, ei consideră că modalitatea cea mai bună de a soluționa probleme de genul acesta este de a lăsa lucrurile să evolueze de la șina. Spania este deosebit de interesată în consolidarea influenței ei în America Latină și dispune de capacități ce pot fi cît se poate de utile Statelor Unite, cu condiția ca Washingtonul să acționeze constructiv, și nu agresiv.O politică destabilizatoare In Nicaragua este contraproductivă. Președintele Reagan va trebui să-și reconsidere prioritățile și să facă unele compromisuri în următorii doi ani pentru a putea guverna cu un Congres în care democrații sînt puternici. Ar fi bine să Înceapă prin a renunța Ia aventura nlcaraguană, înainte ca aceasta să devină un „marș al nebuniei".
șah de la Santiago de Chile, după 7 runde. în fruntea clasamentului se află Julio Granda (Peru) și Gilberto Milos (Brazilia) — cu cîte 5,5 puncte. urmați de argentinianul Balllo — 5 puncte si chilianul Duarte — cu 4 puncte etc.• La Havana. în cadrul „Cupei mondiale" la tir, proba de pușcă cu aer comprimat (60 focuri) a fost cîștigată de francezul Jean-Pterre Amat — 694 puncte, urmat de compatriotul său Pascal Bessy — 689,9 puncte.
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO—PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO, DIN 20 MARTIE 1987Extragere» I : 44 17 40 80 67 36 2072 19.Extragerea a Il-a 1 56 54 50 46 471 78 31 7.Fond de clștiguri : 1096 803 lei, din care. 66 091 lei, report la categoria 1.

cinema
• Drumul oaselor : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Secretul lui Bachus > VIITORUL 
(18 67 40) — 15; 17,15; 19,36
• Toate plnzele sus (I—II) ; POPU
LAR (35 15 17) — 15: 18
• Intllnlre In Atlantic : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Visul unei balerine î SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Ali-Baba st cel 40 de hoți t MUN
CA (21 50 97) — 15: 18, FLACARA
(20 33 40) — 15; 18
• Cnrsa neprevăzută: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15: 17; 19

• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Locuri in inimă : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19
• Cine rtde la urmă — 11; 13, Pro
gram special pentru copil și tineret
— 9; 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Cine este omul acesta ■ BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Călătorul cu cătușe : DRUMUL 
ȘAHII (31 28 13) — 15; 17: 19
• Cortul „Roșu- ; COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18
• Carmen l MIORIȚA (14 27 14) — 9;

12; 15; 18. STUDIO (59 53 15) — 10;
12,45; 15,45; 18,45

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Hagl Tudose — 18; (sala Am
fiteatru) : Teatrul de pantomimă din 
Londra — 18; (sala Atelier) : D-ale 
carnavalului — 14; Teatrum Mundi — 
18; (sala Studio-99) : Medalion lirie 
„G. Toplrceanu" — 16,30

• Filarmonica „George Enescu” 
(15 63 75, sala Studio): Recital de corn 
Nicolae Apostol — 17: (Ateneul Ro
mân) : Recital de pian Viniciu Mo- 
roianu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Madama 
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă (la sala mică 
a Teatrului Național) ; Examene, 
examene — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18

• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundlel — 10
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) i 
Bărbatul șl... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi șl 
negri — 18
• Teatrul „C. I. Nottara” (59 31 03, 
sala Magheru) : Cum vă place — 18; 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 18,30
• Teatrul Giuleștl • (sala Giulești, 
18 04 85) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des

pre elefanți — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) k Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă, ciocirlie 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 9; Cenușăreasa
— 15
• Teatru! „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver în țara păpușilor
— 15; (sala Cosmonautelor, 11 12 04) î 
Motanul încălțat — 15
• Circul București (10 41 95): „Inter
national Show *87 “ (premieră) — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Platonov — 18



Itinerarul tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din Asia

0 AMPLĂ Șl RODNICĂ ACȚIUNE POLITICĂ, 
SUB SEMNUL PRIETENIEI, PĂCII 

Șl CONLUCRĂRII INTERNAȚIONALE
! întregul nostru popor a urmărit, In aceste zile, cu cel mai viu interes, cu sentimente de profundă satisfacție și Îndreptățită mîndrie patriotică noua și strălucita acțiune politică Întreprinsă de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, de-a lungul unul vast Itinerar, care a înscris vizite oficiale de prietenie tn Republica India, Republica Populară Bangladesh, Republica Socialistă a Uniunii Birmane, Regatul Nepal, precum și convorbiri prietenești în Republica Islamică Pakistan.Analizînd rezultatele acestor vizite. Comitetul Politic Executiv al C.C. al 1 P.C.R. a subliniat tn ședința desfășurată ieri, al cărei Comunicat se publică în pagina I, că acordă „cea mai inaltă apreciere rezultatelor a- cestor vizite, care se inscriu ca evenimente de Importantă istorică in dezvoltarea multilaterală a relațiilor României socialiste cu țările vizitate, ca strălucite acțiuni de politică externă ale partidului și statului nostru in favoarea păcii, înțelegerii și cooperării pașnice cu toate popoarele lumii".In același timp. Comitetul Politic Executiv a aprobat pe deplin activitatea desfășurată de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cadrul acestor vizite, apreciind, și cu acest prilej, contribuția sa esențială la înfăptuirea orientărilor și hotărârilor adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, privind întărirea colaborării și solidarității României cu țările în curs de dezvoltare, în lupta pentru progres economic și social, pentru dezvoltare liberă, independentă.Intr-adevăr, prin anvergura sa, prin rezultatele deosebit de rodnice ale dialogurilor la nivel înalt, prin idelle-forță pe care le-a pus în evidență, acest nou itinerar al păcii, prieteniei și colaborării vine să confirme, o dată mai mult, dinamismul excepțional, larga deschidere spre toate zonele geografice a politicii externe a României, făurită și promovată ferm și consecvent de conducătorul partidului și statului nostru, se constituie intr-un eveniment politic de amplă rezonanță, deopotrivă pe planul relațiilor bilaterale, ca șl pe planul mal larg al actualității internaționale.Desigur, țările vizitate slnt deosebite între ele în ceea ce privește mărimea, forma de stat, stadiul de dezvoltare, cadrul Istoric și geografic ; tradițiile lor sint diferite, după cum șl relațiile cu țara noastră prezintă aspecte particulare — înclt, în mod firesc, fiecare din vizite a avut caracterul său distinct. în același timp, pe deasupra acestor deosebiri, din întreaga lor desfășurare se pot desprinde un.șir de elemente comune, de concluzii generale, definitorii pentru ansamblul itinerarului,în primul rînd, este vorba de Înalta stimă și considerație manifestate de conducerile țărilor vizitate, de căldura și entuziasmul primirii făcute iluștrilor reprezentanți ai poporului român de populația acestor țări. Ceremoniile pline de strălucire, ghirlandele de flori oferite ca omagiu, potrivit unor străvechi obiceiuri, în- tilnirile emoționante avute cu municipalitățile din Dhaka și Katmandu, luminarea unor mesaje de salut și a unor „chel ale orașelor" vizitate, ca simbol al prețuirii și respectului, plantarea, cu aceleași semnificații simbolice, a unor „arbori al prieteniei" — iată tot atîtea momente memorabile, care au dat un relief deo
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BIROUL POLITIC AL C.C. ALP.C.U.S., examinînd în cadrul unei ședințe principalele direcții ale sistemului învățămîntului politic șl economic al oamenilor muncii, a stabilit să se acționeze pentru asigurarea concordanței depline a conținutului, formelor și metodelor acestuia cu sarcinile privind accelerarea dezvoltării social-economi- ce a uman țării, activizarea factorului— relatează agenția T.A.S.S.FRAGA a avut loc o întllnire Gustav Husak, secretar ge- al C.C. al P.C.C., președinteleI
I
I
I

LA între neral . .R.S. Cehoslovace, șl Herbert Mies, președintele P.C. German, aflat în- tr-o vizită în capitala Cehoslovacă. Au fost abordate probleme ale relațiilor dintre cele două partide, precum și aspecte ale vieții internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești.

I

CONVORBIRI ALBANEZO-TUR- CE. Ramiz Alia, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele Prezidiului Adunării Populare a R.P.S. Albania, l-a primit, la Tirana, pe Nec- mettln Karaduman, președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, care conduce o delegație parlamentară turcă aflată în vizită în capitala albaneză. în cursul convorbirii — relatează agenția A.T.A. — R. Alia a declarat că relațiile de prietenie și colaborare albanezo- turce sînt bune si se dezvoltă în diverse domenii. El a subliniat că există posibilități pentru extinderea acestor raporturi. îndeosebi ne plan comercial, tehnico-științific, cultural. 

sebit Întregului itinerar. Ele Ilustrează admirația față de marile înfăptuiri ale României socialiste, cunoscute și apreciate chiar și în regiuni din cele mai îndepărtate ale globului, ale căror popoare văd in succesele țării noastre — așa cum s-a afirmat și cu acest prilej — un exemplu de ceea ce poate realiza o națiune stăpină pe propria-i soartă.Mai presus de toate ele pun în lumină marele prestigiu de care se bucură pe toate meridianele personalitatea prodigioasă a președintelui Nicolae Ceaușescu, Înalta apreciere față de atașamentul profund și statornicia cu care militează pentru a- firmarea cauzei păcii și progresului, susținerea largă de care se bucură inițiativele și demersurile sale neobosite în slujba idealurilor supreme ale umanității. 'In același timp, ele vin să sublinieze considerația și prețuirea deosebite față de activitatea politică și meritele ca savant ale tovarășei Elena Ceaușescu, a cărei contribuție la progresul României este bine cunoscută și a cărei remarcabilă operă științifică întrunește o largă recunoaștere Internațională.
„Noi, in India, privim cu admira

ție realizările remarcabile economice și industriale ale Republicii Socialis
te România" (președintele GIANI ZAIL SINGH al Indiei) ; „Urmărim 
cu deosebit interes eforturile susți
nute și progresele importante reali
zate de poporul român in ultimele 
două decenii, sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă si dinamică" (președintele HUSSAIN MOHAMMAD ERSHAD al Bangladesh) ; 
„Am urmărit întotdeauna cu interes 
Si admirație eforturile creatoare ale 
conducerii României avind ca scop 
asigurarea progresului economic și 
social al țării" (președintele SAN YU al Birmaniei) ; „Dumneavoastră, 
domnule președinte, vă bucurați de 
respect in Nepal, ca un conducător 
care apără cu curaj cauza păcii 
mondiale și independenței naționale" (regele BIRENDRA al Nepalului) — asemenea cuvinte de apreciere sînt elocvente deopotrivă pentru rolul pe care-1 joacă astăzi România în concertul națiunilor, ca și pentru înalta autoritate internațională a președintelui ei.Noul itinerar ilustrează, totodată, consecvența exemplară cu care partidul și statul nostru acționează pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie șl cooperare cu toate statele și. în acest cadru, importanta deosebită acordată, în anii de la Congresul al IX-lea al partidului, relațiilor cu statele în curs de dezvoltare, România împărtășind cu aceste state numeroase preocupări și aspirații comune de accelerare a progresului economic și social, de statornicire a unor condiții internaționale menite să permită desfășurarea nestlnjenită a unor ample proiecte constructive.Desfășurîndu-se sub asemenea auspicii favorabile, itinerarul s-a distins printr-un puternic caracter de lucru, printr-o activitate laborioasă îndreptată. așa cum se relevă în Comunicatul Comitetului Politic Executiv, spre ridicarea pe o treaptă superioară a relațiilor reciproce. Garanția unui asemenea curs o constituie reafirmarea în cadrul convorbirilor la nivel înalt și consemnarea în comunicatele date publicității la încheierea vizitelor a voinței comune a țărilor noastre de a așeza aceste relații pe temelia solidă a principiilor independenței și. suveranității naționale. deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, dreptului inalienabil al fiecărui stat de a-și hotărî

PREȘEDINTELE AUSTRIEI, Kurt Waldheim, luînd cuvîntul în fața șefilor de delegații din țările participante la reuniunea general- europeană de la Viena, a relevat necesitatea promovării unei politici al cărei obiectiv să fie asigurarea unei mai strinse colaborări și a destinderii internaționale. El și-a exprimat convingerea că va fi obținut un progres în examinarea unor probleme cum ar fi reducerea armamentelor și a înarmărilor, colaborarea în domeniul economic și comercial. Promovînd o politică de neutralitate, Austria este ho- tărîtă să-și aducă contribuția la realizarea unui progres în cadrul reuniunii general-europene de la Viena.
LA MOSCOVA s-a desfășurat o 

reuniune sovieto-americană pe 
tema „Noua gindire in secolul nu
clear", organizată de Comitetul so
vietic pentru apărarea păcii și or
ganizația americană „Centrul pentru 
dialog americano-sovietic", relatea
ză agenția T.A.S.S. Dezbaterile din 
cadrul reuniunii au avut loc in 
grupuri de lucru pentru politică in
ternațională și securitate, educație 
și morală, cunoaștere ș( Înțelegere 
reciprocă, colaborare bilaterală etc.GUVERNUL BRITANIC a anunțat punerea în vlnzare către particulari a părții rămase în posesia sa — 32 la sută — din acțiunile companiei „British Petroleum", una din marile firme din țară denațio- nalizate de cabinetul Margaret Thatcher. Comentînd această hotă- rîre — Neil Kinnock, liderul Partidului Laburist, una din principalele 

de sine stătător calea dezvoltării. Stabilită pe un asemenea fundament politic trainic, colaborării i s-au conferit noi dimensiuni prin încheierea unui șir de documente importante, care prevăd o substanțială sporire a schimburilor comerciale și a acțiunilor de cooperare economică și teh- nico-ștlințifică, spre binele și în interesul reciproc. La fel de importante sint și înțelegerile cu privire la extinderea colaborării în domeniile artei, culturii, învățămîntului, ca tot atîtea modalități de natură să faciliteze o mai bună cunoaștere și o mai strînsă apropiere între țările noastre.Dialogurile la nivel înalt au prilejuit. totodată, în mod firesc, un amplu schimb de păreri asupra unor aspecte fundamentale ale actualității internaționale, relevînd — ca un alt element comun — marea apropiere sau chiar identitatea punctelor de vedere exprimate, ceea ce atestă că orientările și principiile politicii externe românești sînt în deplin consens cu aspirațiile vitale ale unor state și popoare cu particularități șl condiții din cele mai diverse, ilus- trînd astfel justețea și vocația universală a pozițiilor și concepțiilor României socialiste.Desfășurat in împrejurări Internaționale deosebit de grave și complexe, noul itinerar, așa cum s-a relevat în ședința Comitetului Politic Executiv, a pus cu tărie în lumină, o dată mai mult, marele adevăr că problema fundamentală a vremurilor noastre o constituie înfăptuirea dezarmării, înlăturarea primejdiei unei catastrofe nucleare, asigurarea unei păci trainice în lume. Sublinierea necesității încetării grabnice a experiențelor atomice și acțiunilor de militarizare a Cosmosului; imperativul adoptării neîn- tîrziate a unor măsuri care să ducă la lichidarea, pe etape, a arsenalelor nucleare și, concomitent, la diminuarea substanțială a armamentelor convenționale și a trupelor, partenerii de dialog evidențiind însemnătatea deosebită, valoarea ca exemplu a hotărîril României de a-și reduce cu 5 la sută armamentul, efectivele și cheltuielile militare ; relevarea stăruitoare a urgenței cu care se impune încheierea unui acord privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din Europa, ca prim și Indispensabil pas pentru eliberarea continentului nostru, ca și a întregii lumi de amenințarea cu un dezastru atomic ; sprijinul reciproc pentru crearea unor zone ale păcii și colaborării în Balcani șl respectiv în Oceanul Indian șl în Nepal — sînt cerințele majore asupra cărora, în numele dreptului suprem al oamenilor șl popoarelor la viață, la pace, convorbirile la nivel înalt au consemnat cel mai larg consens.între problemele dezarmării și cele ale dezvoltării există o strînsă și nemijlocită legătură, escalada necurmată a înarmărilor constituind unul din factorii Importanți ai crizei economice mondiale, ai adîncirii decalajelor. situație pusă în evidență deosebit de pregnant în Asia, unde sînt situate state ce se numără printre cele mal sărace ale lumii. Nu încape îndoială că reducerea nivelului exorbitant al cheltuielilor militare mondiale șl dirijarea mijloacelor astfel eliberate în folosul propășirii economice și sociale a popoarelor, în special al celor în curs de dezvoltare, ar avea, așa cum s-a arătat pe tot parcursul itinerarului, efecte din cele mai benefice. Soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, inclusiv lichidarea poverii tot mal apăsătoare a datoriilor 

formațiuni politice de opoziție din Marea Britanie, a criticat guvernul conservator pentru politica sa de denaționalizare a unor mari companii aflate, anterior, în proprietatea statului.
ÎN BRAZILIA s-a înregistrat, 

luna trecută, o creștere a costului 
vieții cu 13,94 la sută față de indicele anterior — a anunțat, la 
Brasilia, Institutul național de sta
tistică — IBGE — transmite a- 
genția E.F.E. Potrivit studiului a- 
mintit, elementul care a avut un 
rol determinant in creșterea costu
lui vieții a fost creșterea prețurilor 
la alimente.FORȚELE MILITARE ALE U- GANDEI au întreprins, în ultima perioadă, mai multe acțiuni de luptă în zone din nordul țării împotriva unor grupări rebele, apar- ținînd fostelor administrații. După cum relatează agenția U.N.A., peste 100 de rebeli au fost anihilați, în total, din luna decembrie a anu-

Nivel record al șomajului în C.E.E
intr-un comentariu consacrat 

agravării șomajului din cadrul Pie
ței comune, cotidianul austriac 
„Die Presse" relevă, intre altele : 
Numărul șomerilor din cele 12 state 
ale Pieței comune a fost în luna 
ianuarie de 17,05 milioane, cu 
516 000 mai mare decit la Începutul 
anului 1986, atingînd un nivel re
cord. O situație mai puțin gravă 
s-a înregistrat in Luxemburg, unde 
rata șomajului a fost de 1,8 la sută. 
Pe locul doi se situează R.F.G. cu o 

externe, impune, desigur, șl alte măsuri care pot și trebuie să constituie obiectul unei conferințe internaționale sub egida O.N.U., sprijinită ferm de România și de statele asiatice vizitate.O altă concluzie comună o constituie evidențierea imperativului unor eforturi sporite pentru excluderea forței și amenințării cu forța din viața internațională, .pentru încetarea oricăror conflicte militare și stări de tensiune existente în diferite părți ale lumii — continentul asiatic oferind, din păcate, o imagine tragică din acest punct de vedere, de la sud-est la sud-vest și pînă în Orientul Mijlociu — pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase exclusiv pe cale pașnică, prin tratative directe între părțile interesate.Condamnarea fermă a politicii rasiste și de apartheid, ca și a acțiunilor agresive ale Africii de Sud împotriva statelor vecine independente și suverane ; reafirmarea solidarității cu lupta dreaptă a poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru independență și libertate, cu lupta generală a popoarelor lumii a treia pentru lichidarea practicilor colonialiste și neo- colonialiste ; creșterea contribuției O.N.U. la asigurarea păcii. întărirea securității și dezvoltarea colaborării între țările membre — se înscriu ca tot atîtea alte aspecte asupra cărora schimburile de opinii au relevat convergențe de poziții, întregind caracterul lor fructuos.Ca un corolar firesc al abordării ansamblului acestor probleme, s-a evidențiat postulatul creșterii rolului țărilor mici și mijlocii, al celor în curs de dezvoltare, al statelor nealiniate pe arena mondială, întărirea unității lor de acțiune, a solidarității tuturor popoarelor, forțelor Înaintate de pretutindeni, aceasta constituind chezășia unor soluționări în conformitate cu interesele generale ale întregii omeniri. Fără îndoială, noul itinerar, înțelegerile încheiate se înscriu ca un exemplu concret și un aport de cea mai mare valoare în acest sens.Aceasta și explică largul răsunet Internațional al itinerarului, agenții de presă, ziare, posturi de radio și televiziune din numeroase țări scoțînd în relief însemnătatea acestei acțiuni politice, semnificațiile ei pentru dezvoltarea colaborării bilaterale, contribuția dinamică a României la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane.Exprimîndu-și unanima șl entuziasta aprobare față de rezultatele rodnice ale acestei misiuni strălucit duse la îndeplinire. înalta apreciere pentru activitatea prestigioasă desfășurată și cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, comuniștii, întregul nostru popor, așa cum se arată în telegramele adresate in aceste zile secretarului general al partidului, își reafirmă adeziunea fierbinte la întreaga politică internă și externă a României socialiste, se angajează să-și sporească și mai mult eforturile pentru a îndeplini exemplar hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, să nu precupețească nimic pentru transpunerea în viață a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, ca parte integrantă a procesului măreț de edificare a unei lumi mai bune și mal drepte, a păcii, progresului, libertății și înțelegerii între națiuni.
Romulus CAPLESCU

Iul trecut șl pînă In prezent au fost scoase din luptă peste 2 000 de elemente antiguvernamentale, care intreprindeau acțiuni criminale în provincii din nordul Ugandei. i
IN SPANIA a fost sărbătorită, prin manifestări diverse, a 175-a aniversare a primei constituții democratice a țării, transmite agenția E.F.E. - ■ ■ - - •- -avut 1 unde acest . Principalele manifestări au loc la Cadix, în sudul țării, a fost promulgat, în 1812, document.HONG KONG s-a desfășu-LArat, între 17 și 20 martie, cea de-a șasea reuniune a grupului mixt de legătură chino-britanic, creat în 1984, în scopul unui transfer normal al puterii în teritoriul Hong Kong. pînă la reintegrarea sa la R.P. Chineză. în 1997. După cum relevă un comunicat al reuniunii, citat de agenția China Nouă, părțile îșl exprimă satisfacția față de acordurile în prezent important progresele transpunerii lor în practică.convenit ca următoarea întîlnlre a grupului să aibă loc la Londra, în perioada 7—10 iulie 1987 — menționează agenția citată.

la care s-a ajuns pînă cu privire la un număr de probleme, fată de înregistrate în direcția S-a
PRELUNGIREA STĂRII DE URGENȚA ÎN SRI LANKA. Parlamentul din Sri Lanka a prelungit cu încă o lună starea de urgență în țară, transmite agenția P.T.I.

rata de 9,7 la sută, tn toate celelal
te state ale Pieței comune, rata șo
majului a fost mult mai mare, Ir
landa situindu-se pe primul loc cu 
o rată de ÎS,3 la sută. In Italia s-a 
înregistrat o rată a șomajului de 
14,3 la sută. Referitor la Austria, 
„Die Presse" arată că in luna ia
nuarie rata șomajului a fost de 7,9 
la sută. Ziarul relevă că a interve
nit o puternică majorare fată de 
anul trecut, fenomenul afectind îndeosebi femeile.

I

România se pronunță pentru măsuri concrete în vederea 
depășirii crizei economice și financiare mondiale

Intervenția delegației române la reuniunea ministerială regională 
latino-americanâ a „Grupului celor 77“

SAN JOSE 20 (Agerpres). — In capitala Republicii Costa Rica, San 
Jose, se desfășoară lucrările reuniunii ministeriale regionale latino- 
americane a „Grupuliti celor 77" in vederea pregătirii poziției țărilor in 
curs de dezvoltare pentru negocierile cu statele dezvoltate la cea de-a 
Vll-a sesiune a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.), care va avea loc la Geneva, in luna iulie a.c. La lu
crări participă și o delegație română.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, șeful delegației române a prezentat poziția României, propunerile și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, șl la edificarea unei noi ordini economice internaționale.Subliniind însemnătatea U.N.C.T.A.D.-VII, vorbitorul a relevat cerința convenirii la această conferință a unor măsuri concrete în vederea depășirii crizei economice și financiare mondiale, a reluării pe o bază largă a activității economice. Asemenea măsuri trebuie să vizeze reglementarea globală a datoriei externe, oprirea transferului de resurse financiare din țările în curs de dezvoltare către cele dezvoltate și asigurarea unui flux net, crescînd, de asemenea resurse spre țările în curs de dezvoltare, crearea unui sistem monetar și financiar echitabil, stabil și democratic, eliminarea 

NAȚIUNILE UNITE

Sesiune a Comitetului special al O.N.U. 
împotriva apartheidului 

cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea 
discriminării rasiale

ORIENTUL MIJLOCIU

In favoarea unei soluții negociate 
a crizei din America Centrală

practicilor protecțloniste, liberalizarea comerțului internațional, asigurarea unui acces sporit al țărilor în curs de dezvoltare pe piețele statelor dezvoltate și îmbunătățirea în acest scop a sistemului generalizat de preferințe, care să se aplice pe o bază nediscriminatorie și nereciprocă.Reprezentantul român a reliefat că o premisă importantă pentru obținerea de rezultate, pozitive la U.N.C.T.A.D.-VII o reprezintă solidaritatea și acțiunea unită a țărilor in curs de dezvoltare în promovarea și apărarea — la negocierile cu statele dezvoltate — a intereselor și pozițiilor lor comune.Poziția constructivă a României a fost primită cu interes și apreciere în rîndul participanților.Reuniunea ministerială din Costa Rica urmează să adopte un document final, care să servească la elaborarea platformei comune a „Grupului celor 77" la U.N.C.T.A.D.-VII.

comunității albe din R.S.A.", a spus secretarul general al O.N.U. El a reînnoit apelul de oprire a represiunii și violenței in R.S.A. și de organizare a unor negocieri intre reprezentanții tuturor comunităților sud-africane în scopul eliminării discriminării rasiale. Sistemul de apartheid, a adăugat Perez de Cuellar, a antrenat deja pină acum un greu tribut de singe și constituie o amenințare pentru viitorul Africii de Sud, pentru stabilitatea și prosperitatea regiunii, pentru pacea și securitatea internaționalăIn context, vorbitorul a reamintit prevederile Rezoluției 569 a Consiliului de Securitate, oare cerea eliberarea imediată și necondiționată a tuturor deținuților politici, ridicarea stării de urgență și a interdicției privind existența mișcărilor de eliberare și organizațiilor politioe — pentru a se putea astfel trece la organizarea de negocieri autentice.în încheiere, secretarul general al O.N.U. a atras atenția că guvernul sudafrican a ales calea periculoasă a sfidării tuturor acestor apeluri și avertismente, apărînd prin toate mijloacele apartheidul, discriminarea rasială sistematică și legalizată, care reprezintă violarea cea mai flagrantă și mai brutală a literei șl spiritului Cartel O.N.U.
★abolirea definitivă a sistemului bazat pe apartheid reprezintă singura cale pentru asigurarea păcii și stabilității în regiune.OSLO 20 (Agerpres). — Camera Superioară a Storting-ului. Parlamentul Norvegiei, a adoptat, cu o majoritate covîrșitoare de voturi, un proiect de lege, prezentat de guvern, prin care se instituie în mod legal sancțiuni comerciale și economice împotriva Republicii Sud-Africane. Potrivit noi! legislații, sînt interzise toate tranzacțiile comerciale și legăturile de afaceri între corporațiile naționale norvegiene și cele sud-africane. precum și utilizarea petrolierelor cu pavilionul Norvegiei pentru transportarea țițeiului în R.S.A.

sectorul „Al Basatin", unde sînt amplasate poziții palestiniene. Artileria antiaeriană a ripostat. Pe de altă' parte, se precizează că forțele israeliene de ocupație, în colaborare cu milițiile așa-zisei „Armate a Libanului de Sud" — creată și finanțată de Israel —, au supus unor tiruri de rachete și arme de artilerie nouă sate libaneze din sudul țării. Mai multe persoane din rîndul localnicilor au fost rănite și o serie de locuințe complet distruse.In aceeași zi, relevă agenția F.A.N.A., în cadrul unei reuniuni a clerului creștin și musulman, desfășurate la Saida, participanții au lansat un apel la intensificarea mișcării de rezistentă și a luptei armate împotriva forțelor israeliene de ocupație, fiind subliniată, totodată, dezaprobarea față de orice ciocniri inter- libaneze sau libanezo-palestiniene.ALGER 20 (Agerpres). — Intr-o declarație citată de agenția A.D.N., Salah Khalaf. membru al C.C. al mișcării de eliberare națională palestiniană „Al Fatah", a relevat că un acord de principiu a intervenit între cinci organizații palestiniene privind convocarea viitoarei sesiuni a Consiliului Național Palestinian la 20 aprilie.

un articol In care se arată ci C.I.A. 
a furnizat grupărilor contrarevolu
ționare nicaraguane date precise pri
vind amplasarea barajelor, podurilor 
și rețelei de electricitate din Nica
ragua, precum și in legătură cu faci
litățile portuare, transmite agenția 
China Nouă. Cotidianul american 
citează oficialități ale Administrației 
care au' precizat că este vorba de 
instalații construite chiar cu ajutor 
american sau direct de către S.U.A. 
in perioada fostului regim dictatorial 
al lui Somoza. Folosindu-se de aces
te date, contrarevoluționarii infiltrați 
in teritoriul nicaraguan au putut 
desfășura acțiuni distructive.

Oficialitățile respective au precizat 
că, pină acum, au fost distruse unele 
din obiectivele indicate de C.I.A., 
printre care și o stație de transfor
mare electrică.

Negocierile sovieto-amer icane 
de la GenevaGENEVA 20 (Agerpres). — Vineri, la Geneva s-a încheiat a patra rundă a convorbirilor sovieto-america- ne la nivel de experți în probleme privind încetarea experiențelor nucleare.După cum relatează agenția T.A.S.S.; rezultatele rundei arată că partea americană nu acceptă deocamdată o înțelegere privind începerea unor negocieri de amploare cu privire la interzicerea completă a experiențelor nucleare.GENEVA 20 (Agerpres). — In cursul acestei săptămîni, la Geneva a avut loc o serie de întilniri în cadrul grupului de negociatori sovietici și americani care se ocupă de problemele armamentelor nucleare cu rază medie de acțiune, relatează agenția T.A.S.S. Pe baza înțelegerii convenite la încheierea celei de-a șaptea runde a negocierilor sovieto- americane privind armamentele nucleare și cosmice, grupul respectiv își continuă activitatea de elaborare a textului tratatului privind rachetele cu rază medie de acțiune.

PRAGA

Plenara C.C. al P.C. 
din CehoslovaciaPRAGA 20 (Agerpres). — La Pra- ga s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a examinat raportul cu privire la accelerarea dezvoltării științifice și tehnice a țării.Plenara a adoptat o hotărîre prin care aprobă raportul prezentat de Prezidiul C.C. cu privire la îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XVII-lea al partidului referitoare la accelerarea progresului tehnico- științific și realizarea altor sarcini, relevînd, totodată, că, în pofida unor rezultate pozitive, nu s-a realizat încă o cotitură principială în acest domeniu. Se evidențiază, de asemenea. că pretutindeni trebuie creată o atmosferă de intoleranță față de nerespectarea disciplinei, față de dezordine, lipsuri și mediocritate în muncă și că în fruntea luptei pentru aplicarea realizărilor tehnico- știlnțifice trebuie să se situeze organele și organizațiile de partid.Examinînd unele probleme organizatorice, plenara l-a eliberat pe Josef Korcak din componența Prezidiului C.C., la cererea sa, din motive de sănătate. Ladislav Adamec a fost ales membru al Prezidiului C.C. al P.C.C. De asemenea, Karel Hoffmann, membru al Prezidiului C.C., a fost ales secretar și membru al Secretariatului Comitetului Central, iar Zavadil Miroslav — membru al Secretariatului C.C. al P.C.C.In Încheierea lucrărilor plenarei ■ luat cuvîntul Gustav Husak. secretar general ai C.C. al P.C.C.

VARȘOVIA

Lucrările Seimului 
R.P. PoloneVARȘOVIA 20 (Agerpres) — La Varșovia s-au desfășurat lucrările Seimului R.P. Polone. După cum relatează agenția P.A.P., a fost adoptată o hotărîre în probleme de politică internațională care se pronunță pentru extinderea cooperării Poloniei cu alte state, în primul rînd cu țările socialiste.Seimul — se arată, de asemenea, în document — sprijină eforturile în vederea asigurării păcii și securității internaționale, propunerile în vederea trecerii la dezarmare șl. In context, noile propuneri ale U.R.S.S. pentru eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa.

Evoluții politice în AfganistanKABUL 20 (Agerpres) — Intr-un Interviu televizat, secretarul general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, Najibullah, a relevat că politica de reconciliere națională a adus deja anumite rezultate palpabile — relatează agenția T.A.S.S. Un factor important șl pozitiv în acest proces, a arătat vorbitorul, îl constituie revenirea în patrie, în ultimele 70 de zile, a 35 000 de refugiați. De partea puterii populare a trecut un însemnat număr de formațiuni armate antiguvernamentale, cu un efectiv de aproximativ 10 000 de oameni. Totodată, un mare număr de asemenea grupuri, totali- zind circa 90 000 de oameni, negociază, In prezent, cu guvernul Afganistanului încetarea ostilităților.Procesul reconcilierii naționale a devenit ireversibil. Vom merge pe această linie neabătut și hotărit — a declarat Najibullah.
Rezultatele alegerilor 

locale din OlandaHAGA 20 (Agerpres). — Peste șapte milioane de alegători au participat, miercuri, la scrutinul pentru desemnarea deputaților in consiliile municipale și provinciale din Olanda. Deși nu au modificat actuala configurație a forțelor politice din țară, relevă presa, alegerile au evidențiat, totuși, un succes al partidelor aflate în opoziție. Astfel, Partidul Muncii a obținut 33 la sută din voturi, ceea ce îi va permite să-și sporească ponderea în consiliile municipale și provinciale cu 97 de locuri. Partidele coaliției guvernamentale — Apelul Creștin-Democrat și Partidul Popular pentru Libertate și Democrație (liberal) — au pierdut din locurile deținute anterior, dar au reușit să-șl mențină majoritatea. De două ori mai mulți alegători, față de scrutinul parlamentar anterior, au votat de data aceasta pentru partidele blocului de stingă — Partidul Comunist. Pacifist-Socialist și Politic-Radical.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Sctntell r,r. 1. Te'. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
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NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — in cadrul unei sesiuni a Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, organizată pentru a marca Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale, secretarul general al Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, a reamintit evenimentele singeroase petrecute la 21 martie. 1960 la Sharpeville, cind zeci de oameni oare participau la o demonstrație pașnică de protest au fost uciși. Vorbitorul a subliniat că, în pofida unor măsuri — minore și parțiale —, adevărata libertate de mișcare pentru toți sudafricanil în propria lor țară nu a fost încă realizată. Continuăm să fim martorii u- nor incidente și confruntări grave în R.S.A., a relevat Perez de Cuellar.„Această comemorare solemnă reprezintă un memento adresat tuturor părților implicate. în special autorităților sud-africane. în privința necesității unor măsuri urgente de redresare a situației din țară ; apartheidul. care se află la originea crizei din această tară șl din întreaga. regiune a Africii australe, a fost condamnat fără echivoc de Întreaga comunitate internațională și este denunțat pe zi ce trece de elemente influente chiar din interiorul*BEIJING 20 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang, a reafirmat poziția țării sale de sprijinire a luptei populației majoritare Împotriva regimului rasist de la Pretoria — transmite agenția China Nouă. Menținerea sistemului bazat pe apartheid și a ocupării ilegale a Namibiei, ca și actele de agresiune întreprinse împotriva țărilor africane vecine de regimul rasist sud-afrioan reprezintă principalul factor generator de tensiune în sudul Africii, a arătat premierul chinez. Realitățile arată că
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — La Națiunile Unite s-au desfășurat consultări între membrii Consiliului ■ de Securitate cu privire la situația din zona taberelor palestiniene din Liban. într-o declarație făcută presei după reuniune. președintele în exercițiu al consiliului a arătat că membrii acestui organism își exprimă „profunda îngrijorare" fată de situația critică în care se află palestinienii din taberele din Liban, lipsiți de posibilitatea de a primi ajutoare In alimente șl medicamente. Ei cer părților interesate șă faciliteze agențiilor specializate din sistemul Națiunilor Unite distribuirea de alimente și medicamente către palestinienii aflați in tabere. Totodată. Consiliul de Securitate își reînnoiește apelul adresat tuturor părților interesate de a pune capăt grabnic acțiunilor armate în zona taberelor, pentru a se ajunge la un acord durabil și a se apăra viețile civililor.BEIRUT 20 (Agerpres). — Vineri, In Liban, situația s-a menținut încordată, în special în regiunea sudică a țării. Agenția K.U.N.A. transmite că avioane de luptă israeliene au bombardat mai multe zone din apropierea orașului-port Saida, în

MONTEVIDEO 20 (Agerpres). — „Pacea, democrația și securitatea sînt elementele-cheie ale procesului de negocieri din America Centrală" — a declarat, la Montevideo, ministrul Uruguayan al relațiilor externe, Enrique Iglesias. In cadrul unei emisiuni transmise de televiziunea națională, ministrul Uruguayan a subliniat că singura cale care va permite ieșirea Americii Centrale din actuala situație de tensiune este cea a negocierilor politice, a dialogului.Referindu-se și la problema datoriei externe regionale, el a opinat că ar .fi necesară o reorientare a comerțului exterior latino-american spre noi parteneri. Inclusiv spre țările socialiste, africane și asiatice.
WASHINGTON 20. (Agerpres). — 

Ziarul „New York Times" a publicat


