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DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU TINEREI GENERAȚII

Amplu și mobilizator program
de muncă și acțiune revoluționară
„Sînt convins că tînăra generație, organizațiile sale revoluționare,
urmînd tradițiile progresiste revoluționare, înfăptuind neabătut politica
Partidului Comunist Român, nu vor precupeți nici un efort pentru a fi întot
deauna prezente la datorie, pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea
bazei materiale și spirituale a patriei, la ridicarea continuă a bunăstării
întregii națiuni, la întărirea independenței și suveranității Republicii
Socialiste România!"
NICOLAE CEAUȘESCU
Cu vibrante simțăminte de' mîndrie patriotică. într-o atmosferă de
puternică angajare revoluționară,
tineretul României socialiste, ală
turi de întregul popor, a sărbătorit
în această lună aniversarea a două
momente de majoră însemnătate în
istoria mișcării revoluționare de
tineret din țara noastră — 65 de
ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și 30 de ani de la
înființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România.
Bogatele manifestări omagiale, des
fășurate în întreaga tară sub sem
nul acestor aniversări jubiliare, au
fost strălucit încununate de adu
narea solemnă organizată în Capi
tală
în
prezenta
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU și a tova
rășei ELENA CEAUȘESCU, de am
pla cuvîntare rostită cu acest pri
lej de secretarul general al parti
dului — expresie a înaltei prețuiri
pe care partidul, poporul o acordă
activității revoluționare a Uniunii
Tineretului Comunist, contribuției
sale neprecupețite, sub conducerea
partidului comunist, la lupta pen
tru apărarea intereselor fundamen
tale ale oamenilor muncii, a inde
pendenței și suveranității patriei,
pentru cauza socialismului și comu

nismului în România. în același
timp, adunarea solemnă a pus în
relief, cu deosebită forță, dragos
tea, stima și recunoștința pe care
milioanele de tineri ai patriei, in
tr-un gînd și într-un glas cu în
tregul popor, le nutresc fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. fată de
tovarășa Elena Ceaușescu. hotărîrea tinerei generații de a răspunde
înaltei încrederi a partidului prin
noi fapte de muncă și hărnicie,
prin sporirea aportului său la în
făptuirea politicii partidului, a mă
rețelor programe de dezvoltare economico-socială a tării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
dat, în ampla cuvîntare rostită la
adunarea solemnă, o înaltă apre
ciere faptului că în istoria îndelun
gată și glorioasă a poporului ro
mân tineretul a adus o remarcabi
lă contribuție, eroismul poporului
și, în acest cadru, lupta și jertfa
de sine ale tinerei generații asigurînd continuitatea neîntreruptă a fi
inței statale a țărilor române, în
vreme ce în jur numeroase state
au fost ocupate și desființate ca
entități politice de sine stătătoare.
Totodată, secretarul general ăl
partidului a reliefat prezenta in
primele rînduri a tineretului in

toate marile bătălii sociale pentru
dreptate și o viată mai bună. în
neostoita luptă a poporului pentru
înfăptuirea statului național unitar
român, act de profundă dreptate is
torică. legitimat de întreaga exis
tență românească.
O dată cu apariția și dezvoltarea
mișcării muncitorești revoluționa
re din țara noastră, s-a dezvoltat,
ca parte integrantă a acesteia, miș
carea revoluționară de tineret,
care, pe un drum continuu ascen
dent, a adus o importantă contri
buție la organizarea și educarea re
voluționară a tineretului. în acest
cadru, crearea Uniunii Tineretului
Comunist, la un an după făurirea
partidului, a reprezentat un mo
ment de importantă deosebită in
viața tineretului patriei, organiza
ția revoluționară de tineret acționînd cu toată forța pentru unirea
și mobilizarea tinerei generații la
lupta condusă de partid împotriva
exploatării capitaliste, a fascismu
lui. războiului și revizionismului,
pentru apărarea libertății și inte
grității patriei. în acest context,
arată secretarul general al parti
dului se detașează prin profunde
le lor semnificații marile demon
strații de protest împotriva odiosu

Organizarea mai bună a întregii activități

pentru realizarea exemplară a planului
la producția fizică
Zilele care au rămas pînă la sfîrșitul lunii martie sint hotăritoare
pentru îndeplinirea integrală, la toți
indicatorii, a planului pe primul tri
mestru al anului. De aceea, pretutin
deni, în fiecare întreprindere, la fie
care loc de muncă, acționîndu-se
ferm, in spiritul indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, este ne
cesar să se ia toate măsurile ce ,se
impun pentru buna organizare a
muncii și soluționarea operativă a
tuturor problemelor de care depinde
accelerarea ritmului de lucru.
După cum se cunoaște, la recenta
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., in care a fost
făcută o profundă și exigentă ana
liză a rezultatelor obținute în pe
rioada care a trecut din luna martie,
s-au adus critici la adresa activi
tății desfășurate de unele ministere,
de conducerile acestora, care nu au
acționat cu toată fermitatea și răs
punderea pentru a asigura îndeplini
rea ritmică, integrală a sarcinilor de
plan. Neajunsurile existente în acest
domeniu țin, în principal, de defi
ciențe în organizarea și desfășurarea
activității economice, în respectarea
ordinii și disciplinei în producție. Se
cuvine însă relevat că, prin măsuri
le luate încă de anul trecut, prin
transpunerea în practică a indicații
lor date de secretarul general al
partidului, în prezent sint asigurata
condițiile materiale șl tehnice nece
sare pentru îndeplinirea riguroasă a
sarcinilor de plan. Fiecare unitate
economică dispune de suficiente ca
pacități de producție, moderne și de
înalt randament, de muncitori și spe
cialiști cu o bună pregătire profesio
nală, ceea ce asigură și permite spo
rirea substanțială a producției în
toate domeniile de activitate. Esen
țial este acum ca în fiecare unitate
economică să se acționeze cu răs
pundere pentru punerea deplină in

valoare a acestor condiții și asigurarea
la fiecare loc de muncă a unui cadru
optim pentru desfășurarea activității
cu maximum de randament. Acțiunile
întreprinse trebuie să acorde cea mai
mare atenție soluționării problemelor
de care depind aprovizionarea tehnico-materială ritmică, cu absolut tot
ce este neoesar pe liniile de fabrica
ție, funcționarea riguroasă a meca
nismului cooperării interuzinale, res
pectarea peabătută a disciplinei teh
nologice, astfel încît toate restantele
să fie recuperate, iar planul pe pri
mul trimestru la producția fizică să
fie realizat integral, la toate sorti
mentele prevăzute și contractate cu
partenerii din țară și la export.
Desigur, în mecanismul echilibrat
al economiei naționale, fiecare pro
dus contează, are importanța sa
pentru îndeplinirea sarcinilor de
plan ; nerealizarea planului de pro
ducție la unele materii prime, ma
teriale, semifabricate sau produse
poate crea greutăți în lanț într-un
șir de unități, poate produce perturbații în realizarea producției într-o
serie de alte domenii., De asemenea,
nu trebuie pierdute nici un moment
din vedere sarcinile prioritare refe
ritoare la onorarea exemplară a
contractelor încheiate cu partenerii
de peste hotare, precum șl cele care
vizează ridicarea nivelului tehnic și
calitativ ai produselor, sporirea efi
cienței economice, realizarea inte
grală a prevederilor programelor
speciale din acest domeniu.
In strînsă legătură cu aceste sar
cini complexe, în fiecare întreprin
dere, centrală și minister se impune
să funcționeze exemplar sistemul de
informare operativă în ce privește
problemele care apar în producție,
astfel încît in permanență să se cu
noască pulsul exact al activității in
fiecare secție, atelier și loc de mun
că și să se poată interveni cu

promptitudine atunci cînd situația
implică intervenția factorilor de de
cizie.
In mod deosebit se cuvine releva
tă cerința subliniată de secretarul
general al partidului la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. de a se acționa cu
toată hotărirea pentru urgentarea
aplicării măsurilor prevăzute în
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției.
In acest sens este absolut necesar
să se asigure participarea directă și
eficientă a cercetării și proiectării
la soluționarea problemelor tehnice
și economice din întreprinderi, )la
perfecționarea și modernizarea pro
ceselor tehnologice, la ridicarea ca
lității și eficienței întregii activități
productive.
In spiritul Înaltelor exigențe
formulate de secretarul general al
partidului, nu există acum sarcină
mai importantă pentru colectivele
din întreprinderi, pentru oamenii
muncii din toate ramurile economiei
naționale decît aceea de a acționa cu
abnegație, cu înalt spirit de răspunde
re, cu competentă profesională pen
tru ca fiecare zi să fie tot mai
rodnică, tot mai bogată in împliniri,
să se încheie cu realizarea exem
plară a planului Ia toți indicatorii,
acordîndu-se totodată cea mai mare
atenție recuperării integrale, pînă la
sfîrșitul lunii martie, a oricăror res
tanțe. Sint cerințe de stringentă ac
tualitate pentru înfăptuirea cărora
este necesar să se intensifice efor
turile tuturor muncitorilor și specia
liștilor, cu conștiința că fiecare co
lectiv de întreprindere trebuie să
contribuie cît mai substanțial la
dezvoltarea dinamică și intensivă a
economiei naționale, la creșterea
avuției întregului popor, la progre
sul multilateral al patriei socialiste.

lui dictpt fascist de la Viena; fap
tul că în primele rînduri ale aces
tora s-au aflat tinerii pune în lumi
nă răscolitorul ecou pe care-1 avu
sese în inima și cugetul lor adînca
nedreptate făcută României de sta
tele fasciste, devenite arbitrii si
tuației in Europa, și," deopotrivă,
hotărirea tineretului de a apăra cu
arma în mînă, cu orice preț, inte
gritatea tării. O înaltă prețuire a
dat secretarul general al partidu
lui participării tineretului la insu
recția națională armată din au
gust 1944 —- momentul de început
al revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă — la purtarea și susține
rea războiului antihitlerist (mii de
tineri s-au înrolat voluntari pe
front, alte sute de mii de tineri
s-au acoperit de nepieritoare glo
rie în tranșeele războiului antihi
tlerist), la reconstrucția economică
a tării. Aceste tradiții au fost con
tinuate prin prezenta entuziastă a
tinerei generații în marea epopee
a transformării revoluționare a so
cietății românești, în opera de con
strucție a noii OrihduirL toate ma-

(Continuare în pag. a IV-a)

al cauzei păcii, destinderii și colabo
rării în Europa și în întreaga lume.
Schimbul de vederi în probleme ale
vieții politice internaționale a evi
dențiat preocuparea celor două parti
de față de situația existentă în lume,
deosebit de gravă și complexă, ca ur
mare a continuării cursei înarmări
lor, îndeosebi a celor nucleare, care
pune în pericol pacea, însăși
viața pe planeta noastră. To
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea continuării eforturi
lor tuturor statelor, ale forțelor de
mocratice și progresiste de pretutin
deni, ale tuturor popoarelor în direc
ția opririi cursei înarmărilor, în pri
mul rind a celor nucleare, și trecerii
la acțiuni efective de dezarmare, preîntîmpinării pericolului unui război
nuclear, asigurării unei păci trainice
în lume.
Secretarul general al Partidului Co
munist Român a subliniat, de aseme
nea, însemnătatea transformării Bal
canilor Intr-o zonă fără arme nuclea
re șl chimice, fără baze militare
străine, a creării unui climat de în
credere și largă colaborare între ță
rile din această zonă.
Secretarul general al C.C. al P.C.
din Grecia — interior a dat o înaltă
apreciere inițiativelor’ și demersuri
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit. luni, cu
tovarășul Leonidas Kyrkos, secreta
rul general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Grecia —
interior, care efectuează. în fruntea
unei delegații, o vizită în tara noasI tră. la invitația C.C. al P.C.R.
In numele său și al conducerii
Partidului Comunist din Grecia —
interior, tovarășul Leonidas Kyrkos
a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
și cordiale urări de progres și pros
peritate pentru poporul român.
Mulțumind.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat un
cald salut secretarului general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Grecia — interior, con
ducerii și membrilor partidului. îm
preună cu urări de succes în în
treaga activitate.
In cursul convorbirii, desfășurată
într-o atmosferă caldă, tovărășească,
a avut loc o informare reciprocă pri
vind preocupările actuale ale celor
două partide. Au fost relevate evo
luția pozitivă a relațiilor de colabo
rare dintre cele două partide și do
rința de a extinde în continuare a• ceste raporturi. îrr tnterOsirr înțele
gerii, al bunei vecinătăți în Balcani,

ale României, pe plan internațional,
pentru afirmarea unei politici noi, de
destindere, înțelegere și pace în Eu
ropa și în lume.
în legătură cu situația economică
existentă în lume, a fost subliniată
importanța soluționării globale a
problemelor subdezvoltării, a instau
rării unei noi ordini economice mon
diale.
In timpul întrevederii s-a eviden
țiat necesitatea întăririi conlucrării
dintre partidele comuniste și munci
torești, socialiste, social-democrate, a
tuturor forțelor democratice, progre
siste, care se pronunță pentru trans
formări democratice în societate,
pentru unirea maselor largi de oa
meni ai muncii în lupta pentru pro
gres social, pentru o lume mai bună
și mai dreaptă, pentru pace și cola
borare internațională. Totodată, a
fost relevată necesitatea respectării
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora independent linia politică, tac
tica și strategia, fără'nici un amestec
din afară.
La primire a participat tovarășul
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
A luat parte, de âsemenea, Dimi
tris AlexopoulOS, membru al C.C. al
P. C. din Grecia — interior.

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
La întreprinderea de utilaj
chimic din Ploiești

Ambasadorul R. F. Germania

Toate contractele onorate la termen

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Puternic mobilizat pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor
de plan, in perioada care a tre
cut de la începutul anului, .co
lectivul întreprinderii de 'utilaj
chimic din Ploiești și-a onorat
integral comenzile de utilaje
pentru export. în ultimul timp
au fost livrate partenerilor ex
terni importante cantități de
utilaje chimice, dintre care o
mare pondere o au vasele de
propan de medie capacitate,
schimbătoarele de căldură, răcitoarele, condensatoarele, rezer
voarele chimice. în fotografie :
echipa de muncitori condusă de
Vasile Ionașcu montează în sec
ția cazangerie grea un subansamblu component al unui
schimbător de căldură ce va fi
livrat în curînd Ia export. Organizînd temeinic fluxurile teh
nologice, acordînd o deosebită
atenție calității Instalațiilor
chimice de o deosebită comple
xitate tehnică, planul la export
a fost îndeplinit și chiar depășit
în perioada care a trecut de la
începutul anului, în condițiile
în care s-au obținut și economii
substanțiale de energie electrică,
metal și combustibili.
După cum ne-a informat Ma
rin Vasiliu, șeful serviciului
desfacere-export, o problemă se
impune a fi menționată, și
anume necesitatea ca întreprin
derile furnizoare de materii pri
me să-și achite neîntîrziat obli
gațiile contractuale. în felul acesta, sarcinile de plan vor
putea fi îndeplinite în bune
condiții și în berioada urmă
toare. (Eugen Dichiseanu).

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit luni. 23 martie, pe Helmut

Matthias, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten-

țiar al Republicii Federale Germa
nia în tara noastră. (Continuare in
pag. a V-a).

Ambasadorul Etiopiei Socialiste
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, pe Makonnen

Gezaw, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Etiopiei Socialiste In
România. (Continuare în pag. a
V-a).

Ambasadorul Danemarcei
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni, pe Mogens Edsberg,
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești, cu prilejul încheierii misiunii
sale in țara noastră.

In cadrul convorbirii care a avut
loc au fost relevate bunele raporturi
existente între România și Danemar
ca și dorința extinderii lor în con
tinuare, atît pe plan bilateral, cît și
pe arena internațională.

Ambasadorul danez a adresat
calde mulțumiri pentru sprijinul ce
i-a fost acordat de președintele
Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de
Stat și guvernul român în îndepli
nirea misiunii sale în România.

Vicepreședintele Consiliului economic româno-american
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni după-amiază, pe
Robert Robertson, vicepreședinte al
Consiliului economic româno-american, președinte al organizației
„Oamenii de afaceri americani pen
tru comerț internațional" (A.B.I.T.),
aflat în vizită în țara noastră. îm
preună cu un grup de oameni de
afaceri din S.U.A.
In cadrul întrevederii au fost exa
minate aspecte ale relațiilor românoamericane și îndeosebi ale colaboră
rii și cooperării economice și s-a

exprimat dorința dezvoltării și am
plificării lor în continuare. In timpul
convorbirii a fost subliniată necesi
tatea de a se acționa pentru înlătu
rarea oricăror restricții, care influ
ențează negativ dezvoltarea mal
accentuată a relațiilor dintre Româ
nia și S.U.A., pentru respectarea
neabătută în raporturile bilaterale a
principiilor independenței șl suvera
nității naționale, neamestecului in
treburile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc.
In acest cadru s-a reliefat rolul

important ce revine Consiliului eco
nomic româno-american în amplifi
carea și aprofundarea legăturilor
economice bilaterale, în extinderea
ariei de cooperare, în intensificarea
și diversificarea schimburilor comer
ciale.
La primire au participat Dimitrie
Ancuța, viceprim-mînistru al guver
nului, Ilie Văduva, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice
internaționale.
A fost prezent Roger Kirk,
ambasadorul S.U.A. la București.

înaltă apreciere, deplină aprobare
strălucitelor rezultate ale vizitelor
întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
in țări din Asia
*

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE
PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICAîndeplinit ritmic, integral, la toate sortimentele!
Pînă la Încheierea primului trimestru al anului au mai rămas doar
7 zile. O perioadă scurtă de timp, in care toate colectivele de oameni
ai muncii din întreaga țară, sub conducerea organizațiilor de partid,
trebuie să acționeze cu toată hotărirea pentru recuperarea restanțelor
acolo unde acestea există și pentru realizarea integrală a sarcinilor
de plan. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv,
acum, in aceste zile, o atenție deosebită trebuie să se acorde în fie
care întreprindere, centrală industrială și minister realizării integrale
a planului la producția fizică, la fiecare sortiment în parte.
Ținînd seama de această cerință, în sondajul de azi al „Scinteii"
ne vom referi la modul în care se acționează în aceste zile pentru în
deplinirea planului la producția fizică în cîteva mari unități economice.

Graficele de lucru sînt depășite
Zile de muncă intensă la între
prinderea de vagoane din DrobetaTurnu Severin. în secțiile de produc
ție, la fiecare loc de muncă se fac
eforturi susținute pentru realizarea
în cit mal bune condiții a sarcinilor
de plan pe primul trimestru al anu
lui. Pe întregul flux de fabricație,
controlul tehnic: de calitate se exer
cită cu maximă exigență. Toți oa
menii muncii din unitate sînt pu
ternic mobilizați pentru recuperarea
restanțelor înregistrate în luna ia
nuarie.
— La începutul anului nu am pri
mit ritmic și în cantitățile prevă
zute osiiile' șl boghiurile de la între
prinderea de profil din Balș, preci
zează maistrul Jeane Megan, șeful
secției a doua. Trebuie să recunoaș
tem însă că în luna ianuarie am
avut și unele probleme cu disciplina,
un mare număr de oameni lipsind
nemotivat de la lucru și, din această
cauză, planul nu a putut fi îndepli
nit integral. în prezent, aproviziona
rea tehnico-materială se desfășoară
normal, disciplina în muncă s-a îm
bunătățit și obținem un însemnat
spor de producție. Ultimele 10 zile
din luna martie le-am declarat zile•reeord în producție. Organizîndu-ne
tot mai bine activitatea, acum reu
șim să fabricăm zilnic cu două va-

goane-marfă mal mult față de gra
ficul stabilit.
în ce se concretizează inițiativele,
faptele de muncă, puternica anga
jare muncitorească ? în cea de-a
doua lună a anului, planul Ia pro
ducția fizică a fost depășit cu peste
1,5 milioane lei. In apropierea unul
lot de vagoane care a ieșit de pe li
nia de fabricație și urmează să fie
expediat beneficiarului intern 11 lntîlnim pe directorul întreprinderii,
inginerul Vasile Bacalu.
— Cu ce am realizat pînă astăzi,
23 martie — ne spune interlocutorul
— prevederile de plan la producția
fizică pe luna martie vor fi îndepli
nite și chiar depășite cu 9 la sută.
Planul va fi depășit și la export cu
circa 4 la sută. Acționăm în așa fel
îneît nu numai să menținem acest
ritm, ci chiar să îl și mărim, prin
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii pe fiecare schimb și la
fiecare loc de muncă, pe fiecare fază
de fabricație.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din această puternică unitate econo
mică sînt puternic mobilizați, caută
noi și tot mai eficiente soluții pen
tru ca prevederile de plan la pro
ducția fizică pe acest trimestru și pe
întregul an să fie realizate integral,
in condiții de calitate superioară.

Ritmicitatea livrărilor depinde
și de furnizorii de materiale
La prima vedere, situația pare de-a
dreptul paradoxală. întreprinderea
de mașini electrice din Capitală a
realizat suplimentar în lunile ia
nuarie și februarie circa 600 de mo
toare electrice. Era de așteptat deci
ca în luna martie realizările să fie
cel puțin la nivelul planului. Or.
lucrurile nu stau deloc așa.
—- Nu știm încă exact cum vom în
cheia planul la producția fizică pe
luna martie — ne spune tovarășa
Olga Niculescu, șefa serviciului plan
dîn întreprindere. Este cert însă că
vom .avea unele restanțe. Cauza constă în faptul că unii dintre princi
palii noștri furnizori de semifabricate
și materii prime nu și-au onorat la
timp contractele Încheiate. Concret,
ne confruntăm cu mari dificultăți
deoarece Combinatul siderurgic Ga
lați, de pildă, ne-a livrat pînă în
prezent numai 200 tone de tablă din
cantitatea de 315 tone contractată.
Este adevărat, trimestrul încă nu s-a
Încheiat. Să presupunem că vom
primi tabla In următoarele două-trei
zile. Dar, practic, nu vom mai avea
posibilitatea să finalizăm toate mo
toarele electrice planificate. Greutăți
lntîmpinăm și din partea altor furni
zori. Este cazul semifabricatelor tur
nate , pe care le primim de la între
prinderea de fier Vlăhița și care nu

Întotdeauna sînt de bună calitate.
Dificultăți apar și în aprovizionarea
cu tablă silicioasă, carbid și alte pro
duse.
Un lucru este limpede. Colectivul
Întreprinderii bucureștene depune
eforturi stăruitoare pentru realizarea
la toate sortimentele a planului la
producția fizică. Mai mult, trebuie
subliniat faptul că motoarele elec
trice. grupurile și convertizoarele de
sudură realizate aici sînt destinate
unor programe prioritare ale econo
miei naționale. Așadar, apare limpe
de că orice intîrziere în executarea
acestor mașini electrice pricinuiește
„in lanț" o serie de greutăți altor
sectoare ale economiei. Acest lucru
trebuie să-l aibă permanent In ve
dere și furnizorii de materiale restanțieri.
Tinind cont de aceste dificultăți eu
care se confruntă colectivul de aici,
ne-am propus să urmărim pe viu. la
fața locului. In secția a IlI-a de pro
ducție, cum este organizată și se
desfășoară activitatea productivă.
Demn de relevat este faptul
că specialiștii și' muncitorii de
aici sint preocupați de găsirea
și aplicarea în producție a unor
tehnologii noi, de înaltă productivi
tate, menite să contribuie, totodată,
și Ia economisirea unor materiale.
Astfel, după cum ne spunea șeful

secției, inginerul Vasile Stăneci, o
atenție prioritară se acordă econo
misirii cuprului și tablei silicioase.
Ca urmare, prin aplicarea unor teh
nologii noi de realizare a conexiuni
lor Ia plăcile de bornă se diminuează
consumul de cupru cu circa 500—1 000
de grame pe fiecare mașină electri
că. Alte tehnologii noi, cu efecte
concrete în economisirea materiilor
prime și materialelor, au aplicat în
producție și bobinatorii Gheorghe si
Nicolae Dana, maiștrii Radu Alexan
dru și Nicolae Preda.
— Și totuși, cu toate eforturile
noastre, nu putem să realizăm ritmic
și integral planul la producția fizică

registrind din această pricină însem
nate pierderi.’Dar cu toate aceste
depășiri ale cheltuielilor cu furajele,
complexul a livrat o cantitate de

pe această lună — ne spune to
varășul Gheorghe Nica, secretarul
La intrarea într-una din secțiile
comitetului de partid din întreprin
cu o mare pondere în producția de
dere. Aș vrea să se înțeleagă bine un
export a întreprinderii „Eleetromulucru. Nerealizările noastre nu se
reș“ din Tîrgu Mureș reține atenția
datorează în totalitate colaboratori — următoarea chemare-apei : „Expor
tul — realizat la cotele exigențelor
lor. Mai avem și noi destule lipsuri.
anului 1987“. Am făcut această sub
Dar în același timp trebuie spus că
liniere pentru a ilustra preocuparea
dacă am primi ritmic și la terme
colectivului acestei mari unități pen
nele planificate semifabricatele tur
tru realizarea exemplară a produc
nate, profilele de cupru, tabla siliției pentru export. între atîtea alte
cioasă și tabla subțire am putea
argumente posibile reținem. întii
de toate, precizarea inginerului loan
executa în fiecare lună cu cel pu
Toader. secretarul comitetului de
țin 300—400 motoare electrice mai
partid
pe .întreprindere, care ne-a
mult decît am realizat în medie în
spus : „Pentru îndeplinirea în cit
perioada care a trecut de la începu
mai bune condiții a planului la ex
tul anului.
port și pătrunderea pe noi piețe ex
terne. în unitatea noastră lucrează
efectiv în acest scop aproape 300 de
specialiști în atelierele de cerceta
re si proiectare, iar . 800 de lucrători
— în atelierele de SDV-uri și de
utilaje, care realizează pregătirea de
fabricație a produselor noi“.
Acest efort permanent de autodeprinderea „23 Augusț" nu și-a ono
pășire, de înnoire și modernizare a
rat obligațiile pe care le are și nu
producției l-am. regăsit în numeroa
ne-a asigurat semifabricatele nece
se secții de fabricație. Ca urmare a
sare. Din această cauză preliminăm
acțiunilor întreprinse. în prezent acă nu vom putea îndeplini integral
proape 80 Ia sută din produsele ie
planul la acest produs pe primul tri
șite pe poarta uzinei s-au impus pe
mestru al anului. Unele restanțe se
piața externă, între ele numărînînregistrează și la piesele turnate și
du-se conductorii electrici (20 tipuri
forjate. Cauzele sint multiple.
în aproape 100 tipodimensiuni), ca
— In aceste condiții, cum s-a putut
blajele electrice, produsele electrorealiza pînă acum planul la celelalte
casnice. conductorii de legătură pen
sortimente ?
tru aparate electrocasnice. cordoane
— Răspunsul este unul singur —
le spiralate și drepte pentru apara
intervine ing. Ștefan Moldovan, șe
tele telefonice, o serie de produse
ful serviciului producție. Pe capaci
electronice și multe altele.
tățile respective . am realizat alte
— Gama mare de produse ofe
produse nenominalizate, dar care
rite la export, calitatea înaltă a asînt solicitate de economia națională.
cestora. precum și prospectarea aCu toate greutățile întîmpinate în
tentă a pieței — aprecia Rodica Poeaprovizionarea cu unele materiale,
naru. șef compartiment export — au
în secțiile și atelierele întreprinderii
făcut ca unitatea noastră să cîștige
se lucrează intens, se acționează ope
și în acest an teren pe o serie de
rativ pentru soluționarea tuturor pro
piețe deosebit de exigente, ca cele
blemelor de care depinde îndepli
din U.R.S.S.. R.F. Germania. Elveția,
nirea în condiții cît mai bune a pla
Olanda. Polonia. R.D. Germană. Un
nului la producția fizică.
garia ș.a. Urmarea logică : nu nu
mai că avem contracte pentru în
tregul
an 1987. ci și comenzi supli
Grupaj realizat de
mentare. pe care le vom onora cu
VIrqil TATARU
maximă promptitudine, așa cum am
Gheorqhe IONITA
făcut și anul trecut.
Intensa mobilizate a colectivului,
Nicolae MOCANU

atenția acordată onorării tuturor co
menzilor primite sînt dovedite și de
faptul că în perioada care a trecut
din acest an s-au livrat suplimen
tar partenerilor externi produse în
valoare de 2,5 milioane Iei. Mal
mult: pregătirile făcute, in timp util,
sub toate aspectele, au creat condi
ții certe ca primul trimestru al anului să se încheie cu o depășire
și mai substanțială la acest indica
tor. Pentru a argumenta, să ne o-

La întreprinderea
„Electromureș”
prim asupra cîtorva fapte care dau
dimensiunea efortului făcut pentru
îndeplinirea și depășirea planului la
export.
— întreaga activitate, ne spune ing.
Alexandru Spitzer, șeful secției ca
blaje auto, este astfel organizată in
cit. practic. în ultima decadă a lu
nii martie să lucrăm în contul tri
mestrului II al anului. Cum ? Prin
organizarea superioară a producției
Ia export și introducerea practicii
(devenită la noi un mod de lucru)
de a executa mostrele unor produ
se chiar în timpul tratativelor, așa
fel îneît să se elimine o serie de
verigi intermediare în încheierea
contractelor cu partenerii de peste
hotare.
Acest mod de lucru este înlesnit
de faptul că secția cablaje auto a
executat prin autodotare o serie de
scule și dispozitive de mare tehni
citate si productivitate, astfel îneît
asimilarea unui nou produs nu du

Cînd beneficiarii își fac singuri
greutăți...
întreprinderea
„Hidromecanica"
din Brașov realizează o gamă largă
de produse absolut neoesare pentru
economia națională : transmisii hi
draulice și hidromecanice, turbosuflante, convertizoare hidraulice de
cuplu ș.a. Cu atît mai mult se cu
vin remarcate eforturile pe care oa
menii muncii de aici le fac pentru
îndeplinirea în cît mai bune condiții
a planului la producția fizică.
— în general, rezultatele obținute
sînt bune, ne spune ing. Victor Bocioagă, șeful serviciului plan. Avem
totuși restanțe la două din produsele
noastre de bază și, din păcate, res
tanțele nu vor putea fi recuperate
pînă la încheierea primului trimestru.
— De ce ?
— în cazul convertizoarelor hi
draulice de cuplu, sarcinile de plan
sînt mai mari decît comenzile pe
care le-am primit. Or, nu putem rea
liza produse care nu au desfacere
asigurată. In cazul celui de-al doilea
sortiment, șl anume transmisia hi
draulică pentru locomotivele diesel,
cheia problemei se găsește la între
prinderea „23, August" din Capitală,
care este atît beneficiarul produselor
finite, cît și furnizorul semifabrica
telor turnate din fontă. Or, între

Deși normele s-au redus perma
nent, consumul de metal s-a situat
cu regularitate, în ultimii ani, ,sub
nivelul planificat pe ansamblul între
prinderii „înfrățirea" Oradea. Anul
trecut, bunăoară, în contul total al
economiilor s-au Înscris 64 tone
metal, iar în cazul laminatelor finite
pline — 67,3 tone.
Principala cale de reducere a con
sumurilor specifice s-a dovedit a fi
înnoirea producției. De altminteri,
economiile de metal înregistrate sînt
în bună măsură efectul depășirii
sarcinii de înnoire a producției cu
6,2 la sută.
Simpla lectură a acestor date
bilanțiere (cărora li se adaugă eco
nomiile obținute de la începutul anu
lui în curs) este de natură să con
tureze spiritul de răspundere cu care
se acționează aici pentru valorifica
rea superioară a resurselor materiale.
Dar o „radiografie" a consumurilor
arată că există încă suficiente rezer
ve nevalorificate. Astfel, prin depăși
rea nivelurilor planificate la 52
norme de consum, s-au irosit anul
trecut 254 tone profile și alte mate
riale feroase, la care se adaugă 6,5
tone bronz, alamă și alte neferoase,
cele mai mari depășiri localizîndu-se
la 14 produse — cu precădere din
familiile mașinilor de găurit și
frezat -ș— la care în ultimii cinci ani
nu s-au adus îmbunătățiri construc
tive.
•
Introducerea unor tehnologii mo
derne, eficiente și perfecționarea
celor existente se înscriu ca factori
hotărîtori ai valorificării mai bune
a metalului. Reține atenția, de pildă,
aplicarea nitrurării ionice, care se

La întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală se probează un nou lot de produse care urmează să fie livrate
beneficiarilor
Foto : E. Dichiseanu

socotim că mai demult trebuiau să atragă atenția organelor de spe
cialitate, să ti determinat o aprofundată analiză pe toate planurile, care
să permită punerea în evidență a unor anomalii cu urmări foarte păgubitoare și, evident, a măsurilor ce trebuie adoptate și aplicate. Unele
fapte pe care> le vom prezenta — să spunem o schiță de analiză la
întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea industrială a por
cilor (I.S.C.I.P.) Giurgiu - constituie, de fapt, o sugestie pentru organele
amintite de a trece la o analiză aprofundată și corectă a tuturor pro
blemelor care au apărut și de a propune organelor in drept măsurile necesare pentru redresarea rapidă Ji temeinică a situației.

ducerea orzului în furajare, cînd asi
gurarea unor rații furajere echili
brate a făcut ca sporul zilnic de creș
tere în greutate să crească la 336

pundem la această întrebare, ce Invi
tă organele de resort la o analiză
multilaterală. Ceea ce se poate spune
însă cu certitudine este adevărul

ducere a furajelor. Pentru că, dacă
din punct de vedere cantitativ totuși
complexului 1 s-a asigurat anul tre
cut aproape întreg necesarul de nu
trețuri, sub aspectul conținutului in
proteină deficitul a fost deosebit de
mare, de aproape 40 la sută. Or. este
bine cunoscut faptul că în cazul sis
temului industrial de creștere și în
grășare a porcilor există o relație
strict determinată între cantitatea de
proteină administrată animalelor si
cantitatea de carne obținută, la fie
care tonă de proteină obțin!ndu-se
cite o tonă de carne. Cum s-ar pu
tea realiza această corelație ? în con
dițiile în care nu se întrevede posi
bilitatea măririi actualei suprafețe
cultivate cu lucernă, una din căile de
sporire a proteinei o reprezintă creș
terea ponderii soiei în structura cul
turilor județului (lucru care am în
țeles că se va și realiza). A doua cale
ar putea să o reprezinte profilarea
unor unități pe hibrizi de porumb cu
un conținut mai mare de proteină,
lucru mai puțin probabil de realizat
în timp scurt. Calea cea mai sigură
și cu sorți de izbîndă este aceea a
punerii în funcțiune a stației de
protamin construite aici și care ar
putea îmbogăți actualele rețete zil
nice de furajare cu un adaos de pro
teină de cel puțin 90 grame, ceea ce
ar echivala cu un spor anual de 4 000
tone de carne, spor de producție care
ar apropia mult complexul de para
metrii stabiliți prin studiu] tehnicoeconomic ce a stat la baza realizării
investiției. Cum spuneam, stația este
gata, dar ea nu poate fi pusă în func
țiune pentru că unității nu i-au fost
aprobate nici în acest an fondurile
de investiții necesare pentru a se
putea racorda la Centrala de produ
cere a. energiei termice Giurgiu, de
la care ar urma să folosească sur
plusul de abur tehnologic. Din punc
tul de vedere al aprovizionării cu
abur tehnologic, există perfectate
toate acordurile cu C.E.T.-ul din
Giurgiu, care s-a și angajat să-și ex
tindă rețeaua de conducte chiar pină
Ia poarta complexului de porci. Dar
se pare că factorii cu putere de deci
zie din cadrul Departamentului Agri
culturii de Stat nu sint încă' destul
de convinși asupra utilității imediate
a acestei investiții, de vreme ce acor
dă prioritate altora. Nu este căderea
noastră să ne exprimăm acum păre
rea asupra acestor priorități, ceea ce
credem însă că ar trebui să facă fac
torii respectivi este de a întreprinde
o analiză economică temeinică,
multilaterală, urmărindu-se pas cu
pas sporirea sigură a eficienței.

condițiile pentru a obține rezultate
dacă nu la parametrii proiectați, cel
puțin la nivelul unităților de profil
cu condiții asemănătoare. Pentru că,
luind la’ intimplare și comparînd re
zultatele obținute anul trecut de
complexul din Giurgiu și cel de la
Tomești-Iași, de exemplu, rezultă că
unitatea din Giurgiu, de la un efectiv
total de 210 000 capete, a livrat o
cantitate de carne cu aproape 2 000
tone mai mică decît unitatea din To
mești, unde efectivul de porci a fost
cu aproape 70 000 capete mai mic.
Ca să nu mai spunem că veniturile
totale realizate de complexul din
Tomești au fost de aproape două
ori mai mari decît cele obținute la

întrebări simple,

răspunsuri-deocamdată-pe ocolite
Cîteva date ce pot constitui începutul unei analize serioase privind ineficiența
activității la complexul de creștere și îngrășare a porcinelor Giurgiu
carne mult mal mică decît era
planificat. Au fost gospodărite neco
respunzător furajele 7 Au fost în
tocmite nerațional rețetele de fu
raje ? Este posibil și asta, Dar
oricîte neajunsuri ar fi existat
în această privință, situația amin
tită nu poate fi explicată numai
prin aceasta și, cum se va vedea, nu
se explică în primul rînd prin ea.
Să incepem cu prima lună a anu
lui 1986. în luna ianuarie deci, cînd
porcilor din halele de ingrășare li
s-a asigurat, în medie, pe zi doar
ceva mai mult de 50 la sută din
strictul necesar de furaje concentrate,
iar conținutul tn proteină al rețe
telor reprezenta doar circa 30 la
sută din cantitatea stabilită, ani
malelor asigurindu-ll-se practic ra
ția de întreținere, acestea nu au
putut asimila nimic, sporul de creș
tere în greutate fiind zero. în fe
bruarie, cînd rația zilnică a cres
cut cu cîteva
grame, s-a înre
gistrat o oarecare creștere în greu
tate, dar aceasta s-a realizat cu pre
țul unui consum specific anormal de
mare, de 10.7 kg furaje pentru fiecare kilogram spor de creștere în
greutate. Situația s-a îmbunătățit
abia în luna august, o dată cu intro-

grame, iar consumul specific să sca
dă la 5,5 kg furaje pentru obținerea
unui kilogram de carne.
O concluzie cit mai apropiată de
adevăr trebuie să pornească de la
o analiză economică cu adevărat ști
ințifică și să dea răspuns la urmă
toarea întrebare : dacă într-adevăr
au existat nereguli în asigurarea-ali
mentației porcilor, cum se explică
atunci faptul că anul trecut, deși
complexul a consumat o cantitate
totală de furaje ce reprezintă 92 la
sută din necesarul științific determi
nat, planul producției de carne a
fost realizat doar în proporție de 67
la sută, marea majoritate a porcilor
fiind livrați la o greutate medie de
80 kg, adică cu mult sub limita ad
misă ? Să fi făcut oare o risipă atit
de mare și în a doua jumătate a
anului ? Din datele contabile exis
tente aici nu rezultă acest lucru. Verificînd la întîmplare consumul de
furaje pe lunile septembrie și noiem
brie, rezultă că porcilor la îngrășat
li s-au administrat zilnic cîte 2,1 kg.
adică exact atît cît reprezintă nece
sarul. De unde atunci acest consum
exagerat de furaje raportat la can
titatea totală de carne obținută aici ?
Evident, nu ne propunem să răs-

slmplu că nu se poate Invoca din
nou, după un an agricol în care și
în județul Giurgiu s-a obținut o recoltă-record de porumb, ca princi
pală
cauză a rezultatelor nesa
tisfăcătoare din prima lună a
acestui an tot neasigurarea cantita
tivă și calitativă a furajelor. în pri
mele 21 de zile ale lunii ianuarie
din acest an, de exemplu, comple
xului i-au fost livrate doar 5 133 tone
furaje concentrate față de un nece
sar de 6 573 tone. Și aceasta în con
dițiile în care pătulele aflate în in
cinta fabricii de nutrețuri combi
nate erau pline cu știuleți de po
rumb, porumb însă care, cel puțin
scriptic, se pare că nu-i aparținea !
Dacă nu-i aparținea, de ce a mai fost
depozitat oare acolo ?
Sint întrebări cărora trebuie să li
se găsească nu atît un răspuns, cit
o rezolvare judicioasă Iar cei ce tre
buie să facă acest lucru cit mai re
pede posibil sint factorii răspunză
tori de la nivelul județului, celelalte
organe direct implicate. Complexul
din Giurgiu este o unitate de primă
mărime și importantă în aprovizio
narea Capitalei cu carne și preparate
din carne. Atit organizatoric, cit și
tehnologic, lui îi sînt asigurate toate

rează mai mult de 48 de ore. în
tre aceste realizări notăm lerele
speciale pentru verificat dimensiu
nile conecticii metalice auto, calibre
le speciale pentru măsurarea dimen
siunilor tuburilor de protecție PVC
ș.a. Totodată, muncitorii s-au spe
cializat pe tipuri de operații, iar
autocontrolul s-a instituit pe
* între
gul flux tehnologic. Un alt amă
nunt : în scopul realizării producției
de export cu consumuri reduse de
energie s-au introdus noi tipuri de
mașini de sertizat elemente conectice metalice electromecanice (30 la
riumăr), a căror funcționare, prin
folosirea aerului comprimat, nu mai
depinde de folosirea unui compre
sor autonom, consumul de energie
redueîndu-se In felul acesta la ju
mătate.
— Măsurile luate — aprecia Vaier
Pol. de la biroul export — ne dau
garanția că și în perioada următoa
re. planul Ia export nu numai că
va fi' realizat, ci și substanțial de
pășit. Am în vedere în acest sena
faptul că unitatea noastră va pre
zenta la apropiatul Tîrg de primă
vară de la Leipzig noi tipuri de
cablaje si cordoane de legătură, aparate electrocasnice și. în premie
ră. chiar produse electronice, ceea
ce în mod cert ne va asigura noi
comenzi.
Prin felul în care muncește, co
lectivul întreprinderii dovedește că
este hotărît să obțină rezultate tot
mai bune în producție și. în pri
mul rînd. în activitatea de export.
Iar faptele susțin cu prisosință
această hotărîre.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii
*

Avantajele reproiectării produselor
și modernizării tehnologiilor

t

In sistemul de organizare a zootehniei noastre, in ceea ce privește
îngrășarea animalelor există surse diverse, de la gospodăria personală
a locuitorilor de la sate și pină la marile complexe bazate pe cele mai
moderne tehnologii industriale. In acest sistem, marilor complexe le
revine un rol de primă însemnătate, ținind seama de ponderea mare pe
care o au acestea cu deosebire in sectorul de creștere a porcilor, dar
mai ales de avantajele pe care le prezintă pentru organizarea științi
fică, rațională, cu consumuri mici de furaje, cu randamente înalte și
eficiență sporită. Există in agricultură complexe, ferme zootehnice care
probează din plin superioritatea unui asemenea sistem de organizare,
eficiența lor ca atare. Dar există în alte complexe stări de lucruri care

întrebăm Ia I.S.C.I.P. Giurgiu ce
concluzii au rezultat din controalele,
din analizele făcute în ultimul timp
— și cind spunem în ultimul timp
ne referim la ultimii 2—3 ani de
zile — cu privire la problemele ce
trebuie soluționate, sensul în care
trebuie soluționate pentru ca activi
tatea acestui complex să se desfă
șoare la parametrii stabiliți, să reali
zeze producția de carne planificată
și consumurile specifice de furaje
prevăzute. Și în locul unui răspuns
Ia obiect ni se spune că da, au fost
și sint în continuare controale, ana
lize. studii, chiar unele măsuri., ,Dar
problemele de fond, de muncă, de
producție — repetăm noi întrebarea
— au fost analizate de organe de
specialitate din afara complexului ?“
Și înțelegem limpede că nu, deși ar
fi fost și sint multe asemenea pro
bleme ce trebuie analizate.
Să pornim de la următoarea si
tuație. în 1986, din efectivul total
rulat de 530 000 capete, au putut fi
livrați ca porci grași 167 000 capete,
dar și din aceștia mulțl nu au putut
atinge greutatea normală de lngrășare. Pentru a demonstra că este
foarte puțin, vom arăta doar că la
1 ianuarie 1986 în complex se aflau
peste 170 000 de porci la îngrășat,
grăsuni și purcei care au ajuns să
fie întăreați, la care se adaugă 51 000
purcei obținuți în perioada 1 ianua
rie-—31 martie 1986, adică purcei care
în mod normal, puteau să atingă,
pînă la sftrșitul anului, greutatea de
livrare. Raportindu-ne deci la această structură de vîrstă și la spo
rul de creștere în greutate plani
ficat. rezultă că numărul total al
porcilor grași ce trebuiau livrați în
1986 este de 221 000. adică cu 54 000
capete mal mult decît s-a livrat
efectiv.
Care sînt cauzele unei asemenea
slabe evoluții a efectivelor și pro
ducțiilor animaliere într-uh complex
ale cărui tehnologii ar trebui să se
caracterizeze în primul rind prin
productivitate înaltă ? în locul unui
răspuns, directorul întreprinderii, to
varășul Alexandru Epîngeac. ne-a
supus atenției următoarea situație :
în anul 1986. complexul a depășit
mult cheltuielile pentru furaje, în-

Maximă promptitudine în onorarea
tuturor comenzilor pentru export

Giurgiu și aceasta în condițiile In
care unitatea din Tomești este de
proporții mult mal mici decît cea din
Giurgiu. Să dispună zona Iașiului de
condiții mai bune pentru creșterea
porcilor decît Giurgiu 1 Ne îndoim
de acest lucru, gîndindu-ne nu nu
mai la marele bazin cerealier pe care
ÎI reprezintă județul Giurgiu in com
parație cu Iașiul, ci și la ceea ce s-a
realizat cu mai multi ani în urmă
tocmai aici la complexul din Giurgiu,
cînd de la același efectiv de porci s-a
livrat o cantitate totală cu aproape
5 000 tone în plus.
De la aceste comparații și realități
ar trebui pornită o analiză care să
aibă drept scop revitalizarea activi
tății de aici, activitate acum critica
bilă din toate punctele de vedere.
Eforturile ce se cer Întreprinse pen
tru îmbunătățirea rezultatelor de aici
sint mari, dar problemele nu sînt
atît de dificil de soluționat pe cît
s-ar părea dacă ne raportăm la actua
la stare de ineficientă. Problema-problemelor rămîne, desigur, asigurarea
cantitativă și calitativă a furajelor.
Mai exact spus, instituirea unui sis
tem ordonat de aprovizionare ritmi
că a complexului, în cadrul căruia
se cere regîndit însuși modul de pro-

Florea CEAUȘESCU
Iosif POP

a

soldează cu însemnate economii d«
laminate și oțel aliat. Rezervele sînt
însă și aici departe de a fi epuizate.
Astfel, există încă repere executate
prin forjare liberă, la care greutatea
brută este în unele situații aproape
dublă față de greutatea netă, repere
care se pot realiza cu consumuri
mult diminuate prin matrițare. Tot
odată. intîrzierea In extinderea burghierii tubulare la piesele tip bucșe
menține consumuri ridicate la lami
natele finite.
Sînt neajunsuri pentru a căror în
lăturare a fost adoptat un cuprinză
tor program de măsuri vizînd dina
mizarea reproiectării și modernizării
in acest an a tuturor produselor Ia
care s-au înregistrat depășiri ale
consumurilor, ca și a tehnologiilor
mari consumatoare de metal, energie
și manoperă — îndeosebi in sectoa
rele calde — prin racordarea fermă
ia aceste cerințe a activității de
proiectare, printr-o mai bună colabo
rare cu filiala I.C.S.I.T. „Titan".
Din investigațiile făcute rezultă
însă că și întreprinderea orădeană
întîmpină greutăți ca urmare a apro
vizionării cu alte materiale decît cele
prevăzute în documentația 'tehnică.
S-a constatat din practică faptul că
scoaterea din producția unităților
siderurgice a unor sortotipodimensiuni de laminate n-a condus la scă
derea consumului de metal, ci, dim
potrivă, la creșterea lui. De aceea, se
impune ca acțiunea de tipizare să se
desfășoare în strinsă corelare cu
cerințele obiective ale unităților pre
lucrătoare.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii
*

IALOMIȚA: Producție fizica

suplimentară
Acționînd cu consecvență In
spiritul îndemnurilor și exigen
țelor formulate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, colectivele mun
citorești din , 42 de unități econo
mice din județul Ialomița au reușit
să recupereze restanțele înregistra
te la începutul lunii ianuarie șl să
realizeze o importantă cantitate de
producție fizică suplimentară. Față
de aceeași perioadă a anului trecut,
producția-marfă industrială a cres
cut cu aproape 6 procente, iar pro
ductivitatea muncii a sporit cu
1 730 lei pe lucrător. Aceste reali
zări sînt rezultatul unei riguroase
organizări a întregii activități pro
ductive, folosirii cu eficiență și
spirit gospodăresc a materiilor
prime, materialelor și energiei elec
trice. Au fost livrate peste pian
economiei naționale produse elec
trotehnice, materiale de construc
ții, fire de bumbac, confecții tex
tile și altele. Prin depășirile de
plan înregistrate de la începutul
anului și pînă in prezent se eviden
țiază muncitorii și specialiștii de la
întreprinderea de ferite din Urziceni, întreprinderea de ulei și Fi
latura de bumbac din municipiul
Slobozia. (Mihai Vișoiu).

HARGHITA :

Realizări ale minerilor
Organizarea mai bună a produc
ției și a muncii, folosirea Ia întrea
ga capacitate a mașinilor și utila
jelor din dotare, creșterea produc
tivității muncii și întărirea ordinii
și disciplinei la fiecare sector, în
rîndul fiecărei formații de lucru
sînt tot atîtea direcții în care se
acționează cu fermitate la între
prinderea minieră Bălan, din jude
țul Harghita. Drept urmare, colec
tivul de muncă de aici raportează
îndeplinirea principalilor indicatori,
pe această perioadă, în proporție
de 100,5 la sută Ia minereu extras,
103,6 la sută la cupru în concen
trat și 100,9 la sută la pirită. După
cum ne spunea tovarășul Vasile
Nădejde, secretarul comitetului de
partid pe întreprindere, aceste re
zultate vor fi mai mari în perioada
următoare, datorită unor noi și
eficiente măsuri privind continua
rea în ritm susținut a introducerii
mecanizării în subteran, policalifi
carea muncitorilor și asigurarea
unei ferme discipline a producției
și a muncii. (Nicolae Șandru).
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ÎNALTĂ APRECIERE, DEPLINĂ APROBARE STRĂLUCITELOR REZULTATE
ALE VIZITELOR ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CD TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN ȚĂRI DIN ASIA
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Sîntem Încredințați, mult iubite si
stimate tovarășe secretar general, că
prin rezultatele sale deosebit de
rodnice, consemnate in comunicatele
date publicității, prin înțelegerile la
care s-a ajuns și documentele înche
iate, prin ideile de profundă semni
ficație pe care le-a evidențiat, vizita
pe care ați efectuat-o. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în țări
din Asia, se înscrie ca o con
tribuție de însemnătate majoră
la
extinderea și
aprofundarea
conlucrării prietenești, pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific, cul
tural dintre România și statele res
pective, relevîndu-se, totodată, ca
un eveniment marcant al activității
internaționale în ansamblu — sub
liniază în telegrama sa COMITETUL
JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.
Păstrînd în inimi și în gînd, în
simțirea noastră patriotic-revoluționară imaginile din timpul vizitei,
retrăim momente de aleasă emoție,
amintindu-ne că pretutindeni gazde
le au ținut, în mod deosebit, să dea
o înaltă apreciere activității dum
neavoastră, pusă în slujba păcii și
înțelegerii internaționale, a în
făptuirii dezarmării și făuririi
unei lumi mai bune și mai drepte
pe planeta noastră. Toți oamenii
muncii din mindrul și străvechiul
plai botoșenean, asemenea întregii
națiuni române socialiste, își expri
mă cu toată căldura deplina adeziu
ne la politica internă și externă a
partidului nostru, asigurîndu-vă,
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, de hotârirea lor
nestrămutată de a acționa, cu toată
hotărîrea și energia pentru înfăp
tuirea întocmai a mărețelor obiecti
ve ale Congresului al XIII-lea al
partidului.

în consens cu întreaga națiune,
dăm o înaltă apreciere și ne expri
măm deplina adeziune față de con
vorbirile avute, înțelegerile conve
nite și acordurile încheiate, care dau
un nou impuls extinderii relațiilor
prietenești și consolidării cooperării
dintre România și țările vizitate, co
laborării in rezolvarea marilor pro
bleme ale contemporaneității — se
arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. Sîn
tem
mîndri că dumneavoastră,
mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați afirmat cu
putere, și de această dată, dorința
fermă a poporului român de a se
trece de la vorbe la fapte în proble
ma dezarmării, de a se ajunge la un
acord pentru eliminarea neîntirziată
a rachetelor cu rază medie de acțiu
ne din Europa, ca un prim pas spre
eliberarea continentului de orice
arme nucleare și trecerea la lichida
rea totală a arsenalelor nucleare
din lume, pentru renunțarea la mi
litarizarea Cosmosului și oprirea ex
periențelor cu arme nucleare, care
reprezintă grave pericole pentru în
treaga omenire.
Exprimînd, încă o dată, cea mal
înaltă apreciere față de înțelegerile
convenite și acordurile semnate, vă
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom
intensifica eforturile pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin, pentru
întîmpinarea cu noi și însemnate
realizări a Conferinței Naționale a
partidului.

împreună cu întregul nostru popor,
comuniștii din CONSILIUL CULȚURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE
au urmărit cu sentimente de legitimă
mîndrie patriotică noul itinerar de
pace, prietenie și cooperare pe care
dumneavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați în
treprins, împreună cu mult stimata
tovarășă Elena Ceaușescu, în țări din
Asia — itinerar care se va înscrie
ca un moment de referință în cro
nica relațiilor de prietenie dintre
poporul nostru și popoarele țărilor
respective. Primirea deosebit de
entuziastă și călduroasă ce v-a fost
rezervată pe întreg parcursul vizitei,
largul ecou internațional al acestui
eveniment au constituit o mărturie
elocventă a prestigiului de care vă
bucurați pe toate meridianele globu
lui, a clarviziunii cu care reprezentați aspirațiile națiunii române de
pace și colaborare în lume. în ace
lași timp, ne-a produs o deosebită
mîndrie patriotică înalta apreciere
acordată tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu pentru me
ritele sale de om politic și de ști
ință, savant de renume mondial.
Permiteți-ne, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ca, în numele
activiștilor din domeniul culturii, să
folosim acest prilej pentru a vă
asigura, o dată mai mult, de adeziu
nea noastră deplină față de politica
partidului nostru, față de programul
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate în România.
în deplin consens cu gîndurile și
sentimentele tuturor fiilor patriei,
animați de cele mai alese simțăminte
de fierbinte dragoste, adine respect
și nemărginită recunoștință ce vi le
poartă dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. comu
niștii, oamenii muncii, toți locuitorii
județului Caraș-Severin dau o inaltă
apreciere rezultatelor deosebit de
fructuoase ale vizitelor1 între
prinse, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, In țări din Asia,
nouă și strălucită solie ce se înscrie
ca o contribuție de mare însemnă
tate la dezvoltarea relațiilor dintre
țările și popoarele noastre, la pro
movarea cauzei generale a păcii,
securității și colaborării în Întreaga
lume — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CARAȘSEVERIN AL P.C.R. Dialogurile
purtate la cel mai înalt nivel, înțeleg
gerile convenite deschid largi
perspective, pentru amplificarea con
lucrării dintre România și aceste țări
pe toate planurile — politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural —
spre binele și în folosul reciproc, co
respunzător intereselor și năzuințelor
popoarelor noastre.
Ne angajăm solemn în fața dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom
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acționa cu fermitate și dăruire pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor celui de-al doilea an al actua
lului cincinal, cu hotărîrea nestrămu
tată de a întimpina Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 40-a
aniversare a Republicii cu realizări
cit mai semnificative in producție,
spre binele întregii noastre națiuni
și creșterea continuă a prestigiului
în lume al scumpei noastre patrii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se
arată : Această nouă acțiune de po
litică externă românească, desfășu
rată sub semnul bunelor relații pe
care România Ie întreține cu toate
statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, a pus din nou în evi
dență dinamismul activității interna
ționale a țării noastre, dorința de a
dezvolta în continuare colaborarea pe
multiple planuri, întemeiată pe sti
mă și respect reciproc, pe principiile
independenței și suveranității națio
nale, ale. deplinei egalități și neames
tecului în treburile interne, în intere
sul progresului și păcii. întreaga des
fășurare a vizitelor a reliefat înal
ta prețuire de care se bucu
ră inițiativele și acțiunile dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, oare sînteți cu
noscut și apreciat pe toate meridia
nele globului ca un patriot înflăcărat,
neobosit luptător peintru ■ pace, cola
borare și înțelegere între popoare, ca
un participant activ la soluționarea
marilor probleme ale contemporanei
tății, ale întregii umanități, pentru o
lume mai dreaptă și mai bună.
Vă încredințăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că,
însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață,
de slujire cu nețărmurit devotament
și abnegație a celor mai înalte inte
rese ale patriei, a cauzei socialismu
lui și păcii în lume, vom acționa cu
toată fermitatea pentru realizarea
exemplară a sarcinilor pe acest an și
pe întregul cincinal, pentru înfăptui
rea neabătută a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al partidului.
Comuniștii șl toți oamenii muncii
din industria ușoară, asemenea între
gului nostru popor, au urmărit cu
viu interes și legitimă mîndrie pa
triotică vizita pe care ați între
prins-o, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în India. Bangladesh, Birmania și Nepal. Alături de în
tregul nostru popor, ne exprimăm
totala adeziune față de rezultatele
deosebit de rodnice ale acestei vizite,
convinși fiind că marile succese
obținute de poporul român sînt ne
mijlocit legate de contribuția inesti
mabilă pe care o aduceți dumnea
voastră la elaborarea și înfăptuirea
politicii țării noastre. pentru pro
movarea ideilor nobile ale păcii și
colaborării intre popoare, făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte —:
se spune în telegrama MINISTERU
LUI INDUSTRIEI UȘOARE. Ne ex
primăm și cu acest prilej cele mai
alese sentimente de admirație,
nețărmurită dragoste și înaltă consi
derație față de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului și sta
tului nostru, savant de renume mon
dial, care aduce o contribuție remar
cabilă la înfăptuirea planurilor și
programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la creșterea
prestigiului internațional al Româ
niei. Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că. însufle
țiți de minunatul dumneavoastră
exemplu, de perspectivele luminoase
spre care ne călăuziți, vom milita cu
întreaga noastră energie și devota
ment pentru înfăptuirea hotărîrilor
istorice adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului nostru, a sar
cinilor ce ne revin în acest an hotărîtor pentru întregul cincinal.
Vizitele pe care dumneavoastră,
marele conducător al națiunii noas
tre, le-ați întreprins, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în țări
din Asia înscriu o pagină semnifi
cativă in cronica actelor memorabile
de politică externă ale României so
cialiste, politică realistă, dinamică și
constructivă, care întruchipează fidel
voința unui popor liber și demn de
a trăi într-o lume aflată sub semnul
rațiunii, al cooperării, securității și
păcii — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI
AL P.C.R. Militînd pentru instau
rarea unei noi ordini economice
mondiale, pentru lichidarea subdez
voltării, împotriva tuturor factorilor
de instabilitate și amenințare la
adresa păcii, propunînd cu consec
vență trecerea la măsuri de dezar
mare, oferind în acest sens exemplul
luminos al măsurilor adoptate, de
România prin referendumul din no
iembrie 1986, dumneavoastră expri
mați, mare și iubite conducător, o
concepție politică superioară, de lar
gă audientă în rîndul popoarelor lu
mii. Exprimindu-ne adeziunea depli
nă la politica internă și externă a
partidului și statului nostru, ne anga
jăm. mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, să acționăm și mai
riguros pentru a îndeplini exemplar
sarcinile ce ne revin în acest an și
în actualul cincinal, din istoricele
hqtărîri ale Congresului al XIII-lea
al partidului.
împreună cu întregul partid, cu
toți oamenii muncii, comuniștii șt
uteciștii, toți militarii armatei româ
ne văd în primirile călduroase, ma
nifestările de alea'să stimă și profund
respect ce v-au înconjurat, înaltele
distincții acordate dumneavoastră și
mult stimatei tovarășe academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant de
largă recunoaștere internațională,
prețuirea acțiunilor politice novatoa
re, de mare răsunet, profund uma
niste și revoluționare pe care le
promovați cu consecvență și fermi
tate exemplare — se spune In
telegrama CONSILIULUI POLITIC
SUPERIOR AL ARMATEI.
Exprimîndu-ne deplina aprobare
față de rezultatele deosebit de
rodnice ale acestei noi solii româ
nești, adînca noastră recunoștință
pentru activitatea dumneavoastră

neobosită pusă în slujba înfloririi
patriei, a cauzei păcii, vă încredin
țăm, mult stimate tovarășe coman
dant suprem, că organele și organi
zațiile de partid, toți comuniștii își
vor consacra toată priceperea, ener
gia și puterea de muncă dezvoltării
conștiinței socialiste a militarilor,
mobilizării lor în scopul îndeplinirii
exemplare a sarcinilor ce revin oști
rii din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, din
Directiva privind pregătirea militară
și politică a armatei în actualul
cincinal.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Maramureș, animați de
cele mai înălțătoare sentimente de
dragoste, prețuire și nemărginită re
cunoștință, asemenea întregii noas
tre națiuni, își exprimă, cu inten
să vibrație patriotică, profunda sa
tisfacție și deplina adeziune față de
rezultatele strălucite cu care s-a în
cheiat noua solie de prietenie a
României socialiste, pe care dum
neavoastră. mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. marele
și înțeleptul conducător al poporu
lui român. împreună cu mult
stimata tovarășă Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant de
largă recunoaștere internațională,
ați întreprins-o în mai multe țări
din Asia — se arată în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN MARA
MUREȘ AL P.C.R. Ne exprimăm sa

deosebit interes ți au luat cunoș
tință cu vie satisfacție și mîndrie
patriotică de rezultatele vizitelor ofi
ciale de prietenie pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușpscu, le-ați efec
tuat, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in țări din Asia, într-o
pronunțată ambianță de cordialitate,
stimă și respect, în interesul dez
voltării colaborării și cooperării re
ciproc avantajoase, al cauzei păcii
și înțelegerii în lume.
Vă rugăm să ne permiteți, mult
iubite și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să ne reafirmăm
sentimentele noastre de înaltă pre
țuire și vie recunoștință pe care le
nutrim față de dumneavoastră, cti
torul României moderne, patriot
înflăcărat și internaționalist con
secvent, personalitate de frunte
a lumii contemporane. Aducem,
de asemenea,
și
cu
această
ocazie, un fierbinte și vibrant omagiu tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, pentru dă
ruirea, înalta competență și răspun
dere comunistă cu care contribuie la
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și internaționale a partidului
și statului, a programelor de dez
voltare economico-socială a patriei.

Comuniștii și toți lucrătorii din
cadrul MINISTERULUI ENERGIEI
ELECTRICE au urmărit cu deosebit
interes și nespusă mîndrie, alături

lare și din sistemul organelor loca
le ale puterii și administrației de
stat, asemenea întregului nostru po
por, au urmărit cu deosebit interes
și deplină satisfacție strălucita solie
de pace, prietenie și colaborare pe
care ați întreprins-o, împreună cu
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, in unele țări ale Asiei.
Primirea călduroasă, entuziastă ce
v-a fost rezervată pe întreg parcursul
vizitei reprezintă cea mai vie ex
presie a stimei și înaltei aprecieri
de care vă bucurați pretutindeni
pentru contribuția adusă la făurirea
unei lumi mai drepte și mai buhe,
la afirmarea unui climat de pace,
înțelegere și colaborare între toate
statele planetei. Reafirmîndu-ne ade
ziunea noastră deplină la politica
internă și externă a partidului și
statului nostru, hotărîrea neabătu
tă de a urma strălucitul dumneavoas
tră exemplu revoluționar de fermi
tate și abnegație comunistă, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, că vom .acțio
na cu toate forțele pentru a ne adu
ce o contribuție sporită, la înfăptui
rea sarcinilor ce revin consiliilor
populare din documentele Congresu
lui al XIII-lea al partidului.
în telegrama ÎNTREPRINDERII
MECANICE DE MATERIAL RULANt „GRIVIȚA ROȘIE" se spune:
Noua vizită întreprinsă, ca șl altele
pe care le-ați efectuat pe toate me-

• Acțiune politică de mare însemnătate,
elocventă expresie a consecvenței cu care țara
noastră, președintele ei promovează interesele de
pace și înțelegere ale poporului român, aspirațiile
vitale ale întregii omeniri.
• Documentele și înțelegerile încheiate —
temelii trainice pentru extinderea colaborării bilate
rale, importante contribuții la întărirea solidarității
și prieteniei intre popoare.
• Puternică adeziune a oamenilor muncii la
politica internă și externă a României socialiste,
angajament ferm de a îndeplini exemplar hotăririle
Congresului al XIII-lea al partidului.
tisfacția deplină față de rezultatele
remarcabile ale acestei noi solii de
pace, prietenie și colaborare, care va
marca un important moment în dez
voltarea colaborării rodnice dintre
România și aceste țări,' a ■ conlucră
rii intense pe plan mondial în spri
jinul afirmării politicii de încrede
re. destindere și pace.
Urmînd însuflețitorul dumneavoas
tră exemplu, de slujire devotată a
poporului român, comitetul județean
de partid va mobiliza toate orga
nele și organizațiile de partid, co
lectivele de oameni ai muncii pen
tru a realiza integral sarcinile de
plan la producția industrială, la toa
te sortimentele, acordînd o atenție
prioritară exportului, creșterii, pro
ductivității. calității, eficientei și
competitivității produselor, punînd
întreaga noastră energie și forță
creatoare în slujba înfăptuirii neabă
tute a hotărîrilor Congresului al
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.
Animați de cele mal adîncl senti
mente de stimă si dragoste fierbinte
fată de dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
puternic impresionați de înțelepciu
nea și clarviziunea pe care înalta
dumneavoastră personalitate le im
primă întregii politici interne și
externe a României socialiste, oame
nii muncii din MINISTERUL IN
DUSTRIEI METALURGICE, împreu
nă cu întregul nostru popor, au ur
mărit cu adîncă mîndrie patriotică
noua solie de prietenie, colabora
re și pace. întreprinsă de dumnea
voastră. împreună cu mult stimata
tovarășă Elena Ceaușescu. strălucită
personalitate politică și savant de
largă recunoaștere interpațională. în
tr-o serie de țări din Asia. Perse
verenta cu care militați pentru eli
berarea omenirii de coșmarul nu
clear. pentru lichidarea subdezvoltă
rii. a decalajelor economice, pentru
făurirea noii ordini economice inter
naționale. pentru rezolvarea marilor
probleme de care depinde progresul
lumii contemporane și-au găsit și de
această dată o strălucită confirma
re. Aceste vizite se înscriu. în ace
lași timp, ca momente de cea mai
mare importanță în dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare
dintre România și țările vizitate. Vă
asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că metalurgiștii tării; într-o neclintită unitate moral-politică cu întregul
popor, vor face totul pentru înde
plinirea exemplară a obligațiilor ce
le revin, pentru întîmpinarea cu noi
realizări a Conferinței Naționale a
partidului.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se arată : Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Neamț au urmărit cu

de întregul popor, vizitele oficiale
de prietenie pe care le-ați efectuat,
împreună.
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, într-o serie de țări din
Asia. Ne exprimam mindria, iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de
faptul că remarcabilele realizări
obținute de poporul român '■în cei
peste 20 de ani de cînd vă aflați in
fruntea partidului și poporului, ini
țiativele dumneavoastră pentru în
tărirea păcii și securității pe planeta
noastră, mesajele de prietenie ale
vizitelor pe care le-ați efectuat se
bucură de un larg ecou și de un viu
interes în întreaga lume, recunoaș
tere a influenței pe care acțiunile
întreprinse de eminentul conducător
al României socialiste o exercită
asupra vieții internaționale actuale.
Alături de întregul nostru popor,
lucrătorii din sistemul energetic se
angajează ferm, stimate tovarășe
secretar general, să nu precupețească
nici un efort, să acționeze strîns unit
în jurul partidului, să folosească în
treaga lor capacitate de muncă pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce le revin.

Dialogul la nivel înalt, acordurile
și înțelegerile realizate marchează
un moment politic de referință in
dezvoltarea și aprofundarea relațiilor
dintre România și țările vizitate,
conferind dimensiuni șl mai largi co
laborării și conlucrării reciproc avantajoase pe plan politic, economic,
științific, tehnic, precum și în sfera
relațiilor internaționale, în interesul
popoarelor, al cauzei păcii și pro
gresului în lume — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
TULCEA AL P.C.R. Dăm o înaltă
apreciere faptului că în cadrul con
vorbirilor pe care le-ați avut în ță
rile vizitate a fost relevată necesita
tea opririi cursei înarmărilor, trece
rii la dezarmare, cu precădere la de
zarmarea nucleară, a încetării orică
rui conflict' militar, soluționării ex
clusiv pe cale pașnică a problemelor
litigioase dintre state.
Adresîndu-vă din adîncul inimilor
noastre întreaga considerație, stima
și respectul pe care vi le purtăm
pentru tot ce ați făcut și faceți In
vederea ridicării României pe noi
trepte de progres și civilizație, pen
tru o lume a păcii și înțelegerii intre
popoare, ne angajăm să acționăm în
spirit revoluționar, cu pasiune și dă
ruire pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

In telegrama
COMITETULUI
PENTRU PROBLEMELE CONSILI
ILOR POPULARE se spune : însu
flețiți de cele mai profunde senti
mente de dragoste, aleasă prețuire
și fierbinte recunoștință, comuniștii,
toți oamenii muncii din Comitetul
pentru Problemele Consiliilor Popu

ridlanele globului, umple inimile
noastre de bucurie, generează senti
mente de intensă mîndrie patrioti
că, văzînd impresionantele manifes
tări de prețuire, aleasă stimă șl
profund respect cu care ați fost întîmpinat pretutindeni. Sîntem ferm
convinși că acordurile și înțelegerile
convenite vor deschide noi perspec
tive colaborării politice, economice,
tehnico-științifice, culturale și din
alte domenii de interes comun, din
tre țara noastră și fiecare dintre ță
rile vizitate. Strălucita și pilduitoarea dumneavoastră activitate,
pusă în slujba poporului și prospe
rității patriei noastre socialiste,
creșterii necontenite a rolului și
prestigiului României în lume, ne
mobilizează la noi eforturi pentru
realizarea și depășirea sarcinilor de
plan pe acest an și pe întregul cin
cinal 1986—1990, pentru întîmpinarea
cu noi succese în muncă a Conferin
ței Naționale a partidului.
Noua solie a păcii, prieteniei șl co
laborării în țări ale Asiei — se spu
ne în telegrama MINISTERULUI
JUSTIȚIEI — s-a înscris ca eveni
ment de cea mai mare însemnă
tate în cronica raporturilor cu statele
vizitate, conferind dimensiuni hotărîtoare cooperării, atît pe plan
bilateral, cit și internațional, cores
punzător intereselor României socia
liste, cerințelor păcii și înțelegerii
internaționale. Cu profundă satisfac
ție am urmărit atmosfera deosebit
de caldă, entuziastă cu care ați
fost întîmpinați, manifestările de sti
mă și considerație față de dumnea
voastră, conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, personalitate
proeminentă, a cărui contribuție ia
făurirea unei lumi fără arme și fără
războaie se bucură de o remarcabilă
prețuire pe toate meridianele glo
bului. Folosim acest prilej pentru a
ne exprima, încă o dată, recunoștința
fierbinte față de dumneavoastră, ini
țiatorul și promotorul întregii noas
tre politici interne și internaționale,,
admirația pentru prodigioasa activi
tate pusă în slujba edificării orînduirii socialiste, a propășirii eco
nomice șl sociale a României socia
liste.

Oamenii muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA MINIERA VULCAN,
această mare iunitate economică a Văii Jiului,, au urmărit, cu
deosebit interes,, vizita oficială
de prietenie, pe care dumneavoastră. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în țări din Asia. Primirile călduroa
se cu care ați fost întîmpinat pretu
tindeni, sentimentele de stimă și .
prețuire exprimate pretutindeni în
cursul vizitelor constituie o nouă
mărturie a înaltei stime și prețuiri
de care vă bucurați pentru activita

tea neobosită în vederea realizării
unui climat internațional favorabil
afirmării relațiilor de prietenie între
popoare.
Ne exprimăm recunoștința fierbin
te, aprecierea față de rezultatele
fructuoase ale vizitelor care au dat
un puternic impuls extinderii relații
lor de prietenie și colaborare cu ță
rile vizitate, în diferite domenii de
activitate. înțelegerile încheiate se
constituie într-o bază trainică pen
tru amplificarea pe viitor a conlu
crării dintre România și țările res
pective. însuflețiți de înaltul dum
neavoastră exemplu de slujire a in
tereselor poporului și a cauzei socia
lismului și păcii, ne angajăm să ac
ționăm cu fermitate pentru înfăptui
rea politicii interne și externe a
partidului, să depunem toate efortu
rile pentru creșterea producției de
cărbune, pentru înflorirea continuă
a patriei socialiste.

Recenta vizită pe care ați efectua
t-o, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în țări prietene din Asia
prilejuiește soriitorilor români, ase
menea întregului nostru popor, sen
timente de profundă satisfacție și
mîndrie patriotică. Ne-au bucurat in
mod deosebit cuvintele dumneavoas
tră privind necesitatea extinderii
contactelor culturale și științifice, a
lărgirii schimbului de valori materia
le și spirituale, a aprofundării pe această cale a mai bunei cunoașteri
reciproce, pornind de la certitudinea
că fiecare popor poate și trebuie să
contribuie prin zestrea sa specifică
la îmbogățirea patrimoniului comun
al civilizației universale — se spune
în telegrama UNIUNII SCRIITORI
LOR, Dînd o înaltă apreciere rezul
tatelor vizitei, scriitorii din România
socialistă își exprimă convingerea că
ea se înscrie la loc de frunte prin
tre inițiativele externe pe care le-ați
întreprins, aducînd o contribuție im
portantă nu numai la adîncirea și
dezvoltarea relațiilor dintre țara
noastră și țările vizitate, oi și la in
staurarea unui climat nou, de încre
dere și cooperare în lume. Vă asi
gurăm că vom continua să sprijinim
cu deplină convingere prin scrisul
nostru, prin întreaga noastră activi
tate, acest nobil efort, făcînd cunos
cută pretutindeni hotărîrea poporului
român de a-și construi viitorul liber,
de a trăi în pace și prietenie cu toa
te popoarele lumii.
Prezențl în permanență cu gîndul și inima alături de dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii
muncii din cooperația meșteșugă
rească, alături de întregul nostru
popor, au urmărit cu viu interes,
satisfacție și deplină mîndrie patrio
tică vizita oficială de prietenie pe
care ați întreprins-o, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în țări
ale Asiei și salută cu deosebită
căldură rezultatele rodnice ale aces
tei noi solii a păcii, prieteniei și co
laborării. Manifestindu-ne, și cu
acest prilej, deplina adeziune la în
treaga politică a partidului și statu
lui nostru, noi, cei ce ne desfășurăm
activitatea în cadrul cooperației
meșteșugărești, vă asigurăm că vom
munci cu toată pasiunea, priceperea
și dăruirea pentru a ne spori contri
buția la înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, la ridicarea
necontenită a bunăstării poporului,
la înflorirea pe mai departe a pa
triei noastre — Republica Socialistă
România — se spune în telegrama
UNIUNII CENTRALE A COOPERA
TIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI.
Vizitele pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, le-ați efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în țări din Asia au înscris noi și
memorabile file în cronica relațiilor
dintre România și aceste țări, reprezentînd o marcantă contribuție la
promovarea prieteniei și colaborării
între toate popoarele — se spune în
telegrama MINISTERULUI MUNCII.
Primirea deosebit de călduroasă,
înaltele onoruri ’ce v-au fost rezer
vate pretutindeni în cursul vizitelor,
sînt mărturii ale stimei și prețuirii
de care vă bucurați dumneavoastră,
ca mare conducător de partid și de
stat, precum și tovarășa Elena
Ceaușescu, personalitate politică și
om de știință de largă recunoaștere
internațională. In același timp, ma
nifestările ce v-au fost rezervate pe
pămîntul Asiei reprezintă o elocven
tă recunoaștere a prestigiului de care
se bucură astăzi în lume politica
externă a României socialiste, la ela
borarea și înfăptuirea căreia dum
neavoastră aveți un rol determi
nant. Dînd expresie deplinei noastre
adeziuni față de politica internă și
externă a partidului și statului nos
tru, promovată cu consecvență, clar

viziune șl spirit revoluționar de
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne
angajăm, și cu acest prilej, că vom
munci și în viitor cu dăruire, res
ponsabilitate-, abnegație și spirit re
voluționar pentru îndeplinirea sarci
nilor ce ne revin.

Cu adîncă vibrație patriotică și
deplină satisfacție, 'compozitorii, mu
zicologii și educatorii muzicali din
România socialistă au urmărit, ală
turi de întregul nostru popor, vizite
le oficiale de prietenie efectuate de
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. in țări ale
Asiei — se spune în telegrama UNI
UNII COMPOZITORILOR ȘI MU
ZICOLOGILOR. Aceste vizite se
constituie într-o nouă și strălucită
expresie a mesajului românesc de
pace, solidaritate și colaborare in
ternațională. înscriindu-se ca o elocventă dovadă a înaltului prestigiu
internațional de care se bucură țara
noastră și conducătorul său iubit.
Conștienți de sarcinile ce ne revin
si însuflețiți de înaltele îndemnuri
adresate de dumneavoastră oameni
lor de artă, ne angajăm, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu
precupețim nici un efort pentru a
realiza noi și valoroase creații, spre
a răspunde cerințelor actuale și de
perspectivă ale vieții muzicale ro
mânești, sporindu-ne contribuția la
zidirea României moderne, la înăl
țarea continuă a edificiului culturii
noastre socialiste.
Alături de întregul popor, oame
nii muncii din comerțul socialist au
urmărit, cu vie satisfacție și legiti
mă mîndrie patriotică, vizitele pe
care dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
le-ați întreprins. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în țări ale
Asiei — se spune în telegrama MI
NISTERULUI COMERȚULUI INTE
RIOR. Din toată inima, ne exprimăm
deplina aprobare pentru rezultatele
rodnice ale acestor vizite, care în
scriu noi si importante contribuții
românești ’la întăriț-ea solidarității
dintre țările In curs de dezvoltare.
Primirea caldă, prietenească și ospi
talitatea deosebită de care v-ați
bucurat pe întreg parcursul acestor
vizite oficiale constituie noi și grăi
toare expresii ale prețuirii Înalte șl
respectului profund de care vă bucu
rați în lume, ca militant neobosit
pentru pace și prietenie între po
poare.
Sîntem mlndrl că noua dumnea
voastră solie de pace, prietenie șl
colaborare s-a încheiat cu succes
deplin, conferind noi dimensiuni re
lațiilor de colaborare ale României
cu țările vizitate.
Puternic mobilizați de minunatul
dumneavoastră exemplu de viață și
muncă, noi, cei ce ne desfășurăm ac
tivitatea în comerțul socialist, ne
angajăm să acționăm cu toată hotărirea, în spirit revoluționar și respon
sabil, pentru realizarea neabătută a
luminoaselor obiective ale politicii
interne și externe a partidului și
statului, a istoricelor hotărîri ale
Congresului al XIII-lea al partidului.
însuflețiți de cele mal fierbinți
simțăminte de dragoste și aleasă pre
țuire față de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, strălucit conducă
tor de partid și de stat, personalitate
politică proeminentă a lumii contem
porane, ziariștii comuniști din
România, toți lucrătorii din presă,
asemenea întregului popor, au urmă
rit, cu viu interes și profundă mîn
drie, desfășurarea vizitelor oficiale de
prietenie pe care le-ați întreprins, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în țări ale Asiei — se arată în
telegrama adresată de CONSILIUL
ZIARIȘTILOR
DIN
ROMANIA.
Dînd glas profundei satisfacții față
de rodnicele rezultate ale acestei noi
solii de pace, prietenie și colaborare,
ziariștii, toți lucrătorii din presă își
exprimă totala adeziune și aprobare
față de neobosita și prestigioasa
dumneavoastră activitate desfășura
tă, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, încrederea că ra
porturile de conlucrare multilaterală
cu aceste țări, atît pe plan bilate
ral, cit și Internațional, se vor ampli
fica și adinei mai mult, în interesul
poporului român, al popoarelor din
țările vizitate, al cauzei păcii și în
țelegerii în lume. Puternic mobilizați
de patosul revoluționar cu care dum
neavoastră militați și acționați pen
tru propășirea patriei socialiste,
pentru puternica ei afirmare liberă
și demnă în conștiința lumii, ziariș
tii. toți lucrătorii din presă se anga
jează să nu precupețească nici un
efort pentru realizarea exemplară a
importantelor și nobilelor sarcini pe
care dumneavoastră le-ați pus în
fața presei noastre comuniste.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost
adresate telegrame din partea unor comitete municipale, orășenești și comunale de partid, ministere și altor instituții centrale, organizații de masă
și obștești, colective de muncă din unități industriale și agricole, institute
de cercetare și proiectare, instituții de cultură, artă, învățămînt și ocrotire
a sănătății, din alte domenii de activitate.
In telegrame este exprimată profunda satisfacție față de rezultatele
rodnice ale vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din Asia, evenimente remarcabile, cu
profunde rezonanțe in viața internațională, ce contribuie la amplificarea
și diversificarea relațiilor dintre România și țările respective, slujind în
același timp, cauzei păcii și securității, înțelegerii și colaborării între po
poare. Sînt reliefate sentimentele de înaltă mindrie patriotică ale între
gului popor pentru prestigiul crescînd de care se bucură pe arena inter
națională politica de pace și colaborare a României socialiste, promovată
cu strălucire de conducătorul partidului și statului nostru, ale cărui ini
țiative și demersuri de importanță practică deosebită sînt consacrate solu
ționării durabile. în interesul popoarelor, a marilor probleme ale contem
poraneității, edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta
noastră.
Telegramele dau expresie dragostei profunde și recunoștinței
tuturor oamenilor muncii pentru neobosita activitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, care și-a închinat întreaga
viață înfăptuirii celor mai scumpe idealuri ale poporului nostru de progres
și prosperitate, de pace, libertate și independentă națională.
Evidențiindu-se adeziunea deplină a întregului nostru popor Ia politica
internă și externă a partidului și statului, in telegrame se reafirmă, în
același timp, hotărirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a
acționa cu hotărire și abnegație pentru realizarea exemplară a prevede
rilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru traducerea în viață
a istoricelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului șl
Înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii.

/
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ADUNĂRI Șl CONFERINȚE DE DARE DE SEAMĂ
Șl ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
Darea de seamă prezentată la con
ferința organizației de partid din
secția a II-a mecanică a întreprin
derii de construcții navale Constan
ța a înfățișat delegaților aleși de
cele 12 organizații de bază o situa
ție care este de-a dreptul paradoxală
față de realizările în producție obți
nute la nivelul unităților în anul
1986. în timp ce, pe ansamblu, navaliștii constănțeni și-au îndeplinit
și depășit sarcinile de plan la toți
indicatorii, colectivul secției a II-a
mecanică a înre
gistrat
restanțe ______________
mari în ce pri
vește realizarea
stadiilor fizice la ■
toate navele afla'Mill’ll
te în construcție kJiJSl. iUSLl
și, ca urmare, inX
dicatorii la pro
ducția netă și pro
ductivitatea mun
cii au fost reali
zați numai in
proporție de 81.9
Ia sută și. respec
tiv. 82.2 la sută.
Căutînd să scoa,
tă în evidență
cauzele acestei si- *
*--------------------tuații fără prece
dent, care a diminuat realizările Între
prinderii, darea de seamă a comitetu
lui de partid, preluind o motivație ad
ministrativă, a pus pe primul plan
deficientele in realizarea programu
lui de cooperare cu o serie de uni
tăți din țară, care au determinat o
slabă aprovizionare cu echipamente,
agregate, semifabricate turnate și
forjate și mai ales cu cabluri elec
trice. Fără a contrazice această afir
mație, care este reală, majoritatea
comuniștilor care au luat cuvîntul
au inversat ordinea lipsurilor, în
funcție de ponderea pe care au avut-o in îndeplinirea sarcinilor de
producție, punîncj pe primul plan
deficientele din munca comitetului
de partid pe secție, care n-a acțio
nat pe măsura forței și capacității
politico-organizatorice a organizației
de partid, nu a stabilit măsuri con
crete corespunzătoare și nu a desfă
șurat o activitate fermă pentru mo

citori de diferite profesii, policalificați, care să poată executa toate
operațiile necesare fără a mai fi
nevoie de manevre păgubitoare de
timp, iar organizațiile de partid să
stabilească sarcini concrete fiecărui
comunist privind ridicarea calificării
muncitorilor tineri.
în același spirit de înaltă respon
sabilitate comunistă a văzut maistrul
Zaharia Pușcașu și problema asimi
lării unor echipamente și instalații
din dotarea navelor, pe care secția

bilizarea tuturor posibilităților In
vederea realizării sarcinilor econo
mice Ia un inalt nivel de eficiență.
— Vă spun drept că mă doare
Inima cind rdă uit la cheul de ar
mare și văd navele pe care secția
I construcții corp nave le-a lan
sat la apă, realizind adevărate re
corduri de trei luni la montaj în doc,
în timp ce la noi așteaptă de atît
timp pentru a fi echipate cu motoare
și cu celelalte instalații necesare —
a spus maistrul principal Zaharia

a infirmat motivațiile „obiective
**

din darea de seamă
le așteaptă de la alte unități furni
zoare din țară : „Sint sigur — a
spus el — că atît I.M. Reșița. I.M.N.
Galați, I.M.N. Constanța, cît și cele
lalte unități din țară cu care coope
răm intimpină greutăți in realizarea
echipamentelor solicitate de noi, mai
ales că majoritatea lor constituie
premiere naționale. Susțin de aceea
cu toată convingerea propunerile
făcute și de alți tovarăși, după care
in cadrul secției noastre avem mari
disponibilități tehnice și umane pen
tru a ne implica și noi, direct, în
programul de asimilare a echipa
mentelor navale, realizindu-ne sin
guri o serie de instalații, cum ar fi
vinciurile de ancoră și de manevră
pentru petroliere, caldarine, tablouri
electrice etc. în acest scop, comite
tul de partid din secție și comitetul
de partid din întreprindere trebuie
să acționeze mai hotărit. cerînd
conducerii întreprinderii să preia

Pușcașu, din cadrul sectorului de
livrare. Cine vede această imagine
ar putea să creadă că în secția noas
tră nu se muncește, ceea ce nu-i de
loc adevărat. Se muncește însă in
salturi, situație care duce la dezor
ganizarea formațiilor de lucru și la
o slabă eficiență, iar uneori munca
noastră nu se ridică la parametrii
de calitate ceruți, incit am consu
mat o mare parte din manoperă pen
tru remedieri.
Cu convingerea că deficiențele se
află în primul rînd în secție, el a
prezentat situația la montaj a nave
lor „Oltenița" și „Prahova", pentru
care s-au asigurat toate echipamen
tele necesare, dar a căror finalizare
întîrzie nepermis. Pentru înlăturarea
deficiențelor, vorbitorul a susținut
propunerea, făcută și de alți partici
pant! la dezbateri, de a se generaliza
și in cadrul secției a U-a mecanică
brigăzile complexe, formate din mun-

din programul de asimilări, stabilit
la nivelul centralei de resort, reali
zarea echipamentelor ce pot fi pro
duse la Constanța". în legătură cu
realizarea, la cei mai înalți parame"tri de tehnologie, a acestui program,
vorbitorul a cerut proiectanților. în
spiritul indicațiilor date de secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 20 februarie a.c„ să se
deplaseze pe șantierele navale și să
se consulte cu
______________
muncitorii navaliști pentru a se
preîntimpina Si
ca aceea
pentru o
Vi 1 simplă garnitură
de pompă, a tre
buit să se cheltu
iască un mare
număr de ore-manoperă pentru re. facerea lucrării de
etansare la una
din nave.
Abordînd și alte
aspecte ale acti
vității comitetului
--------------------- de partid din sec
ție pentru valori
ficarea deplină a capacității tuturor
comuniștilor, pentru mobilizarea în
tregului colectiv la realizarea sarci
nilor mari care stau în aoest an in
fața navaliștilor constănțeni, numeroși
alți participanți la dezbateri, printre
care muncitorul Gheorghe Șerban, in
ginerul George Vizireanu, maistrul
Nicolae Hagiu și alții, au arătat că, în
anul 1987, secția a II-a mecanică are
asigurat un mare front de lucru ți
suficiente posibilități interne pentru
a se ridica la nivelul și chiar deasu
pra realizărilor secției I construc
ții corp nave, cu care se află In în
trecere, făcînd în acest scop propu
neri valoroase, ce au fost aprobate
de participanții la conferință și au
devenit program de lucru pentru toți
comuniștii.

Gcorqe M1HAESCU
corespondentul „Scînteii”

am

Mobilizator program de muncă
și acțiune revoluționară
(Urmare din pag. I)

rile înfăptuiri ale acestor ani Incorporînd la loc de seamă munca,
energia, puterea clocotitoare, spi
ritul de inițiativă, elanul generos
al tinerilor țării.
Relevînd faptul că in anii revo
luției și construcției socialiste po
porul român a străbătut un
drum lung, a parcurs mai mul
te etape istorice, tovarășul
Nicolae Ceaușescu aprecia că toa
te acestea ilustrează forța de crea
ție a unui popor liber și singur
stăpîn pc soarta sa, justețea politi
cii partidului nostru. Cu deosebire
în ultimii 22 de ani. in elaborarea
politicii sale, partidul a avut per
manent în vedere schimbările
profunde petrecute în societatea
românească, cît și la scara interna
țională. impresionantele progrese
in toate domeniile cunoașterii uma
ne, experiența acumulată în opera
de transformare revoluționară a
societății de către poporul român,
de alte popoare ce făuresc noua
orînduire.
în toți aoești ani s-a purtat o
susținută bătălie împotriva șabloa
nelor și a tezelor preconcepute, a
înțelegerii dogmatice a teoriei re
voluționare despre lume și viață, a
copierii sau transpunerii mecani
ce a unor forme, metode și expe
riențe neconforme stărilor de lu
cruri ori stadiului de dezvoltare a
societății românești ; s-a acționat,
totodată, cu neabătută consecvență
pentru o abordare novatoare a teo
riei și practicii construcției socia
liste, pentru regindirea prooesului
revoluționar al transformării socie
tății, pentru promovarea noului,
împotriva a tot oeea oe este vechi
și perimat, frînînd mersul înainte.
O strălucită ilustrare a acestui
adevăr o reprezintă 'stăruința cu
care partidul — preocupindu-se
permanent de dezvoltarea și mo
dernizarea forțelor de producție, de
creșterea avuției naționale — a ac
ționat pentru perfecționarea condu
cerii societății, pentru afirmarea și
adîncirea democratismului orinduirii noastre. Este elocvent astfel
faptul că, pornindu-se de la ade
vărul că participarea activă, ne
mijlocită, conștientă a maselor la
conducerea vieții social-economice
și politice reprezintă un factor pri
mordial al edificării cu succes a
socialismului și comunismului, în
țara noastră s-a instituit un larg
cadru democratic unic in felul său,
superior oricărei forme a demo
crației burgheze, jalonat, printre
altele, de : consiliile oamenilor
muncii, adunările generale ale re
prezentanților oamenilor muncii,
participarea la fondul de dezvolta
re cu părți sociale, organismele de
coordonare și conducere pe plan
județean a consiliilor oamenilor
muncii, congresele, conferințele și
consfătuirile oamenilor muncii, din
diferite sectoare ale activității eco
nom ico-sociale, sporirea rolului or
ganizațiilor de masă și obștești,
componente ale Frontului Demo
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Ample acțiuni cetățenești pentru colectarea unui volum

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

După aprobarea de către Plenara comună a Consiliului Național ai
Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale din iunie 1985 a Programului pentru intensificarea activității (ie co
lectare și valorificare a materialelor refolosibilc, de recondiționare a pie
selor și subansamblelor, au fost luate in toată țara o serie de măsuri po
litice și organizatorice menite să ducă la îmbunătățirea substanțială a
acestei activități, în vederea mai bunei aprovizionări tehnico-materiale a
unităților economice. întreg ansamblul acestor măsuri urmărește înde
plinirea sarcinii formulate de secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a se acoperi cu materiale refolosibile cel puțin 50
la sută din necesarul de materii prime al industriei.
Desigur, ponderea principală in asigurarea materialelor refolosibile
o dețin sectoarele productive, unitățile industriale, unde, in urma proce
selor tehnologice, rămîn importante resturi metalice, textile, chimice etc.
Un sector cu mari rezerve de materiale recuperabile și refolosibile ii con
stituie insă și gospodăriile populației. în casa fiecăruia rămîn, fără a mal
fi utile, diverse obiecte metalice, stricate sau uzate, resturi textile sau
hirtii, sticle ș.a.
In urma măsurilor Întreprinse de consiliile populare, de organiza
țiile de masă și obștești, în ultima perioadă s-a obținut o impulsionare
sensibilă a activității de colectare. De altfel, rezultatele obținute pe
această linie în 1986 sînt edificatoare.

Acțiunile de duminică, acțiuni de fiecare zi
@ In centrul atenției — colectarea fierului vechi • Se extinde
rețeaua de colectare © La toate blocurile de locuințe — con
teinere pentru recuperarea materialelor refolosibile ® Acțiuni
distincte inițiate de organizațiile de tineret • Măsuri pentru
îmbunătățirea transportului materialelor de la punctele de co
lectare © Primele acțiuni — primele rezultate

Sectorul 6 din Capitală are o popu
lație de circa 400 000 locuitori, cit a
unui mare oraș din țară. Mai mult de
jumătate dintre ei iși desfășoară acti
vitatea în marile întreprinderi In
dustriale aflate in teritoriu, in școli
și spitale, in alte instituții, în co
operative meșteșugărești și întreprin
deri comerciale. Sectorul are 71 de
circumscripții electorale, tot atitea
comitete cetățenești și 1 480 asociații
de locatari.
Trebuie precizat, de asemenea, că
In 1986 sectorul și-a realizat — cu
excepția unor sortimente — planul
de recuperare a materialelor refo
losibile din gospodăriile populației.
în acest an insă, sarcinile de re
cuperare sint sensibil mai mari, în
deosebi la metale. Tocmai datorită
acestui fapt și avîndp-se in vedere

forme prin care genera
ția adulților instruia < ge
nerația tînără înainte,
de a o primi în rindul ei - aveau în
comunitatea tradițională
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pregăti temeinic, de a se forma in
crației și Unității Socialiste, crearea
Organizației Democrației și Unității spiritul luminoaselor tradiții ale
Socialiste. în întregul nostru sistem poporului, de a munci cu elan și
al democrației muncitorești revolu pasiune, in întreprinderi, unități aționare, tineretul este prezent, ani gricole, șantiere, laboratoare, școli
mat de profund atașament față de și facultăți, spre a putea spune cu
partid, de dragoste de țară, de răs satisfacție și mîndrie că și-a făcut
pe deplin datoria, că nu s-a dat în
pundere civică, așa cum a demon
lături în fața nici unei greutăți, acstrat-o, de pildă, însuflețită și larga
participare a tuturor celor de peste ționînd mereu cu înaltă răspundere
14 ani la marele referendum de la spre a fi demnă de încrederea parti
dului. „Dragi prieteni tineri —
23 noiembrie 1988.
O măreață cucerire a anilor so spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu
cialismului o reprezintă realizarea de la tribuna adunării solemne —
deplinei egalități in drepturi a tu partidul, societatea noastră socia
turor fiilor patriei, fără deosebire listă, prin eforturi mari, au asigu
de naționalitate. Cu firească în rat și asigură tinerei generații con
dreptățire, arăta secretarul general diții minunate de viață, de învăță
al partidului, poporul nostru se tură, de muncă. Sinteți membri ai
poate mindri cu. această realizare, unei organizații cu un glorios tre
cu faptul că a asigurat, prin pu cut de luptă revoluționară. Nu ui
ternica dezvoltare a forțelor de tați nici un moment că tot ceea ce
producție și amplasarea rațională, s-a realizat, minunatele condiții pe
echilibrată a acestora pe întreg cu care ie aveți astăzi în toate dome
prinsul patriei, prin continua per niile sint rezultatul luptei și muncii
fecționare a sistemului democrației revoluționare a înaintașilor, a pă
muncitorești revoluționare, prin în rinților voștri, care au trebuit să
florirea științei, învățămîntului, ar infrîngă multe greutăți, să renunțe
tei și culturii, inclusiv în limba na la multe pentru a asigura dezvol
ționalităților conlocuitoare, temelii tarea patriei, cele mai bune con
trainice deplinei egalități în drep diții de viață tinerei generații, în
turi a oamenilor muncii, largi po tregii națiuni. învățați și munciți,
sibilități de afirmare plenară a munciți și învățați, insușindu-vă
personalității fiecăruia dintre cetă continuu ceie mai noi cunoștințe
țenii patriei. In aoest context, por profesionale, tehnice, științifice și
nind de la învățămintele trecutului, cea mai înaintată concepție revolu
oare arată că politica de învrăjbire ționară despre lume și viață ! Innațională a servit întotdeauna doar vățați și creșteți ca revoluționari,
cercurilor reacționare, organizațiile acționați întotdeauna in spiritul
tradițiilor revoluționare ale organi
revoluționare de tineret au înalta
*
îndatorire de a combate orice ma zației tineretului comunist, ale par
nifestări de naționalism, șovinism tidului nostru ! Serviți întotdeauna
ți rasism, ori de unde ar veni ele, cauza poporului, a libertății și in
de-a deveni o autentică școală de dependenței sale, cauza socialismu
educație revoluționară, de înfrățire lui și comunismului in patria noas
a tuturor tinerilor patriei, fără deo tră !“
sebire de naționalitate, dat fiind că
Profundele aprecieri, vibrantele
toți au aceeași patrie, mamă bună chemări cuprinse în magistra
a tuturor — România socialistă, la cuvîntare a tovarășului
același ideal — o țară puternică, Nicolae Ceaușescu se constituie in
prosperă, mîndră, același viitor — tr-un amplu și mobilizator program
viitorul comunist..
de lucru pentru organizațiile revo
Subliniind că aniversarea organi luționare de tineret, pentru toți ti
zațiilor revoluționare de tineret tre nerii patriei, jalonează fertile di
buie să determine o îmbunătățire recții de acțiune viitoare, menite să
a muncii acestora, o intensificare a impulsioneze, să ridice pe trepte
activității lor politico-organizatori- noi activitatea Uniunii Tineretului
ce și educative, tovarășul Comunist, a celorlalte organizații
Nicolae Ceaușescu a cerut să se de tineret, să le sporească forța și
sporească spiritul combativ și exi capacitatea de mobilizare și unire
gența revoluționară, să se întăreas a energiilor tinerei generații in
că ordinea, disciplina și răspunde vasta operă in care este angajat
rea, să se așeze la temelia vieții și întreg poporul — făurirea societății
muncii tineretului înaltele principii socialiste multilateral dezvoltate
ale eticii și echității socialiste, ale și înaintarea României spre comu
umanismului revoluționar. Cu alte nism. Dînd viață aoestor orientări
cuvinte, organizațiile revoluționare și îndemnuri, urmînd înaltul exem
de tineret trebuie să devină o înal plu de muncă și acțiune revoluțio
tă școală de formare și educare a nară al vieții și activității tovară
tineretului.
șului Nicolae Ceaușescu, al tova
în același timp, secretarul gene rășei Elena Ceaușescu, tinerii pa
ral al partidului a subliniat că triei iși vor spori contribuția la
procesul revoluționar de transfor edificarea noii orînduiri, se vor
mări sooiale din țara noastră nu s-a împlini oa oameni și generație, arăîncheiat, că astăzi el străbate o e- tînd că aici și acum trăiește și
tapă nouă, superioară, în care se munoește o generație însuflețită de
cer noi și noi cunoștințe, spirit de adîncă dragoste de țară, pătrunsă
luptă revoluționară, o înaltă abne de un înalt simțămînt al datoriei,
gație și dăruire, o voință fermă de gata să răspundă „Prezent 1“ la
acțiune ; în acest spirit, tovarășul
orice chemare a partidului, să facă
Nicolae Ceaușescu a adresat tinerei totul pentru gloria și măreția
generații îndemnul vibrant de a se României socialiste.

rezultatele nu tocmai satisfăcătoare
din lunile de început ale lui '87,
consiliul popular de sector a hotărît
ca, împreună cu cetățenii, să caute și
să găsească cele mai potrivite me
tode de colectare. Dintre măsurile ■
stabilite pe această linie am reținut:
• înființarea în sector, pe lingă
cele 38 puncte de colectare, a încă
10-12 locuri fixe pentru depozi
tarea metalelor. Punctele de colec
tare vor fi împrejmuite șl vor avea
afișate vizibil orarul de funcționare,
precum și prețurile de cumpărare
a materialelor aduse de cetățeni.
Cantitățile colectate în aceste
puncte vor fi transportate operativ
de către întreprinderea de recupe-

sporit de metale/ de alte materiale recuperabile
Aceste rezultate, deși notabile, sînt totuși departe de a exprima ade
văratele rezerve existente în acest domeniu. Iată de ce este nevoie, in
continuare, de „sensibilizarea" opiniei publice, de explicarea, cu argu
mente și date precise, cu calcule convingătoare, a importanței deosebile
a acestei acțiuni de înaltă îndatorire civică și patriotică, acțiune care
să devină generală și permanentă. Totodată, este necesar să se adopte
măsuri practice, concrete, cu responsabilități precise și termene realiste, măsuri care să exercite, prin ele insele, un rol educativ și care
să asigure creșterea volumului de materiale refolosibile colectate.
Pornind de, la aceste cerințe, redacția ziarului „Scinteia" și-a propus ca, in colaborare cu consiliile populare din diferite localități ale
țării, cu sprijinul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare
(C.P.C.P.) și al altor foruri centrale de specialitate, să urmărească or- ■
ganizarea acțiunilor de colectare, reliefarea experiențelor mai valoroase,
conturarea celor mai eficiente sisteme de recuperare a materialelor re
folosibile din gospodăriile populației. Firește, nu este vorba de statuarea
unor „modele" sau „tipare", ci de a propune și prezenta unele soluții
practice, forme și modalități concrete care să permită consiliilor popu
lare, cetățenilor, selectarea, alegerea și aplicarea celor mai adecvate,
care corespund mai bine condițiilor specifice din localitățile lor.
O primă acțiune de acest fel a fost organizată în sectorul 6 din
Capitală, împreună
impreună cu consiliul popular respectiv.

lare și valorificare a materialelor
refolosibile (I.R.V.M.R.).
• Deosebit de aceste puncte, în
locurile aglomerate, in parcări, tîrguri, locuri de agrement vor fi am
plasate conteinere noi, iar cele
uzate, care există în momentul de
față, vor fi înlocuite.
• Unitățile de salubritate și
A.D.P.-ul de sector au primit sar
cina să echipeze în cel mai scurt
timp toate mijloacele de transport
care ridică resturile menajere din
gospodăriile populației cu reci
pient in care vor fi depuse separat
metalele, hîrtia, materialele plasti
ce, cioburile de sticlă, iar materia
lele respective vor fi predate la cel
mai apropiat punct de colectare.
® In toate unitățile comerciale
vor fi amplasate, în locuri fixe, vizibile, conteinere, pungi, butoaie
sau alți recipient pentru depozitarea sticlelor atipice și a cioburilor de sticlă, iar cu ocazia aprovizionării magazinelor aceste materiale vor fi ridicate și predate la
punctele de colectare ale I.R.V.M.R.

• La toate blocurile vor fi montate conteinere din plasă de sirmâ
împletită (confecționarea lor se va
face prin muncă patriotică) și se
vor repara toate cele deja montate
din anii trecuți. Centrele de recu
perare din sector vor avea grijă ca,
pe baza unui grafic întocmit în co
laborare cu asociațiile de locatari,
să ridice săptămînal toate mate
rialele colectate, eliberînd chitanțe
de plată în numele asociațiilor
(exact ca și în cazul școlilor, magazinelor etc.).
• Vor fi organizate pe circumscripții electorale, cel puțin decadai, conferințe și expuneri cu sco
pul de a lămuri cît mai bine popu
lația asupra importanței colectării
materialelor vechi, explicarea cu
argumente și calcule exacte a
acestei acțiuni de maximă indatorire civică și patriotică, care trebuie să devină generală și permanentă.
• Consiliul popular de sector va
asigura organizarea unor puncte
de colectare și înființarea
unor
echipe de lucrători care vor sorta

materialele ajunse la haldele me
najere din teritoriu.
O Vor fi luate măsuri de cointe
resare materială a personalului de
serviciu de la blocurile de locuințe
pentru recuperarea unor cantități
sporite de materiale refolosibile și
predareo acestora la punctele fixe
de colectare
® impreună cu Direcția generală
a Poștei și Telecomunicațiile se vor
asigura îmbunătățireo și extinderea
acțiunii de preluare a ziarelor, re
vistelor, cărților și a tot ce este pu
blicație veche de Ia populație, prin
oficiile P.T.T.R.
® Se va elabora impreună cu in
spectoratul teritorial de învățămint
un program pentru diversificarea
metodelor și sistemelor de cointere
sare a pionierilor, elevilor și studen
ților, in vederea creșterii cantități
lor de materiale refolosibile : ma
nuale școlare, rechizite etc.
• Se va asigura organizarea și
generalizarea preluării materialelor
refolosibile de la populație în ca
drul prevederilor Legii nr. 1/1985
prin puncte special amenajate și
dotate.
• Pentru asigurarea transportului operativ al materialelor refolosibile de la școli,
.
asociații de locatari, magazine etc. se vor folosi atît
mașinile I.R.V.M.R., cît și ale între
prinderilor din teritoriu, care au
drum spre punctele de colectare.

După cum se vede, sînt acțiuni
ample, de certă importanță economi
că și socială.
Un prim exemplu de cum au În
țeles cetățenii din sector să răspun
dă Ia măsurile întreprinse de Consi
liul popular al sectorului 6 l-a con
stituit acțiunea organizată aici dumi
nică 15 martie.
Prezenți la fața locului, am notat ;
peste 10 000 de cetățeni au luat par
te la colectarea materialelor refolosibile, in frunte cu cei 71 deputați ai
sectorului, comitetele de cetățeni,
comisiile de femei, organizațiile de
tineret, O.D.U.S., asociațiile de loca
tari. S-a lucrat intre orgie 8—12 în

toate zonele sectorului, Consiliul
popular a mobilizat din intreprinderi 80 de autocamioane, plus cele
20 mijloace de transport scoase din
parcul propriu ale I.R.V.M.R.
București.
De remarcat că nu numai cei
10 000 de cetățeni prezenți duminică
la acțiunea de colectare au partici
pat efectiv la muncă, ci toată su
flarea sectorului. Cum ? încă cu 10
zile. înainte de acțiunea lansată pen
tru duminică 15 martie, consiliu)
popular, prin deputății săi, prin co
mitetele de cetățeni și împuterniciți)
asociațiilor de locatari, a anunțat din
casă în casă, a lămurit și convins oa
menii ca. în cadrul muncii de înfru
musețare a sectorului, de curățenie
generală de primăvară, să scoată în
fața imobilelor in care locuiesc toate
materialele vechi care le prisosesc
in gospodării (in special fier), sau să
le ducă la punctele fixe de colectare.
Și gospodarii așa au procedat. Deci
duminică a fost nu atît o acțiune de
căutare și găsire propriu-zisă, ci mai
ales de culegere a
materialelor
scoase din timp și depozitate acolo
cît mai la indemîna autocamioanelor.
în toate circumscripțiile electorale
ale sectorului și mai ales pe străzile
Tincani, Odgonului, Apusului, Valea
Albă, Boja, Dreptății etc., pe la
orele 10 era un adevărat iureș de
lopeți și de brațe care încărcau ca
mioanele cu cioburi de sticlă, cu me
tal și baloturi de hîrtie. Spre sfirșitul acțiunii, la unul dintre punc
tele de colectare, deputatul din cir
cumscripția nr. 42, Dumitru Lucian,
aflat în mijlocul unui grup de cetă
țeni, spunea : „S-a făcut treabă
bună, dar eu, personal, nu mă pot
declara pe deplin mulțumit. Se poate
lucra și mai eficient, cu rezultate și
mai bune“.
Cu ce rezultate s-a soldat munca
patriotică din secto.rul 6 ? Au fost
colectate 355 tone de metale (față de
80 tone cite s-au colectat în primele
două luni ale anului), 20 tone de
hîrtie, 4 tone cioburi de sticlă etc.
în două zile 1 Ceea ce dovedește că,
atunci cind este bună organizarea,
la o singură acțiune se pot colecta
de două-trei ori mai mult decit în
două luni întregi !

Gh. GRAURE
Mihai IONESCU

teatre
0 Teatrul Național

(14 7171,
sala
Mare) : A douăsprezecea noapte —
18 ; (sala atelier) ; Papa Dolar — 18 ;
(sala studio-99): Medalion liric: „M.
Eminescu" — 16,30
O Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala studio): „Treptele afir
mării artistice". Horia Sabin Drăgoipian — 17; (Ateneul Român): „Co
mori camerale". Trio „ROMANTICA:
George Dima-vioară, ștefan Gheorghiu-violă.
Constantin
Gheorghiu
Holban-violoncel — 18
O Opera Română (13 18 57): Cavalleria rusticana. Paiațe — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11); Prin
țesa circului — 18.30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46):
Secretul familiei Posket — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44): Hamlet —
17
0 Teatrul Mic (14 70 81): Ca frunza
dudului — 18
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Bătrina și hoțul — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 18
0 Teatrul „c.I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) : Micul Infern — 18;
(sala sudio): Concurs de împrejurări
— 13,30
® Teatrul Ciulești
(sala
Glulesti.
18 04 85) : Visul unei nopți de iarnă
— 18
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tânase" (sala Savqy, 15 56 78): Pompitiu de Pompadour — 18,30; (sala Vic
toria, 50 58 65): Bărbatul fatal — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy —
- 14
0 Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55):
David Copperfield — 9 ; Vrăjitorul
din Oz — 15
0 Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmonautilor, II 12 04): Punguța cu doi
bani — 10
0 Circul București (10 41 95): „Inter
național Show *87 — 19

Informații de la C. E. C.
Dreptul de proprietate personală
este ocrotit de lege. Constituția Re
publicii Socialiste România prevede
la art. 13 că pot constitui obiect al
dreptului de proprietate personală
veniturile și economiile provenite
din muncă, casa de locuit, precum
și bunurile de uz și de confort per
sonal.
4
Cu alte cuvinte, titularii depu
nerilor sau persoanele împuterni
cite de aceștia pot solicita in orice
moment unităților C.E.C. restituirea
totală sau parțială a sumelor de
puse, acestea avînd obligația să
restituie imediat depunerile efec
tuate pe librete de economii, in
conturi curente personale sau pe
obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri și pe
alte instrumente de economisire.
Restituirea sumelor depuse spre
păstrare la C.E.C. pe librete de eco
nomii nominale, în conturi curente
personale, pe obligațiuni C.E.C. cu
ciștiguri depuse spre păstrare să
poate cere de titularii acestor de
puneri și de persoanele împuterni
cite in acest scop de titulari.
De depunerile nominale cu clauză
de Împuternicire valabilă numai ne
timpul vieții titularului pot dis
pune și alte persoane decit titula
rul (cel mult două), indicate de
acesta cu ocazia introducerii clau
zei de împuternicire.
De sumele depuse pe obligațiuni
C.E.C. cu ciștiguri și pe librete de
economii „Ia purtător" pot dispune
persoanele care le prezintă la ghi
șeu. iar în cazul libretelor „la pur
tător cu parolă" este obligatorie in
dicarea parolei.
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Cronica zilei
Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul R. F. Germania
(Urmare din pag. I)
înmînind scrisorile de acreditare,
ambasadorul HELMUT MATTHIAS
a transmis președintelui Republicii
Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui Republicii Federale Ger
mania, Richard von Weizsăcker, a
cancelarului federal Helmut Kohl, a
poporului acestei țări, cele mai bune
urări de sănătate și fericire, de
prosperitate pentru poporul român.
în cuvîntarea prezentată de amba
sador se evidențiază cursul ascen
dent al relațiilor bilaterale, dorința
R. F. Germania de a extinde in con
tinuare aceste raporturi. Trecînd în
revistă o serie de probleme actuale
ale vieții Internationale, cuvîntarea
subliniază consecventa politicii ex
terne promovate de România pentru
ț respectarea independentei și.-egalitătii în drepturi a tuturor statelor,
pentru înfăptuirea dezarmării, in
staurarea unul climat de pace. înțe
legere și largă colaborare în Europa și în lume.

Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a transmis președintelui Republicii
Federale Germania si cancelarului
federal urări de sănătate și fericire,
de progres și prosperitate pentru
poporul acestei țări.
In cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt
relevate bunele raporturi existente
intre România și R. F. Germania,
apreciindu-se că există toate pre
misele pentru dezvoltarea în conti
nuare a colaborării dintre cele două
țări. îndeosebi pentru extinderea și
amplificarea cooperării economice și
tehnico-științiflce. pentru sporirea
schimburilor comerciale, precum și
in direcția lărgirii cooperării pe ter
țe piețe.
în actualele condiții Internationale,
se subliniază în cuvîntare, problema
fundamentală a epocii noastre este
oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare. îndeosebi de dezarmare nu-

cleară. asigurarea păcii în lume. Este
evidențiată, totodată, necesitatea de
a se face totul pentru a se ajunge,
intr-un timp scurt, la un acord In
problema rachetelor cu rază medie
de acțiune în Europa — ca un prim
pas spre eliminarea tuturor armelor
nucleare — pentru încetarea experientelor nucleare și oprirea militarizării Cosmosului. Relevind că
România a militat și militează activ
pentru promovarea cooperării și
securității in Europa, pentru stator
nicirea pe acest continent a unor
relații noi de încredere și colaborare
între toate națiunile, cuvintarea ex
primă hotărirea tării noastre de a-și
aduce întreaga contribuție bentru ca
reuniunea de la Viena să se încheie
cu rezultate bune, să după Ia reali
zarea de noi pași în direcția dezar
mării. a cooperării economice, tehnico-științifice, culturale1* și in alte do
menii.
Președintele României a urat nou
lui ambasador al R.F.G. succes de
plin in întreaga sa activitate.

înmînind scrisorile de acreditare,
ambasadorul etiopian MAKONNEN
GEZAW a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate
și fericire, de bunăstare șl prosperi
tate pentru poporul român, din
partea tovarășului Mengistu Haile
Mariam, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc din Etiopia, președintele Con
siliului Militar Administrativ Provi
zoriu, președintele Consiliului de Mi
niștri.
în cuvintarea prezentată cu acest
prilej de ambasadorul etiopian sînt
i subliniate bunele relații statornicite
între cele două țări, atît pe plan bi
lateral, cit șl pe arena internațională.

In lupta pentru pace șl colaborare
internațională.
Primind scrisorile de acreditare,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a
adresat, la rîndul său, urări de să
nătate șl fericire personală șefului
statului etiopian, de pace, progres și
prosperitate pentru poporul etiopian
prieten.
în cuvîntarea șefului statului ro
mân se exprimă satisfacția față de
bunele relații de prietenie și colabo
rare româno-etiopiene, care au cu
noscut noi dimensiuni ca urmare a
convorbirilor și hotăririlor adoptate
în timpul vizitelor șl întîlnirllor la
cel mai înalt nivel. Sînt subliniate,
totodată, posibilitățile de amplificare
și diversificare, în continuare, â
schimburilor și cooperării econo-

mice, pe baze reciproc avantajoase,
precum și dorința de a intensifica
conlucrarea dintre cele două țări pe
plan internațional, in interesul cauzei păcii, destinderii, înțelegerii Și
colaborării în lume.
★

După prezentarea scrisorilor de
acreditare, preș e d i n t e I e
Nicolae Ceaușescu a avut convorbiri
separate cu ambasadorul R.F. Ger
mania, Helmut Matthias, și ambasa
dorul etiopian, Makonnen Gezaw.
La solemnitățile de prezentare a
scrisorilor de acreditare și la con
vorbiri au participat Aurel Duma,
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, și Dumitru
Apostoiu, Secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.
a

T

vremea

ALBA

Valorificarea superioară
a resurselor locale

t

O pondere Însemnată în ansamblul activitătii de industrie mică
din județul Alba revine cooperaîn cincinalul
tiei meșteșugărești.
. ___
.
trecut au fost realizate de către
cooperația meșteșugărească din
județ peste 4 000 produse și modele
noi.
— Pentru acest an — ne spune
tovarășul Mănăilă Radu, președin
tele Uniunii județene a cooperati
velor meșteșugărești — unitățile
noastre au contractat pentru fondul
pieței diverse produse în valoare
de peste 150 milioane lei. în cea
mai mare parte, această producție
se va realiza prin valorificarea
unor materii prime din resurse lo
cale și prin reintroducerea In cir
cuitul productiv a unor materiale
refolosibile.
— Concret, asupra căror resurse
locale iși îndreaptă atenția coope
rativele meșteșugărești din județ ?
— în valorificarea resurselor lo
cale ținem seama atlt de cerințe,
cit și de tradiția creată. în unită
țile noastre se prelucrează cantități
Însemnate de piatră de calcar pen
tru obținerea varului stins, se ex
trag produse de balastieră, activi
tăți cu pondere mai mare în ca
drul cooperative! „Tehnometal" din

Teiuș. Se execută, de asemenea,
■împletituri de răchită, produse din
paie de sorg la Teiuș și la Sebeș.
Rezultate bune am obținut, prin
recuperarea și valorificarea unor
materiale refolosibile, cum sînt ca
petele de bușteni în realizarea unor
produse de artizanat și dogărie
moțească, resturi textile, care sînt
destrămate și toarse în fire la coo
perativa din Abrud. Din materiale
refolosibile realizăm vopsele anticorozive și pigmenți pentru zugră
veli la cooperativa meșteșugăreas
că din Zlatna.
— Care este eficienta acestei ac
tivități ?
— Doi indicatori sînt, In această
privință, semnificativi : valoarea
producției realizate pe un metru
suprafață de producție este de
17 000 Iei, iar producția obținută la
1 000 de lei fonduri fixe este de
5 200 lei. în dezvoltarea industriei
mici, județul Alba dispune de în
semnate resurse pentru valorifica
rea cărora, alături de celelalte uni
tăți, cooperația meșteșugărească
s-a angajat cu toate forțele.

Ștefan DIN1CĂ

corespondentul „Scînteii"

Institutul de meteorologie »l hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 martie, ora 20 — 27 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi în
general închisă în cea mai mare parte
a intervalului in estul și sud-estul tării
și se va ameliora treptat în celelalte
regiuni, iar cerul va fi mai mult aco
perit la început, apoi va deveni treptat
variabil. Precipitații locale, sub formă
de ploaie, lapoviță $1 ninsoare, vor că
dea in Muntenia, Dobrogea, Moldova,
Transilvania șl Maramureș in primele
zile, apoi treptat aria se va restrînge,
devenind Izolate. Spre sfirșitul inter
valului sînt posibile precipitații locale,
mal ales sub formă de ploaie in re
giunile vestice. Vlntul va sufla ■ slab
pfnă Ia moderat, cu intensificări la În
ceputul intervalului in regiunile estice
șl la munte. Temperaturile minime vor
fi cuprinse intre minus 5 șl plus S
grade. Izolat mal coborite in
depre
siuni, iar cele maxime tntre 2 șl 12
grade, mal ridicate la sfirșitul inter
valului in sud-vest. Izolat, in regiunile
estice, condiții de polei. In București;
Vremea va fi in general închisă, iar
cerul mal mult acoperit. Vor
cădea
precipitații temporare, mal ales
sub
formă de ploaie și lapoviță. Vlntul va
sufla moderat. Temperaturile minime
vor oscila intre minus 1 și plus 2 gra
de. iar cele maxime intre 5 și 9 grade.

Colectivele Trustului antrepriză
generală de construcții-montaj Cluj
sînt puternic angajate în realizarea
planului de investiții pe acest an,
care prevede darea în folosință a
unui număr de aproape 4 000 apar
tamente, peste 21 000 mp spații co
merciale și de prestări servicii
pentru populație. Pînă Ia această
dată, constructorii clujeni au pre
dat oamenilor muncii din munici
piul Cluj-Napoca și alte localități
din județ primele 150 apartamente,
iar alte 150 apartamente, la care
se efectuează lucrări de fini
saj, vor fi terminate pină la sfirși
tul acestei luni. Se lucrează la alte
SfOOO apartamente. între care se nu
mără și noile ansambluri de lo
cuințe din localitățile rurale, cum
sînt Aghireșu, Baciu, Apahida. De
remarcat este faptul că, începînd
din 1965 și pînă acum, în județul
Cluj au fost construite cartiere și
ansambluri noi de locuințe cu peste
120 000 apartamente, cu toate dotă
rile edilitar-gospodărești necesare
— școli, grădinițe, cinematografe,
magazine comerciale, unități de
prestări servicii pentru populație,
farmacii, edificii de sănătate, rețele
de transport în comun, parcuri și
altele. (Marin Oprea).

Și în acest an, așezările județu
lui Vrancea iși vor completa dotă
rile locative și edilitar-gospodărești
’cu noi obiective concepute într-o
manieră constructivă și arhitectu
rală modernă, cu grad sporit de
confort și funcționalitate.

între acțiunile cultural-politice de
masă ce se desfășoară în tara noas
tră se înscrie și concursul pe bază
de buletine „Fondul păcii" — 1987,
organizat de Comitetul Național
pentru Apărarea Păcii, cu tema
„ROMANIA — CEAUȘESCU in
conștiința lumii : mesaje de pace,
programe de pace".
Menționăm că pe adresa Comi
tetului Național pentru Apărarea
Păcii continuă să sosească de Ia
participant^ la concurs buletine
completate. Informăm, totodată, pe

cei interesați că ultimul termen
pentru depunerea buletinelor com
pletate este 31 mai 1987. „
Buletinele de concurs se mai pot
procura prin comitetele județene,
municipale și orășenești pentru
apărarea păcii, prin întreprinderi și
instituții, cooperative și așezăminte
culturale de la orașe și sate. în
Capitală, pot fi procurate de la Co
mitetul municipal București pentru
apărarea păcii, str. Biserica Amzei
nr. 29, și de la comitetele pentru
apărarea păcii ale sectoarelor.

Unități turistice în județul Vrancea
„4

'-

în județul Vrancea s-au construit
noi și atrăgătoare unități turistice.
Una dintre acestea este hanul BACHUS, amplasat pe șoseaua națio
nală București — Focșani — Bacău,
lingă localitatea Popești. Hanul oferă locuri de cazare în camere
moderne și confortabile. Unitatea
dispune de un restaurant cu două
terase, bar de zi. La 3 kilometri de
Focșani, în Crîngul Petrești, se află
cabana CAPRIOARA, care dispune
de locuri de cazare, un restaurant
spațios, terenuri de tenis și parcare
e.uto.

în orașul Mărășești, hotelul
PARC, din apropierea gării, dispune
de camere confortabile, un restau
rant, o braserie, cafe-bar. La Ad
jud, modernul complex de alimen
tație publică și cazare hotel TRO
TUȘ are restaurant, braserie, cafebar, precum și 60 de locuri de ca
zare. Aceleași servicii le oferă ha
nul SOVEJA, din stațiunea cu ace
lași nume, precum și hotelul PANCIU, din orașul Panciu.
în fotografie : hanul „Soveja"
din stațiunea cu același nume.

La Constanța a Început „Luna mu
zicii de operă și balet", manifestare
cultural-artistică organizată de Con
siliul Culturii șl Educației Socialiste,
Comitetul județean de cultură și
educație socialistă și Teatrul liric din
localitate.
Repertoriul acestei a XIII-a ediții
a manifestării include, intre specta
colele de operă, operetă și balet sem
nate de compozitori clasici, români
și străini, și o premieră absolută :
baletul „Alice în Țara Minunilor",
precum și o „Gală a baletului". în
această perioadă vor evolua la Con
stanța, reputați interpret! ai genului
din București. Iași, Cluj-Napoca, Ti
mișoara, precum și invitați din Aus
tria, Bulgaria și Uniunea Sovietică.
Luna muzicii de operă și balet a
debutpt cu un concert festiv, intitu
lat „Actualitatea operei". (Agerpres)

— în municipiul Focșani — ne
spune inginerul Lucian Văcăreanu,
directorul întreprinderii Județene
de antrepriză construcții-montaj —
au inoeput lucrările la două noi
ansambluri de locuințe — Piața
Victoriei, cu 237 apartamente, și
strada Longinescu, cu 429 aparta
mente. Alte 100 de apartamente,
amplasate in alte zone, sînt în faza
finală de realizare. La Adjud și
Focșani se pregătesc pentru a fi
date în folosință noi spații comer
ciale și de prestări servicii. Anul
aoesta, spațiul locativ al județului
va fi întregit cu încă 1 600 aparta
mente, din care 280 apartamente se
vor înălța în comunele Tătăranu,
Soveja, Tulnic!, Dumitreștl și al
tele. (Dan Drăgulescu).

BACAU
La Tîrgu Trotuș, Răcăciuni, Dealu Morii, Dămienești și-n alte co
mune din județul Bacău au fost
date in folosință, in ultima vreme,
noi blocuri însumînd aproape 100
de apartamente în care s-au mutat
familiile unor specialiști de la sate.
La parterul acestor blocuri au fost
amenajate spații comerciale și de
servire ale cooperației de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor. Pină în prezent, în satele și
comunele județului Bacău au fost
construite pentru specialiști un nu
măr ■ de 747 de apartamente. Alte
330 de apartamente vor fi construi
te și date în folosință pînă la fi
nele acestui an în comunele Răchitoasa, Cociu, Fîntînele, Helegiu,
Ghimeș-Făget etc. Cele mai multe
blocuri și spații comerciale vor fi
înălțate in viitoarele oentre agroin
dustriale Podit Turcului și Sascut
(Gheorghe Baltă).

Produse la export, înainte de termen
Colectivul Filaturii de bumbac
din municipiul Slobozia, actionind
în spiritul orientărilor date de
secretarul general al partidului,
aplică în mod consecvent măsuri
le de perfecționare a organizării și
modernizară a producției. El rapor
tează realizarea ritmică a sarcini
lor de plan și livrarea in devans
a produselor destinate exportului,

in condițiile obținerii unor impor
tante economii de materii prime și
materiale. Un accent deosebit se
pune pe continua îmbunătățire a
calității, pe onorarea cu prompti
tudine a obligațiilor contractuale.
Cblectivul unității s-a angajat ca
planul la export pe primul trimes
tru să fie realizat înainte de ter
men. (Mihai Vișoiu).

Lucrările reuniunii de la Viena a statelor
participante la C.S.C.L.
Intervenția reprezentantului român
VIENA 23 (Agerpres). — N. Chilie
transmite : Alături de celelalte com
ponente majore — politice, militare,
juridice, economice și sociale ale
edificării unui climat de cooperare,
destindere și securitate în Europa —
la reuniunea de la Viena a statelor
participante la C.S.C.E. se discută
aspecte ale drepturilor omului și
probleme umanitare. în legătură cu
aceasta, în cadrul reuniunii au fost
insă ridicate și o serie de probleme
imaginare, colaterale, care nu au
nimic comun cu problemele funda
mentale ce preocupă milioane de
oameni ai muncii din țările partici
pante.
Delegația română a prezentat, în
prima parte a dezbaterilor din acest
an ale reuniunii de Ia Viena, un
document de lucru cuprinzînd o pro
punere concretă, care abordează un
aspect esențial, determinant al pro
blematicii drepturilor omului : nece
sitatea respectării și materializării
dreptului la muncă și a combaterii
șomajului. Această propunere ține
seama de o realitate gravă și preocupantă din numeroase țări partici
pante la reuniune — creșterea alar
mantă a șomajului cu întregul său
cortegiu de suferințe umane și con
secințe pe plan social-economic —
și preconizează, în esență, convoca
rea unei reuniuni de experți in ca
drul procesului C.S.C.E. pe această
temă, care să formuleze recomandări
și propuneri pertinente vizînd garan
tarea dreptului la muncă, să contri
buie la adoptarea de măsuri in țările
afectate de acest fenomen in vede
rea lichidării șomajului și a respec
tării dreptului fundamental al oa
menilor Ia muncă, de care, după cum
se știe, depinde în mare măsură
respectarea și a altor drepturi și li
bertăți de bază ale omului.
Intervenind in dezbaterile reuniu
nii, reprezentantul țării noastre a
relevat că șomajul a atins, în pre
zent, in statele industrializate occi
dentale proporții alarmante, afectînd
în special femeile și tinerii. Tot
odată, vorbitorul a evidențiat valoa
rea și actualitatea deosebită ale pro
punerii României, care preconizează
ca. în documentul final ce va fi
adoptat, participant!! să-și reafirme

• HOCHEI. Ieri, in cadrul Campio
natului mondial de hochei pe gheață
(grupa C), competiție ce se desfășoa
ră in Danemarca, echipa României
a obtinut a treia victorie consecuti
vă. intrecind cu scorul de 5—3 for
mația Japoniei.

PRETORIA 23 (Agerpres). — în
mai multe localități din Africa de
Sud au avut loc manifestații ale
populației de culoare sau adunări
consacrate comemorării masacrului
de la Sharpeville, în urmă cu 27 dă
ani, cind poliția a ucis 69 de negri.
După cum se informează din Jo
hannesburg, poliția a intervenit cu
brutalitate in orașul Kwamashu, fo
losind gaze lacrimogene împotriva a
aproximativ 400 de persoane care iși
exprimau protestul fată de perpe
tuarea politicii de apartheid, respon
sabilă de continuarea genocidului In
rîndul populației de culoare, majori
tară, din Africa de Sud.
La Chesterville, lingă orașul-port
Durban, au fost arestați 50 de de
monstranți antiapartheid.
Observatorii politici din capitalele
africane remarcă faptul că la cere
moniile in memoria victimelor de la
Sharpeville au participat și repre
zentanți ai forțelor politice , din opo
ziția albă.
DAR ES SALAAM 23 (Agerpres).
— Cu prilejul Zilei internaționale
pentru eliminarea discriminării ra
siale, în capitala Tanzaniei au fost
date publicității declarații separate
ale Congresului National African
(A.N.C.) și Congresului Panafrican
(P.A.C.) din R.S.A., care adresează

• CROS. Proba feminină din ca
drul campionatelor mondiale de cros
de Ia Varșovia a fost ciștigată de
Annette Sergent (Franța), cronome
trată pe distanța de 5 050 m
cu
timpul de 16’46”, urmată de Elizabeth
Lynch (Scoția) — 16’48”, Ingrid
Kristiansen (Norvegia) — 16’51”,
Lynn Jennings (S.U.A.) — 16’55’’,
Lesley Welch (S.U.A.) — 16’57”,
Mariana Stănescu (România) —
17’04”, Cornelia Buerki (Elveția) —
17’08”, Krishna Wood (Australia) —
17’11”, ■ -Ivan (România)
— . . . —
Paula
1712” și Natalia Sorokinskaia
(U.R.S.S.) — 17’13”. La startul cursei
au fost prezente 157 de atlete.
în clasamentul pe echipe,- primul
loc a fost ocupat de S.U.A. — 46
puncte, urmată de Franța — 50
puncte. U.R.S.S. — 55 puncte. Româ
nia — 94 puncte, Kenyâ — 117 punc
te. Norvegia — 143 puncte, Anglia —
152 puncte etc.
în proba masculină, victoria a revenit lui John Ngugi (Kenya), înregistrat pe. 11 900 m în 36’07”.

• ȘAH. După opt runde, In tur
neul international feminin din ca
drul festivalului șahist „Hercules
’87“ de Ia Băile Herculane, continuă
Să conducă maestra româncă Otilia
Ganț, cu 6 puncte, urmată de Smaranda Boicu — 5,5 puncte, Eugenia
Ghindă, Cristina Stanca, Judit Chiricuță și Regina Griinberg (R.F. Ger
mania) — cu cite 5 puncte. • A
10-a partidă a finalei candidatilor
pentru titlul mondial de șah. ce se
dispută la Linares (Spania) între ma
rii maeștri sovietici Anatoli Karpov
și Andrei Sokolov, s-a întrerupt la
mutarea a 42-a. cu avantaj pozițio
nal — apreciază specialiștii — pen
tru Karpov, care conduce în acest
meci cu 5,5—3,5 puncte.

(se va juca doar o etapă restantă),
întîmplarea a făcut ca în săptăpentru ca în iunie să se joace tur
mina precedentă (pe care o comenneul final, la care Steaua, Dina
tăm azi) să fie programate o serie
mo si Grivita Roșie au calificarea
de derbiuri interne la/ jocuri sporasigurată,
urmînd ca a patra forma
tive.
ție să fie decisă de meciul Știința
La handbal masculin au jucat
Cemin Baia Mare — Farul Conîntre ele primele patru echipe ale
stanța.
tării : Steaua (locul 1) a învins in
...La fotbal, nefiind etapă de „A",
deplasare pe H. C. Minaur Baia
Mare (locul 4) cu 21—19 ; Dinamo
atenția a fost îndreptată spre der(locul 2) a întrecut la București pe
biurile din .,B“ : F. C. Maramureș —
U.T.A. 7i—1A (!)
v;/ ;, minei.
Minerul
ui Paroșeni —
Politehnica Timișoara (locul 3) cu
Poli Timișoara 0—2 ; Minerul Cavnic
22—17. Spectatorii (mai putini în
— F. C. Bihor 0—0 (pînă în minutul
Capitală, multi — ca de obicei — la
17. cind meciul s-a întrerupt dinBaia Mare) au vizionat două Intllcauză că terenul devenise impracti
niri in care favoritii nu au întîmpicabil). în seria a doua s-a
nat o rezistentă cu totul deosebită,
produs și o mare surpriză : lidera
Din această cauză (evident, și din
A.S.A.
Tg. Mureș a fost înfrintă
alte cauze mai generale și mai vechi
(0—1) In deplasare de chiar... ultima
în handbalul nostru masculin) jocu
clasată — Autobuzul București.
rile au fost de un nivel tehnlcospectacular cel mult mediocru. De
...Apropo de fotbalul divizionar
fapt! în absenta unor valori de pri
„B‘L Este de înțeles grija comisiei
mă mină (numai Vasile Stingă — cu . de delegări a federației de a asigura
10 goluri marcate — și portarul băiarbitri cit mai competent! și impar
mărean Mircea Petran s-âu eviden
țiali nu numai derbiurilor, dar și
țiat) nici nu are cine să etaleze vir
celorlalte partide din eșalonul setuțile tehnice și tactice pe care le 'cund. Și este de înțeles, în această
așteaptă iubitorii acestui sport ce ne
idee, că nu pot fi evitate unele de
obișnuise cu marile performante și
plasări mai lungi ale „cavalerilor
cu titlurile mondiale. Cind vezi cum
fluierului". Dar 'aceasta nu înseam
echipele fruntașe de azi abia se miș
nă a face o regulă din peregrinările
că pe teren, că viteza de joc e re
acestora de Ia un colt de tară la
glată cu încetinitorul și că băieții se
altul, parcă anume pentru a-i trimi
așază cuminți in fața semicercului
te cit mai departe. Iată, în etapa din
plimbînd mingea de la unul la altul,
duminica precedentă, arbitri din
înțelegi lesne de ce am ajuns din
București au bătut cale lungă drum
fruntea ierarhiei mondiale pe locul
de fier pînă la Arad. Cluj-Napoca,
5... din grupa „B“. Derbiurile de du
Bistrița. Botoșani sau chiar Gura
minică nu numai că au „explicat"
Humorului ! Alții au avut alte rute,
acest regres, dar. ceea ce este și mai
de asemenea care de care mai lungi
îngrijorător, nici măcar nu au oferit
și mai complicate : de la Craiova Ia
vreo perspectivă de ridicare a nive
Baia Mare, de la Suceava la Cavnic,
lului calitativ al handbalului practide la Predeal la Sighetu Marmației,
cat în campionatul nostru la ora
de la Tîrgoviște la Paroșeni. de la
actuală.
Drobeta-Tr. Severin la Focșăni ori
...în rugbi au avut loc. de asemede la Rm. Vîlcea la Reșița. Birlad
si chiar Suceava. Repetăm, nu plenea, două derbiuri : Grivița Roșie —
Steaua 18—18 (deși, cu zece minute
dăm pentru superficialitate si conînainte de final, grivitenii conduceau
cesii in delegarea arbitrilor, dar
cu... 18—9) ; Dinamo — Farul 22—9.
chiar în duminica aceasta, in timp
Cei ce au luat drumul spre Parcul
ce unii arbitri (nu toti reputati !) au
Copilului au văzut două partide viu
fost trimiși la distante uriașe, alții
disputate și atractive. Practic, în
(Ia fel de buni, dacă nu mai buni),
acest cuplaj au evoluat cei mai multi
selectionabili. Forma bună arătată
din zone Învecinate, au rămas aca
de ei este de natură să dea încre
să, deși puteau asigura arbitraje de
dere pentru viitoarele confruntări ale
bun nivel prin deplasări mai scurte.
noii echipe naționale (12 aprilie cu
Fiindcă, să nu uităm, arbitrii sînt
Italia, la București ; 25 aprilie cu
oameni ai muncii, cu obligații de
U.R.S.S.. la Tbilisi), cind — ne place
serviciu in zilele săptăminii, și nu le
să credem - —z rugbiștii noștri vor
face nici un bine să piardă pe drum
arăta că au depășit eclipsa de formă
zilele și nopțile libere.
din toamna trecută. Pînă atunci,
campionatul intern se va întrerupe
Gheorqhe MITROI

apeluri comunității internaționala In
vederea izolării regimului rasist da
la Pretoria și intensificării ajutoru
lui, sub toate formele, acordat luptei
de emancipare politică și socială a
populației de culoare.
Ambele grupări consideră că sis
temul de apartheid din Africa da
Sud trebuie complet eliminat șl nici
decum reformat sau restructurat.
VIENA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului de politică ex
ternă al parlamentului austriac, Pe
ter Jankowitsch, s-a pronunțat în fa
voarea inițierii de acțiuni politice șl
economice împotriva regimului rasist
sud-african,
informează agenția
Taniug. El a subliniat necesitatea
abolirii politicii de apartheid si eli
berării tuturor dețiruutilor politici,
in frunte cu Nelson Mandela, liderul
Congresului National African din
R.S.A.

HAGA 23 (Agerpres).
Membrii
consiliilor municipale din 275 de lo
calități olandeze au cerut companiei
Shell să înceteze activitățile desfă
șurate în Republica Sud-Africană.
Reprezentanți ai partidelor politice
olandezp consideră că firma Shell
(companie petrolieră anglo-olandeză)
contribuie la menținerea regimului
de apartheid în R.S.A.

ILE DE PRESA
e scurt

SPORTIVE

Note din arenă

atașamentul la normele de conduită
cuprinse în declarația privind prin
cipiile menite să guverneze relațiile
dintre statele participante. îndeosebi
este nevoie de acest atașament la
angajamentul de a dezvolta coopera
rea dintre state in condiții de ega
litate, de a întări înțelegerea si în
crederea reciprocă dintre ele, relați
ile prietenești și de bună vecinătate,
precum și pacea internațională, secu
ritatea și justiția, de a îmbunătăți
nivelul de viață al popoarelor și de
a contribui la satisfacerea aspirați
ilor lor, între altele, prin avantajele
rezultind dintr-o cunoaștere reci
procă crescindă și din progresele și
realizările in domeniile economic,
științific, tehnologic, social-cultural
și umanitar.
în spiritul acestui angajament, țara
noastră a propus ca statele partici
pante să-și exprime, în documentul 'î
final ce va fi adoptat de reuniunea
de la Viena, hotărirea lor fermă de
a iniția măsuri de natură să creeze !■
condiții care să permită ca aceste j
avantaje să fie accesibile tuturor, să
reducă diferențele ce există Intre
nivelurile de dezvoltare, in scopul
asigurării progresului economic și
social al fiecărei țări și al creării
condițiilor de muncă și de viață care ;
să facă să dispară cauzele fenome
nului emigrării. Propunerea româ
nească preconizează ca statele
participante să ia în considerare ne
cesitatea încetării oricăror activități
și a oricărei propagande vizînd
stimularea emigrării, ca mijloc de
exploatare și de racolare de specia
liști din alte țări. Această propunere
a tării noastre abordează un aspect
care, după cum este cunoscut, in
teresează un mare număr de state,
in primul rind țările în curs de dez
voltare și alte state mai puțin dez
voltate din punct de vedere econo
mic și care iși văd serios afectate
eforturile de dezvoltare și progres de
fenomenul nociv al racolării de cadre
calificate, încurajat de statele indus
trializate occidentale, fenomen ce
constituie un impediment important
In calea lichidării subdezvoltării și
decalajelor economice și a instaură
rii noii ordini economice internațio
nale.

Se intensifică mișcarea de împotrivire
față de politica de apartheid a regimului sud-african

■ IIHHIBBHHIBDIEHnill

• NATAȚIE. în ultima zi a campionatelor republicane de natație in
bazin acoperit, desfășurate la Baia
Mare, Tamara Costache a cîștigat
proba de 100 m liber cu performanța
de 55”98/100. în proba feminină de
200 m mixt, pe primul loc s-a situat
Noemi Lung, cronometrată cu timpul
de 2T6”60/100.
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SLOBOZIA

INFORMAȚII

Concursul „Fondul păcii”

Ghulam Rabbani, » oferit, luni, o re
cepție.
Au luat parte membri al guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor
ministere și instituții centrale, gene
rali și ofițeri, oameni de cultură și
artă.
Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

Locuințe noi, moderne
CLUJ

Ambasadorul Etiopiei Socialiste
(Urmare din pag. I)

La București au avut loc, luni,
convorbiri intre Dimitrie Ancuța,
viceprim-ministru al guvernului, și
un grup de oameni de afaceri din
Statele Unite ale Americil, condus
de Robert Robertson, vicepreședinte
al Consiliului economic româno-american, președintele organizației „Oa
menii de afaceri , americani pentru
comerț internațional" (A.B.I.T.), aflat
intr-o vizită în țara noastră.
La convorbiri au participat Iile
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, membri ai conducerii altor
ministere, precum și ai unor între
prinderi românești de comerț exte
rior.
Au fost prezenți Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București, membri
ai ambasadei.
Au fost abordate aspecte privind
stadiul actual al relațiilor de coope
rare statornicite între firme româ
nești de comerț exterior și firme
americane, posibilitățile amplificării
acestor raporturi, dezvoltării și di
versificării schimburilor comerciale
dintre România și S.U.A.
★
Cu prilejul Zilei naționale a Republici! Islamice Pakistan, ambasadorul acestei țări la București,

CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT
1 FRANCO — BRITANICE. La CasI telul
Benouville
din
nordul
Franței au avut loc, luni, con
vorbiri între președintele Fran
ței, Franțois Mitterrand, și premieIrul Marii
Britanii,
Margaret
Thatcher. Au fost abordate proble
me privind dezarmarea. în lumina
. propunerii recente sovietice din doI meniul rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune din Europa, preIcum și situația din cadrul Pieței
comune.
LA LISABONA s-au încheiat luIcrările consfătuirii sindicale vesteuropene
consacrate activității
companiilor transnaționale. Participantii au relevat că aceste companii
Iaduc daune economiilor naționale
ale ‘țărilor In curs de dezvoltare.
Delegații au subliniat necesitafta
I întăririi unității in lupta împotriva
ascensiunii economice a transnațio
nalelor.
|
PLENARA C.C. AL P.C. DIN
DANEMARCA, consacrată analiză
rii unor probleme de politică interInă si aspectelor legate de pregătirea
celui de-al XXVIII-lea Congres al
partidului, a avut loc la Copenha
ga. Declarația adoptată de partigiIpanti subliniază că în Danemarca
s-a înregistrat o situație dificilă pe
plan social, tot mai numeroase păIturi ale populației fiind nevoite să
trăiască într-o situație precară.
Plenara a chemat oamenii muncii
să-și unească eforturile in direcția
I apărării drepturilor lor in fața
ofensivei marelui capital.

MIȘCARE REVENDICATIVA.
I Peste 100 000 de persoane au
I participat la Paris la o de
monstrație de protest față de reIstricțiiie impuse în politica de
securitate socială de guvernul con
servator al primului ministru
I Jacques Chirac. Confruntat cu pier
deri ridicate în sistemul de secu
ritate socială care, anul trecut, a
înregistrat un deficit de aproape
115 milioane de franci, guvernul a
adoptat o serie de măsuri care s-au
tradus prin reducerea fondurilor
I revenind din bugetul de stat și
creșterea contribuției asiguraților,
ceea ce a afeotat milioane de per
soane.
REUNIUNE IN PROBLEMELE
COMERȚULUI. în localitatea Tau• po din Noua Zeelandă se dâsI fășoară lucrările unei reuniuni

1

ministeriale în problemele comerțului, la care iau parte reprezentanți din 20 de state. Participantii abordează cu prioritate posîbilitătile de realizare a unor
schimburi comerciale neîngrădite
de bariere artificiale și de practici
protectioniste. în cadrul reuniunii
s-au ivit divergente între reprezentantii S.U.A. șl cel al Pieței
comune cu privire la barierele co
merciale impuse reciproc în domeniul produselor agricole.
DECES. Președintele Consiliului
Republicilor si Provinciilor al Adunării R.S.F. Iugoslavia. Milenko
Boianici, a încetat duminică din
viată, la virsta de 63 de ani.
DEMISIE. Președintele Partidului Social-Democrat din R.F.G.,
Willy Brandt, și-a dat demisia din
această funcție — au anuntat la
Bonn surse oficiale. După cum a
declarat vicepreședintele partiduIui. Johannes Rau. succesorul său
va fi ales la Congresul extraordinar al P.S.D., care va avea Ioc in
luna iunie.
CONGRES. în capitala Malayeziei — Kuala Lumpur — s-au desfășurat lucrările unul congres pe
probleme economice al țărilor
membre ale Asociației Națiunilor
din Asia de Sud-Est (ASEAN), la
care au participat oficialități gu
vernamentale. economiști, cercetători din statele membre ale organizatiei. în centrul y dezbaterilor
s-au aflat extinderea și consolidarea cooperării în cadrul ASEAN.
CONFERINȚA
INTERARABA.
La Abu Dhabi s-au deschis lucrările celei de-a IX-a Conferințe regionale a miniștrilor educației, la
care participă reprezentanți din
Arabia Saudită. Bahrein. Emiratele
Arabe Unite. Kuweit. Oman. Qatar
și Irak. Sînt examinate probleme
privind extinderea cooperării în
domeniul respectiv intre statele
din zonă.
CAPRICIILE VREMII. Daunele
provocate agriculturii in Grecia de
vremea neobișnuit de rece din ul
timele săptămâni au fost evaluate
de experti la peste 100 miliarde
drahme (circa 1 miliard dolari).
Valul de aer rece a1 fost considerat
drept unul dintre cele mai persistente din ultimii 13 ani, fiind afectate in special recoltele de citrice
și legume.
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Acțiuni, luări de poziție
pentru dezarmare și pace

î
ț

Un obiectiv prioritar: eliberarea Europei
de rachetele nucleare cu rază medie de acțiune
BONN 23 (Agerpres). — La
Frankfurt pe Main a avut loc cea
de-a treia conferință a organiza
țiilor pentru pace din diferite sec
toare
industriale ale R.F, Germa
■ t
nia. Participanții au arătat în in
tervențiile lor că scopul acțiunilor
pentru pace desfășurate în între
prinderile industriale în cursul
acestui an este eliberarea Europei
de rachetele cu rază medie de ac
țiune sovietice și americane. Re
levînd că în prezent au crescut

considerabil șansele încetării cursei
înarmărilor nucleare, vorbitorii au
arătat că s-au creat posibilități
reale pentru obținerea, încă în
cursul acestui an, a unei înțelegeri
sovieto-americane privind rachetele
cu rază medie de acțiune. Ei au
cerut guvernului vest-german să
înceapă convorbirile cu R.D. Ger
mană și R.S. Cehoslovacă asupra
problemei creării în Europa cen
trală a unui coridor denuclearizat.

împotriva prezenței militare străine
pe teritoriul Spaniei

u
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MADRID 23 (Agerpres). — Din
inițiativa comitetului de coordona
re al organizației pentru pace din
Andalusia, în fata bazei militare
americane de la Rota, de lingă
Cadiz, a avut loc o puternică ma
nifestație de protest împotriva pre
zenței militare străine pe teritoriul
Spaniei. Desfășurată sub devizele

„NU — bazelor militare america
ne !“, „NU — participării Spaniei
Ia N.A.T.O. 1" și „încetați cursa
înarmărilor!", această demonstrație
constituie doar un prolog al amplei
acțiuni intitulate „Marșul spre
Rota" prevăzută a se desfășura la
5 aprilie.

Simpozion internațional
pe tema educației în spiritul păcii

ATENA 23 (Agerpres). — Un
simpozion internațional cu tema
pace" urmează
„Educația pentru
.
să aibă loc în luna mai, la Atena
— informează agenția T.A.S.S. Pol trivit organizatorilor, scopul aces? tei manifestări este de a lua în
ț dezbatere rolul acțiunii concertate a

cadrelor didactice și instituțiilor de
învătămînt în lupta pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, pentru educarea tinerei
generații in spiritul prieteniei și
cooperării intre popoare, al apără
rii bunului cel mai de preț al ome
nirii — pacea.
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Fonduri pentru dezvoltare, nu pentru înarmări 1
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7 BAMAKO 23 (Agerpres). — Pacea
i este inseparabilă de dezvoltare —
J aceasta a fost ideea predominantă
I a discuțiilor din cadrul unui simi pozion desfășurat în capitala șta
J tului Mali la inițiativa unor orgal nizații obștești. Cu acest prilej,
< participanții și-au exprimat ne‘ liniștea fată de viitorul umanității
ț In condițiile continuării escaladării
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militare, relevînd, totodată, voința
lor de a-și aduce contribuția la
<
lupta pentru pace și dezarmare.
Abdul Diallo, seoretarul general
al Mișcării pentru pace din Mali,
a subliniat necesitatea opririi *
cunsel înarmărilor și folosirii mij
loacelor consacrate războiului la
programele sociale.

J
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Escaladarea înarmărilor reprezintă
un grav pericol pentru securitatea lumii
Conferința regională, a țărilor din Asia și Pacific consacrată
dezarmării
BEIJING 23 (Agerpres). — O con
unor uriașe resurse umane, ei cre
ferință regjonală a țărilor din Asia
ează un grav pericol la adresa păcii
si Pacific consacrată dezarmării, or
și securității mondiale.
ganizată sub egida O.N.U., a început
Referindu-se Ia poziția tării sale
luni la Beijing,
In problemele abordate în cadrul
conferinței, vorbitorul a declarat că
Adresîndu-se participantilor. Wan
R. P. Chineză consideră că dialogul
Li. vicepremier al Consiliului de
este preferabil confruntării, că sta
Stat al R. P. Chineze, a subliniat că
rea de tensiune trebuie înlocuită cu
promovarea activă a procesului de
destinderea.
dezarmare si realizarea unei dezar
în intervenția sa. Yasushi Akashi,
mări reale au devenit cereri arză
secretar general adjunct la Depar
toare ale popoarelor de pretutindeni,
tamentul O.N.U. pentru problemele
impunîndu-se ca sarcină de mare
urgentă. Arătînd că pînă în prezent
dezarmării, a arătat că. în fața pe-'
ricolului pe care-1 constituie în pre
nu s-a realizat o destindere reală a
zent cursa înarmărilor, nu există
situației internaționale, pericolul de
decît opțiunea realizării hotărîte a
război continuînd să existe, vicepredezarmării. Pentru O.N.U.. asigura
mierul chinez a subliniat că escala
rea supraviețuirii omenirii reprezin
darea în continuare a cursei înar
tă o sarcină morală și o responsa
mărilor si extinderea ei în spațiul
bilitate politică — a spus el.
cosmic provoacă nu numai risipa

Datoria externă afectează profund situația
economico-socială a statelor în curs de dezvoltare
LA PAZ 23 (Agerpres). — Lupta
pentru solutionarea echitabilă a pro
blemei datoriilor externe a țărilor
din America Latină și Caraibi, ajun
se la exorbitanta sumă de aproape
400 miliarde dolari, trebuie să se
orienteze spre stabilirea unei noi
ordini economice internaționale și
dezvoltarea cooperării între țările din
regiune, se arată în „Declarația de
la La Paz“, document adoptat la în
cheierea primei reuniuni latinoamericane asupra datoriei extern? și
educației, desfășurată în capitala
boliviană.
Evidențiind efectele dezastruoase
ale rambursării datoriei externe. în
condițiile menținerii ratelor înalte
ale dobînzilor, asupra popoarelor ță
rilor debitoare, în special asupra
serviciilor sociale elementare, „De
clarația de Ia La Paz“ apreciază că
„noua ordine economică internațio
nală trebuie să excludă, în primul
rînd, orice formă de discriminare,
incluzînd, totodată, lupta împotriva
foametei, bolilor, analfabetismului și

subdezvoltării, în general, ca și mo
dificarea structurilor financiare mon
diale".
Participanții, studenți și cadre uni
versitare din Argentina. Bolivia,
Cuba, Chile, Ecuador, Mexic, Nica
ragua și Uruguay, au condamnat, de
asemenea, cursa ' înarmărilor și, în
primul rînd, creșterea arsenalelor
nucleare, arătînd că aceasta înghite
uriașe fonduri care afectează grav
procesul de dezvoltare.
BRASILIA 23 (Agerpres). — Brazi
lia se pronunță în favoarea organiză
rii unei reuniuni comune a reprezen
tanților statelor creditoare și debi
toare, considerînd că astfel s-ar
putea degaja soluția optimă pentru
ieșirea din criza datoriilor — a de
clarat ministrul brazilian al finan
țelor, Dilsoh Funaro. El a precizat
că țara sa respinge „practica orga
nizării de reuniuni la care participă
doar bogății" și unde se hotărăsc’’re
guli ce sînt apoi impuse statelor in
curs de dezvoltare.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri în Liban
• Declarații în sprijinul asi
gurării drepturilor legitime
ale poporului palestinian
BEIRUT 23 (Agerpres). — în
Liban situația s-a menținut încor
dată luni. Noi incidente au fost în
registrate la Beirut. în împrejurimi
le capitalei și în sudul țării."
Agențiile de presă transmit că în
sectorul de vest al capitalei libane
ze și în perimetrul taberelor de refugiati palestinieni au continuat
ciocnirile. Surse din Beirut relevă
că în timpul schimburilor de focuri
dintre milițiile „Amal" și combatan
ții palestinieni, din zona taberei
Bourj El Baraj neh, două persoane
au fost ucise și cel puțin cinci ră
nite.
în regiunea sudică libaneză, avi
oane de luptă israeliene au efectuat,
în aceeași zi, un raid de bombar
dament folosind rachete aer-sol îm
potriva taberei de refugiati pales
tinieni Ein Al Hiloweh. Potrivit unui
prim bilanț, citat de agenția A.D.N.,
o persoană a fost ucisă și alte trei
rănite. Au fost provocate, totodată,
avarii clădirilor din zonă.
CAIRO 23 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei și-a încheiat vi
zita in Egipt în cursul căreia a avut
convorbiri cu președintele Hosni Mu
barak. Cu prilejul unei conferințe
de presă, șeful statului egiptean a
declarat că țara sa întreține contacte
cu Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei pentru a se stabili modalități
care să conducă la organizarea unei
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu, cu partici
parea membrilor permanenți ai. Con
siliului de Securitate, a tuturor păr
ților implicate, inclusiv O.E.P.
ABU DHABI 23 (Agerpres) —
Heidar Al-Attas, președintele Prezi
diului Consiliului Suprem al Po
porului al R.D.P. Yemen, a cerut
țărilor arabe să-și intensifice efortu
rile și să conlucreze pentru convo
carea cît mai urgent posibil a unei
conferințe internaționale de pace în
Orientul Mijlociu și asigurarea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian.

---------------------------- -—

lucrările Congresului Partidului Comunist din Sri lanka
COLOMBO 23 (Agerpres). — In
raportul prezentat în cadrul lucră
rilor celui de-al XIII-lea Congres
al Partidului Comunist din Sri
Lanka, secretarul general al C.C. al
partidului, Kotorage Pablis Silva, a
subliniat
hotărîrea
comuniștilor
srilankezi de a acționa cu fermitate
în favoarea păcii și dezarmării nu
cleare, pentru securitate în lume —
informează agenția A.D.N. El a
salutat, totodată, inițiativele sovie
tice privind eliminarea rachetelor cu
rază medie de acțiune din Europa

și s-a referit la dezvoltarea pașnică
și sigură a zonei Asiei și Pacificului.
Sri Lanka — a spus K. P. Silva —
are de jucat un rol semnificativ în
lupta pentru edificarea unei zone
libere de arme nucleare în Oceanul
Indian, adăugind că de o deosebită
importanță în realizarea acestui
obiectiv este convocarea, cel mai
tîrziu anul viitor, la Colombo, a
Conferinței O.N.U. privind transfor
marea Oceanului Indian într-o zonă
a păcii.

Criza guvernamentală din Italia
Declarațiile secretarului general al P.C.I.
ROMA 23 (Agerpres). — Luînd custituirea unei coaliții pentapartite,
vîntul in cadrul unei reuniuni desfă
aceasta nu înseamnă că trebuie di
șurate la Torino, relatează agenția
zolvate in mod automat camerele fo
A.N.S.A., secretarul general al P.C.
rului legislativ. Obligația constituțio
Italian, Alessandro Natta, a afirmat,
nală este de a se evita o întrerupere
în legătură cu actualul stadiu al
traumatizantă a legislaturii. P.C.I.
eforturilor premierului desemnat,
consideră că pentru formarea unui
Giulio Andreotti, vizînd soluționarea
guvern este necesar un program
crizei guvernamentale : dacă se va
fundamental care să fie aplicat în
ajunge la concluzia — și noi dorim
perioada ce a rămas din actuala le
aceasta — că este imposibilă recon
gislatură.

în sprijinul soluționării pașnice a situației
din America Centrală
BRASILIA (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Brasilia, minis
trul brazilian al relațiilor externe,
Roberto de Abreu, a arătat că
„Grupul de la Contadora" și „Grupul
de sprijin" se vor întîlni, în aprilie,
la Bariloche, în Argentina, pentru
a-și continua eforturile de pace în

America Centrală — transmite agen
ția Prensa Latina. El a precizat că
vor fi luate în discuție, de asemenea,
unele aspecte ale problemei privind
situația social-economică regională
creată de menținerea unei datorii
externe regionale împovărătoare, de
aproximativ 400 miliarde de dolari.

Critici la adresa politicii economice
a guvernului britanic
LONDRA (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Londra, Neil
Kinnock, liderul Partidului Laburist
— una din principalele formațiuni
politice de opoziție din Marea Britanie — a criticat politica economică
a cabinetului Margaret Thatcher.
Referindu-se la situația șomajului,
el a subliniat că, datorită politicii e-

conomice a guvernului conservator,
un total de două milioane locuri de
muncă au fost desființate în indus
tria manufacturieră, ceea ce a de
terminat sporirea considerabilă a nu
mărului de șomeri.
De asemenea, Neil Kinnock a
apreciat că dezvoltarea industrială a
țării a fost neglijată.

............................-

cu realitățile din lumea capitalului

milioane de ființe umane fără adăpost

Situația degradantă
Asigurarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului constituie
una dintre marile probleme ale lumii
contemporane, dezbătută pe larg la
O.N.U., în alte foruri internaționale.
In spiritul concepției profund umaniste
a președintelui Nicolae Ceaușescu,
România consideră —’așa cum s-a arătat și la reuniunea de la Viena — că
abordarea și soluționarea întregii pro
blematici a drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului trebuie să
pornească de la asigurarea dreptului
la pace, adică la viață, a dreptului la
muncă, la instruire și educație, la o
existență în condiții de demnitate so
cială, de respect, cel puțin al norme
lor elementare de civilizație.
Un exemplu semnificativ, în această
privință, îl constituie relația dintre
drepturile omului și problema locuin-

„NEWSWEEK":
Deosebit de semnificative și re
velatoare sint mărturiile și recu
noașterile făcute de inseși sursele
de informare occidentale, lată, in
acest sens, ce scrie revista ame
ricană sus-menționată :

O LUME A DISPERĂRII — ast
fel li numește revista „Newsweek"
pe cei lipsiți de adăpost, pe cei
pentru care nu există cuvinte cum
ar fi „casă", „cămin". „Zi și noap
te — scrie revista — indiferent de
vreme, ei fși duc viața sub cerul
liber, cerșind' pe trotuare, la vreun
colț de stradă. Pentru odihnă au
„la dispoziție" o bancă ; patul lor
este direct pe caldarim, pe sub po
duri, pe lingă clădiri. Cind vremea
este rea, ei se adăpostesc in cutii
de carton ; cel mai adesea îi vezi
indurind cu stoicism intemperiile,
„protejați" doar de cite o folie de
plastic, ori o pinză impermeabilă".
„Este greu — arată „Newsweek"
— să se determine cu exactitate
numărul celor fără adăpost (din
S.U.A.), „oamenii străzii", cum sint
ei numiți, unele date estimative indicind 350 000, altele 3 000 000. Au
devenit astfel cunoscute multe ca
zuri extreme. Astfel, a fost relevat
cazul unei mame cu șase copii fără

țelor, respectiv situația disperată a mi
lioane și milioane de oameni, care nu
au un acoperiș deasupra capului,
trăind în condiții degradante - și
aceasta nu numai în țările sărace, în
„lumea a treia", ci chiar în țările avansate economic, ai căror reprezen
tanți se erijează adesea în „avocați
ai drepturilor omului".
Nu este vorba de o anumită „op
tică subiectivă" a României ; dimpo
trivă, importanța problemei locuințe
lor pentru condiția umană este ilus
trată de înseși pozițiile și aprecierile
marelui for mondial, Organizația Na
țiunilor Unite. „Lipsa de adăpost și
condițiile mizere de locuit constituie
o problemă globală" — arăta secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, referindu-se la proclamarea anului 1987 ca „An internațio-

„Oamenii străzii“
adăpost ; sau faptul că pe străzile
din Manhattan un absolvent al Uni
versității Harvard, promoția 1979,
rătăcea in neștire. Cei fără adăpost
sluțesc chipul națiunii, cind aceas
ta se privește tn oglindă.

o

cuință. Asemenea măsuri au fost
luate la New York, Boston și Phi
ladelphia. Realitatea arată insă că
locurile existente in aceste cămine
mizere sint de departe insuficiente
pentru a acoperi necesitățile. De-

In afara textului, „Newsweek" inserează
într-o casetă următoarele date elocvente :
0 Din 1 OOO de persoane fără locuințe care au fost
Înregistrate in statul Ohio, 80 la sută erau bărbați,
două treimi erau albi, 87 la sută au declarat că au
avut „cîndva” de lucru.
• Vîrsta medie — 34 ani.
• Unii au precizat că au rămas fără locuință de
mai puțin de un an, alții de peste un an și chiar mai
mult.
• Peste 50 la sută din cei întrebați asupra cauzei
care a făcut ca ei să rămînă fără locuință au menționat rr factorii economici”.

Cit despre aziluri de noapte, acolo unde acestea există, ele par
desprinse din paginile lui Dickens.
Intr-un șir de orașe s-au luat mă
suri pentru adăpostirea pe timpul
nopții in aziluri a celor fără lo-

Ghetourile imigranților
Oriclt ar părea de incredibil,
există oameni care îi invidiază pe
, cei ce alcătuiesc „lumea a patra"
— sau „paria" cetățenilor din ță
rile occidentale dezvoltate. Aceștia
sînt oamenii din... „lumea a cin
cea", imigranții. După unele
calcule, numărul imigranților —
dacă se au in vedere și familiile
lor — se ridică la peste 40 de
milioane, cei mai multi fiind în
R. F. Germania, Franța, Statele
Unite, Marea Britanie, Canada,
Australia, Belgia, Olanda etc. Che
mați, amăgiți in perioada iluzo
riului „miracol economic" din anii
’60, „muncitorii-oaspeți” (cum li
se spunea pe atunci), cind au con
stituit sursa unor Impresionante
profituri pentru cei ce i-au folosit,
au devenit astăzi „oaspeții nedo
riți", condițiile lor de viață deose
bit de vitrege incluzînd și lipsa
unor locuințe sau adăposturi cît
de cit corespunzătoare.

nai pentru asigurarea de locuințe per
soanelor fără adăpost", subliniind că
aceasta afectează nu numai statele
sărace, ci și cele bogate. „Ar fi nerealist - continuă secretarul general al
O.N.U. - sâ se vorbească despre rea
lizarea drepturilor umane atîta vreme
cît necesități fundamentale ale vieții
cotidiene - cum ar fi un adăpost ele
mentar — continuă să nu fie asigu
rate". Indiferent de numele pe care-l
poartă cartierele mizeriei — favelas,
poblaciones, slums, shantytowns sau
bidonvilles cu mizerele lor înjghebări
din carton, scînduri vechi, tablă de
ambalaj, întinzîndu-se ca niște respin
gătoare pecingini la marginea marilor
orașe — existența lor constituie un
permanent și dramatic reproș la adre
sa societăților respective.

Viața în ghetourile din Kreuz
berg (Berlipul occidental), din ve
chile cartiere din Paris, Amster
dam, Ziirich, Brixton, Frankfurt
pe Main, unde locuiesc Imigranții,
poartă pecetea deznădejdii. Lo
cuințe insalubre, supraaglomerate
și, nu de puține ori, nici atît. Ade
sea, chiar dacă unul sau altul din
tre imigranți ar putea, adică ar
avea posibilitatea să-și amelioreze
condițiile de locuit, tentativele
sale se opresc în fața semnifica
tivului anunț : „De închiriat, dar
nu pentru străini". Anunțul aces
ta, ca și sloganuri de tipul „Afară
cu străinii 1“ sau numeroasele acte
de violență
petrecute tn ultimii
ani în Marea Britanie, R. F. Ger
mania sau Franța, avlndu-l ca țin
tă tocmai pe Imigranți, pun tn
evidență idevăratul .război rece"
ce se desfășoară intre „lumea a
cincea" și «ocietățile tn care tră
iesc Imigranții.

parlamentul pentru locuințe si dez
voltarea orașelor a constatat că, in
1984, in întreaga țară existau nu
mai 91 000 de paturi in astfel de
aziluri, ceea ce, potrivit chiar celor
mai conservatoare estimări, inseam-

Față în față... egalitatea în drepturi

„Un flagel care distruge
personalitatea umană44
„Marea Britanie este in pericol
să devină o societate a mahalale
lor mizere, datorită creșterii numă
rului celor lipsiți de adăpost și
proastelor condiții de locuit, orașele
fiind împînzite cu case improprii
pentru locuit, a declarat lordul
Scarman.
Existenta unui mare număr de
persoane fără adăpost sau care lo
cuiesc in condiții mizere este un
teren propice pentru creșterea ra
tei criminalității, dezbinarea fami
liilor, persecutarea copiilor și negli
jarea lor, toate acestea demonstrind
că declinul spre o nouă „Londră a
lui Fagin" (odiosul personaj al lu
mii interlope din romanul lui Char
les Dickens „Oliver Twist") este
inevitabil, „dacă nu ne vom strădui
să ne propunem, ca principiu poli
tic, să punem capăt acestei si
tuații".
Intre prioritățile din Marea Bri
tanie se impune asigurarea de lo
cuințe pentru cele O JUMĂTATE
DE MILION DE PERSOANE ÎN
VÎRSTA CARE TRĂIESC ÎN CASE
IMPROPRII i PENTRU LOCUIT și
asigurarea unui fond de locuințe
care să fie închiriate tinerilor fără
adăpost, la prețuri accesibile
acestora.
Lipsa de adăpost poate că nu
omoară direct, dar dezintegrează și
distruge personalitatea umană" —
conchide publicația britanică.

a disperării
nă un pat la fiecare trei-patru per
soane fără adăpost. Dacă se consi
deră că numărul celor fără locuin
ță depășește un milion, atunci în
seamnă că există un pat la mai
mult de 10 persoane fără locuință.
Ceea ce, desigur, înseamnă mult
mai puțin.
„Situația devine tot mai grea" —
spune Marc Smolonski, funcționar
în cadrul Departamentului pentru
locuințe, care studiază această pro
blemă. „Iar răspunsul — adaugă el
— este complet neadecvat".
Cît privește răspunsul guvernului
federal, acesta a fost insuficient,
iar agenția constituită în urmă cu
doi ani pentru a coordona ajutoa
rele a făcut prea puțin... C. McClain
Haddow, secretar general al Depar
tamentului pentru sănătate și ser
vicii, a declarat ci nu se întrevede
nici un alt program de ajutorare
pentru cei fără locuință (referindu-se la o acțiune a Congresului
eșuată n.n.). „Noi — a spus Haddow
— considerăm că aceasta este o
problemă locală, care trebuie solu
ționată pe plan local".
In orice caz, programele privîndu-i pe cei fără locuință, cu veni
turi reduse și persoanele handica
pate nu constituie o prioritate pen
tru guvern".

ghetourile deznădejdii
Refugiu" de noapte în stațiile metroului

Cifre acuzatoare
Aproximativ un miliard de persoane — sau fiecare al patrulea lo
cuitor al planetei — nu au locuință sau trăiesc in adăposturi precare,
se arată intr-un raport al Biroului Internațional al Muncii (B.I.T.) dat,
recent, publicității la Geneva.
0 In același raport se precizea
ză că 100 DE MILIOANE DE OA
MENI, dintre care 20 de milioane
din America Latină, DORM PE
STRĂZI, PE SUB PODURI SAU PE
LOCURI VIRANE. Potrivit documen
tului B.I.T., cea mai mare parte a
celor douăzeci de milioane de la

tino-americani care trăiesc și dorm
pe stradă sînt copii și tineri.
• In Africa, arată același docu
ment, 80 la sută din populație tră
iește in cocioabe sau in barăci mi
zere, improvizate la marginea loca
lităților.

Dacă tn virtutea grelei moșteniri a secolelor de asuprire colonia
listă situația din țările in curs de dezvoltare este deosebit de gravă,
adevărul surprinzător și dramatic este că nici statele industrializate nu
oferă o imagine mai bună.
0 Numai In STATELE UNITE, arată documentul, numărul celor fără
adăpost sau fără o locuință cores
punzătoare se ridică la aproxima
tiv 2,5 MILIOANE ;
0 in MAREA BRITANIE există
250 000 DE PERSOANE FĂRĂ ADAPOST;

0 in CANADA, Intre 20 000
40 000 DE PERSOANE TRĂIESC PE
STRADA ;
0 în DANEMARCA, numărul per
soanelor fără adăpost se ridică la
20 000-30 000, remarcindu-se, începind din anul 1980, creșterea „dra
matică" a rindurilor celor aparținînd grupei de virstă sub 30 de
ani ;

,Austerlitz" și „Saint Michel" - două dintre stațiile metroului din Paris
deschise și peste noapte pentru a-i „găzdui" pe cei fără adăpost

„THE GUARDIAN":

© in FRANȚA, la începutul lui
1986 existau 1,1 milioane de cetă-

tie, precum și in adăposturi primitive construite îndeosebi pe malurile Dunării. Recent, televiziunea
austriacă a consacrat o emisiune
specială acestor oameni, eforturilor
lor de supraviețuire ;
• in PORTUGALIA, problema locuințelor se pune cu acuitate, situația inrăutățindu-se in acest domeniu pe zi ce trece. Potrivit pre
sei portugheze, lipsesc in prezent
in tară aproximativ 700 000 locuin
țe, in timp ce sute de mii de mp
de spațiu locuibil, pentru care se
pretind chirii exorbitante, nu au
locatari ;

• in R.F. GERMANIA, peste un
milion de cetățeni sînt confruntați
cu imposibilitatea de a avea o lo
cuință decentă, iar numărul aces
tora și, în general, al celor care
se luptă cu sărăcia este in conti
nuă creștere. Șomajul - se arăta
intr-o declarație a organizației
„Anul internațional al celor care
0 in ITALIA, săptăminalul „Pa ■ au nevoie de locuințe", difuzată zi
norama" menționa incă acum doi
lele trecute la Bonn - și lipsa de
ani că prețurile caselor au crescut
locuințe ieftine constituie cauzele
de 6,5 ori din anul 1972. „A avea
acestor stări de fapt. In declara
o locuință decentă - scrie revista
ția făcută presei, organizația men
amintită - este un vis irealizabil
ționată a criticat autoritățile pen
pentru majoritatea persoanelor cu
tru faptul că încearcă să ascundă
venituri fixe" ;
dimensiunea reală a acestei pro
0 in AUSTRIA există peste 10 000
bleme, dind ca oficială numai ci
de persoane fără adăpost, nevoite
fra celor care nu au alt adăpost
sâ trăiască in subsolurile unor case
decît strada, nu și a celor care tră
dezafectate sau în curs de construeiesc in mizerie.
țeni fără adăpost. La Paris au fost
înregistrați incă din 1985 peste
40 000 de „clochards", adică oa
meni care se bucurau de „dreptul" .
de a dormi sub poduri, in grupuri,
sau, in cazurile cele mai fericite,
in stațiile de metrou „amenajate"
in acest scop ;
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