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Intr-o ambianță caldă, de inaltă stimă și respect 

reciproc, sub semnul voinței comune de a dezvolta 

raporturile de solidaritate și conlucrare priete

nească româno-angoleză, ieri a inceput
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VIZITA OFICIALA OE PRIETENIE A TUVARĂSULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. IN REPURLICA POPULARĂ ANGOLA

Primire
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a sosit, 
simbătă, 28 martie, Ia Luanda, într-o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Populară Angola, la invitația 
tovarășului Jose Eduardo dos Santos, 
președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Republicii.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român este însoțit de 
tovarășii Dimitrie Ancuța, viceprim- 
ministru al guvernului, loan Totu, 
ministrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Vizita șefului statului român se 
înscrie ca un eveniment politic de o 
deosebită importanță, în ansamblul 
relațiilor statornicite între cele două 
țări, fiind așteptată aici cu mare 
interes, cu sentimente de deplină 
satisfacție față de cursul ascendent 
al acestor raporturi, cu convingerea 
că întilnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jose 
Eduardo dos Santos, înțelegerile la 
care se va ajunge vor conferi noi 
dimensiuni prieteniei și cooperării 
dintre popoarele român șl angolez.

Noul dialog româno-angolez la 
nivelul cel mai înalt reprezintă ex
presia dorinței comune de a întări și 
extinde colaborarea rodnică dintre 
Partidul Comunist Român și M.P.L.A.- 
Partidul Muncii, dintre România și 
Angola, de a promova raporturi și 
mai strînse in plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte 
domenii de activitate, de a aduce o 
contribuție activă la , soluționarea 
problemelor complexe ale lumii de 
âzi, la cauza păcii și colaborării in
ternaționale.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe 
aeroportul internațional din Luanda, 
care era împodobit sărbătorește în 
cinstea înalților oaspeți români.

Pe aeroport erau prezenți mii de 
oameni ai muncii angolezi care au ți
nut să ureze un călduros bun sosit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. Ei purta.i 
drapele române și angoleze, manifes- 
tindu-și bucuria de a-i avea în mij
locul lor pe solii poporului român. 
Atmosfera entuziastă ce domnește 
aici capătă o notă aparte, de sărbă
torească bucurie.

Aeronava prezidențială a aterizat 
In această ambianță caldă, priete
nească.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită prietenie de președintele Jose 
Eduardo dos Santos, care le-a adre
sat un călduros bun venit.
(Continuare în pag. a 111-a)

Începerea convorbirilor oficiale 
DINTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL JOSE EDUARDO DOS SANTOS

La Luanda au inceput simbătă 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Jose Edișardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. —

deosebit de călduroasă la Luanda Plecarea din Capitală

Manifestări de profundă dragoste, de prețuire 
și considerație - expresie a satisfacției pentru 

acest nou itinerar al păcii, prieteniei și colaborării
Întîlnirea prietenească dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și tovarășul Jose Eduardo Dos Santos

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii

Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola.

La convorbiri participă tovarășa 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Iau parte, de asemenea, tovarășii 
Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru 

Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut, simbătă 
după-amiază, o întilnire prieteneas- 

al guvernului, loan Totu. ministrul 
afacerilor externe. Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Republicii, 
Gheorghe Cazan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex- 
(Continuare in pag. a III-a) 

că cu tovarășul Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola.

A participat ministrul relațiilor ex
terne al Angolei.

Tn acest cadru s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea relațiilor româno-angoleze, 
apreciindu-se cu satisfacție că tradi
ționalele legături de prietenie, soli
daritate și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre au 
urmat un curs ascendent, atît pe 
plan bilateral, cit și în sfera vieții 
internaționale, fiind puternic im
pulsionate de convorbirile la nivel 
înalt desfășurate la București și 
Luanda.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a plecat, 
simbătă dimineața, într-o vizită ofi
cială de prietenie in Republica Popu
lară Angola, la invitația președintelui 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Angola, 
Jose Eduardo dos Santos.

Conducătorul partidului și statului 
nostru „este.. însoțit . de tovarășii 
Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru 
al guvernului. loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Pe frontispiciul aeroportului Oto- 
peni, unde a avut loc ceremonia ple
cării, erau arborate drapelele statului 
și partidului, care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Execu
tiv, secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, generali.

Au fost de față Henri Bounda și 
Kumbu-ki-Phoba, însărcinații cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Congo și, respectiv, al Re
publicii Zair la București, precum și 
membri ai celor două ambasade.

Erau prezenți un mare număr de 
oameni ai muncii din Capitală, care 
au aclamat îndelung. Ei au scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.1", 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 

noastră și. mîndria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — pace !■*.

Cei prezenți au adresat calde urări 
de „drum bun“, de deplin succes in 
acest nou itinerar de pace, prietenie 
și colaborare, act de politică externă 
de deosebită însemnătate, care re
afirmă hotărîrea României socialiste 
de a dezvolta și întări continuu rela
țiile cu țările africane, cu țările in 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
toate statele lumii, în interesul re
ciproc, al cauzei cooperării și înțele
gerii între națiuni.

La scara avionului, un grup 
de pionieri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La ora 8,45, aeronava prezidențială 
a decolat îndreptîndu-se spre 
Luanda, capitala Republicii Populare 
Angola.
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DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 24-25 MARTIE 1987
Cu privire Ia activitatea desfășurată de organele de partid, de stat și organizațiile de masă 

în anul 1986 pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului
Anul 1986, primul an al celui de-al optu

lea plan cincinal, a marcat concentrarea 
tuturor tortelor pentru înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al XIII-lea al partidului, 
in vederea dezvoltării economico-sociale a 
țării pentru perioada 1986—1990 și realiza
rea obiectivului strategic fundamental de 
trecere a României de la stadiul de țară 
în curs de dezvoltare la stadiul superior de 
țară mediu dezvoltată.

In anul 1986 au avut Ioc importante eve
nimente în viața politică și socială a țării. 
Partidul și poporul nostru au aniversat 65 
de, ani de eroică și glorioasă existență a 
Partidului Comunist Român. 50 de ani de 
la procesul .de la Brașov al luptătorilor co
muniști și antifasciști, proces in care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a făcut dovada 
unei dirzenii impresionante, a bărbăției și 
curajului său fără seamăn, ilustrind incă de 
pe atunci, cu pregnantă, inalte trăsături 
moral-politice, remarcabilă capacitate orga
nizatorică, nestrămutată pasiune și abnega
ție revoluționară, o mare putere de mobi
lizare a maselor, de inriurire a conștiin
țelor.

Viata, realitățile au confirmat cu străluci
re adevărul că anii de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află in fruntea parti
dului și a statului — cei mai rodnici din 
întreaga existentă multimilenară a neamu
lui nostru — se constituie intr-o epocă de 
mărețe infăptuiri socialiste, deschizătoare 
de luminoase orizonturi comuniste, pe care 
intregul popor o numește cu dragoste și 
recunoștință pentru inspiratorul și genialul 
ei ctitor „Epoca Nicolae Ceaușescu".

în lumina obiectivelor majore privind 
progresul economic și social al patriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat, 
cu diferite prilejuri, faptul că rezolvarea 
in bune condiții a problemelor complexe pe 
care le ridică dezvoltarea actuală și în per
spectivă a economiei, științei și culturii vi
zează direct calitatea și eficienta activității 
cadrelor de partid și de stat, ale organiza
țiilor de masă și. obștești.

Sub conducerea și indrumarea directă, cu 
participarea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, activitatea de selecționare, pre
gătire și promovare a cadrelor, in perioada 
analizată, a cunoscut o evoluție calitativă, 
dinamică și înnoitoare, in continuă perfec
ționare, corespunzător cu obiectivele stabi
lite de Congresul al XIII-lea privind dez
voltarea economică și socială a patriei 
noastre. In baza indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comisia 
C.C. al P.C.R. pentru problemele de cadre 
de partid și de stat a sprijinit activitatea 
organelor de partid, de stat, organizațiile 
de masă și obștești pentru îmbunătățirea 
organizării și conducerii muncii de cunoaș
tere. selecționare, pregătire și promovare a 
cadrelor.

Sub indrumarea permanentă a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președinta Comisiei C.C. 
al P.C.R. pentru problemele de cadre de 
partid și de stat, s-a acționat pentru înfăp
tuirea măsurilor privind creșterea rolului și 
răspunderii organelor și organizațiilor de 
partid in aplicarea cu mai multă fermitate 
a hotărîrilor Comitetului Central al parti
dului și a legilor statului în domeniul mun
cii de cadre.

Comitetele județene de partid, conduce
rile organizațiilor Re masă. ministprelpr. șț 
ale celorlalte instituții 'centrale au acționat,' 
cu mai multă răspundere, pentru îmbună
tățirea stilului și metodelor de muncă ale 
organelor de partid, de stat, de masă și 
obștești în domeniul muncii cu cadrele.

In anul 1986 au fost promovate în func
ții din nomenclatura organelor de partid și 
de stat 13 851 cadre, din care : 1 319 în apa
ratul de partid. 1 121 in organizațiile de 
masă, 425 la consiliile populare. 10 986 în 
economie și alte domenii, selecționate din 
rihdul celor mai buni comuniști, cu o te
meinică pregătire profesională și politico- 
ideologică. devotate partidului, intereselor 
fundamentale ale oamenilor muncii, cauzei 
socialismului.

In prezent, sint cuprinse în nomenclatura 
C.C. al P.C.R. 10 700 cadre, iar în cea a co
mitetelor județene, municipale și orășe
nești de partid 194 235 cadre, ele reprezen- 
tind un puternic detașament de activiști 

de partid, de stat ți ai organizațiilor de, 
masă, care dovedesc aptitudini corespun
zătoare îndeplinirii in condiții din ce in 
ce mai bune a sarcinilor de răspundere 
încredințate in domeniile unde iși desfă
șoară activitatea.

Pentru înfăptuirea practică a principiilor 
și obiectivelor politicii de cadre, organele 
și organizațiile de partid au acordat aten
ție mai mare promovării in funcții de con
ducere a celor mai bune cadre din rindul 
muncitorilor. maiștrilor Și tehnicienilor, 
inginerilor și altor categorii de oameni ai 
muncii. Ca urmare, ponderea cadrelor pro
venite din rindul clasei muncitoare repre
zintă 78,5 la sută din totalul aparatului de 
partid, 80.6 la sută in aparatul U.T.C. și 
88.8 la sută in cel al sindicatelor.

Pe baza Programului adoptat de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. in 
anul 1983, privind promovarea femeilor in 
funcții de răspundere, comitetele județene 
de partid, conducerile organizațiilor de 
masă, ministerele și instituțiile centrale au 
acționat și în anul 1986 pentru cunoașterea, 
selecționarea, pregătirea și promovarea 
unui număr mai mare de femei în funcții 
de răspundere. Astfel, ponderea acestora 
in aparatul de partid a ajuns la 26,3 la 
sută față de 20,4 la sută în anul 1983. In 
aparatul organizațiilor U.T.C. și ale sindi
catelor, femeile reprezintă 37,5 la sută. In 
prezent. îndeplinesc funcții de secretari și 
secretari adjuncți ai comitetelor comunale 
de partid 1 547 femei, față de 1 107 cite 
erau in 1983, înregistrindu-se o creștere de 
aproape 40 la sută.

In rezerva de cadre pentru funcțiile din 
nomenclatura comitetelor județene, muni
cipale și orășenești de partid au fost cu
prinse aproape 80 000 de femei, iar pentru 
cele ale ministerelor și instituțiilor cen
trale peste 9 300 femei, care au o pregă
tire politică și profesională corespunză
toare.

Rezultate s-au obținut și in menținerea 
unei proporții corespunzătoare între numă
rul cadrelor mai în vîrstă și al celor ti
nere. Astfel că. dintre membrii secretaria
telor comitetelor județene, municipale și 
orășenești de partid. 59,0 la sută au virsta 
sub 45 de ani, iar din totalul activiștilor 
acestor organe de partid. 34,0 Ia sută au 
virsta pînă la 40 de ani. Din totalul direc
torilor din ministere și centrale industria
le, 38,9 la sută au virsta pină la 50 de ani, 
iar 17,t la sută dintre directorii întreprin
derilor industriale au virsta pină la 40 de 
ani. în acest fel sint create condiții pentru 
valorificarea experienței dobindite. cit și 
pentru formarea de noi cadre, capabile să 
asigure conducerea cu competență a tutu
ror sectoarelor de activitate.

A fost intensificată preocuparea pentru 
pregătirea multilaterală și educarea în spi
rit revoluționar a cadrelor in vederea ridi
cării nivelului lor de cunoștințe politico- 
ideologice și profesionale, creșterea compe
tenței și răspunderii în îndeplinirea sarci
nilor care le revin.

Vizitele de lucru, analizele efectuate la 
fața locului. întîlnirile frecvente ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, cu activul de partid, cu ca
drele de bază din industrie, agricultură, 
învățămint.. știință și cultură au constituit 
un minunat prilej de educare politică, pa
triotică, revoluționară, de cunoaștere și 
mobilizare a acestora la înfăptuirea obiec
tivelor din planul pe 1986 și pe întregul 
cincinal, a programelor speciale stabilite 
pentru diferite ramuri și domenii de acti
vitate.

In prezent, 93,5 la sută din numărul acti
viștilor C.C. al P.C.R. și 89,9 la sută din 
cel al comitetelor județene, municipale și 
orășenești de partid . sint absolvenți sau 
urmează învățămîntul superior de stat, iar 
97,6 la sută din totalul aparatului de partid 
au absolvit sau urmează școli și cursuri 
politice. In anul 1986 au absolvit cursurile 
de zi și fără frecvență la Academia de 
partid pentru învățămint social-politic și 
școlile interjudețene de partid 9 100 cadre 
din organele și aparatul de partid, ale 
U.T.C., sindicatelor, de la consiliile popu
lare și unitățile economice, iar un număr 
insemnat de cadre au urmat Universitatea 
politică și de conducere și alte forme de 

perfecționare a pregătirii politice și pro
fesionale.

Potrivit cerințelor dezvoltării economiei 
naționale, in anul 1986 s-a asigurat, in mod 
corespunzător, forța de muncă necesară, 
fiind pregătiți și încadrați peste 320 mii 
muncitori, maiștri, tehnicieni și cadre cu 
studii superioare.

Datorită măsurilor și acțiunilor între
prinse, se poate aprecia că in prezent 
partidul nostru dispune de un detașament 
valoros de cadre de conducere in aparatul 
de partid, de stat și al organizațiilor de 
masă, in unități economice, de invățămînt 
și in cercetarea științifică, pregătite profe
sional și politic, cu experiență in organi
zarea și conducerea activității, care mun
cesc cu răspundere pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Analizind activitatea de înfăptuire a 
politicii de cadre a partidului in con
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textul exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae CeaușeScu, secretarul general al 
partidului, trebuie subliniat că in munca 
de selecționare, pregătire și promovare a 
cadrelor, desfășurată de organele de partid, 
organizațiile de masă, conducerile ministe
relor și instituțiilor centrale s-au manifes
tat și unele lipsuri, care au avut repercu
siuni negative asupra îndeplinirii, în bune 
condiții, a unor obiective prevăzute in pla
nurile și programele de dezvoltare econo
mică și socială ale țării.

Neajunsurile care se mai manifestă in 
cunoașterea, selecționarea și promovarea 
cadrelor se datoresc și lipsei de control 
permanent și exigent din partea unor or
gane de partid, de stat și organizații de 
masă asupra modului cum cadrele cărora 
li s-au încredințat funcții de răspundere 
acționează pentru îndeplinirea sarcinilor 
reieșite din hotăririle de partid și de stat. 
Lipsa de control și exigență a unor orga
nizații de partid și conduceri ale ministe
relor a făcut ca în unitățile de comerț ex- 
teridr să fie încadrate unele persoane pe 
bază de intervenții neprincipiale, fără pre
gătire profesională corespunzătoare, fapt ce 
a influențat negativ asupra activității co
lectivelor de muncă din acest domeniu.

In întreprinderile industriale la care nu 
s-a asigurat realizarea tuturor indicatorilor 
de plan, unde s-au manifestat lipsuri în 
organizarea activității și a producției, se 
regăsesc și neajunsurile din munca unor 
cadre, slaba lor capacitate organizatorică și 
de conducere, lipsa de răspundere și exi
gență. a formalismului și justificărilor în 
îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor 
cu care au fost învestite.

In activitatea de selecționare, pregăti
re și promovare a cadrelor, unele or
gane de partid, conduceri ale ministe
relor și instituțiilor centrale nu au desfă
șurat o muncă temeinică de cunoaștere 
multilaterală a cadrelor in procesul acti
vității practice lă locul de muncă, in so
cietate și in viata de familie.

Unele, corpitete .județene d,e. partid, con
duceri ale ministerelor și Instituțiilor cen
trale, precum și unele comisii pentru pro
blemele de cadre de partid și de stat, com
partimente de personal nu au acționat în 
suficientă măsură pentru aplicarea, cu fer
mitate. a prevederilor Legii nr. 12 din 1971 
privind încadrarea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile socialiste de 
stat, în unele situații s-au manifestat su
perficialitate și formalism în activitatea 
comisiilor de încadrare, și promovare în 
muncă pe bază de concurs, care nu întot
deauna au popularizat posturile vacante in 
timpul stabilit prin lege, recurgind cu 
ușurință la transferări sau examinarea 
unui singur candidat.

Neajunsurile care s-au manifestat in 
munca de selecționare și promovare a ca
drelor se datoresc și faptului că rezerva 

de cadre nu peste tot satisface numeric 
și calitativ cerințele de promovare a ce
lor mai bune cadre. Unele comitete jude
țene de partid, ministere și instituții cen
trale nu au acordat atenția cuvenită cu
prinderii în fondul de rezervă a unui nu
măr corespunzător de .femei, cit și asigu
rării unei bune pregătiri a acestora, in 
conformitate cu prevederile Programului 
aprobat de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Unele ministere și instituții centrale nu 
au aplicat. cu consecvență principiul rotirii 
cadrelor. Astfel, dintre cadrele cu funcții 
de conducere din ministere și instituții cen
trale, 26 Ia sută au o vechime de peste 
10 ani in aceeași funcție, in centralele in
dustriale ponderea acestora este de 21 la 
sută. Avînd in vedere această situație, pre
cum și faptul că la unele cadre se mani
festă rutină, superficialitate, scăderea inte- 

.resului pentru pregătirea lor politică și pro

fesională, ceea ce se reflectă negativ in 
realizarea sarcinilor economice și sociale, 
se impune respectarea cu strictețe a pre
vederilor hotăririlor de partid și legilor tă
rii privind rotirea cadrelor, asigurarea unei 
evidențe permanente a acestora pentru a 
putea fi controlate și ajutate în vederea 
pregătirii lor multilaterale.

înfăptuirea cerințelor noii revoluții agra
re cere din partea tuturor factorilor de 
răspundere din unitățile agricole, de stat și 
cooperatiste, organelor și organizațiilor de 
partid să acționeze cu fermitate pentru a 
asigura o repartizare corespunzătoare a ca
drelor de specialitate în toate sectoarele de 
activitate.

Multe dintre neajunsurile manifestate in 
domeniul muncii de cadre puteau fi elimi
nate dacă toate organele și organizațiile de 
partid, comisiile pentru problemele de ca
dre de partid și de stat, direcțiile, sectoa
rele și serviciile de personal exercitau un 
control mai exigent asupra modului cum 
sint repartizate și folosite cadrele cu studii 
superioare pentru ca acestea să-și desfă
șoare activitatea. în primul rind. in unităti 
de producție. Unele cadre cu funcții de 
conducere in organele de partid, in condu
cerile ministerelor și instituțiilor centrale 
nu s-au ooupat direct de cunoașterea celor 
mai corespunzătoare cadre pentru a putea 
fi promovate, nu au raportat periodic în 
organizațiile de partid asupra modului cum 
muncesc pentru înfăptuirea politicii de ca
dre a partidului. Direcțiile și serviciile de 
personal-învățămint din ministere și cen
trale industriale nu s-au preocupat cu răs
pundere de perfecționarea stilului și meto
delor lor de muncă, unele dintre aoestea mai 
desfășoară încă o activitate funcționărească, 
întocmesc multe documente și evidențe în 
detrimentul muncii concrete de cunoaștere 
a oamenilor.

Pentru înfăptuirea neabătută a indi
cațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, privind creșterea rolului cadre
lor in organizarea și conducerea științifică 
a societății, în realizarea obiectivelor celui 
de-al 8-lea plan cincinal, a programelor 
speciale și prioritare adoptate, cit și nece
sitatea perfecționării, în continuare, a acti
vității organelor de partid, de stat, a or
ganizațiilor de masă și obștești în domeniul 
politicii de cadre se vor lua următoarele 
măsuri :

— Comitetele județene de partid, condu
cerile organizațiilor de masă, ministerelor 
și instituțiilor centrale să intreprindă ac
țiuni pentru însușirea și aplicarea neabă
tută. de către toate cadrele din organele 
și aparatul de partid, de stat, de la orga
nizațiile de masă și obștești a hotărîrilor 
de partid și legilor statului, a teze
lor, orientărilor și indicațiilor de ex
cepțională importantă teoretică și prac
tică cuprinse in cuvîntările tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, referitoare la organizarea si 
conducerea activității de înfăptuire a poli
ticii de cadre a partidului.

— Activitatea de selecționare, pregătire, 
promovare și educare a cadrelor să consti
tuie preocuparea constantă a organelor de 
partid, a conducerilor ministerelor și cen
tralelor, a tuturor cadrelor de conducere, 
care trebuie să manifeste o înaltă răspun
dere. obiectivitate și principialitate in apli
carea cu strictețe a criteriilor politice, pro
fesionale și morale prevăzute în hotăririle 
de partid, a reglementărilor legale privind 
numirea în funcții.

— Organele și organizațiile de partid să 
asigure buna funcționare a organismelor 
democratice, astfel ca, in sistemul conduce
rii colective, consiliile oamenilor muncii, 
consiliile de conducere să raporteze și să 
răspundă in fața adunărilor generale pen
tru propria activitate, să analizeze și să 
adopte măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității și înlocuirea acelor cadre care nu 
și-au îndeplinit în mod corespunzător sar
cinile.

— Comitetele județene de partid, condu
cerile ministerelor, instituțiilor și centra
lelor industriale să manifeste exigență spo
rită pentru încadrarea și promovarea in 
funcțiile din nomenclatura acestora a celor 
mai capabile cadre, care au o bună pregă
tire politică și profesională, experiență în 
activitatea productivă, au dovedit exigență, 
responsabilitate in îndeplinirea îndatoriri
lor, dovedesc receptivitate și militează 
pentru promovarea noului, sint apreciate 
pentru cinste, integritate morală și modes
tie. Să se asigure aplicarea fermă a pre
vederilor legii și hotăririlor privind pro
movarea cadrelor de conducere în aparatul 
de stat și economic prin concurs, luindu-se 
toate măsurile pentru organizarea cores
punzătoare a acestuia, astfel îneît să fie 
înlăturate, cu hotărîre, manifestările de 
formalism, tendințele de subiectivism sau 
de favoritism. Să se aplice, cu mai multă 
consecvență, prevederile legii referitoare 
la perioada de probă, timp de verificare a 
cunoștințelor și aptitudinilor noilor Înca
drați, sprijinirea și îndrumarea lor în 
activitatea practică, la locul de muncă. In 
vederea confirmării acestora în funcțiile 
încredințate.

— Pentru a acționa cit mai eficient, în 
vederea realizării obiectivelor revoluției 
tehnico-științifice și ale noii revoluții 
agrare. înfăptuirea programelor de mo
dernizare a tehnologiilor și de organizare 
științifică a producției, ridicării nivelului 
calitativ și tehnic al tuturor produselor, 
organele și organizațiile de partid, condu
cerile ministerelor, centralelor și unităților 
economice să acționeze pentru mai buna 
repartizare și folosire a cadrelor de spe
cialiști în sectoarele de bază ale producției 
și cercetării științifice, astfel ca fiecare 
să-și aducă o contribuție sporită în dome
niul în care muncește, să facă dovada apti
tudinilor sale.

— Pentru dezvoltarea spiritului revolu
ționar, sporirea exigenței și responsabili
tății în îndeplinirea sarcinilor încredințate, 
pentru afirmarea inițiativei și întărirea 
disciplinei, organele de partid vor asigura, 
In continuare, cu mai multă consecvență, 
raportarea periodică de către activiștii de 
partid și: de stat, de către toate cadrele, 
indiferent .de funcție, asupra felului în 
cară iși fac' datoria, a modului cum mili
tează și reușesc să asigure, in domeniul 
lor de activitate. înfăptuirea hotăririlor 
partidului și legilor țării.

— Să fie luate măsuri ferme pentru apli
carea prevederilor legilor, a hotărîrilor 
partidului cu privire la principiul rotației 
cadrelor din toate domeniile de activitate, 
avindu-se in vedere ca unele cadre să fie 
trecute dintr-un sector de activitate în 
altul, corespunzător necesităților, pentru a 
imprima peste tot spirit revoluționar, no
vator. de combativitate și exigență în 
îndeplinirea sarcinilor.

— Pentru înfăptuirea integrală a preve
derilor programului adoptat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. a! P.C.R. cu pri
vire la. selecționarea și promovarea femei
lor în funcții de răspundere, conducerile 

ministerelor și instituțiilor centrale Iși vor 
intensifica munca de cunoaștere ți formare 
a acestora prin cuprinderea la toate nive
lurile a unui număr sporit de femei in 
fondul de cadre de rezervă.

— Pină la 30 aprilie 1987 să fie revăzute 
și completate programele proprii de pro
movare a femeilor in funcții de răspundere 
și asigurarea condițiilor de pregătire poli
tică și profesională a acestora.

— Birourile comitetelor județene de 
partid vor analiza, pină la sfîrșitul semes
trului I 1987. calitatea, competenta și efi
ciența activității aparatului de specialitate 
ăl consiliilor pbpulare județene, munici
pale și orășenești și vor asigura promo
varea de cadre cu temeinice cunoștințe de 
specialitate, pregătire politică corespunză
toare. experiență in domeniul lor de acti
vitate și comportare morală ireproșabilă.

— Pentru înfăptuirea cerințelor noii re
voluții agrare, comitetele județene de 
partid. Ministerul Agriculturii. Ministerul 
Educației și Invățămintului și Ministerul 
Muncii vor asigura cu cadre de speciali
tate corespunzătoare toate unitățile agrico
le. în specia) fermele de producție, și sec
țiile de mecanizare.

— Pentru a acoperi cerințele de cadre 
în. toate sectoarele, atit pentru nevoile cu
rente cit și in perspectivă, organele de 
partid, ministerele și instituțiile centrale, 
organizațiile de masă și obștești își vor 
îmbunătăți activitatea pentru completarea 
si înnoirea permanentă a rezervei de ca
dre, manifestindu-se grijă deosebită pentru 
cuprinderea celor mai buni muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, economiști și 
alte categorii de oameni ai muncii, bine 
pregătiți profesional și politic, care au 
perspectivă de promovare și intrunesc cri
teriile stabilite prin hotăririle de partid și 
legile statului.

— Anual și ori de cîte ori este nevoie, 
organele de partid, ministerele, organiza
țiile de masă și obștești vor analiza cali
tatea cadrelor din fondul de rezervă și 
vor stabili măsuri concrete pentru pregă
tirea acestora prin școli și cursuri de 
partid, antrenarea lor la acțiunile de con
trol si îndrumare, la efectuarea de studii 
si analize. în organizarea și desfășurarea 
unor acțiuni practice care să le dezvolte 
spiritul organizatoric, să capete experiența 
necesară pentru activitatea de viitor.

— Comitetele județene de partid, condu
cerile organizațiilor de masă, ministerelor 
și instituțiilor centrale vor acționa cu mai 
multă fermitate pentru îmbunătățirea con
ținutului instruirii cadrelor nou numite in 
funcții, asigurarea cunoașterii temeinice 
de către acestea a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, a 
sarcinilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
partidului, a hotăririlor. legilor, decretelor 
si instrucțiunilor ce stau la baza organi
zării și desfășurării activității în dome
niile in care aceștia urmează să mun-

— Secția Cadre a C.C. al P.C.R. va în
druma si ajuta organele de partid, orga
nizațiile de masă și obștești, conducerile 
ministerelor si instituțiilor centrale în or
ganizarea activității pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor de partid și legilor 
statului privind selecționarea, pregătirea 
și promovarea. în toate domeniile, a ca
drelor care dovedesc o btină pregătire po
litică și profesională, muncesc cu pasiune 
și răspundere pentru îndeplinirea sarcini
lor încredințate, au o comportare demnă 
în familie si societate.

Organele și organizațiile de partid, orga
nizațiile de masă și obștești. în baza indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, vor desfășu
ra o activitate perseverentă, de educare 
revoluționară a cadrelor, in spiritul disci
plinei de partid, al normelor eticii si echi
tății socialiste, pentru întărirea răspunde
rii acestora față de îndeplinirea sarcinilor 
încredințate. Criteriul hotărîtor în aprecie
rea calității cadrelor să-I constituie spiri
tul revoluționar, comunist, exprimat prin 
rezultatele concrete obținute în aplicarea 
hotărîrilor de partid si legilor tării, in
transigenta față de neajunsuri și .capacita
tea de a le înlătura.

DE LA CERCETARE LA 
-pe drumul cel mai scurt

PRODUCȚIE 

și mai eficient
Mașini și utilaje moderne cu consum 

redus de materiale și combustibil
Fără îndoială, ceramica este una 

din cele mai vechi îndeletniciri ale 
omului și existenta ei. neintreruptă, 
de-a lungul mileniilor a fost ates
tată de atitea si atitea mărturii ar
heologice. Ea. ceramica, a fost și a 
rămas nu numai o meserie, ci și o 
artă. întrupată in obiecte deopotrivă- 
frumoase și utile omului. Dar, în 
afară ,de articole de decor și uz gos
podăresc. ceramica de astăzi și-a 
dezvăluit virtuți nebănuite vreodată 
și a pătruns, prin noile sale produse, 
cu proprietăți fizico-chimice deose
bite. pină in tehnicile de vîrf ale 
industriei moderne. O demonstrează 
și prestigioasele realizări ale specia
liștilor de la Filiala CERO din Cluj- 
Napoca a Institutului de cercetări și 
proiectări tehnologii pentru sticlă si 
ceramică fină. Și nu întimplător 
CERO, care înseamnă „cercetare ce
ramică românească", și-a ales drept 
emblemă — inspirată idee ! — sta
tueta din ceramică reprezentind Gin- 
ditorul de la Hamangia, capodoperă 
a artei neolitice din tara noastră. Si 
iarăși nu e întimplător faptul că Fi
liala CERO ființează de un deceniu și 
jumătate la Cluj-Napoca. intrucit 
municipiul de pe Someș este unul 
din cele mai renumite centre ale ce
ramicii românești, unde incă în 1922 a 
fost construită prima fabrică de por
țelan din ța.ră.

In momentul de față. Filiala CERO 
oferă imaginea unei puternice uni
tăti integrate de cercetare, pro
iectare, producție și învățămint. Ea 
dispune de aparatură de laborator și 
instalații experimentale de înaltă 
tehnicitate, de stații-pilot și ateliere 
de mare eficiență, de un valoros co
lectiv de cercetători, proiectanți. ar
tiști plastici, ingineri, tehnicieni și 
muncitori de înaltă calificare.

— Baza materială pe care o avem 
și care se află in plină dezvoltare 
și modernizare — ne spune șeful 
Filialei CERO, dr. îng. Nicolae 
Ciontea — este folosită în comun 
atit pentru cercetare și produc
ție, cit și pentru învățămint. Stu
denții facultăților de tehnologie chi
mică, inginerie geologică și arte 
plastice își desfășoară aici lucră
rile practice și beneficiază de ex
periența specialiștilor noștri. Tot 
la noi au fost calificați o parte 
din muncitorii necesari noilor între
prinderi de porțelan și faianță. In 
același timp, am extins colaborarea 
cu numeroase întreprinderi si insti
tute de cercetare și învățămint pen
tru punerea în valoare a unor noi 
materii prime șl substanțe minerale 
utile, pentru crearea de noi produ

se de ceramică fină, elaborarea și 
introducerea de tehnologii moderne 
pentru reducerea consumurilor ener
getice si creșterea productivității 
muncii, pentru conceperea si reali
zarea de suduri metal-ceramică, 
filtre ceramice, ceramici speciale 
pentru tehnica vidului și multe al
tele.

Realizări remarcabile au obținut și 
obțin specialiștii de la CERO in lăr
girea bazei de materii prime și re
ducerea importurilor. Astfel, a fost 
cercetată și pusă in valoare masa 
caolinoasă de la Surduc-Sălaj. care 
are un grad sporit de plasticitate și 
care se folosește cu bune rezultate 
în fabricarea faianței de me
naj la întreprinderea din Sighi
șoara. In colaborare cu întreprin
derea de explorări și prospecțiuni 
geologice din Baia Mare s-a elaborat 

însemnări de Ia Filiala CERO 
din Cluj-Napoca a Institutului 

de cercetări și proiectări tehnologii 
pentru sticlă și ceramică fină

tehnologia de preparare și valorifica
re in industria faianței a masei cao- 
linoase din argilele extrase in exploa
tarea de la Stejera-Maramureș. O 
altă cercetare finalizată și aplicată 
cu succes a dus la obținerea cuarțului 
pentru sticla optică, sticla cristal și 
emailuri in cariera și instalația de 
preparare Uricani. Această valoroasă 
materie primă, care se aducea din 
import, se folosește la producerea 
cristalului la Mediaș, a sticlei optice 
în institutul de specialitate din 
București și a ferosiliciului la Tul- 
cea. O cercetare deosebit de efi
cientă este aceea a emailurilor pen
tru sticlărie, intrucit rezultatele sale 
s-au aplicat chiar in timpul efectuă
rii acesteia la întreprinderea din 
Mediaș, care fabrică geamuri colo
rate și inscripționate pentru mași
nile de gătit produse la Satu Mare. 
La fel de valoroase pentru înlocuirea 
importului și reducerea consumului 
de combustibil sint și rezultatele cer
cetării prin care s-au realizat glazuri 
ușor fuzibile și culori ceramice sub 
glazură pentru produse din faianță 
menaj și decorative Ia FAIMARBaia 
Mare. După cum deosebit de efici
ente s-au dovedit cercetările care au 
dus la realizarea culorilor transpa
rente în mediu termoplast. ca si re

zultatele încurajatoare in obținerea 
decalcomaniilor pentru sticlă si ce
ramică prin procedeul ofset.

Activitatea de cercetare propriu- 
zisă este însoțită și întregită la 
CERO. in chip firesc, și de preocu
parea statornică pentru elaborarea 
de noi tehnologii moderne, de mare 
randament, pentru realizarea de noi 
produse din materiale recuperabile 
și refolosibile, precum și arti
cole de menaj termorezistente din 
vitroceram alb și colorat, folo- 
sindu-se în exclusivitate materii 
prime indigene. Cercetătorii, proiec
tanta și muncitorii specialiști de ia 
CERO și-au pus semnătura pe rea
lizarea proiectelor pentru stațiile- 
pilot de la Surduc-Sălaj. Uricani și 
Cluj-Napoca. au conceput și realizat 
o instalație pentru micronizarea ar
gilei, un trivalț pentru omogenizare 

pastă, vîscozimetru cu afisaj elec
tronic. cuptoare de laborator pentru 
tratamente termice vitroceram. linii 
de fabricație la Sighișoara și Tîrnă- 
veni. aplicarea cercetărilor privind 
porțelanul fosfatic la Dorohoi și 
Tirnăveni, care se pretează foar
te bine la fabricarea de articole 
decorative, corpuri de iluminat și 
ambalaje .pentru produse cosmetice. 
De asemenea, Întreaga producție de 
materiale de decorare (coloranți și 
decalcomanii) pentru industria cera
micii fine și de sticlărie se efectuea
ză în atelierele proprii ale Filialei 
CERO.

— întreaga noastră activitate — 
ne spune secretara comitetului de 
partid al Filialei CERO, inginera 
Delia Istrătescu — este însuflețită de 
orientările date de secretarul gene
ral al partidului, care statuează știin
ța ca forță de producție de cea mai 
mare importantă, iar integrarea ei 
cu invătămintul si producția consti
tuind condiția sine qua non pentru 
asigurarea progresului în toate do
meniile vieții economico-sociale. 
pentru o nouă calitate a muncii și 
a vieții. Comuniștii. întregul nostru 
colectiv lucrează cu pasiune și înalt 
profesionalism, cu competentă și dă
ruire. cu abnegație și devoțiune 

pentru finalizarea cit mai grabnică 
în practică a cercetărilor. Și aceasta, 
chiar in condițiile in care unele ac- 

’ tivităti se suprapun și cer un efort 
deosebit pentru a rezolva atit pro
blemele cercetărilor aflate in curs de 
desfășurare, cit si măsurile de apli
care a celor încheiate. In acest 
scop, specialiștii noștri participă, e- 
fectiv, la intregul proces de finali
zare în practică a cercetărilor apli
cate in intreprinderile industriale și 
in stațiile pilot ale filialei noastre.

In atelierele de producție, care 
se constituie, de fapt, intr-o a- 
devărată unitate economică, unde 
am intîlnit lucrind. deopotrivă, cer
cetători si studenți. tehnicieni și 
muncitori, se realizează produse din 
ceramică și porțelan cu emblema 
CERO, competitive cu cele" mai bune 
produse similare din alte țări. In
terlocutorul nostru, șeful Filialei 
CERO. Nicolae Ciontea. ..ceramist 
de 34 de ani" — cum îi place să-și 
spună — și. in egală măsură, cerce
tător științific și cadru didactic uni
versitar, ne prezintă citeva din preo
cupările actuale și de perspectivă, 
dar mai ales modul in care colecti
vul unității înțelege să le ducă la 
bun sfirșit :

— Sint sarcini mari și complexe 
impuse de perfecționarea și moder
nizarea industriei sticlei și ceramicii 
fine. Din punct de vedere al meto
dologiei cercetării, ne preocupă tre
cerea de la structura tradițională — 
laborator, semiindustrial, industrial 
— la cea modernă, inginerească, prin 
introducerea intre faza de laborator 
și cea industrială a metodelor ma
tematice și fizice. în acest scop, vom 
extinde colaborarea cu institutele de 
cercetare și învățămint superior de 
specialitate pentru lărgirea și valo
rificarea superioară a bazei de ma
terii prime, elaborarea de noi teh
nologii perfecționate pentru creș
terea productivității muncii și redu
cerea consumurilor, pentru crearea 
de noi produse solicitate în tehnici 
de virf ale industriei, ca și de 
populație.

Așadar, produsele CERO. cu inspi
rata emblemă a Ginditorului de la 
Hamangia. alături de cele realizate 
de specialiștii clujeni și ai institu
tului de profil, in colaborare cu in
treprinderile din ramura sticlăriei și 
ceramicii fine, sint tot mai necesare 
și cerute de industria modernă, 
devenind, in același timp, o prezență 
familiară, frumoasă și utilă, în casa 
și gospodăria fiecăruia dintre noi.

Petre POPA 
Marin OPREA

Dis-de-dimineață. o dată cu în
ceperea programului de lucru, are 
Ioc și obișnuita „operativă", mo
ment succint și necesar de bilanț 
al activității din ziua precedentă, 
de inventariere a problemelor apă
rute. de luare a unor decizii prin 
consultarea tuturor factorilor de 
conducere.

Nu întimplător am început docu
mentarea noastră prin participarea 
la ..operativa de lucru". La între
prinderea de utilaj greu Craiova — 
unde se realizează o gamă largă 
de mașini-unelte grele și utilaje 
tehnologice complexe — creșterea 
eficienței economice, care prezintă 
o curbă mereu ascendentă, are la 
bază o bună organizare a întregii 
activități din întreprindere. Cadre- 
ie cu munci de răspundere, cunos- 
cind in orice moment întreaga pro
blematică a procesului de produc
ție, acționează operativ în vederea 
înfăptuirii exemplare a sarcinilor 
prioritare ce și le-a asumat colec
tivul. Care sint aceste obiective 
prioritare pentru 1987 ?

— Pentru acest an ne-am pro
pus ca ponderea produselor noi și 
modernizate să ajungă la 85 la 
sută din volumul producției ce-1 
realizăm— a ținut să precizeze di
rectorul întreprinderii, inginerul 
Constantin Popeci. Cu alte cu
vinte, fabricăm mașini-unelte grele 
și utilaj tehnologic cu performan
țe similare cu cele realizate pe 
plan mondial. în condițiile creșterii 
eficienței economice și reducerii 
consumurilor de materii prime, 
energie și combustibil.

Acesta a fost, de altfel, și obiec
tivul numărul 1 stabilit de recenta 
adunare generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii. Așa s-a ho- 
tărit, așa se face.

— Prin materializarea măsurilor 
de organizare și modernizare a pro
ducției și a programului de reduce

Folosirea la capacitatea maximă 
a instalațiilor, realizarea integrală 
și depășirea sarcinilor de plan ce 
revin colectivelor de muncă de la 
Combinatul de produse sodice Go
vora, precum și celor din fabricile 
de electroliză ale Combinatului chi
mic Rimnicu Vîlcea depind în cea 

re a costurilor pe fiecare produs am 
redus cheltuielile materiale cu 15.5 
lei la 1 000 lei producție-marfă — 
ne-a spus Marin Mateică, secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii. Un exemplu concret ii 
reprezintă faptul că am inceput 
pregătirea pentru fabricația primei 
mașini de frezat longitudinal cu 
portal, tip F.L.P. 3 500. complet mo
dernizată, ceea ce va conduce la 
economisirea a 10 tone metal și la 
reducerea cheltuielilor de produc
ție cu 1.5 milioane lei pe fiecare

La întreprinderea 
de utilaj greu Craiova

produs. Prin măsurile tehnico-or- 
ganizatorice pe care le-am funda
mentat, vom economisi in acest an 
peste 200 tone metal, 600 tone com
bustibil convențional și aproape 700 
MWh energie electrică.

Hotărit lucru, la I.U.G. Craiova, 
economisirea severă a materiilor 
prime, a energiei și combustibililor 
constituie un obiectiv la fel de 
prioritar ca și realizarea sarcinilor 
de plan.

In toate halele de fabricație ale 
întreprinderii înțîlnim o atmosferă 
de muncă spornică, angajantă. La 
fiecare loc de muncă spiritul gos
podăresc „e la el acasă". La secția 
de utilaj tehnologic — unde se află 
în stadii avansate de execuție 
piima linie complet automatizată 
pentru turnarea continuă a oțelului 
destinată Combinatului siderurgic 
din Călărași — paralel cu acțiunile 
întreprinse pentru grăbirea ritmu
lui de lucru, executarea fiecărui 
ansamblu și subansamblu în condi
cii superioare de calitate, s-au 
găsit soluții și pentru economisirea 

VÎLCEA: Realizări ale minerilor
mai mare măsură de asigurarea 
unor cantități sporite de calcar și 
sare folosite la fabricația de sodă 
calcinată și sodă caustică. Hotărit 
să vină cit mai mult în sprijinul 
chimiștilor, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea mi
nieră Rimnicu Vîlcea și-a sporit 

zilnică a unor insemnate cantități 
de energie electrică.

— Am inceput de curînd livrarea 
primelor subansamble ale celui mai 
complex utilaj tehnologic — linia 
automatizată de turnare continuă a 
oțelului, pe tare l-a realizat pină 
acum colectivul nostru — ne spune 
inginerul Dan Dumitriu. șeful sec
ției utilaj tehnologic. Avind in ve
dere importanța sa pentru econo
mia națională, urgența realizării 
acesteia și gradul ridicat de tehni
citate pe care il au liniile de tur
nare continuă (in acest an vom fa
brica 4 astfel de coloși industriali), 
am luat măsuri de pregătire a for
ței de muncă prin cursuri speciale 
a tuturor lucrătorilor. Așa se face 
că in prezent toți strungarii și 
frezorii care lucrează pe mașini 
unelte cu comandă program își 
întocmesc singuri programele pen
tru mașinile ce le servesc, fără a 
mai aștepta „livrarea" programelor 
de la serviciul tehnologic. Crește- 
tea pregătirii profesionale, a pro
ductivității muncii și a calității 
produselor in condițiile respectării 
stricte a termenelor de livrare a 
fiecărui ansamblu și subansamblu 
am gindit-o într-o strinsă interde
pendentă cu acțiunile de economi
sire a energiei și combustibililor, 
care, în prezent, sint la fel de prio
ritare.

Chiar in timpul documentării 
noastre, colectivul secției de utilaj 
tehnologic a raportat un nou succes 
de seamă : finalizarea fabricației la 
prima mașină de confecționat am
balaje de carton, utilaj de înalt 
randament, realizat in premieră, 
destinat Combinatului de ■ celuloză 
și hîrtie Adjud. Totodată, s-au 
livrat in avans partenerilor de peste 
hotare o gamă diversă de utilaje 
pentru industria metalurgică.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scînteii“ 

eforturile pentru creșterea produc
ției la aceste sortimente. Ca ur
mare, minerii din sectoarele Bis- 
trița-Pietreni și Ocnița au reușit 
să extragă și să livreze suplimen
tar, de la începutul anului și pînă 
în prezent, peste 10 000 tone cal
car și 28 500 tone sare in soluție. 
(Ion Stanciu).
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN REPUBLICA PUPULARĂ ANGOLA

DINEU OFICIAL OFERIT IN ONOAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU $1 A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU 

DE TOVARĂȘUL IOSE EDUARDO DOS SANTOS
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, sîm- 
bătă, la un dineu oficial oferit în 
onoarea lor de tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Angola.

La dineu au luat parte tovarășii 
Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru 
al guvernului, loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale române.

începerea

Au participat membri ai Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, ai gu
vernului, conducători ai organizați
ilor de masă și obștești, alte persoa
ne oficiale angoleze.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la Luanda.

Cu acest prilej, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jose Eduardo 
dos Santos au rostit toasturi, care au 
reliefat dorința comună a României 
și Angolei de a da noi dimensiuni 
relațiilor lor de prietenie, solidaritate

și colaborare, de a-și întări conlu
crarea pe arena internațională, adu- 
cindu-și astfel o contribuție sporită 
la soluționarea în interesul popoare
lor a problemelor complexe ale lumii 
de azi.

Toasturile au fost urmărite cu deo
sebit interes și subliniate cu vii a- 
plauze. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia șl Republicii Populare Angola.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, Marin Iliescu, ambasa
dorul României la Luanda, alte per
soane oficiale.

Din partea angoleză participă to
varășii Pedro de Castro Van-Dunem, 
ministru de stat pentru problemele 
producției, energeticii și industriei 
petroliere, Afonso Van-Dunem, mi
nistrul relațiilor externe, Henrique 
Carvalho Santos, ministrul indus
triei, Ismael Gaspar Martins, minis
trul comerțului exterior, Evaristo 
Domingos Quimba, ministrul agricul
turii, Manuel Bernardo de Sousa, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Rodeth dos Santos, se
cretar de stat la Președinția Consi
liului de Miniștri.

Tovarășul Jose Eduardo dos Santos a 
adresat încă o dată un călduros bun 
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu și a salu
tat vizita pe care o efectuează în An
gola, subliniind că aceasta marchea
ză un moment important în 
evoluția raporturilor dintre cele 
două partide, țări și popoare. 
Conducătorul partidului și statului 
angolez și-a exprimat satisfacția față

de noul dialog la nivel Înalt româno- 
angolez, care, în spiritul prieteniei 
și stimei statornicite între partidele 
și popoarele noastre, va contribui la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, la 
intensificarea conlucrării pe plan in
ternațional, in folosul reciproc, al 
securității, înțelegerii și păcii in 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit, în numele său și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru primirea 
ospitalieră ce le-a fost rezervată, 
pentru urările și sentimentele expri
mate, subliniind că noua vizită pe 
care o întreprinde în Angola consti
tuie o expresie a bunelor relații de 
prietenie și colaborare româno-ango- 
leze — cu vechi și frumoase tradiții 
— a dorinței comune de a da noi 
perspective acestor raporturi.

în cadrul primei runde de convor
biri s-a procedat Ia un schimb de 
păreri cu privire la stadiul relațiilor 
româno-angoleze, la căile și mijloa
cele de lărgire și amplificare a aces
tora în continuare, în condiții re
ciproc avantajoase.

S-a apreciat că potențialul actual 
al economiilor celor două țâri oferă 
condiții pentru intensificarea relații
lor economice, cu deosebire a coope

rării în producție, în domeniile pe
trolier, al prelucrării petrolului și 
gazelor, minier, inclusiv în prospec
țiuni geologice, precum și al trans
portului, al construcției de mașini și 
utilaje, energetic, al agriculturii, pes
cuitului etc. A fost reliefată, de ase
menea, importanta creării de socie
tăți mixte in diferite domenii de in
teres comun.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au reafirmat hotărîrea României 
și Angolei de a acționa și în viitor 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării dintre cele 
două țări, apreciind că aceasta este 
în interesul ambelor popoare, al 
dezvoltării lor independente și, tot
odată, servește cauzei păcii și co
laborării internaționale. In acest 
sens, cei doi președinți au hotărît 
ca, in timpul vizitei, comisii formate 
din membri ai celor două delegații 
să examineze și să propună căi și 
modalități de intensificare a colabo
rării și cooperării reciproc avan
tajoase.

Convorbirile se desfășoară în at
mosfera de prietenie, deplină înțele
gere și stimă reciprocă ce caracteri
zează relațiile dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Telegrame de la bordul avionului prezidențial

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Bulgaria, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez un cordial salut și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar poporului bulgar noi și tot mai mari succese in opera 
de edificare a socialismului in Bulgaria vecină și prietenă.

îmi exprim, și pe această cale, convingerea că relațiile' dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Bulgar vor continua să se dezvolte, 
pe multiple planuri, in spiritul și pe baza înțelegerilor convenite împreună, 
spre binele popoarelor și țărilor noastre, al cauzei 1 socialismului și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului 
general-maior IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA

Președinte al Consiliului de Conducere și comandant suprem 
al forțelor armate ale Republicii Federale Nigeria

LAGOS
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Federale Nigeria, am deo

sebita plăcere de a vă adresa un salut călduros și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
nigerian prieten.

îmi exprim, șl pe această cale, convingerea că relațiile de prietenie si 
colaborare statornicite intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai 
largă, în interesul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei înțele
gerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

ATENA 
îmi este deosebit de plăcut ca, survolind teritoriul Republicii Elene, să 

vă adresez un salut cordial. împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul elen 
prieten.

Doresc să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile tradițio
nale de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvol
tare continuă, in interesul popoarelor român și elen, al cauzei păcii și 
înțelegerii în Balcani. în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Italiene, am deosebita plăcere 

de a vă adresa un salut cordial. împreună cu cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
italian prieten.

îmi exprim convingerea că tradiționalele relații de prietenie dintre 
România și Italia vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul și spre 
binele celor două țări și popoare, al cauzei colaborării, securității și păcii 
in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului colonel MOAMMER AL-KADHAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 

a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste
TRIPOLI

Survolind teritoriul tării dumneavoastră, doresc să vă adresez un salut 
cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres. prosperitate și pace pentru poporul arab libian prieten.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in interesul 
ambelor popoare, al cauzei destinderii, înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului general de brigadă SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem, șef al statului Niger

NIAMEY
_ Survolind teritoriul statului Niger, doresc să vă adresez cele mai bune 

urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul prie
ten din Niger.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile dintre 
țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul celor două 
popoare, al cauzei colaborării, înțelegerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primire deosebit de călduroasă Ia Luanda
(Urmare din pag. I)

Cei doi conducători de partid și de 
stat s-au salutat; cu deosebită cordia
litate și prietenie, exprlmîndu-și. sa
tisfacția de a se reîntîlni, pe pămin- 
tul Angolei. ' , i

Un grup de copii angolezi au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu cravate de 
pionier, precum și frumoase buchete 
de flori.

Garda militară, aliniată pe aeroport 
în cinstea sosirii înalților oaspeți 
români, a prezentat onorul.

Atmosfera Solemnă este marcată 
de intonarea imnurilor de stat ale 
României și Angolei, în timp ce, în 
semn de salut, sînt trase 21 de salve 
de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Jose Eduardo dos Santos trec 
in revistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate oficialitățile angoleze ve
nite în întîmpinare — membri ai Bi

roului Politic al C.C. al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, membri ai guvernu
lui, depute ți. alte persoane oficiale.

Președintele României și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebită stimă de șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Luanda.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
ambasadorul României la Luanda și 
membri ai ambasadei.

Cei doi președinți se îndreaptă 
spre podiumul special amenajat, 
unde primesc defilarea gărzii de 
onoare.

Ambianta sărbătorească a ceremo
niei este sporită de evoluția unor 
grupuri folclorice care. în semn de 
profundă bucurie, de aleasă prețuire 
fată de distinșii oaspeți români, in
terpretează frumoase cîhtece si ‘dan
suri angoleze.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. împreună 
cu președintele Jose Eduardo dos 
Santos iau loc într-o mașină deschi
să. îndreptindu-se spre reședința 
oficială rezervată oaspeților pe du
rata vizitei lor în Angola.

Domnului PAUE BIYA
Președintele Republicii Camerun

YAOUNDE
Survolind teritoriul Republicii Camerun, îmi este deosebit de plăcut să 

vă adresez un salut călduros, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul țării dum
neavoastră.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă in viitor, in interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului TEODORO OBIANG NGUEMA MBASOGO
Președintele Republicii Guineea Ecuatorială

MALABO

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Guineea Ecuatorială, doresc 
să vă adresez un călduros salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru 
poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului EE HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

LIBREVILLE

Survolind teritoriul Republicii Gaboneze. îmi este deosebit de plăcut să 
vă adresez un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul gabonez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare stator
nicite între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in spiritul 
Înțelegerilor convenite împreună, spre binele popoarelor român și gabonez, 
al cauzei generale a păcii și colaborării in lume. ■<

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo

BRAZZAVILLE
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Congo, îmi este 

deosebit de plăcut șă vă adresez un salut călduros și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
congolez prieten.

Aștept cu plăcere apropiata noastră întilnire și îmi exprim convingerea 
că ea se va înscrie ca un nou și important moment în dezvoltarea raportu
rilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului mareșal MOBUTU SESE SEKO 
KUKU NGBENDU WA ZA BANG A

Președintele Republicii Zair
KINSHASA

îmi este deosebit de plăcut ca, survolind teritoriul Republicii Zair, să vă 
adresez un călduros salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și 
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Lărgirea bazei energetice și de materii prime- 
cerință esențială a progresului economic *)

• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Vlalcu Vodă — 11 ; Harap 
Alb — 18 ; (sala Amfiteatru) : între 
cinci și șapte — 18 : (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 15 ; (sala Studio- 
99) : Medalion liric „G. Topîrceanu4*
— 16.30
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : „Panoramic 
XX“. Ansamblul „Contemporan44. 
Conducerea muzicală Marcel Spimei
— 17 ; (Ateneul Român) ; „Universul 
artei vocale*. Seară de lieduri 
Nicolae Bretan, Ionel Voîneag — 

IEtape ale muncii, etape ale creației

LOCUL ȘI ROLUL RESURSELOR 
ENERGETICE ȘI DE MATERII 
PRIME IN STRATEGIA DEZVOL
TĂRII ECONOMICO-SOCIALE A 
ROMÂNIEI. POLITICA DE LARGA 
PERSPECTIVA PRIVIND DEZVOL
TAREA BAZEI ENERGETICE ȘI 
DE MATERII PRIME. In cadrul 
strategiei Partidului Comunist Ro
mân de creștere echilibrată a eco
nomiei naționale, un loc important îl 
deține dezvoltarea bazei energetice 
ți de materii prime în strinaă co
relare cu evoluția ramurilor econo
mice și luind în considerare rezervele 
de resurse energetice și de materii 
prime existente pe teritoriul țării 
noastre.

Preocupare statornică a partidului 
nostru, problema energiei s-a aflat 
în centrul dezbaterilor recentei ple
nare a C.C. al P.C.R. In magistra
la cuvintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se precizează : 
„In acest an nu există problemă mai 
importantă pentru dezvoltarea gene
rală decit a rezolva problema ener
giei in mod hotăritor". In acest sens, 
plenara a abordat multiple aspecte, 
pornind de la realizarea prevederilor 
planului in industria extractivă pînă 
la valorificarea superioară a resur
selor de materii prime și energetice 
în industria prelucrătoare.

Se cuvine subliniat faptul că in 
anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea, baza energetică 
și de materii prime a cunoscut o 
puternică dezvoltare, în strinsă con
cordanță cu posibilitățile interne și 
cu cerințele economiei naționale. In 
acest sens, au fost realizate impor
tante investiții pentru descoperirea 
de noi zăcăminte de resurse mine
rale, atragerea in circuitul economic, 
pe măsura perfecționării tehnolo
giilor de extracție și prelucrare, a 
unor importante zăcăminte, pentru 
lărgirea frontului de extracție în 
unitățile de exploatare. Ca urmare a 
cercetărilor efectuate, au fost identi
ficate, pînă in prezent, circa 140 
substanțe minerale utile, din care 
aproape trei pătrimi sint deja atrase 
in circuitul productiv.

Trecerea economiei românești în 
faza dezvoltării preponderent inten
sive a impus adoptarea unor noi 
orientări in domeniul dezvoltării ba
zei energetice și de materii prime, 
ale căror direcții de acțiune sînt 
următoarele : creșterea rolului cer
cetării științifice în cunoașterea, 
atragerea în circuitul economic și 
valorificarea cu eficiență sporită a 
resurselor energetice și de materii 
prime ; realizarea independenței
energetice, îndeosebi pe calea diver
sificării surselor de energie prin
promovarea și valorificarea potenția
lului hidroenergetic, construcția de 
centrale nuclearo-electrice, folosirea 
noilor surse de energie și economi
sirea energiei, paralel cu restringe- 
rea folosirii hidrocarburilor în pro
cesele de ardere ; sporirea eficienței 
folosirii resurselor energetice și de 
materii prime prin reducerea consu
murilor specifice, prin utilizarea unor 
noi tehnologii eficiente, precum și 
prin îmbunătățirea structurii indus
triei ; asigurarea valorificării supe
rioare a resurselor prin adîncirea 
proceselor de prelucrare ; substitu
ția pe scară cît mai largă a mate
riilor prime și a componenților ener
getici deficitari, în special prin folo
sirea unor materii prime și resurse 
energetice obținute pe cale sinte
tică ; intensificarea activităților de 
reciclare a materiilor prime și de 
refolosire a resurselor energetice re
zultate din procesele productive și 

1 din cele de consum, precum și a 
activității de recondiționare a obiec
telor și a pieselor uzate.

Asigurarea intr-o măsură tot mai 
mare din resurse interne a bazei 
energetice și de materii prime și uti
lizarea lor rațională sint astăzi hotă- 
ritoare pentru dezvoltarea continuă 
și susținută a întregii economii. De 
punerea mai bună în valoare a resur
selor interne, chiar a zăcămintelor 
cu un conținut mai scăzut de sub
stanțe utile depinde crearea unei 
baze trainice pentru activitățile eco
nomice viitoare. .

Un rol însemnat în asigurarea eco
nomiei naționale cu resurse energe
tice și de materii prime revine 

I astăzi cercetării geologice. Pentru 
conturarea perimetrelor cu noi ză
căminte de substanțe minerale utile, 
cercetarea geologică și-a extins sfera 
de activitate pe întregul teritoriu al 
țării.

i Evoluția structurii balanței ener
getice se înscrie pe coordonatele 
menționate de secretarul general la 
cel de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român prin : ame
najarea integrală a potențialului hi
droenergetic național și utilizarea 
energiei nucleare pentru producerea 
energiei electrice, creșterea accele
rată a producției de combustibili 
solizi, și în primul rind a lignitului, 
stabilizarea producției de țiței și re
ducerea treptată a producției de 
gaze naturale în scopul conservării 
rezervelor naționale, precum și atra
gerea în circuitul economic a unor 
noi surse de energie.

în raport de posibilitățile pe care 
le are țara noastră, cărbunele va 
deveni în actualul cincinal o impor
tantă resursă energetică. Dezvoltarea 
producției de cărbune la peste 100 
milioane tone în anul 1990 repre
zintă o condiție de asigurare a pro
gresului mai rapid al țării noastre. 
Ca urmare a dezvoltării rapide a 
producției de energie electrică în 
unități energetice ce funcționează pe 
cărbuni inferiori, urmează ca pon
derea acestei producții să devanseze 
pentru prima dată pe cea obținută 
pe bază de hidrocarburi.

O altă direcție fundamentală in 
care este orientată dezvoltarea ener
geticii românești o constituie pu
nerea in valoare a potențialului hi
droenergetic național. In realizarea 
producției de energie electrică prin 
utilizarea potențialului hidroenerge
tic, o pondere în continuă creștere 
urmează să o dețină microhidrocen- 
tralele. Construirea acestor unități 
energetice răspunde unor însemnate 
imperative — asigură o valorificare 
mai bună a resurselor energetice lo
cale, degrevează balanța națională de 
energie electrică de unii consumatori 
de mai mică importanță, care pot 
fi alimentați din aceste unități, per
mite obținerea energiei electrice in 
condiții de eficiență economică.

*) Temă specifică pentru organiza
țiile de partid din industrie, con
strucții, transporturi, comerț și coo
perație : „Lărgirea în continuare a 
bazei energetice și de materii prime 
— problemă vitală a asigurării pro
gresului economic al țării noastre in 
etapa actuală. Sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor de partid, 
organismelor de conducere colectivă, 
tuturor oamenilor muncii pentru asi
gurarea, economisirea și valorificarea 
superioară a resurselor energetice și 
de materii prime.

In actualul cincinal, un rol deo
sebit revine energeticii nucleare. In 
acest scop se află în curs de înfăp
tuire un amplu program de dezvol
tare a acestui domeniu energetic, 
care constă in prepararea combusti
bilului nuclear, producerea apei 
grele, realizarea echipamentelor ne
cesare, precum și a punerii in func
țiune a primelor unități nuclearo- 
electrice la Cernavodă. La finele 
acestui cincinal, participarea energiei 
nucleare în balanța energiei electrice 
va ajunge la circa 20 la sută.

Ca urmare a dezvoltării și restruc
turării bazei energetice, decalajul 
față de țările dezvoltate s-a redus 
simțitor in ceea ce privește atit pro
ducția. cît și consumul de resurse 
energetice pe locuitor. Astfel, in 
perioada 1966—1985 producția de 
energie primară pe locuitor a cres
cut de 1,43 ori (de Ia 2 511 kgcc la 
3 580 kgcc), iar cea de energie elec
trică pe locuitor a sporit de 3,5 ori 
(de la 905 kWh la 3 160 kWh), în 
condițiile îmbunătățirii sensibile a 
eficienței utilizării acestora in eco
nomia națională.

ECONOMISIREA ȘI VALORIFI
CAREA SUPERIOARA A RESURSE
LOR MATERIALE ȘI ENERGETICE 
— IMPERATIV PRIMORDIAL AL 
DEZVOLTĂRII ECONOMIEI RO
MANEȘTI. AL PROGRESULUI ECO
NOMIC IN LUMEA CONTEMPO
RANA. In strategia generală a dez
voltării economico-sociale a țării, 
economisirea și valorificarea superi
oară a resurselor materiale și ener
getice constituie probleme esențiale 
pentru progresul general al țării, 
pentru intărirea independentei și su
veranității naționale. Prin politica de 
economisire și valorificare a resur

selor materiale și energetice se asi
gură conservarea pentru o perioadă 
mai îndelungată a resurselor interne 
și se îmbină armonios interesele 
prezente cu cele de perspectivă, ne
voile generației actuale cu cele 
viitoare.

Economisirea materiilor prime mi
nerale și energetice impune o recon
siderare a priorităților în dezvolta
rea ramurilor economiei naționale. In 
acest sens, documentele Congresului 
al XIII-lea prevăd asigurarea dez
voltării în ritm înalt a sectoarelor 
purtătoare ale progresului tehnic, ri
dicarea gradului de tehnicitate a 
tuturor ramurilor industriale, inten
sificarea procesului de restructurare 
a industriei, punîndu-se un accent 
mai mare pe promovarea sectoaj^lpr 
mici consumatoare dd eridrgie' și Se 
materii prime. Totodată, paralel ’ cu 
intensificarea dezvoltării sectoarelor 
de inaltă tehnicitate este necesar să 
se reducă consumurile în ramurile 
industriale mari consumatoare, care 
realizează produse cu grad mic sau 
mediu de tehnicitate. Potrivit Direc
tivelor Congresului al XIII-lea. ela
borarea, introducerea și generalizarea 
tehnologiilor cu randamente ridicate 
trebuie să asigure diminuarea consu
mului energetic pe unitatea de venit 
național cu peste 20 la sută în 1990 
față de 1985. „Criteriul economiei de 
combustibil — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — va trebui însă 
să guverneze însăși concepția gene
rală a dezvoltării in perspectivă a 
economiei noastre naționale, princi
piile pe baza cărora vom acționa 
pentru profilarea producției de bu
nuri materiale în concordanță cu 
realitățile și cerințele epocii noastre".

In concepția partidului nostru, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și a resurselor energetice — 
apreciată de secretarul general al 
partidului „drept problema numărul 
unu a eficienței economice" — este 
integrată eforturilor generale pentru 
ridicarea calității produselor — pîr- 
ghie decisivă pentru crearea unei 
economii moderne, de înaltă eficiență 
și competitivitate.

Pornind de la interdependența care 
există astăzi intre calitate, nivel teh
nic și grad de valorificare a muncii 
vii și materializate, din ințiativa și 
pe baza orientărilor fundamentale 
ale secretarului general al partidului 
a fost elaborat „Programul privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, de economisire 
și reducere a consumului de materii 
prime, combustibil și energie și va
lorificarea superioară a materiilor pri
me și materialelor in perioada 1983— 
1985 și pină in 1990". In cadrul aces
tui program au fost stabilite o serie 
de direcții de acțiune care iși propun 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, energie, 
combustibil prin : promovarea susți
nută a înlocuitorilor de materiale 
clasice deficitare și scumpe, energo- 
intensive ; înnoirea produselor și 
tehnologiilor de fabricație, recupe
rarea și refolosirea materiilor prime 
și materialelor rezultate din proce
sele de producție și consum, adin- 
cirea gradului de prelucrare a mate
riilor prime și a materialelor ; redu
cerea gabaritelor și a greutății 
produselor ; gospodărirea cu înalt 
simț de răspundere a tuturor mate
riilor prime, materialelor, energiei și 
combustibililor, intărirea spiritului 
de ordine și disciplină în gestionarea 
acestora, eliminarea oricăror forme 
de risipă.

Concepute în unitatea lor organică, 
reducerea consumurilor specifice și 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al. produselor vor avea ca rezultat 
creșterea gradului de valorificare a 
resurselor materiale și energetice, 
înnobilarea materiei prime naturale 
printr-o muncă complexă, de înaltă 
creativitate.

DIRECȚIILE PRIVIND ASIGURA
REA BAZEI DE MATERII PRIME SI 
MATERIALE NECESARE DEZVOL
TĂRII SUSȚINUTE A ȚARII. O 
coordonată de bază a politicii parti
dului nostru constă în sporirea apor
tului cercetării științifice la accele
rarea progresului multilateral al 
economiei noastre, proces ce-și află 
materializarea în programele de cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și introducere a progresului 
tehnic elaborate sub conducerea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. In cadrul acestor 
programe, o direcție prioritară o re
prezintă intensificarea cercetării în 
scopul cunoașterii rezervelor de sub
stanțe minerale utile de pe întreg 

teritoriul țării. în acest sens, se are 
în vedere creșterea randamentelor de 
extracție din zăcămintele cunoscute, 
perfecționarea actualelor tehnici de 
investigații geologice și descoperirea, 
pe această bază, a noi rezerve de 
materii prime, îmbunătățirea tehno
logiilor destinate obținerii în condiții 
de eficiență a substanțelor utile din 
minereuri.

Valorificarea complexă a rezerve
lor interne de substanțe minerale va 
putea fi asigurată și prin adîncirea 
cercetărilor pentru creșterea factoru
lui de. recuperare a substanțelor utile 
din deșeurile rezultate în procesele 
tehnologice, pentru extinderea sferei 
lor de reutilizare în condiții de efi
ciență economică.

Abordarea globală a energiei, 
într-o concepție sistemică. așa cum 
se realizează în „Programul-Di- 
rectivă de cercetare și dezvoltare în 
domeniul energiei în perioada 1981— 
1990 și orientările principale pînă în 
anul 2000", a oondus la concluzia că 
asigurarea independenței energetice 
a țării poate fi obținută dacă creș
terea consumului total de energie, 
evident în limite raționale, este sus
ținută prin identificarea de noi surse 
de energie convențională și necon- 
vențională, folosirea integrală a po
tențialului hidroenergetic și aplicarea 
măsurilor tehnologioe pentru recupe
rarea maximă a resurselor energe
tice refolosibile.

în acest context, cercetării știin
țifice îi revin sarcini sporite în 
domeniul asigurării automatizării și 
optimizării proceselor industriale, 
conducerii prin calculator a procese
lor energetice, reducerii riscurilor în 
sistemul energetic, a pierderilor de 
energie pe întregul ciclu de la pro
ducător la utilizator, precum și în 

găsirea de soluții de valorificare a 
energiei solare, a vîntului și a ener
giei geotermice cu eficiență econo
mică superioar.ă. Pentru valorificarea 
noilor surse de energie se vor crea 
celule și echipamente de conversie 
directă a energiei solare în energie 
electrică, turbine și echipamente 
anexe pentru valorificarea energiei 
vîntului, centrale termice de ardere 
a deșeurilor urbane, stații complete 
de îmbuteliere a biogazului.

Cercetarea științifică este chemată 
să-și sporească, totodată, contribuția 
la reducerea consumurilor, la utili
zarea energiei cu înaltă eficiență. 
Obiectivele cercetării. în această di
recție vizează revederea tuturor teh
nologiilor, în sensul reducerii consu
mului de materii prime energointen- 
sive, creșterea continuă a randamen
telor la instalațiile energetice, recu
perarea integrală a energiilor dispo- 
nibilizate în procesele tehnologice, 
generalizarea recuperării resurselor 
energetice refolosibile direct sau cu 
ajutorul pompelor de căldură, elabo
rarea tehnologiilor integrate care 
folosesc energiile disponibilizate pe 
toate treptele procesului tehnologic, 
înlocuirea proceselor de prelucrare 
mecanică cu procese neconvenționale 
(electronice, ultrasunete, radiații, 
plasmă), extinderea biotehnologiilor 
ca alternative ale unor procese 
energointensive, creșterea randamen
telor tuturor motoarelor, reducerea 
unor faze tehnologice mari consu
matoare de energie etc.

In cadrul preocupărilor de reali
zare a unor substanțe și produse noi 
cu calități superioare și cu consu
muri energetice reduse, cercetarea ști
ințifică în domeniul fizicii și energe
ticii nucleare vizează realizarea de 
soluții pentru utilizarea în economie 
a fizicii ionilor grei, a elementelor 
transuranice, elaborarea de noi so
luții in energetica nucleară, obține
rea de materiale noi ou proprietăți 
speciale, realizarea de noi radioizo- 
topi, elaborarea de tehnologii noi 
pentru asigurarea și valorificarea 
combustibilului nuclear pentru reac- 
tori avansați, bazați pe fisiunea și 
fuziunea nucleară.

Cercetarea științifică și dezvol
tarea tehnologică în domeniul meta
lurgiei au ca sarcină realizarea de 
oțeluri înalt aliate, precum și de 
aliaje speciale necesare ramurilor de 
vîrf din domeniul construcțiilor de 
mașini, îndeosebi industriei aerospa- 
țiale, energeticii nucleare, electroteh
nicii și electronicii. în același do
meniu, un obiectiv prioritar îl con
stituie reducerea accentuată a con
sumului de energie și de metal.

Cercetarea in domeniul chimiei își 
propune realizarea de noi materiale 
eu caracteristici fizico-chimice su
perioare. necesare în aproape toate 
sectoarele economiei naționale, ela
borarea de tehnologii pentru valori
ficarea superioară a bazei de materii 
prime minerale — în special în 
domeniul prelucrării țițeiului și pe
trochimiei, elaborarea de tehnologii 
cu consumuri minime de materii 
prime și energie, de înaltă produc
tivitate și eficiență.

In domeniul construcțiilor de ma- . 
șini, cercetarea științifică și dezvol
tarea tehnologică au ca obiective : 
realizarea unor utilaje de mare per
formanță cu randamente sporite și 
cu consumuri reduse de carburanți 
și energie electrică, necesare echipă
rii cu tehnică modernă a tuturor ra
murilor economiei naționale, asigu- 
rindu-se integrarea progresivă a me
canicii fine, electronicii și tehnicii de

cinema
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calcul ; realizarea de noi tipuri de 
mașini-unelte și utilaje energetice de 
mare randament ; crearea de echipa
mente pentru valorificarea energiei 
solare, eoliene, geotermale ; realiza
rea de noi tipuri de echipamente mi
niere, de săpare a sondelor și de ex
ploatare a țițeiului la mare adîncime 
și în zone marine, de noi utilaje 
pentru mecanizarea complexă a a- 
griculturii, precum și pentru ramura 
transporturi și construcții.

Dezvoltarea echilibrată a economiei 
naționale în perspectivă presupune, 
în mod obligatoriu, ca o condiție de 
bază, înfăptuirea tuturor programe
lor de cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică pentru realizarea 
producției planificate și pentru utili
zarea eficientă a materiilor prime, 
combustibilului și energiei in toate 
ramurile economice.

SARCINILE ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID ȘI ALE CONSILIILOR 
OAMENILOR MUNCII PRIVIND 
REDUCEREA CONSUMURILOR, RE
CUPERAREA ȘI REFOLOSIREA 
MATERIALELOR. ÎMBUNĂTĂȚI
REA NIVELULUI DE VALORIFI
CARE A MATERIILOR PRIME ȘI 
A RESURSELOR ENERGETICE. Or
ganelor și organizațiilor de partid le 
revine sarcina de a mobiliza membrii 
de partid și întregul colectiv de oa
meni ai muncii în vederea gospodă
ririi raționale și valorificării supe
rioare a materiilor prime, materia
lelor și a resurselor energetice alo
cate fiecărei unități economice. In 
acest sens, este necesar să se acțio
neze, cu prioritate, in direcția inten
sificării muncii organizatorice și po
litice în unitățile din industria ex
tractivă și energetică, în exploatările 
miniere, petroliere și în centralele e- 
lectrice. In unitățile industriale în 
care s-au înregistrat în cursul anu
lui trecut unele restanțe în produc
ția de cărbune, țiței și energie elec
trică, organizarea muncii trebuie să 
fie astfel concepută îneît să se asi
gure în cel mai scurt timp recupera
rea acestora.

De asemenea, un accent important 
trebuie să se pună pe studierea te
meinică a posibilităților concrete care 
există in fiecare unitate economică 
pentru folosirea rațională a materia
lelor, combustibililor și energiei. A- 
ceastă preocupare, particularizată pe 
obiective, responsabilități și termene 
concrete trebuie să dețină, pe tot 
parcursul anului, un loc central în 
activitatea de partid.

Comitetele de partid județene, mu
nicipale și orășenești au datoria să 
desfășoare, împreună cu colectivele 
de specialiști, de muncitori și tehni
cieni, o intensă activitate de studie
re a posibilităților concrete care 
există în fiecare județ și localitate 
a țării, în fiecare întreprindere, pen-1 
tru gospodărirea rațională a combus
tibilului și energiei. Printr-o intensă 
muncă politico-educativă, organiza
țiile de partid trebuie să înrădăcine
ze adînc în conștiința fiecărui om al 
muncii, a fiecărui cetățean convinge
rea că economisirea și buna gospodă
rire a rțsurșel.op,. energetice . rămîn 
probleme de importanță majoră pen
tru asigurarea mersului înainte al 
patriei noastre pe coordonatele pre
figurate de Congresul al XIII-lea ăl 
Partidului Comunist Român.

Organele și organizațiile de partid 
trebuie să asigure îndrumarea per
manentă a consiliilor oamenilor mun
cii din unitățile economice în anali
za și urmărirea modului in care sînt 
gospodărite și valorificate resursele 
repartizate. Este necesar ca la toate 
aceste acțiuni să fie antrenate, fo
losind. căi și mijloace specifice, or
ganizațiile sindicale, de tineret și de 
femei, toate organizațiile de masă și 
obștești, pentru ca fiecare, în dome
niul său de activitate, să acționeze 
pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite în planurile de măsuri în 
scopul reducerii, consumurilor ener- 
getioe, al recuperării resurselor re
folosibile, pentru îmbunătățirea con
tinuă a nivelului de valorificare a 
materiilor prime și a resurselor e- 
nergetice repartizate. In acest scop, 
în toate unitățile economice, organe
le și organizațiile de partid vor mi
lita pentru elaborarea unor progra
me proprii de măsuri pentru fiecare 
loc de muncă în scopul reducerii 
la minimul necesar a consumurilor 
energetice ; popularizarea largă a 
experiențelor pozitive dobindite de 
anumite unități industriale, prin or
ganizarea unor schimburi de expe
riență ; organizarea unor dezbateri 
pe tema utilizării raționale și econo
misirea combustibililor gazoși și 
a energiei electrice ; constituirea 
unor colective permanente de oameni 
ai muncii, specialiști care să anali
zeze periodic nivelul de valorificare 
a materiilor prime și a resurselor e- 
nergetice din unitate pentru a iden
tifica soluții în vederea mai bunei 
valorificări a acestora ; antrenarea 
comisiei inginerilor și tehnicienilor, 
a unor colective de specialiști din 
activul de partid în efectuarea unor 
studii și analize concrete pentru re
ducerea consumurilor energetice, a 
normelor materiale de consum, pen
tru recuperarea și refolosirea mate
rialelor, pentru îmbunătățirea nivelu
lui de valorificare a materiilor prime 
și a resurselor energetice; stabilirea 
unor sarcini concrete pentru membrii 
de partid pe linia întăririi ordinii și 
disciplinei, a combaterii risipei, pen
tru dezvoltarea unui climat de înaltă 
exigență și răspundere în gospodă
rirea resurselor materiale și ener
getice. Economisirea și buna gospo
dărire a resurselor materiale și ener
getice constituie o cauză generală a 
întregului popor, o problemă vitală 
pentru asigurarea progresului gene
ral al societății românești în actuala 
perioadă de dezvoltare social-eco- 
nomică.

Ștefan RAGĂLIE
Institutul de economie industrială

• Carmen: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,45; 15,45; 18,45, LUMINA (14 74 16)
— 15; 18, GIULEȘTI (17 55 46) —
15; 18
• All-Baba și cel 40 de hoți: LUMI
NA — 9; 12
• Acțiunea „Topollno* *:  GIULEȘTI
— 9; 11: 13.
• Sania albastră: FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17: 19
• Apaș» : PROGRESUL (23 94 10) — 
15: 17; 19

teatre

Există multe zone ale țării tn 
care folclorul, de o impresionantă 
bogăție și frumusețe, atestă perma
nențe spirituale străbătind ireversi
bil timpul românesc. Există, de 
asemenea, la oameni de cele 'mai 
diferite categorii și formații, 
inepuizabile resurse de creativitate 
pe care Festivalul, național „Cin- 
tarea României'1, de la o ediție la 
alta, le pune și mai deplin în va
loare. Concepute nu doar ca sim
ple activități de divertisment sau 
de preluare stereotipă a tradi
ției, toate aceste manifestări, fie 
că aparțin unor formații corale, 
unor formații de muzică patrioti
că și revoluționară. asociațiilor 
artiștilor plastici amatori, brigăzi
lor de teatru, fie că se produc in 
cadrul unor gale ale filmului ro
mânesc, ale unor manifestări din 
domeniul dansului, creației popu
lare, fotografice sau al creativi
tății științifice, atestă acea îm
binare armonioasă a activităților 
cultural-educative și artistice cu 
activitatea productivă la care se 
referea secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îmbinare care a impus Festivalul 
național „Cintarea României" 
drept un cadru larg de manifestare 
a talentelor creatoare ale po
porului, de participare intensă a 
oamenilor muncii la viața spiri
tuală nouă a țării.

Citeva prime aprecieri, de ordin 
calitativ și cantitativ, făcute de 
curind, la încheierea actualei eta
pe de masă a festivalului, de
monstrează o foarte largă parti
cipare, subliniază o dată mai mult 
ponderea reală pe care mișcarea 
artiștilor amatori a dobîndit-o în 
viața culturală a întregii țări. Și 
n-ar fi decît să amintim faptul că, 
o dată cu consolidarea formațiilor 
existente, o dată cu crearea unor 
colective artistice noi, numărul 
formațiilor participante în actuala 
etapă de masă a atins cifra de 
225 600 formații și cercuri din toa
te sistemele, cu peste 5 milioane 
de membri. Fapt ce atestă, față 
de edițiile precedente, o creștere 
cu circa 20 000 de colective și pes
te 200 000 de interpreți și creatori. 
Limbajul, desigur arid, al cifrelor 
nu face decit să pună în valoare 
existența unor variate forțe ar
tistice înlesnind, implicit, o pri
vire complexă nu numai asupra 
unor modalități diferite de abor
dare a tematicii propuse, dar mai 
ales asupra tendinței foarte accen
tuate a artiștilor amatori de a pă
trunde în spațiul social. Importan
tă a fost — în cadrul actualei eta
pe — lărgirea bazei de masă a 
activității artistice sub directa în
drumare a artiștilor profesioniști, 
în multe unități economice, în 
instituții cu variat profil au luat 
ființă în anul care a trecut nu
meroase cercuri artistice. Citeva 
cifre ar, putea fi din nou revela
toare. Numărul formațiilor așeză
mintelor culturale, sindicatelor, 
organizațiilor de tineret și coope
rației meșteșugărești au crescut, 
de exemplu, în județul Bacău cu 
945, în Tulcea cu 317, în Brașov cu 
263/îh' Harghita cp 262, în Praho
va cu 244, în Mureș cu 242, în Con
stanța cu 214, in Bistrița-Năsăud 
cu 168, in Iași cu 140, în Vrahcea 
cu 127, in Alba cu 125. Nu este 
mai puțin adevărat că, în alte ju

Aspect din expoziția „Broderia populară românească - valențe tehnice și artistice", deschisă la Muzeul satului
Foto : Sandu Cristian

Comori ce trebuie respectate
„Ei, tu ești lăutar bătrin !“, spunea 

cunoscutul dirijor Nicu Stănescu. Și 
rostea aceste cuvinte doar atunci 
cind descoperea un talent, cind au
zea vreo voce, vreun solist, vreun 
instrumentist care simțea cu adevă
rat cintecul popular, care nu „coche
ta" cu folclorul, ci ii purta in inimă, 
în suflet. „Ei, tu ești lăutar bătrin!" 
— adică amestec de admirație și 
încurajare... Și, unul dintre cei care 
s-au bucurat de astfel de vorbe a 
fost Ion Luican.

— Parcă am trecut un mare „exa
men" atunci cind, tinăr fiind, așa 
mi s-a adresat Nicu Stănescu. Era 
un. fel de „certificat de capacitate"... 
Vai ce multă vreme s-a scurs !

— Ion Luican. cintafi de mai bine 
de 50 de ani și toată lumea știe că 
primii pași au fost pe tărimul mu
zicii ușoare, in leagănul șlagărelor 
lui Ion Vasilescu. Elly Roman, Ghe- 
rase Dendrino. Nicolae Kirculescu, 
Mișu lancu... Care erau, totuși, cin- 
tecele preferate ?

tenor, Ferdinand Weiss — pian — 18
• Opera Română (13 18 57) : Coppelia
— 11; Flautul fermecat — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Băiatul 
și paiele fermecate — 10,30 ; Paganini
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Io. 
Mircea Voievod — 10.30 ; Secretul
familiei Posket — 18 : (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cîntec despre mine 
însumi — 10.30 ; Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 10.30 ; Mitică Popescu 
— 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Aventura unei arhive — 10,30 ; Ana- 
Lia — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur — 
10 : Avea două pistoale cu ochi albi 
și negri — 18
e Teatrul ,.C. I. NOttara*  (59 31 03. 
sala Magheru) : Scapino — 10 ;
Floarea de cactus — 18 : (sala Stu
dio) : La un pas de fericire — 10,30 ; 
FX — 18.30
• Teatrul Giuleștl (sala Giuleștî.
18 04 85) : Hotel „Zodia gemenilor*
— 11 ; Așteptam pe altcineva — 18 ; 
(sala mică a Palatului) : Arta con
versației — 15 ; 18.30 

dețe, s-au înregistrat și scăderi 
față de edițiile trecute. In județul 
Dolj, de exemplu, există cu 380 de 
formații mai puține, la Hunedoara, 
Argeș, dluj. Neamț sau Caraș- 
Severin inregistrîndu-se de ase
menea descreșteri pe planul activi
tății diferitelor cercuri artistice. 
Pe ansamblu însă, rezultatele ob
ținute in actuala ediție de masă 
au impus o sporită exigență în 
selectarea și afirmarea valorilor, o 
orientare mai fermă in vederea 
creșterii nivelului artistic și, im
plicit, a conținutului educativ.

Dedicată aniversării a 65 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Român și a celor 40 de ani de la 
proclamarea Republicii, etapa de 
masă a Festivalului național „Cin
tarea României" a avut un puter
nic caracter angajat ; acțiunile care 
au avut loc in cadrul ei fiind 
strins legate de sarcinile economi-

co-sociale reieșite din documente
le celui de al XIII-lea Congres al 
partidului. Caracterizindu-se prin- 
tr-o calitate și participare cantita
tivă superioare, etapa de masă a 
celei de-a Vl-a ediții a festivalu
lui a cunoscut o intensificare in 
ceea ce privește activitatea de în
drumare și sprijin a așezămintelor 
de cultură de la municipii, orașe 
și comune, a' formațiilor, cercuri
lor și cenaclurilor de creație și in
terpretare a amatorilor. S-a îmbu
nătățit. astfel, repertoriul formații
lor care au beneficiat de un sub
stanțial sprijin calificat. Un accent 
deosebit a fost pus pe valorificarea 
folclorului local, a tradițiilor și o- 
biceiurilor. Genurile artistice une
ori deficitare, cum ar fi teatrul po
litic. brigăzile artistice din mediul 
rural, corurile mixte cu repertoriu 
patriotic și revoluționar au fost 
îmbunătățite urmărindu-se perma
nentizarea activității artistice ast
fel incit să se realizeze cu adevă
rat caracterul de masă al acestei 
etape de festival.

Artiștii plastici, creatorii de artă 
populară, de filme, diapozitive și 
diaporame, prin cercurile și cena
clurile de creație, prin asociațiile 
artiștilor plastici amatori, au or
ganizat un număr sporit de întîl- 
niri cu publicul prin expoziții in
dividuale și de grup, expoziții 
tematice, gale de film etc. Sînt 
doar citeva tipuri de manifestări 
care au avut loc pe tot cuprinsul 
tării și care au antrenat un nu
măr impresionant nu numai de 
creatori, dar și de beneficiari ai 
culturii. Li s-ar putea adăuga tre
cerea în revistă pe centre zonale 
a formațiilor din cadrul caselor de 
cultură, caselor științei și tehnicii 
și cluburilor tineretului sau faptul 
că U.A.S.C.R. a organizat întrece

— Am lansat : „Mi-e dor de-aca- 
să“ de Elly Roman, „Așa-mi bate 
inima" de Ion Vasilescu, „Să nu te 
superi dacă pling" de Gherase Den
drino etc., aș spune, sute de melodii 
scrise cu multă simțire. Dar. ca fiu 
de țărani din Frumușani-Ilfov, știam 
și cintecele lăutarilor noștri („Tudo- 
rițo, nene", „Șapte săptămini", „In 
sat la Aninoasa"...) Și Maria Tănase, 
și Petre Alexandru, și Ioana Radu — 
o mare interpretă a cintecului româ
nesc — aveau în repertoriu și mu
zică ușoară și muzică populară, cîn- 
tecul românesc mergînd la suflet. Nu 
spunem noi : „Ia, zi una româ
nească" ? Adică de-adevăratelea, 
plină de foc, de dragoste, de voie 
bună.

— Înseamnă că in primul rind or
chestrele, dirijorii propuneau un re
pertoriu variat ; așa gindeau și Gri- 
goraș Dinicu, Petrică Motoi. Jean 
Siblceanu, Ion Vasilescu... Dar ascul
tătorii ?

— Mai ales ascultătorii. Dar, încet- 
încet mi-am îndreptat pașii spre mu
zica populară, spre romanțe. Am 
cintat din plin repertoriu oltenesc, 
(și astăzi oltenii zic că-s „de-al lor"), 
pentru că am făcut școala medie la 
Craiova și anii adolescenței mi i-am 
petrecut tot in inima Olteniei. Acolo 
am cunoscut-o pe Maria Tănase. 
Nici nu se putea vreun spectacol 
fără „La Tismana-ntr-o grădină". 
(„La Tismana-ntr-o grădină / Mi-a 
prins doru’ rădăcină"), „Di. di, di, 
Murgule. di", „Spune, spune, moș 
bătrin" (un cîntec haiducesc) „M-a 
făcut mama oltean" etc., sîrbe, hore, 
cintece propriu-zise care erau în
drăgite, cu care mergeam la inima 
tuturor.

— Știu că aveți temeinice studii 
muzicale, că printre profesorii dum
neavoastră au fost celebrii Constan
tin Brăiloiu, George Breazul, Ioan D. 
Chirescu : ați făcut culegeri de 
folclor, înregistrări. Totuși, v-af.i 
ghidat după preferințele ascultători
lor sau ați lansat numai ceea ce ati 
considerat că merită girul popu
larității ?

— Datorită instruirii muzicale am 
știut întotdeauna pe ce pămînt calc. 
Nu eram urechist, nu bîjbiiam. Am 
fost atent Ia tot ce se întîmpla pe 

rile zonale ale Festivalului artei și 
creației studențești, ediția a 
XVIl-a, cu participarea formațiilor 
și cercurilor artistice ale caselor 
de cultură și cluburilor studen
țești din centrele universitare. In 
acest context, particijArea uniuni
lor și asociațiilor de creatori cu 
lucrări literare, muzicale, plastice, 
cinematografice, care să reflecte 
activitatea tumultuoasă de trans
formare revoluționară a țării, s-a 
dovedit deosebit de importantă. 
Au fost astfel create lucrări cu 
conținut profund angajat care au 
contribuit la cunoașterea trecutului 
istoric, a luptei pentru indepen
dență și libertate socială și națio
nală.

Manifestări destinate artelor 
plastice, expoziții, activitatea mu
zeelor de pe tot cuprinsul țării au 
realizat în actuala ediție de masă 
un raport firesc intre manifestări 
artistice devenite tradiționale și 
creațiile noi, inspirate din viața 
de azi a țării. In contextul edi
țiilor de pînă acum ale festivalu
lui, ca și în cadrul actualei etape 
de masă, s-a definit tot mai puter
nic un nou concept al artei popu
lare, care încorporează, pe lingă 
manifestările tradiționale ale 
folclorului, arta de amatori și arta 
naivă. în condițiile unei ex
trem de largi producții de artă 
populară prezentate în această pri
mă fază, de masă, a festivalului, 
rolul juriilor a fost deosebit de 
important, căci analiza produselor 
prezentate, selecția lor au urmărit 
în continuare decantarea valorii de 
ceea ce constituie manifestări pe
riferice ale artei populare și în 
snecial kitsch-ul. de tot ceea ce nu 
respectă caracterul de autenticitate 
și specificul folclorului nostru.

Rezultatele bune înregistrate 
pină acum nu pot insă eluda unele 
neajunsuri care se mai manifestă. 
Căci, concepută la un nivel calita
tiv nou din punctul de vedere al 
manifestărilor politico-educative și 
cultural-artistice, actuala ediție de 
masă a pus în evidență, e drept 
sporadic, și unele manifestări de 
formalism, improvizație, rutină. 
Preocupările slabe pentru îndru
marea, valorificarea, circulația 
produselor unor meșteri și artizani 
populari a dus la prezentarea in 
perioada estivală, mai ales în sta
țiunile balneo-climaterice, a unor 
produse de artă populară și artiza
nat care denaturau creația origi
nală românească. De asemenea, 
nu toți factorii educaționali, 
comitetele de cultură și educa
ție socialistă județene au ac
ționat in mod unitar și consec
vent pentru antrenarea întregu
lui potențial uman de care dispun 
în faza de masă a festivalului. 
Mai multă fermitate în îndrumarea 
și sprijinirea organismelor cultura
le teritoriale, a așezămintelor de 
cultură de la orașe și sate, în îm
bunătățirea conținutului și forme
lor muncii politico-educative și 
cultural-artistice, generalizarea ex
perienței pozitive ar contribui sub
stanțial, in continuare, la afir
marea deplină a Festivalului na
țional „Cintarea României" ca o 
manifestare reprezentativă a mun
cii și creației actuale.

Marina PREUTU

tărîm artistic, in jurul meu. Odată 
am ascultat undeva. „U, hăi bade" — 
cîntec ardelenesc plin de culoare, pe 
care mi l-am însușit. Au mai trecut 
luni de‘ zile ca să-i adaug și acea 
strigătură oierească, de altfel auten
tică (,.U, iu, iu. pe lingă stină") pe 
care am descoperit-o pe lingă Sibiu. 
Așa a rămas cintecul pină astăzi. 
Ascultam cu atenție repertoriul lău
tarilor, al rapsozilor, al instrumen
tiștilor virtuozi ; nu numai melodia, 
ritmul, dar și versurile, textul origi
nal. Versurile populare sînt simple, 
adinei, înțelepte. Imediat se simte 
cind sint înnodate — cum mai 
ascult astăzi cite unele — cind sint 
confecționate. Le trădează striden
ța, falsa strălucire. Ca și la roman
țe. Cum aș putea să modific poezia 
lui Octavian Goga ? Cum spuneam, 
instrucția, studiile muzicale, străda
niile mele de a culege cintece m-au 
ajutat să selecționez, să nu merg pe 
căi rătăcite de folclor.

— Înțeleg că nu v-au fost străine 
înregistrările lui Constantin Brăiloiu
— astăzi tezaur de folclor românesc
— că v-afi documentat asupra stilu
rilor zonale, asupra specificului unor 
anume emisii vocale... V-ați docu
mentat, afi învățat...

— Există vreo altă cale de însu
șire a cintecului românesc ? Și ulti
mul instrumentist dintr-o orchestră 
populară — vorba vine, pentru că 
acolo toți au aceeași importanță — 
nu se poate urca pe scenă fără să 
înțeleagă ce cîntă. fără să aibă o 
anume instrucție artistică. E o mare 
răspundere să te numești artist, so
list, să fii mesager al cintecului ro
mânesc, al folclorului din zona pe 
care o reprezinți. Aceasta implică 
morala actului artistic, corectitudine, 
conștiința răspunderii. Eu mereu le 
spun tinerilor soliști : „Ascultați 
discurile noastre -de aur», infor- 
mați-vă. documentațf-vă". Pentru că 
ei, la rindul lor, așa e legea firii, 
vor deveni modele pentru genera
țiile următoare, E intr-adevăr o 
mare răspundere. Dar publicul, 
timpul filtrează. Șl, firesc, tot va
lorile rămin.

Smaranda OȚEĂNU
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Acum, cînd vremea e favorabilă desfășurării muncii in cimp

LA ÎNSAMÎNTARI, RITMUL DE LUCRU 
POATE SI TREBUIE SĂ SPOREASCĂ MULT

timiș: Peste 15 000 ha semănate
Vremea a inceput să se încălzească 

simțitor și in partea de sud-vest a 
țării, permițind in multe unități agri
cole din județul Timiș reluarea lu
crărilor de pregătire a terenului și 
de semănat. Primii care au intrat in 
brazdă au fost mecanizatorii de la 
ferma nr. 2 Vizejdea a întreprinderii 
de producere și industrializare a 
legumelor și fructelor „Fructus“ Ti
mișoara. Constatind că pregătirea 
patului germinativ a fost făcută la 
un înalt nivel de calitate, specialis
tul a dat semnalul de lucru. „Avem 
asigurată toată sămința, care a trecut 
cu succes probele de germinație, 
procentul fiind de peste 90 la sută. 
O puteți vedea și dumneavoastră, e 
in sacii din căruța de la capătul tar
lalei — ne spune șeful fermei. Din 
experiența anilor trecuți și mai ales 
a anului 1986 am ajuns la concluzia 
că pentru a asigura cel puțin 160 
plante pe metru pătrat în vederea 
obținerii unei producții de 6 500 kg 
păstăi la hectar e necesar să incor
porăm in sol 250 kg de sămînță la 
hectar. Bineînțeles, cu condiția res
pectării tuturor normelor de calitate, 
a tuturor verigilor tehnologice".

Aceeași preocupare am întâlnit în 
zilele de vineri și simbătă atît la 
mecanizatori, cit și la specialiști' în 
mai toate unitățile prin care am 
trecut, situate in diferite zone ale 
județului. In consiliul unic Periam, 
semănatul mazării și al borceagului 
»-a și încheiat. „De simbătă, ne 
spune Dumitru Mocanu. inginerul- 
șef al consiliului, la C.A.P. Periam a 
început, pe solele cele mai zvintate, 
pregătite în cursul nopții, semănatul 
sfeclei de zahăr și al florli-soarelui, 
culturi care aici dau producții de 
peste 50,000 kg și respectiv 4 000 kg 
la hectar., De duminică, așa cum 
am constatat la fața locului împreu
nă cu specialiștii din unități, semă
natul acestor plante tehnice poate 
începe și in cooperativele agricole 
din Pesac. Igriș, Saravale și Sinpe- 
tru Mare".

mehedinți ; Aria lucrărilor agricole 
se extinde cu fiecare zi

INFORMAȚII SPORTIVE

Vești asemănătoare am aflat șl din 
consiliile unice Lovrin — unde în 
cooperativele agricole Lovrin și Le- 
nauheim pe unele sole cu exces 
mai mare de umiditate, pentru a nu 
se pierde perioada optimă, sămința 
de mazăre a fost pusă sub brazdă cu 
semănători cu tracțiune animală 
(cai). Așa s-a procedat și la Biled, 
Sinnicolau Mare. Variaș, Cenei, 
Recaș, Timișoara ș.a. Pină simbătă 
seara sămința de ovăz, mazăre, bor- 
ceag. trifoliene și chiar de sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui a fost pusă 
în brazdă pe mai bine de 5 000 ha. 
la care se adaugă alte 10 000 ha de 
pajiști suprainsămînțate.

— Pe baza măsurilor stabilite de 
comandamentul județean pentru 
agricultură — ne spune ing. Iulian 
Pușcă, director cu producția vege
tală la direcția agricolă județeană — 
în toate unitățile s-au recalculat vi
tezele de lucru în funcție de su
prafețe și utilaje, astfel ca pină la 
finele lunii martie și primele zile din 
aprilie să încheiem semănatul pe 
toate cele 63 000 hectare ocupate cu 
culturi din epocile I și a Il-a. în 
acest fel. asigurăm un front larg de 
lucru pentru ca cel tîrziu la 20 apri
lie să incheiem complet semănatul 
porumbului și al solei — culturi ce 
vor ocupa peste 200 000 hectare — _ 
fasolei, cinepei fibră, legumelor, car- ' 
tofilor de toamnă și celorlalte plante 
prevăzute a fi insâmînțate în această 
primăvară. In acest scop am asigurat 
un număr de 670 agregate complexe, 
toate tractoarele au fost dotate și cu 
echipamente de iluminat pentru a 
putea lucra pe timpul nopții, cele 
217 tabere de cimp au fost prevă
zute cu tot ce e necesar pentru a 
asigura o bună aprovizionare cu să
mînță, carburanți, lubrifianți și o 
asistență tehnică corespunzătoare,
precum și condiții bune de cazare și 
hrană pentru mecanizatori. (Cezar 
Ioana, corespondentul „Scinteii").

și-au propus să termine plantatul 
cartofilor timpurii, pe cele 50 hec
tare. in mai puțin de 3 zile.

Semănatul mazării urmează să se 
termine pină duminică și la între
prinderea agricolă de stat Gîrla 
Mare. Se acționa intens cu 4 semănă
tori. Directorul întreprinderii, ingi
nerul Spirlea Lucian, aflat în cimp 
în tot cursul zilei, verifică in urma 
semănătorilor adincimea de încor
porare a seminței în sol. Si cerea 
celor aflațl la volan să regleze, la 
intervale eît mai scurte de timp, se- 
mânătorile. să verifice atent instala
ția de distribuție a semințelor, deoa
rece pe unele porțiuni terenul este 
încă umed și există riscul să nu se 
asigure pe toată suprafața o perfectă 
uniformitate la semănat.

Lai cooperativa agricolă de produc
ție Vrata, peste 300 de cooperatori 
grăbeau plantarea roșiilor pe cele 3 
hectare cu solarii. Lucrarea se efectua 
sub supravegherea atentă a inginerei- 
șefe a unității. Gheorghița Rus. care 
intervenea ori de cite ori era nevoie 
pentru a se asigura densitatea de 
plante stabilită pe fiecare metru pă
trat. Deși răsadul realizat în unitate 
este viguros, inginera-șefă a unității 
atrage mereu atenția cooperatorilor 
să facă o selecție corespunzătoare.

Pentru cei din consiliul unic agro
industrial Gruia, ziua de ieri a fost 

dele: România — Iugoslavia. Ungaria 
— Bulgaria. R.P.D. Coreeană — Bel
gia. Danemarca — Japonia.

PATINAJ. în ziua a doua a con
cursului internațional de patinaj vi
teză de la Alma Ata, sportivul ame
rican Nick Thometz a stabilit un 
nou record mondial in proba de 
1 000 m. cu timpul de l-'12"05/100. 
Vechiul record era de lT2"31/100 și 
aparținea patinatorului sovietic An
drei Bahvalov.
• Localitatea vest-germană Go- 

tersloh a găzduit meciul dintre se
lecționatele R. F. Germania și Spa
niei. contînd pentru preliminariile 
campionatului european de fotbal 
rezervat echipelor dc juniori II 
(cădeți). Tinerii fotbaliști vest-ger- 
mani au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (0—0).

0 TENIS. In optimile de finală 
ale turneului internațional de tenis 
de la Bruxelles, contind pentru 
..Marele premiu", favoriții au obți
nut victorii scontate : vest-germanul 
Boris Becker l-a întrecut cu 3—6, 
6—4. 6—4 pe iugoslavul Slobodan 
Zivojinovici, suedezul Mats Wilan- 
der a dispus cu 6—0, 6—2 de austra
lianul Mark Kratzmann. iar ameri
canul John Mc-Enroe l-a eliminat cu 
6—3, 6—1 pe italianul Paolo Cane. 
Intr-o altă partidă campionul indian 
Ramesh Krishnan l-a învins cu 7—5, 
6—4 pe elvețianul Roland Stadler. 

o zi de muncă spornică1: au fost în- 
sâmințate 75 hectare cu mazăre, 
plantate 5 hectare cu roșii în solarii 
și 24 hectare cu cartofi timpurii, s-a 
pregătit terenul pe 143 hectare. In- 
cepind de azi se trece la însămînță- 
rea sfeclei de zahăr pe cele 575 hec
tare, din care sint gata pregătite Ia

ialomița: Cu hotărirea de a realiza 
în acest an producții mari

In Bărăganul ialomițean însămîn- 
țarea culturilor de primăvară creș
te în intensitate de la o zi la 
alta. Mecanizatorii și specialiștii, toți 
lucrătorii din agricultură sînt am
plu mobilizați la pregătirea terenu
lui și semănat, acționînd conform 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ia recenta plena
ră a C.C. al P.C.R.. fiind hotăriți să 

, recupereze grabnic întîrzierile deter
minate de timpul nefavorabil și să 
se încadreze în perioadele optime 
stabilite pentru fiecare cultură. 
Practic, acolo unde terenul s-a zvîn- 
tat. munca se desfășoară din zori și 
pină seara tîrziu la semănat, iar la 
pregătirea terenului în două schim
buri. fără să se mai țină cont de 
perioadele prevăzute.

Se pregătește terenul si se seamă
nă mazărea, inul, plantele medicina
le și furajele, se plantează cartofii. 
Dacă în primele zile s-a putut intra 
în brazdă pe terenurile cu sol nisi
pos sau cele CU textură ușoară din 
zona consiliilor unice agroindustria
le Cosîmbești și Movila, acum, aria 
lucrărilor s-a extins și în unitățile 
din consiliile unice Gura lalomiței, 
Grivița. Fetești, Făcăeni si Bordu- 
șani. în întreprinderile agricole de

De ce livrează Complexul de semințe pentru legumicultura 
din Roman cartofi de sămința necorespunzători?
Printr-o bună orga

nizare a muncii, in 
unitățile agricole din 
consiliul agroindus
trial Dăbuleni, jude
țul Dolj, însămînțarea 
culturilor din epocile l 
si a Il-a este mult 
avansată. Cu o excep
ție : plantarea cartofi
lor. cultură care in a- 
ccst an urmează să 
ocupe aici o suprafață 
de 450 hectare. Simbă
tă. bunăoară, la C.A.P. 
Călărași nu s-a plantat 
nici măcar un tubercul. 
Cauza ?

— Am pus sub braz
dă 40 hectare si nu 
mai avem sămintă. ne 
spune tovarășul Maxi 
Camen, inginerul-șef 
al cooperativei agri
cole.

— In scripte, apare 
negru pe alb că aveți 
în unitate 250. tone de 
cartofi de calitate co
respunzătoare. inter
venim noi.

— Intr-adevăr, avem 
cartofi de sămintă nu 
numai in scripte, ci si 
in denozit, cartofi pri
miți de la Complexul 
de semințe pentru le
gumicultura din Ro
man, dar pe care 
nu-i putem planta. 
Deși prin certificatul

fitosanitar, semnat și 
parafat de furnizor, 
sintem asigurați ci 
doar 2 la sută din a- 
ceastă cantitate nu 
întrunește condițiile 
de calitate admise 
de STAS, in rea
litate aproape 40 la 
sută din cartofii pe 
care i-am primit sint 
atit de degradați incit 
nu-i putem folosi nici 
ca furaje, ■ iar restul 
sint cu pulpa neagră, 
pe care, de asemenea, 
nu-i putem planta.

— Asta e părerea 
dumneavoastră.

— Nu. Am chemat 
aici reprezentantul 
Complexului de se
mințe pentru legu- 
micultură din. Roman 
in persoana tovarășu
lui Gheorahe Teleman. 
precum si pe cei de la 
Complexul de semințe 
pentru legumicultura 
Dolj, Trustul jude
țean al horticultu
rii și întreprinderea 
pentru protecția plan
telor Dolj. în procesul- 
verbal semnat de de
legații acestora a fost 
consemnat faptul că 
săminfa de cartofi e 
necorespunzătoare și 
că în 48 de ore vom 
primi răspunsul, dacă

tv
11.30 Telex
11,33 Lumea copiilor (partial color) 0 

Telefilmoteea de ghiozdan : ,.Che> 
marea muntelui" (color). Ultimul 
episod

12,40 Din cununa cîntecului românesc. 
Muzică populară

13.00 Album duminical (parțial color)
14.30 Contemporanii noștri. Competiția. 

Reportaj
15,00 închiderea programului

19.00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi (color). La școala 

educației revoluționare
19.30 Cîntarea României (color). Anii 

luminoși ai studenției noastre. E- 
misiune realizată în colaborare cu

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 martie, ora 20 — 1 aprilie, 
ora 20. In (ară : Vremea va :t! în ge
neral caldă tn toate regiunile țării, dar 
cu un grad accentuat de instabilitate 
atmosferică tn vestul, nordul și centrul 
țării, unde o perturbație frontală va 
determina ploi ce vor avea și caracter 
de aversă. însoțite și de descărcări e- 
lectrice. Cantitățile de apă pot depăși 

această dată 185 hectare. Este ade
vărat, se lucrează mai anevoios, dar 
și cu multă grijă pentru calitate și 
cu hotărirea, confirmată de fapte, de 
a se efectua cit mai repede toate 
lucrările din actuala campanie 
agricolă. (Virgiliu Tătaru, corespon
dentul „Scînteii").

stat și cooperativele agricole de pro
ducție, specialiștii, toți factorii cu 
munci de răspundere exercită un 
control permanent asupra modului 
cum se efectuează întreaga gamă de 
lucrări, cum sint respectate condițiile 
de calitate și normele agrotehnice 
prevăzute în tehnologiile fiecărei 
culturi.

La C.A.P. Mihail Kogălniceanu, 
simbătă dimineață, in cimp se lucra 
cu întreaga capacitate de care dis
punea secția de mecanizare. Cu 
agregate agricole complexe se acțio
na la pregătirea terenului pentru 
însămînțarea coriandrului pe cele 
140 hectare și mazării de cimp, care 
a fost pusă sub brazdă pe 75 la sută 
din cele 100 hectare. Au mai fost 
însămînțate 60 hectare de in. 75 
hectare cu borceag și lucerna. Ingi- 
nerul-șef remarca : „Am intrat în 
brazdă în paralel la executarea lu
crărilor pentru toate culturile prevă
zute pentru primele două epoci. Așa 
cum se lucrează, consider că în cel 
mult două zile bune de . lucru vom 
încheia însămînțarea culturilor pe 
care le semănăm acum și vom trece 
la semănatul sfeclei de zahăr și flo- 
rii-soareluî. De altfel, pentru aceste 
culturi am și inceput să pregătim 
primele suprafețe". (Mihaî Vișoiu, 
corespondentul „Scînteii").

putem să plantăm, mă
car cartofii cu pulpa 
neagră. Iată, azi ne 
aflăm în 28 martie, 
n-am primit nici un 
răspuns, deși in mod 
normal la această dată 
noi puteam încheia 
plantatul cartofilor.

— Regretabil, dar lu
crurile așa stau, inter
vine in discuție ingi
nerul Gheorghe Pîrvu, 
de la Complexul de 
semințe pentru legu- 
micultură Dolj. C.S.I.. 
Roman a mai li
vrat și la C.A.P. Da
mian. 130 tone, și la 
C.A.P. Sadova — 34 
tone asemenea cartofi 
necorespunzători pen
tru plantare.

— Si cînd vor primi 
sămintă aceste unități?

— Chiar in aceste 
zile, deși mai avem 
de primit de la C.S.L. 
Ghimbav 1 2"0 tone 
cartofi, de la C.S.L. 
I-targhita — aproape 
600 tone, iar de la 
C.S.L. Roman — încă 
100 tone. Mai mult de
alt atît, la ora de 
față nu avem încă 
repartiție pentru 2 500 
tone cartofi. (Nicolae 
Bâbălău. coresponden
tul „Scînteii").

Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România

20.15 Film artistic : „Ultimul bal“ (co
lor)

91.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 30 MARTIE
20.00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-știintific
20.40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman foileton (color). „Mizera

bilii". Ecranizare după romanul 
omonim de Victor Hugo. Copro
ducție internațională. Cu : Jean 
Gabin. Danielle Dellarme, Ber
nard Blier. Serge Reggiani, El- 
friede Florian, Bourvil, Giani Es
posito. Regla : Jean-Paul Le Cha- 
nois. Episodul 3

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

10 litri pe metru pătrat tn 24 de ore. 
In restul teritoriului, ploile vor fi mai 
restrînse. Se vor semnala unele inten
sificări de vînt. Temperatura aerului 
va marca o ușoară scădere. Minimele, 
nocturne, vor fi cuprinse între zero și 
10 grade, Izolat mai coborîte în depre
siuni, maximele, diurne, vor oscila în
tre 3 și 13 grade, izolat mai ridicate. 
Pe alocuri, condiții de ceață slabâ. în 
București : Vremea va H în general 
caldă. Ceru! va fi temporar noros, fa
vorabil ploii slabe. Vîntu! va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me. nocturne, vor fi cuprinse între 4 și 
8 grade, cele maxime, diurne, vor os
cila între 14 și 18 grade.

Realizări aie petroliștilor
Angajat cu toate forțele în ampla 

întrecere socialistă ce se desfășoa
ră sub deviza ..Patriei — mai mult 
țiței !“, harnicul colectiv de oa
meni ai muncii de la Schela de 
producție petrolieră Berea, jude
țul Buzău, obține zi de zi noi și 
importante succese. Astfel. în pe
rioada care a trecut din acest an. 
petroliștii de la Berea au obținut 
o producție-marfă suplimentară în 
valoare de circa 5 milioane Iei. li- 
vrind economiei naționale impor
tante cantități de gaz metan, țiței 
și gazolină. Demn de menționat 
este faptul că întreaga depășire a 
fost realizată ca urmare a crește
rii productivității muncii, nivelul 
acestui indicator înregistrind un 
plus față de plan de 1 488 lei pe 
lucrător. (Stelian Chîper).

UN NOU ITINERAR AL PĂCII Șl COLABORĂRII

PE CONTINENTUL AFRICAN
„Cei trei Z" — iată o expresie ce 

Intimpină pe orice vizitator străin 
sosit în țara din inima continentului 
negru. Zair — țara. Zair — fluviul, 
ce dă numele acestui tinăr stat afri
can, și Zair — moneda națională.

Cel ce traversează Zairul parcurge, 
practic, distanța de la fiordurile 
scandinave pină la poalele Acropo
lei. Această țară africană apare ca o 
vastă scenă pe care spectacolul na
turii se derulează in toată măreția 
sa, în cele mai felurite ipostaze. Un 
imens „imperiu de clorofilă" al jun
glei misterioase : un fluviu, al doi
lea din lume, ca nivel al debitului, 
după Amazon, aidoma unui arc de 
triumf peste pădurea tropicală, sfre
delind tăria stincilor și prăvălindu- 
se în cataracte de argint : un amfi
teatru muntos, la izvoarele Nilului 
Alb. intr-un peisaj botezat pe drept 
cuvint ..Elveția Africii". Iată doar 
cîteva din priveliștile dominante ale 
acestor meleaguri, aflate sub inci
dența fierbinte, perpetuă a Ecua
torului.

Ca o puzderie de cristale de nuan
țe diferite, in care domină verdele 
crud, se înfățișează, privită de. sus, 
și capitala Zairului— Kinshasa,» ma
rele oraș in care trăiesc peste două 
milioane de locuitori. Virsta sa de
pășește cu puțin un secol. Orașul a 
apărut la poalele colinei Khonzo-Iku- 
lu dezvoltindu-se rapid. începuturile 
existenței sale urbanistice datează 
însă abia din 1926. cînd satele de 
pescari Kinsuka, Kalina, Ndola. Kin- 
gabWa și Limete au fost încorporate 
în aria capitalei. Dar adevărata sa 
explozie demografică și arhitecto
nică, imaginea de cel mai mare cen
tru al Africii Ecuatoriale, avea să 
se definească abia în ultimele două 
decenii.

Este bine știut că, drept urmare 
a stăpînirii coloniale, Zairul a fost 
multă vreme o țară captivă a sără
ciei, puternic confruntată . cu corte
giul sumbru al fenomenelor sub
dezvoltării; Și aceasta in pofida fa
buloaselor Bogății miniere, apre
ciate ca un adevărat „miracol geo
logic". De-altfel, încă din secolul 
trecut se spunea că în Zair „munții 
sînt de bronz". Iar statisticile sint 
elocvente. Zairul se află pe unul din 
primele locuri din lume lă producția 
de diamante, cobalt, germaniu și cu
pru. Totodată, Zairul dispune de în
semnate zăcăminte de mangan, co
sitor, aur. argint, metale rare, căr
bune și — de curînd descoperite — 
resurse petroliere.

Este și motivul pentru care, după 
instalarea la cirma țării, in noiem
brie 1965, a noului regim condus de 
președintele Mobutu Șese Seko, mă
surile prioritare au urmărit, în 
esență, valorificarea bogățiilor na
turale în interesul dezvoltării și 
progresului țării. Pe pămîntul unde 
fumegau altădată coșurile fostei 
companii străine „Union Miniere" 
se înalță acum siluetele impună
toare ale întreprinderii de stat „Ge- 
camines", cu peste 25 000 de mineri, 
ca o expresie a concretizării unui 
imperativ major : „cuprul zairez — 
în folosul zairezilor". Minereul de 
cupru reprezintă astăzi 70 la sută 
din totalul producției miniere a țării 
și sectorul care aduce contribuția 
principală la fondul de devize 
străine.

In afara industriei extractive, in 
aceste din urmă decenii s-au dezvol
tat întreprinderi de construcții me
talice. au apărut fabrici de montat 
autocamioane și autoturisme, fabrici 
de ciment, de prelucrare a lemnului, 
de bumbac, un avint important cu- 
noscîndu-1 și sectorul industriei na
vale și in special al construcțiilor și 
reparațiilor de vase fluviale.

Agricultura, în care lucrează 76 la 
sută din populația activă a țării și 
care folosește cu puțin mai mult de 
3 la sută din suprafață (pădurile 
deținind peste 40 la sută, iar circa 
27 la sută reprezentîndu-1 zonele 
neproductive), este axată in principal 
pe producția de manioc, orez, po
rumb. sorg, cafea, ceai, arahide 
bumbac, trestie de zahăr etc,

Orientările de bază ale actualului 
plan cincinal (1986—1990) și princi
palele direcții pînă în anul 2000 ur
măresc asigurarea independenței e- 
conomice a țării, dezvoltarea ei pe 
baza principiului „economia în fo
losul tuturor". Domeniul prioritar de 
activitate îl va constitui, în conti

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc mult pentru amabilul mesaj pc care ați avut bunăvoința a 
mi-1 transmite.

RAUL R. ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc pentru mesajul de condoleanțe și solidaritate pe care mi 
l-ați adresat, in numele poporului, al guvernului român și al dumneavoas
tră personal, cu prilejul daunelor produse de recentul cutremur.

LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYRA
Președintele Republicii Ecuador

nuare. sectorul minier, unde vor fi 
realizate 12 proiecte orientate spre 
deschiderea de noi exploatări, mo
dernizarea și dezvoltarea minelor 
din zonele de vest, centru și sud, 
precum și mai buna integrare in eco
nomie a resurselor minerale din ba
zinul situat in zona Shaba. De ase-

Republica Zair

Ritmurile 
dezvoltării în 

„țara munților 
de bronz“

Suprafața : 2 345 409 kmp.
Populația : 30.36 milioane locui

tori (in 1985).
Capitala : Kinshasa.
Alte orașe principale : Kananga, 

Kisangani, Bukawu.
Limba oficială : franceza ; limbi 

locale vorbite : lingala. swahi'i 
kikongo și tshiluba ; dialecte, circa 
400.

Moneda națională — Zairul (1 
dolar = 50 zairi).

Clima : ecuatorială in partea cen
trală și subecuatorială in restul 
tării.

Forma de guvernămint : republi
că prezidențială.

Ziua națională : 24 noiembrie.

menea, se va dezvolta potențialul 
energetic al țării, „cetățile luminii" 
de la Iriga, ca și salba de hidrocen
trale ce vor fi amenajate pînă la 
sfîrșitul secolului.

Potrivit constituției adoptate In 
1967 și amendată in 1974, 1978 și
1980, forța politică conducătoare în 
Zair o reprezintă partidul Mișcarea 
Populară a Revoluției (M.P.R.), care 
a promovat și promovează o poli
tică menită să consolideze indepen
dența politică și economică a țării.

în perioada anilor 1977—1978, in 
Zair au fost luate o serie de măsuri 
pe linia lărgirii posibilităților de 
participare a maselor la treburile 
statului. A fost introdus votul uni
versal și direct și au fost organi
zate alegeri municipale, legislative 
și prezidențiale ; s-a adoptat.*  de ase
menea, principiul descentralizării 
administrative și s-a introdus auto
nomia bugetară regională. în acest 
an, poporul zairez se pregătește 

fn județul Mehedinți, aria lucrări
lor agricole de primăvară se extinde 
cu fiecare zi. cu deosebire in zona de 
cîmpie. în cursul zilei de ieri ne-am 
aflat in citeva unități de pe raza con
siliului unic, agroindustrial Gruia, 
unde s-a prevăzut pentru acest an 
cultivarea in sistem intensiv a unor 
întinse suprafețe, avindu-se in ve
dere și faptul că peste 85 la sută din 
suprafață este amplasată in marele 
sistem de irigații Izvoarele-Cujmir.

Terenurile pe care le deține coope
rativa agricolă din Izvoarele au o 
structură nisipoasă. în cimp, unde se 
află toți mecanizatorii și un număr 
mare de cooperatori, se execută con
comitent mai multe lucrări. Forțele 
mecanice și manuale au fost astfel 
repartizate incit volumul mare de 
muncă să fie realizat intr-un timp 
cit mai scurt posibil. ..în aceste con
diții — ne spune inginerul Ștefan 
Ciurel, președintele cooperativei a- 
gricole de producție — o atenție deo
sebită acordăm calității lucrărilor 
executate. Pină în seară, noi termi
năm semănatul mazării si trecem 
imediat Ia însămințarea sfeclei de 
zahăr pe cele 75 hectare planificate, 
eren din care avem deja pregătite 50 

nectare". Tot aici, pe o solă de la 
marginea satului, se aflau concen
trate însemnate forțe. Se muncea in 
grabă mare întrucît cei din Izvoarele

• FOTBAL. Azi. duminică, se 
dispută meciurile etapei a 21-a a 
campionatului diviziei A de fotbal 
după următorul program : Flacăra 
Moreni — Steaua : Rapid — Chimia 
Rm. Vilcea (stadionul Giulești) ; 
Dinamo — F.C. Olt (stadionul Dina
mo) Jiul Petroșani — Victoria 
București : Sportul Studențesc — 
Petrolul Ploiești (stadionul Sportul 
Studențesc) ; Gloria Buzău — S.C. 
Bacău : F.C.M. Brașov — Universi
tatea Cluj-Napoca ; Oțelul Galați — 
F.C. Argeș.

Aspecte de la toate partidele eta
pei vor fi transmise la radio pe pro
gramul I, in cadrul emisiunii ..Fot
bal minut cu minut", începînd de la 
ora 16.

HOCHEI. Simbătă, în cadrul cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa C) echipa României a 
întrecut cu scorul de 4—2 (0—1. 2—0, 
2—1) selecționata Ungariei. Punctele 
echipei române au fost înscrise dc 
Hălăucă (2) și Solyom (2). Alte re
zultate : Danemarca — Bulgaria 
10—3 : Iugoslavia — Belgia 28—1 ; 
Japonia — R.P.D, Coreeană 9—0. în 
clasament conduce Danemarca — 11 
puncte, urmată de România — 10 p, 
Japonia și Iugoslavia cite 9 puncte. 
Ungaria — 4 p, Bulgaria — 3 p. - 
R.P.D. Coreeană — 2 puncte. Belgia 
zero puncte. Astăzi. în ultima zi a 
competiției se vor desfășura parti

Este convingerea opiniei publice din țara noastră că noul dialog 
la nivel înalt româno-zairez, prilejuit de vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va 
întreprinde în zilele următoare în Republica Zair, la invitația pre
ședintelui Mobutu Șese Seko, se va înscrie ca o nouă și importantă 
contribuție la ridicarea pe noi trepte de dezvoltare a legăturilor re
ciproc avantajoase dintre România și Zair, ca un important eveniment 
de amplă rezonanță in viața internațională.

Radu BOGDAN

pentru a marca o serie de impor
tante evenimente, cum sint Congre
sul al IV-lea al M.P.R.. aniversarea 
a două decenii de la crearea parti
dului. precum și organizarea de ale
geri legislative și municipale.

în spiritul politicii sale externe de 
pace și colaborare, Zairul dezvoltă 
relații de prietenie și conlucrare cu 
celelalte state ale lumii pe baza res
pectării principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional și al aspira
țiilor la independență și libertate ale 
fiecărui popor. O atenție aparte 
acordă guvernul de la Kinshasa pro
movării relațiilor de bună vecină
tate, extinderii colaborării economi
ce și financiare subregionale in ca
drul Comunității Economice a Țări
lor Marilor Lacuri (Zair. Burundi, 
Ruanda). Organizației tripartite (Zair, 
Uganda. Sudan), pentru crearea struc
turilor și inceperea activității econo
mice'a statelor din Africa centrală 
(organizație subregională creată in 
1983). La Organizația Națiunilor 
Unite, în alte organizații și organis
me internaționale. Zairul a eviden
țiat marile pericole pe care le repre
zintă actuala cursă a înarmărilor, 
care agravează prăpastia dintre ță
rile industrializate și cele in curs 
de dezvoltare. Prohunțindu-se pen
tru trecerea ia măsuri concrete și 
eficiente de dezarmare, guvernul 
zairez a cerut statelor deținătoare 
de arme nucleare să garanteze in 
mod expres și solemn că nu vor 
amenința niciodată cu utilizarea 
acestora statele care nu dețin ase
menea arme sau au renunțat să se 
doteze cu astfel de arme. Zairul 
s-a pronunțat și se pronunță pentru 
inlocuirea actualului sistem econo
mic internațional, inechitabil, cu o 
nouă ordine economică, de natură a 
răspunde cerințelor lumii contempo
rane, pentru creșterea rolului O.N.U. 
în rezolvarea marilor probleme cu 
care este confruntată in prezent 
umanitatea..............

De la stabilirea, în 1966. a relați
ilor diplomatice, intre România și 
Zair s-au dezvoltat raporturi de 
strinsă conlucrare și prietenie, atit 
pe plan bilateral, cit și în sfera vie
ții internaționale. In vastul peisaj al 
înnoirilor infăptuite în ultimele doua 
decenii în țara din inima continen
tului negru se pot intilni nenumă
rate mărturii ale legăturilor de co
laborare economică româno-zaireză. 
Tractoarele, autocamioanele, auto
turismele de teren „ARO" se bucu
ră, de mult timp, de apreciere in 
Zair. Orizonturile acestei colaborări 
se lărgesc în continuare, îndeosebi în 
direcția realizării în comun de im
portante obiective economice. de 
natură să asigure punerea și mai 
mult în valoare a bogățiilor natu
rale, progresul economic general al 
țării. Se cuvine remarcat și faptul 
că România a contribuit la acordarea 
de asistență didactică pentru invă- 
țămîntul mediu, tehnic și liceal, pre
cum și pentru învățămîntul superior 
din Zair, precum și la formarea de 
cadre zaireze in institutele de învă- 
țămînt din țara noastră.

Tabloul conlucrării rodnice dintre 
cele două țări a cunoscut o continuă 
extindere și diversificare sub pu
ternicul impuls al întâlnirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mobutu Șese Seko, de 
la București. în 1970 și 1980, și 
Kinshasa, în 1972. Documentele sem
nate cu prilejul ultimei întiiniri la 
nivel înalt, și îndeosebi Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, Acordul de colaborare, 
încheiat in 1986, între P.C.R. și 
M.P.R., au creat un nou cadru po
litic și juridic pentru dezvoltarea 
raporturilor dintre cele două țări și 
popoare în cele mai diferite dome
nii. O strinsă colaborare a existat 
și există între România și Zair la 
O.N.U., în cadrul „Grupului celor 
77". al mișcării de nealiniere, al di
feritelor organisme internaționale.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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• SUB OBSERVAȚIE - ATO
MII. Tot mai multe aplicații iși găsește 
microscopul „cu baleiaj cu efect 
pentru realizarea căruia, in 1986, 
decernat premiu! Nobel. Utilizabil , 
studierea materiei cu și fără viață, acest 
microscop permite observarea directă a 
structurii suprafeței corpurilor — atom cu 
atom — și observarea topografiei atomice 
a unei suprafețe, a cărei compoziție exactă 
poate fi astfel cunoscută. Acest instrument 
permițind examinarea directă a atomilor 
a deschis mari perspective în primul rind 
în domeniul microelectronicii. Datorită lui. 
in prezent este posibilă cunoașterea struc
turii intime a suprafeței materialetor. ca 
de exemplu, a siHciului care intră in al
cătuirea tranzistoarelor sau este posibilă 
vizualizarea nedistructivă a eșantioanelor 
biologice, ba chiar și explorarea suprafeței 
moleculei de ADN, deținătoare a patrimo
niului genetic. Utile întrebuințări și-a găsit 
noul microscop și in studiul conductivității, 
în înțelegerea anumitor reacții chimice sau 
în studiul fenomenelor de frecare, ceea ce

tunel ‘, 
a fost 
pentru

va permite reducerea pierderilor de ener
gie rezultate în urma acestora.

în cazul microscopului electronic obiș
nuit, fluxul de electroni trimiși asupra 
obiectului de studiat pătrunde adînc în 
materie și nu aduce informații despre su
prafața acestuia. în cazul microscopului 
cu baleiaj, informațiile sînt furnizate de 
electronii provenind de pe suprafața eșan
tionului de studiat. Acești electroni for
mează în spațiu un fel de „nor electro
nic", „interzis" în fizica clasică, dar 
permis de teoriile mecanicii cuantice. Cind 
extremitatea sondei microscopului cu ba
leiaj se apropie de suprafaU de studiat, 
se produce o scurgere a acestor electroni, 
formîndu-se un așa-numit „curent tunel". 
Un calculator urmărește mișcările sondei, 
prelucrează datele culese și realizează re
prezentarea grafică pe ecran. Imaginea 
obținută 
ori, zece 
punzind 
studiată.

mia este un minuscul rac. viețuitoare a sa
linelor, care in stadiu adult atinge o lungi
me de abia 8—12 mm. Cu toate acestea, în 
China i se acordă o deosebită atenție întru
cît a reieșit că prin metode foarte simple, 
vietatea se poate înmulți și dezvolta în 
cantități masive, servind apoi ca hrană cu 
înaltă valoare nutritivă pentru animale. 
Artemia are nevoie spre a se dezvolta din 
stadiul larvar pînă la cel adult de numai 
două săptămîni. Dintr-un metru cub de 
apă, la fiecare 14 zile se pot recolta cite 
20 kg de biomasă. tn China, cercetările 
referitoare la această nouă sursă de pre
țioasă biomasă sint într-un stadiu avansat, 
așa că se așteaptă pe curînd trecerea la 
folosirea ei pe scară largă în zootehnie.

din fibre de sticlă, care transformă în im
pulsuri luminoase semnalele electrice pro
venite de la seismografele instalate la o 
adîncime de 
într-o stație 
procedează 
optice din 
și, firește, 
ficarea acestora. Utilizarea fibrelor op
tice asigură o transmisie continuă, fără 
ca semnalele să mai fie perturbate de 
cîmpurile electromagnetice, cum se întîm- 
pla în cazul cablurilor de cupru. De cali
tate deosebită se dovedesc a fi și imaginile 
galeriilor minei obținute în orice clipă cu 
camerele de luat vederi din subteran și 
transmise pe aceeași cale.

720 de metri. în continuare, 
geofizică de la suprafață se 
Ia transformarea semnalelor 
. nou în semnale electrice 
la interpretarea și valori-

care au fost efectuate pe animale a re
zultat că una dintre fracțiunjle veninului 
administrată în doze tolerabile determină 
reducerea cu 60 la sută a viabilității celu
lelor canceroase. In continuare, s-a testat 
modul cum acționează diferitele fracțiuni 
ale veninului asupra unor animale sănă
toase. Un pas înainte l-a constituit expe
rimentarea în diferite doze, pe animale 
bolnave, a diferitelor fracțiuni ale veninu
lui. Cercetarea la microscop a pus în 
dență că noul mijloc de tratare a 
determină apariția unor deformări în 
formația celulelor canceroase, a 
rupturi în pereții acestora, dovedindu-se a 
fi un foarte bun citostatic.

evi- 
bolii 
con- 
unor

este mărită de 100 milioane de 
centimetri de pe imagine cores- 
unui nanometru de pe suprafața

• PENTRU ZOOTEHNIE.

• SUPERIORITATEA FIBRELOR 
OPTICE. Pentru înregistrarea cu fidelita
te sporită a mișcărilor seismice. în mina 
„Staszic" din Katowice a fost instalat un 
original sistem de transmisie cu fibre 
optice. Au fost înlocuite astfel tradiționa
lele cabluri de cupru cu o rețea de cabluri

• UN PROMIȚĂTOR REME
DIU. Veninul temutului șarpe cobra din 
zonele însorite și stîncoase ale Egiptului su
perior poate distruge structura celulelor 
canceroase. La această concluzie a ajuns o 
echipă de biochimiști din cadrul Universi
tății din Cairo. Intr-adevăr, din cercetări

• AER CURAT + ÎNGRĂȘĂ
MINTE. Dintre noile procedee de comba
tere a poluării atmosferice prin reducerea 
conținutului de oxid de azot din fumul re
zultat din termocentrale reține atenția și 
noua metodă experimentată, în prezent, în 
două variante, pe o stație pilot, la o centra-

lă din Karlsruhe, R.F.G. Este vorba de un 
procedeu bazat pe folosirea unor fascicule 
de electroni, obținute cu un accelerator, 
cu care se bombardează gazele din fumul 
produs de centrală. Electronii intrați in 
contact cu apă, oxigen sau azot descom
pun moleculele acestora, elementele lor 
combinindu-se ușor cu anhidrida sulfu
roasă sau cu oxidul de azot. In cursul 
acestei reacții se degajă acid azotic sau 
sulfuric care poate fi neutralizat prin 
adăugarea de amoniac. In final, nu rămin 
decit particule solide și cristalizate de sul
fat sau azotat de amoniu, care pot fi eli
minate prin filtrare și apoi folosite ca 
îngrășămînt. Noua metodă permite redu
cerea cu 90 la sută a conținutului de 
anhidridă sulfuroasă și cu 80 la sută a 
celui de oxid de azot din gazele de ardere 
ele centralei. Instalația pilot funcționind 
cu fascicule de electroni este montată la 
baza coșului de evacuare a fumului. Ea 
poate trata între 100 și I 000 metri cubi de 
gaz pe oră, la un cost mai redus 
prin celelalte metode cunoscute 
acum.

decit 
pînă
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0 politică profund constructivă, consacrată 
soluționării marilor probleme 

ale lumii contemporane

CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA I'

Poziția activă a României Socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru rezolvarea constructivă, în favoarea tuturor popoarelor, a marilor 
probleme cu care se țonfruntă omenirea, pentru oprirea neintirziată a 
cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, 
este prezentată pe larg in paginile ziarelor și revistelor din diferite țări.

Sint, totodată, înfățișate succesele de seamă obținute de poporul 
român în anii socialismului, și îndeosebi în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, in anii de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află 
în fruntea destinelor partidului și ale țării.

Cuvîntul de salut 
adresat de reprezentantul P.C.R.

AGENȚIILE
DE PRESĂ

„Poziția României th problema 
cursei înarmărilor" este titlul unui 
amplu articol, Însoțit de portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pu
blicat in revista nigeriana „TIMES 
INTERNATIONAL", in care se ara
tă: Pentru majoritatea cercurilor 
politice internaționale, intensa ac
tivitate desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru promo
varea și mobilizarea opiniei publice 
internaționale în problemele păcii, 
dezarmării și subdezvoltării a de
venit o realitate pregnantă. In 
repetate rînduri, România, prin 
glasul președintelui ei. a evidențiat 
necesitatea reducerii, fie și în pro
porție mică, a uriașelor cheltuieli 
pentru înarmare și canalizarea su
melor astfel economisite spre reali
zarea de proiecte de interes vital 
pentru țările lumii a treia, în ve
derea îmbunătățirii situației lor.

România se pronunță cu fermi
tate pentru renunțarea la politica 
de forță sau de amenințare cu 
folosirea forței, pentru respectarea 
dreptului fiecărei țări de a-și alege 
propria ei cale de dezvoltare eco
nomică și socială.

In actuala situație internațională
— se arată — se poate afirma că 
problemele cardinale ale epocii in 
care trăim sînt dezarmarea gene
rală, în primul rînd nucleară, men
ținerea păcii pe planeta noastră. 
Astăzi nici o problemă nu este 
și nu poate fi mai importantă decît 
apărarea dreptului primordial al 
oamenilor la existență, la libertate, 
Ia independență, la viață și pace !

România — se relevă în articol
— este în favoarea încetării tutu
ror conflictelor militare în orice 
parte a lumii și pentru soluționarea 
litigiilor dintre state numai pe ca
lea negocierilor. în acest sens. 
România — arată „Times Interna
tional" — a afirmat cu orice prilej 
că este necesar să se facă totul in 
vederea încetării conflictului dintre 
Iran și Irak și a tuturor acțiunilor 
militare, întrucît acestea se soldează 
cu mari pierderi materiale și de 
vieți omenești pentru ambele părți.

România — subliniază articolul

— acordă In mod firesc o mare 
importanță realizării acordurilor și 
programelor ei pe termen lung cu 
țările socialiste din cadrul C.A.E.R. 
in domeniul cooperării tehnico-ști- 
ințifice pină în anul 2000. Publica
ția relevă importanța pe care țara 
noastră o acordă dezvoltării legătu
rilor sale economice cu țările în 
curs de dezvoltare în eforturile co
mune de dezvoltare economico-so- 
cială.

Avînd in vedere gravitatea situa
ției economice internaționale, a 
adîncirii crizei economice mon
diale, a deteriorării în continuare 
a situației țărilor în curs de dez-

armamentele, efectivele și cheltu
ielile sale militare. Dacă exemplul 
Rbmâniei ar fi urmat de toate 
popoarele lumii, atunci în acest 
mod s-ar economisi 50 miliarde 
dolari.

Progresul fiecărei țări și con
solidarea ei social-economică se 
realizează prin eforturile pro
priului popor, ceea ce nu exclude 
colaborarea internațională și nici 
nu implică izolarea. De altfel, în
treaga evoluție a vieții interna
ționale confirmă realismul apre
cierilor României, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu, potrivit 
cărora situația negativă din eco-

Articole în presa de peste hotare

voltare, România se pronunță cu 
fermitate pentru o reglementare 
globală a problemelor subdezvoltă
rii, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

De fapt, România participă activ 
Ia mișcarea de nealiniere, unde 
are statut de observator, subliniază 
„Times International", care eviden
țiază satisfacția în legătură cu 
modul în care Nigeria și Româ
nia cooperează pe arena internațio
nală, în cadrul O.N.U., precum și 
in probleme importante ale lumii 
contemporane.

Intr-un alt articol, săptăminalul 
„Times International" relevă con
tribuția de maximă importanță 
a activităților desfășurate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
eforturile de realizare a dezvoltării 
prin reducerea cheltuielilor militare. 
Articolul subliniază că in noiem
brie anul trecut peste 17 milioane 
de români — practic întreaga 
populație de peste 14 ani a țării 
— au spus „DA !“ în cadrul re
ferendumului pentru aplicarea în 
viață a propunerii președintelui 
Nicolae Ceaușescu ca România să 
reducă, încă din 1986, cu 5 la sută

nomia mondială. In mod deosebit 
situația economică și socială gra
vă a țărilor sărace, impune insti
tuirea unei colaborări reale, efi
ciente, reciproc-avantajoase pentru 
țările sărace și cele bogate.

în viziunea României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. tre
buie operată o schimbare radicală 
în relațiile economice mondiale, 
care să pună capăt politicii eco
nomice practicate pînă acum, fa- 
cilitîndu-se. astfel, stabilirea unor 
raporturi noi, bazate pe egalitate 
și avantaj reciproc, care să ducă 
la o nouă ordine economică mon
dială. *

Sub titlul „România : Ritmurile 
dezvoltării", ziarul marocan „AL 
BAYANE" publică un articol în 
care arată că în anul 1986. primul 
an al celui de-al optulea plan cin
cinal — al cărui obiectiv este 
intrarea României în rindul țărilor 
cu dezvoltare medie — poporul 
român a obținut noi și importante 
succese pe calea progresului so
cial-economic al patriei, a înfăp
tuirii rezoluțiilor celui de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Român. Ziarul evidențiază că 
anul trecut. în pofida condițiilor

economice internaționale dificile, 
s-au obținut rezultate remarcabile 
în dezvoltarea industriei, a agri
culturii, a altor ramuri ale eco
nomiei naționale, precum și spo
rirea eficienței economice.

în 1986 rezultate remarcabile 
s-au obținut și în ceea ce privește 
știința și învățămîntul. relevă 
„Al Bayane", care subliniază că pu
nerea în aplicare a programelor de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică a contribuit într-un 
mod decisiv la dezvoltarea inten
sivă a economiei, la accelerarea 
procesului de reînnoire a produc
ției, la perfecționarea și moderni
zarea tehnologiilor de producție, 
la creșterea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor și la valo
rificarea superioară a tuturor re
surselor.

România a avut întotdeauna o 
participare dintre cele mai active 
la diviziunea internațională a 
muncii, arată ziarul. S-au asigurat 
diversificarea schimburilor sale co
merciale externe, dezvoltarea co
laborării și cooperării în produc
ție și tehnico-științifică cu alte 
țări ale lumii.

Au fost create noi locuri de 
muncă și s-au asigurat condițiile 
necesare pentru afirmarea deplină 
a dreptului fundamental al tutu
ror cetățenilor la muncă, la edu
cație, la o existență liberă și 
demnă.

Revista „NAVEGACAO", care 
apare în Brazilia, pune în evi
dență politica de dezvoltare a 
României socialiste, contribuția 
hotărîtoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea acesteia. Articolul, con
sacrat dezvoltării construcțiilor na
vale, arată că din 1965, cînd a fost 
ales secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a preocupat 
continuu de dezvoltarea acestui 
sector în contextul general al pro
gresului dinamic al întregii econo
mii românești.

Articolul este însoțit de o foto
grafie a președintelui Republicii.

(Agerpres)

Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, Romania desfășoară 

o intensă activitate pentru pace și dezarmare

VIENA 28 (Agerpres). — N. Chilie 
transmite : Din partea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul delegației partidului 
nostru la cel de-al XXVI-lea Con
gres al P.C. din Austria, tovarășul 
Ion Coman. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a transmis delegaților, tutu
ror militantilor partidului, oamenilor 
muncii austrieci un cald salut tovă
rășesc.

Comuniștii, poporul român — se 
arată în mesaj — urmăresc cu viu 
interes și sentimente de solidaritate 
activitatea pe care o desfășoară 
partidul dumneavoastră pentru pro
movarea intereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de progres social, 
democrație și pace ale poporului 
austriac.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
raporturile tradiționale de solidari
tate și conlucrare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Austria. în mesaj este re
afirmată convingerea că aceste bune 
relații se vor întări tot mai mult și 
în viitor. în interesul dezvoltării 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și austriac, al cauzei 
păcii și progresului social.

După ce se arată că poporul nos
tru. strâns unit în jurul partidului 
Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este angajat cu toate forțele sale în 
înfăptuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. a planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei în cincina
lul 1986—1990, a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. în mesaj 
se relevă : Pornind de la realitatea 
că înfăptuirea programelor noastre 
de dezvoltare — ca de altfel progre
sul tuturor națiunilor — nu se poate 
asigura decît în condiții de pace, 
partidul și statul nostru promovea
ză o politică activă de pace, securi
tate si colaborare în Europa și în 
lume.

în actuala situație Internațională 
deosebit de gravă și complexă, con
siderăm că este imperios necesar ca

★
La Viena continuă lucrările celui 

de-al 26-lea Congres al Partidului 
Comunist din Austria. In raportul 
C.C. al P.C.A. prezentat congresu
lui, tovarășul Franz Muhri, președin
tele partidului, a trecut in revis
tă activitatea desfășurată de Co
mitetul Central, de comuniștii aus
trieci, în perioada oare a trecut de 
la congresul precedent, arătînd că 
aceasta a fost orientată spre apăra
rea intereselor și drepturilor esen
țiale ale oamenilor muncii, confrun
tate cu presiunile marelui capital, 
spre instaurarea unui climat social 
de dreptate, echitate, libertate și de
mocrație. Partidul Comunist din 
Austria — a declarat vorbitorul —■ a 
fost și rămine un partid al. luptei 
consecvente pentru dreptul la mun
că, dreptate socială, respectarea 
drepturilor omului, pentru libertate 
și democrație, pentru pace și so
cialism.

Raportorul a subliniat că un accent 
deosebit în activitatea P.C.A. va fi pus

toate forțele progresiste, realiste, 
popoarele de pretutindeni să-și 
unească eforturile și să conlucreze 
strîns pentru apărarea dreptului su
prem al oamenilor, al națiunilor — 
la viață, la pace, la existență liberă 
și independentă. Avînd in vedere că 
problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea Ia dezarmare, România mili
tează activ pentru lichidarea, pe 
etape, pină în anul 2900, a tuturor 
armelor nucleare și reducerea sub
stanțială a armamentelor convențio
nale. Țara noastră a hotărit redu
cerea unilaterală cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuieli
lor militare, considerînd că o aseme
nea măsură, urmată și de alte state, 
ar deschide calea înfăptuirii unor noi 
acțiuni concrete de dezarmare.

România se pronunță ferm pen
tru excluderea forței și amenințării 
cu forța din relațiile internaționale, 
pentru reglementarea pașnică, prin 
tratative, a tuturor conflictelor și 
problemelor litigioase dintre state — 

, pentru solutionarea globală a proble
melor subdezvoltării — pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale care să asigure pro
gresul mai rapid al țărilor rămase 
în urmă, dezvoltarea armonioasă a 
tuturor popoarelor.

Partidul Comunist Român — se 
subliniază în mesaj — acționează 
consecvent pentru dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și colabora
re cu toate partidele comuniste șl 
muncitorești, pentru întărirea soli
darității lor și făurirea unei noi 
unități, întemeiate pe respectarea 
principiilor independenței, deplinei 
egalități, neamestecului în trebu
rile interne, a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător linia politică, strategia șl 
tactica revoluționară, corespunzător 
condițiilor concrete. naționale și 
sociale din fiecare țară. In același 
timp, extindem relațiile cu parti
dele socialiste și social-democra
te, cu mișcările de eliberare na
țională și alte forte progresiste, 
antiimperialiste, în lupta pentru 
paoe, dezarmare, independență și 
progres, pentru o lume mal bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră.

★
pe combaterea șomajului în societa
tea austriacă și a tendinței de agra
vare a acestuia, pe promovarea drep
turilor femeilor și ale tineretului 
— categoriile sociale cela mai puter
nic afectate de efectele crizei econo
mice, pe apărarea intereselor econo
mice și sociale ale tuturor oameni
lor muncii.

Abordînd, în continuare, unele din 
principalele aspecte ale vieții inter
naționale actuale, vorbitorul a apre
ciat că problema fundamentală a zi
lelor noastre o constituie apărarea și 
consolidarea păcii, eliminarea peri
colului unui război nuclear, prin efor
turile conjugate ale tuturor forțelor 
progresiste, democratice, iubitoare de 
pace din întreaga lume. P.C. din Aus
tria sprijină inițiativele de dezarmare 
nucleară și convențională ale Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țâri socia
liste, apreciind că luarea în consi
derare a acestora ar contribui la pro
movarea cauzei dezarmării, la conso
lidarea păcii și securității internațio
nale.

TRANSMIT
VIZITA. Simbătă a sosit la Mos

cova primul-ministru al Marii Bri
tanii, Margaret Thatcher, care, 
la invitația conducerii sovietice, 
întreprinde o vizită oficială în 
U.R.S.S.. relatează agenția T.A.S.S. 
La Kremlin, premierul britanic a 
fost salutat de Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S. 
Intre Mihail Gorbaciov și Margaret 
Thatcher a avut loc o convorbire.

LA BELGRAD s-a deschis vineri 
cea de-a 26-a ediție a Salonului 
internațional auto. Din țara noas
tră, întreprinderea specializată de 
comerț exterior „Auto-Dacia" ex
pune o gamă largă de autoturisme 
ARO și „Dacia", care se bucură de 
interesul larg al publicului și spe
cialiștilor. La ediția din acest an 
participă peste 400 expozanți, din 
Iugoslavia și străinătate, atit pro
ducători de 
ponente, cit 
lizare.

mijloace auto si corn
ii firme de comercia

La Varșovia se desfă-SESIUNE.
șoară lucrările oelei de-a 37-a se
siuni a Biroului Federației Sindi
cale Mondiale (F.S.M.), consacrată, 
în principal, evaluării modului de 
aplicare a hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres sindical mondial, 
care a avut loc în septembrie anul 
trecut la Berlin. Sint analizate mă
surile destinate să contribuie la o 
largă mobilizare a mișcării sindi
cale, alături de toate forțele pro
gresiste și democratioe, la lupta 
pentru oprirea cursei periculoase a 
înarmărilor, pentru trecerea neîn- 
tîrziată la măsuri concrete de dez
armare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru asigurarea 
păcii și progresului tuturor popoa
relor.

I

COMUNICATUL publicat la Bu
dapesta la încheierea convorbirilor I 
oficiale dintre Gyorgy Lazar, pre- I 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, și Ghiorghi Atanasov, I 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, subliniază dorința

I
celor două țări de a intensifica și 
adinei relațiile bilaterale în toate 
domeniile. Documentul afirmă ho
tărîrea comună de a acționa în 
vederea lichidării rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa, pen
tru reducerea trupelor și armamen
telor clasice 
între toate 
european.

și întărirea încrederii 
statele continentului

PRIMIRE. F
Ronald Reagan,.... ............... _
Washington, pe Neil Kinnock, lide
rul Partidului Laburist, de opoziție, 
din Marea Brltanie, informează 
buletinul de știri al Casei Albe. Au 
fost examinate, cu acest prilej, 
aspecte ale relațiilor americano- 
britanice. Totodată, Nell Kinnock a 
prezentat poziția partidului său pri
vind dezarmarea nucleară unilate
rală a Marii Britanii, prin elimi
narea tuturor armelor nucleare 
existente pe teritoriul tării. Șeful 
executivului Casei Albe și-a ex
primat dezacordul fată de politica 
în domeniul apărării promovată de 
Partidul Laburist din Marea Bri- 
tanie.

Președintele S.U.A., 
l-a primit, la I

Aprecierile și orientările secretarului general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
a Comitetului Central al 
nării solemne consacrate 
Tineretului Comunist și a 
Studenților Comuniști din 
de informare în masă de peste hotare.

Nicolae Ceaușescu, în cadrul recentei plenare 
Partidului Comunist Român și cu prilejul adu- 
împlinirii a 65 de ani de la crearea Uniunii 

30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor 
România sînt pe larg reflectate de mijloacele

Din cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, agenția sovietică 
T.A.S.S. evidențiază : Caracterizind 
situația care s-a creat în economie 
în primul trimestru al acestui an, 
secretarul general al P.C.R. a sub
liniat că au fost asigurate condi
țiile materiale pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a planu
lui și programelor pe acest an. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
propus să se generalizeze experien
ța funcționării noului mecanism 
economic și financiar în țară, să se 
adopte măsuri în vederea perfec
ționării activității ideologice a 
partidului și a muncii cu cadrele. 
In comunicatul cu privire la lucră
rile plenarei, relevă agenția, se 
arată că participanții au examinat, 
cu exigentă și răspundere, rezul
tatele obținute în înfăptuirea pla
nului pe primul trimestru al aces
tui an. A fost reliefată însemnă
tatea deosebită a măsurilor stabi
lite. care asigură întărirea pe mai 
departe a rindurilor Partidului 
Comunist Român, creșterea rolului 
său conducător în toate domeniile 
de activitate, perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de partid. 
S-a relevat în același timp că mă
surile prevăzute contribuie la rea
lizarea în cele mai bune condiții a 
politicii de cadre a partidului.

Exăminindu-se politica externă a 
partidului și guvernului, s-a subli
niat că România militează pentru 
securitate și dezarmare, pentru 
colaborare și înțelegere reciprocă, 
pentru o lume fără arme si răz
boaie. relatează T.A.S.S.

In cuvîntarea sa. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul 
important pe care îl are și pe care 
va trebui să îl aibă și în viitor 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc înj conlucrarea corespunză
toare dintre țările membre, in 
dezvoltarea economiei fiecărei tari, 
în ridicarea generală a nivelului 
de trai material si spiritual al 
fiecărui popor, informează ziarul 
..PRAVDA".

Informind despre cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor ple
narei C.C. al P.C.R. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. agenția A.D.N. 
din R. D. Germană arată că secre
tarul general al partidului nostru 
a subliniat : Hotărîrea României de 
a-și aduce o contribuție tot mai 
activă la înfăptuirea dezarmării, și 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare. considerînd că este timpul 
— și este posibil — să se ajungă, 
încă în acest an. la un acord pri-

vind rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa, ca 
un prim pas pentru înlăturarea 
tuturor armelor nucleare de pe 
continentul european și din întreaga 
lume. Ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" din R. D. Germană re
levă sublinierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa 
că România va face totul pentru 
a contribui tot mai activ la reali
zarea dezarmării. în primul' rînd a 
dezarmării nucleare.

Nicolae Ceaușescu, a evidențiat că 
România sprijină programul pre
zentat de Uniunea Sovietică privind 
eliminarea rachetelor nucleare pînă 
in anul 2000. Șeful statului român a 
relevat, de asemenea, însemnătatea 
deosebită a propunerilor țărilor so
cialiste din Tratatul de la Varșovia 
cu privire la reducerea forțelor ar
mate și a armamentelor convențio
nale în Europa.

Secretarul general al P.C.R., 
președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a dat o înaltă 
apreciere contribuției tineretului 
la edificarea noii Românii, scrie, 
sub titlul „România: a 65-a aniver
sare a Uniunii Tineretului Comu
nist", ziarul 
POLIȚA".

Amintind 
sărbătorește 
65-a aniversare a creării

polonez „RZECZPOS-
că tineretul român 
în acest an cea de-a 

Uniunii

Relatări și comentarii ale mijloacelor 
de informare în masă

Evidențiind că plenara C.C. al 
P.C.R. a avut loc sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. zia
rul cehoslovac „RUDE PRAVO" 
informează că s-au dezbătut, ra
portul privind realizarea planului 
economic național pe primul tri
mestru al acestui an și măsurile ' 
vizind îndeplinirea planului anual 
și desfășurarea în bune condiții a 
lucrărilor agricole de primăvară, 
precum și rapoartele cu privire la 
activitatea de politică externă a 
partidului și statului pe 1986 și 
principalele orientări în acest an, 
politica de cadre a partidului și 
activitatea politico-organizatorică a 
organelor și organizațiilor de partid 
în vederea îndeplinirii hotăririlor 
și directivelor partidului.

In cuvîntarea rostită la plenara 
C.C. al P.C.R. — relatează 
agenția iugoslavă TANIUG — 
secretarul general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, a declarat că în 
acest an nu există sarcină mai im
portantă „pentru dezvoltarea gene
rală decit a rezolva problema 
energiei în mod hotăritor".

România — scrie „PRAVDA" — 
salută propunerea Uniunii Sovieti
ce cu privire la lichidarea rache
telor cu rază medie de acțiune ; 
înfăptuirea ei ar reprezenta „un 
prim pas spre eliminarea armelor 
nucleare de pe continentul euro
pean și din întreaga lume". Luînd 
cuvîntul la Adunarea solemnă de la 
București consacrată aniversării a 
65 de ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist și a 30 de ani 
de. la înființarea Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, secretarul general al 
P.C.R., președintele României,

Tineretului Comunist și 30 de ani 
de la înființarea U.A.S.C.R., coti
dianul arată că
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
Uniunea Tineretului Comunist a 
participat activ la lupta cu fas
cismul și hitlerismul german. 
Nicolae Ceaușescu a adresat tine
retului îndemnul de a se angaja 
activ, ca și pîină acum, in realizarea 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., conchide ziarul.

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președintele Româ
niei, a apreciat marele angajament 
al tinerei generații în momentele 
decisive ale vieții sociale și econo
mice, în cuvîntarea rostită la Adu
narea solemnă prilejuită de ani
versarea a 65 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și a 
30 de ani de la înființarea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România — relevă cotidianul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din 
R. D. Germană. Alături de toți cei
lalți oameni ai muncii, membrii 
U.T.C. contribuie la înfăptuirea 
neabătută a planurilor și programe
lor de dezvoltare ale actualului 
plan cincinal.

Sub președinția secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu. la 
București a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Informează agenția T.A.S.S.

Executiv a 
vizitelor efec- 

e d I n t e 1 e 
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și Nepal, evi-
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Comitetul Politic 
aprobat rezultatele 
tuate de preș 
Nicolae Ceaușescu 
gladesh, Birmania 
dențiază T.A.S.S.

în relatarea sa i
rarea ședinței Comitetului Politic

despre desfășu-

Executiv al C.C. al P.C.R., agenția 
CHINA NOUA arată că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea de a se acționa cu toată 
fermitatea pentru ridicarea. în 
continuare, a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor. S-a arătat, de 
asemenea, că trebuie să se acorde 
o atenție deosebită îndeplinirii ri
guroase a tuturor prevederilor pla
nului pentru producția de export. 
Se relatează, totodată, că în cadrul 
ședinței Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al Partidului Comunist 
Român a fost examinat raportul 
guvernului privind realizarea pla
nului pe luna martie și măsurile 
pentru înfăptuirea integrală a pre
vederilor de plan pe trimestrul 
aprilie-iunie.

Agenția iugoslavă TANIUG re
levă că secretarul general al 
P.C.R., președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat, 
cu prilejul întîlnirii avute cu tova
rășul Leonidas Kyrkos, secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia — 
interior, în favoarea transformării 
Balcanilor într-o zonă fără arme 
nucleare și chimice, fără baze mi
litare străine, a creării unui climat 
de încredere și largă cooperare 
între țările din această regiune. în 
timpul întrevederii s-a evidențiat 
necesitatea întăririi conlucrării din
tre partidele comuniste și muncito
rești, socialiste, social-democrate. a 
tuturor forțelor progresiste. Tot
odată, a fost relevată necesitatea 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora independent linia 
politică, tactica și strategia, fără 
nici un amestec din afară, arată 
agenția.
Președintele României, 

Nicolae Ceaușescu, a relevat, cu 
ocazia primirii lui Manuel Dias 
Loureiro, secretar general al Parti
dului Social-Democrat din Portu
galia, necesitatea ca toate țările să 
acționeze energic pentru a se 
ajunge la acorduri concrete menite 
să contribuie la reducerea arma
mentelor nucleare și, în continuare, 
la lichidarea lor. evidențiază agen
ția A.D.N. din R.D. Germană.

în cadrul unei cuvintâri rostite 
cu prilejul primirii unui grup de 
oameni de afaceri din Statele Unite 
ale Americii. reprezentînd peste 60 
de firme care întrețin relații eco
nomice cu România, președintele 
Nicolae Ceaușescu 1 a subliniat că 
cooperarea cu S.U.A. trebuie să fie 
bazată pe principiile egalității și 
avantajului reciproc, pe neamestec 
în treburile interne, arată agenția 
TANIUG.

într-o relatare cu privire la ace
lași eveniment, agenția CHINA 
NOUA informează că au fost exa
minate aspecte ale relațiilor româ- 
no-americane, îndeosebi ale colabo
rării și cooperării economice, și s-a 
exprimat dorința dezvoltării și am
plificării lor în continuare.

(Agerpres)

Pentru o largă cooperare in vederea folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice

Intervenita delegației române la Conierința de la Geneva
GENEVA 28 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările Conferinței 
Națiunilor Unite pentru promovarea 
cooperării internaționale în dome
niul utilizării pașnice a energiei nu
cleare.

în plenara conferinței, delegația 
română a prezentat poziția Româ
niei, concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind rolul și 
semnificația energiei nucleare, care 
constituie o sursă inepuizabilă de 
energie, dar care, în același timp, 
eliberată sau scăpată de sub con
trol, nu mai poate fi stăpînită și poa
te duce la distrugerea întregii ome
niri, a înseși condițiilor existenței 
vieții pe planeta noastră.

A fost subliniată necesitatea ca, 
prin dezbaterile și rezultatele ei, con
ferința să contribuie la intensificarea 
acțiunilor pentru adoptarea unor 
măsuri concrete de oprire a cursei 
înarmărilor nucleare și trecerea la 
dezarmare și, ca un prim pas in 
această direcție, de încetare a expe
riențelor cu arma nucleară. In acest 
cadru, ș-a propus ca la conferință 
să se adopte o chemare către sta
tele nucleare de a institui un mo
ratoriu general asupra tuturor expe
riențelor cu arma nucleară și de a 
începe negocieri in vederea înche
ierii unui tratat international de 
interzicere totală a experiențelor cu 
arma nucleară.

Reprezentantul român a arătat că. 
în paralel cu acțiunile de eliminare 
totală a armelor nucleare și pe baza 
experienței de pînă acum, se im
pune să fie stabilite măsuri de creș
tere a siguranței în exploatare a 
centralelor nuclearo-electrice. a tu
turor instalațiilor nucleare.

Reprezentantul român a subliniat 
necesitatea asigurării accesului larg, 
neîngrădit, al tuturor țărilor la ma
terialele, tehnologiile și echipamen
tele necesare pentru programele de 
dezvoltare a utilizării pașnice a 
energiei nucleare, formulind propu
neri pentru elaborarea și adoptarea 
de către conferință a unor principii 
care să asigure colaborarea între 
state pe baze egale, fără restricții și 
discriminări. S-a propus, de aseme
nea, adoptarea de către conferință 
a unor măsuri concrete de dezvol
tare a cooperării internaționale în 
domeniul nuclear, sprijinindu-se în 
acest sens propunerile avansate de 
țările în curs de dezvoltare.

A fost evidențiat interesul deose
bit al României în utilizarea pe 
scară largă a aplicațiilor pașnice ale 
energiei nucleare, țara noastră adop
ting în acest scop importante pro
grame de construcție , a unor cen
trale nuclearo-electrice, de introdu
cere în viața social-economică a cu
ceririlor fizicii și energiei nucleare.

TlRG. La Gliteborg s-a deschis 
Tirgul internațional de turism și 
călătorii „Tur ’87". la ediția din 
acest an iau parte 960 de expo
zanți, reprezentînd 1 380 firme și 
organizații din 72 de țări. România 
participă cu un stand ce prezintă 
principalele zone de atracție din 
țară, precum și multiplele posibi
lități ce sint oferite turiștilor 
străini de a-și petrece vacanța aici. 
Standul românesc se bucură de in
teres in rindul vizitatorilor.

I

I

ÎNTlLNIRE, Agenția China Nouă 
transmite că reprezentantul perma
nent al R.P. Chineze ,1a Națiunile 
Unite, Li Luye, s-a întîlnit cu 
Abraham Tamir, director general în 
Ministerul de Externe al Israelului, 
pentru a discuta situația din Orien
tul Mijlociu. Reprezentantul R.P. 
Chineze a expus, cu acest prilej, 
poziția de principiu a tării sale fată 
de problematica Orientului Mijlo
ciu, subliniind sprijinul R.P. Chi
neze pentru convocarea, sub auspi
ciile O.N.U., a unei conferințe in
ternaționale pentru problemele 
Orientului Mijlociu, la care Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
este îndreptățită să ia parte.

SCRISOARE. Reprezentantul păr
ții R.P.D. Coreene in Comisia mi
litară de armistițiu din Coreea a 
remis Comisiei țărilor neutre pen
tru supravegherea armistițiului din 
Coreea o scrisoare, în care se atra
ge atenția asupra faptului că exer
cițiile militare comune americano- 
sud-coreene, denumite „Team Spi- 
rit-’87“, care se desfășoară pe te
ritoriul Coreei de Sud, prin am
ploarea, caracterul și pericolul pe 
care îl reprezintă pentru pacea în 
zonă, constituie o gravă violare a 
prevederilor acordului de armis
tițiu.RELAȚIILE GRECO — TURCE

• O hotărî re a guvernului Turciei • Declarația premierului 
Andreas Papandreu • Scrisoare adresată secretarului ge

neral al O.N.U.
ANKARA 28 (Agerpres). — Gu

vernul Turciei a hotărit să autori
zeze o companie petrolieră turcă să 
efectueze prospecțiuni in zona nor
dică a Mării Egee. Potrivit unei re
latări a agenției E.F.E., guvernul 
turc a decis ca mai multe nave mi
litare să asigure securitatea persona
lului tehnic și a vasului „Sismik", 
care participă la prospecțiunile pe
troliere in Marea Egee. Potrivit unor 
surse din Ankara, citate de agenția 
D.P.A., nava a început lucrările de 
forare pe platforma vestică a pe
ninsulei Gallipoli, din Marea Egee.

ATENA 28 (Agerpres). — Primul 
ministru ai Greciei, Andreas Papan
dreu, a declarat, in cursul unei șe
dințe a guvernului elen, că 95 la sută 
din zona aleasă de Turcia pentru ex
plorări petroliere se află pe platoul 
continental grecesc, informează a- 
genția A.N.A. „Vom împiedica aceas
tă activitate", a menționat el. An
dreas Papandreu a apreciat că pros
pectările navei turcești „Sismik" in 
platoul continental grecesc „vor con
stitui o violare a drepturilor suve
rane ale Greciei și un pas spre îm
părțirea Mării Egee".

El a avertizat asupra pericolului

declanșării unui conflict între Grecia 
și Turcia.

Papandreu a reînnoit propunerea 
Greciei ca această problemă să fie 
adusă în fața Curții Internaționale 
de Justiție de la Haga.

★
Președintele Greciei, Christos Sar- 

tzetakis, a lansat un apel Turciei să 
accepte reglementarea diferendului 
privind platoul continental din Ma
rea Egee prin sesizarea Curții Inter
naționale de Justiție de Ia Haga. 
Președintele elen — informează a- 
genția A.N.A. — a declarat că Grecia 
este hotărîtă să-și apere interesele 
naționale, deși este convinsă că dis
puta cu Turcia „poate fi soluționată 
prin mijloace pașnice, pe baza drep
tului internațional".

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al 
Greciei la Organizația Națiunilor 
Unite a adresat secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
o scrisoare prin care se arată că gu
vernul de la Atena este gata să 
treacă la negocieri imediate cu Tur
cia în vederea pregătirii unei soluții 
de compromis pentru rezolvarea di
ferendului, strict juridic, referitor la 
platoul continental din Marea Egee.

CONFERINȚA. La Beijing s-au 
încheiat lucrările conferinței regio
nale a țărilor din Asia și regiunea 
Pacificului consacrată dezarmării, 
organizată sub egida O.N.U. — re
latează agenția China Nouă. Timp 
de cinci zile, participanții au 
dezbătut probleme ale dezarmării 
și securității internaționale, refe- 
rindu-se, deopotrivă, la armele nu
cleare, ca și la cele conventionale, 
la eforturile în direcția dezarmării 
pe plan regional și multilateral.

APEL. Peste 100 000 de finlan
dezi și-au pus semnăturile pe Ape
lul privind interzicerea totală a 
experiențelor nucleare. Documen
tul a fost înminat directorului sec
ției pentru Europa de Nord din ca
drul Departamentului de Stat al 
S.U.A.

GUVERNUL INDIEI va oontinua 
eforturile pentru a se asigura pu
nerea in aplicare a Declarației 
O.N.U. asupra Oceanului Indian ca 
zonă a păcii, a afirmat în parla
ment ministrul indian 
tru probleme externe, 
leiro. El a subliniat 
opune în mod ferm 
Oceanului Indian, ca 
cursei înarmărilor in
mic, transmite agenția P.T.I.

le stat pen- 
Eduardo Fa
că India se 
militarizării 
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