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în spiritul sarcinilor subliniate la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.

ACTIVITATE BINE ORGANIZATĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR ECONOMICE
PRODUCȚIA FIZICĂ ȘfJXPORTUL

realizate ritmic, de bună calitate I
în conștiința tuturor oamenilor 

muncii, a întregului popor sînt 
adine prezente vibrantele Îndem
nuri adresate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea 
rostită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., de a se acționa stăruitor, 
cu toată hotărirea și răspunderea 
pentru realizarea exemplară a pla
nului pe acest an. în acest spirit, 
pornindu-se de la faptul că în 
unele sectoare în primul trimestru 
al anului s-au înregistrat anumite 
rămîneri in urmă, este necesar ca 
săptămînile și lunile care urmează 
să fie transformate pretutindeni, in 
fiecare întreprindere, sector și ra
mură a economiei și în fiecare ju
deț, intr-o perioadă a rezultatelor 
maxime în producție, pentru ca 
planul pe 1987 să fie îndeplinit in
tegral, la toți indicatorii cantita
tivi și calitativi, consolidînd și am- 
plificînd rezultatele din primul an 
el celui de-al 8-lea cincinal și a- 
sigurind astfel înaintarea fermă 
spre obiectivele stabilite de Con
gresul al XIII-lea, privind trecerea, 
țării noastre la un nou stadiu de 
dezvoltare.

Așa cum s-a precizat la plenară, 
dispunem de tot ce este necesar 
ca să îndeplinim în bune condiții 
planul și programele adoptate pe 
acest an. De aceea, valorificînd cu 
spirit gospodăresc resursele tehni
ce și materiale, eforturile creatoa
re ale colectivelor muncitorești din 
toate unitățile — atît din ramurile 
industriei extractive, cit și din cele 
prelucrătoare — trebuie să fie pu
ternic concentrate in aceste zile a- 
supra îndeplinirii ritmice, la toate 
sortimentele, a planului la produc
ția fizică. Potrivit indicațiilor se
cretarului general al partidului, cu 
atît mai mult este nevoie să se ac
ționeze In acest sens In acele uni
tăți, ramuri și județe unde realiză
rile de pînă acum la anumite pro
duse absolut necesare economiei 
naționale sau pentru export nu se 
situează la nivelul prevederilor. 
Este .știut că, în mecanismul echi
librat al economiei naționale, fie
care produs contează, are impor
tanța sa pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan ; nerealizarea planu
lui de producție la unele materii 
prime, materiale, semifabricate sau 
produse poate crea greutăți în lanț, 
într-un șir de unități, poate pro
duce perturbații într-o serie de 
domenii.

Dintre sarcinile majore eviden
țiate din nou de secretarul gene
ral al partidului se detașează ca 
un obiectiv prioritar, fundamental, 
realizarea riguroasă a. planului la 
export. Esențial In acest scop este 
ca in fiecare întreprindere organe
le de conducere colectivă și orga

nele și organizațiile de partid să 
asigure pregătirea și lansarea din 
timp, cu precădere în fabricație a 
produselor destinate exportului 
sau unor întreprinderi care le în
corporează in produse ce urmează 
să fie livrate partenerilor de peste 
hotare, să concentreze eforturile 
oamenilor muncii spre realizarea 
lor în structura sortimentală, la 
nivelul tehnic și calitativ și la ter
menele prevăzute în contractele 
încheiate. Totodată, important este 
ca ministerele, centralele și între
prinderile să acționeze cu fermi
tate pentru acoperirea integrală cu 
contracte externe a planului la ex
port, pentru creșterea ponderii 
produselor cu grad superior de 
prelucrare, pentru adaptarea mai 
operativă a producției la cerințele 
pieței externe, pentru sporirea con
tinuă a aportului valutar al produ
selor ce se livrează la export. în 
general, pornindu-se de la înțelege
rea clară a faptului că exportul, co
merțul exterior, colaborarea eco
nomică internațională constituie 
pentru economia noastră o nece
sitate pentru buna desfășurare a 
întregii activități, pentru înfăptui
rea programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, se impune 
să fie luate toate măsurile pentru 
buna organizare și urmărire a rea
lizării producției de export la timp 
și la un nivel calitativ și tehnic 
corespunzător.

De bună seamă, în fiecare între
prindere preocupările pentru rea
lizarea planului la producția fizică 
și la export trebuie să se împle
tească, așa cum a indicat secreta
rul general al partidului, cu desfă
șurarea unor acțiuni ferme, ener
gice pentru sporirea mal puternică 
a productivității muncii, ridicarea 
continuă a performanțelor produ
selor, reducerea mal accentuată a 
consumurilor de materii prime, 
materiale și energie și valorifica
rea lor superioară, încadrarea ri
guroasă In costurile stabilite pe 
produse — intr-un cuvînt pentru 
sporirea susținută, pe toate căile, 
a eficienței economice. Pentru a- 
ceasta se Impune urgentarea apli
cării măsurilor prevăzute în pro
gramele de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției, 
asigurindu-se participarea directă 
și eficientă a cercetării și proiec
tării la soluționarea problemelor 
tehnice și economice ale fiecărei

întreprinderi, la îmbunătățirea și 
modernizarea proceselor tehnologi
ce, la ridicarea calității și eficien
tei întregii activități productive.

Este cit se poate de evident că 
un rol deosebit în realizarea pla
nului la toți indicatorii, în accen
tuarea laturilor calitative ale acti
vității economice îl are aplicarea 
fermă a mecanismului economic, a 
principiilor autoconducerii munci
torești și autogestiunii economico- 
financiare, a măsurilor privind îm
bunătățirea sistemului de finanța
re și creditare a activității econo
mice și a normativelor economico- 
financiare. Ca proprietari, produ
cători și beneficiari, oamenii mun
cii poartă întreaga răspundere pen
tru fabricarea și desfacerea ritmi
că a producției, corespunzător con
tractelor încheiate cu beneficiarii 
interni șl partenerii externi, pen
tru prevenirea imobilizărilor da 
fonduri, a stocurilor supranormati- 
ve de materii prime, producție ne
terminată și produse finite, pen
tru realizarea rentabilității prevă
zute la fiecare produs, pentru aco
perirea cheltuielilor din veniturile 
proprii și obținerea unor beneficii 
cit mai ridicate ; într-un cuvînt 
pentru gospodărirea cu maximă e- 
ficiență a mijloacelor tehnice, ma
teriale și financiare încredințate da 
societate spre administrare. în sco
pul asigurării resurselor necesara 
autofinanțării și sporirii contribu
ției fiecărui colectiv la creșterea 
venitului național, la dezvoltarea 
proprietății socialiste a întregului 
popor.

Pornind de la însemnătatea eu 
totul deosebită a sarcinilor sublinia
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
organele și organizațiile de partid 
din întreprinderi au datoria să 
desfășoare o intensă muncă poli- 
tico-organizatorică pentru mobili
zarea și dinamizarea energiilor cre
atoare ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, pentru instau
rarea unei ordini și discipline de- 
săvirșite în producție, a unui cli
mat de exigență și răspundere in
dividuală și colectivă față de ce
rințele planului, ale asigurării unei 
înalte calități și eficiente In în
treaga activitate, astfel ca pretu
tindeni să se lucreze la nivelul 
maxim al posibilităților, ca toate 
unitățile industriale să obțină în 
acest an rezultate cit mal bune în 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

• Pînă în seara zilei de 3 aprilie au fost însâmînțate peste 396 000 
hectare cu diferite culturi, reprezentînd 7 la sută din suprafețele pre
văzute

• Din săptămîna care urmează, ritmul semănatului trebuie intensifi
cat la maximum

• Cu mai multă răspundere trebuie să se lucreze la plantarea car
tofilor și legumelor, în pomicultură și viticultură

• Peste tot să se manifeste o exigență maximă față de calitatea lu
crărilor efectuate, astfel îneît să se asigure realizarea de recolte mari în 
acest an

Zile și nopți de puternică mobilizare 

a forțelor la insămințări

r

într-o adunare a lor. stau 
șl îi ascult pe țăranii din 
C.A.P. Gurbănești (din a- 
ceeași cooperativă fac par
te și satele Pleazna, Coțo- 
fanca, Valea Pleznei). Ei 
vorbesc despre treburile 
cooperativei, despre anul a- 
gricol care a început, des
pre campania de primăva
ră, dar și despre celelalte 
viitoare campanii. Vor
besc puțin, numai des
pre lucrurile Intr-adevăr 
importante și. incet-în- 
cet, un întreg orizont de 
viață, de gîndire, de pre
ocupări prinde contur pre
cum imaginile pe hîrtia 
fotografică aflată în sub
stanța revelatoare. Revela
toare sînt aici înseși nive
lurile de cunoaștere și de 
conștiință ale acestor oa
meni. I-am mai auzit vor
bind și vara trecută ; în
tr-o ședință săptămînală de 
plan și organizare din pra
gul campaniei de seceriș. 
Și atunci, ca și acum, se 
exprimau cu cea mai mare 
ușurință asupra unor lu
crări sau amănunte tehno
logice sau noțiuni de eco
nomie agrară. Raportin- 
du-le la munca lor de fie
care zi, judecîndu-le in co
relație cu răspunderile lor.

Discut, după ședință, cu 
președintele cooperativei. 
Dinu Daneliuc, Erou al 
Muncii Socialiste. Avem 
timp, afară s-a înserat și e 
furtună, oamenii, care din
tre ei aveau astfel de răs
punderi, s-au dus să 
pună la adăpost ce se cerea 
ocrotit de vremea rea. Des
pre președinte știu că se 
află în această funcție de 
27 de ani.

— Cum a fost prima a- 
dunare la care ați partici

In pagina a ll-a : Sondajul „Scînteii* în actualitatea 
economică. Care este stadiul realizării planului? Azi, 

județele Dolj și Satu Mare

OAMENII NOI
V

în anul acesta, lucrătorilor din agricultura ju
dețului Călărași le revin sarcini deosebit de 
mari în frontul bătăliei pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare. Sînt sarcini 
mari, însă pe măsura potențialului tehnic și ma
terial de care dispun unitățile agricole din a- 
ceastă zonă, a experienței valoroase dobîndite, 
dar mai ales pe măsura priceperii și hărniciei 
oamenilor muncii de pe ogoare. Despre amploa
rea acestor obiective ne-a vorbit pe scurt tova
rășul Nicolae Zainea, secretar al comitetului ju
dețean de partid. „Angajamentul comuniștilor, 
al tuturor lucrătorilor de pe ogoarele călărășene 
— ne-a spus interlocutorul — este de a lucra în 
așa fel pămîntul incit în acest an să realizeze 
producții mari de porumb, grîu, orz, floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr, la nivelul stabilit 
pentru obținerea, pe ansamblul județului, cit și 
de un mare număr de unități agricole, a înal
tului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". De 
aceea, Întreaga strategie stabilită pentru orga
nizarea șl desfășurarea lucrărilor agricole, înce-

pînd cu cele din campania de primăvară, este 
subordonată realizării acestui obiectiv major. 
Corespunzător sarcinilor și indicațiilor trasate 
de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R., 
ne-am organizat de așa manieră incit, și în con
dițiile mai puțin prielnice (lin această primă
vară, să realizăm cea mai scurtă campanie de 
insămințări. Termenul stabilit de comitetul ju
dețean de partid este ca pînă pe 20 aprilie să 
se încheie însămințaiea principalelor culturi". 
Faptele de muncă înregistrate timp de două zile 
In multe unități agricole reprezintă o confirma
re viguroasă, tonifiantă, a hotăririi oamenilor 
muncii din agricultura județului Călărași de a 
acționa ferm pentru a înfăptui exemplar obiec
tivele ce și le-au propus.

In pagina a ll-a : un raid- 
anchetă in unități agricole din 

județul Călărași

Al NOII REVOLUȚII AGRARE
pat ? Cum vorbeau țăranii, 
ce-i preocupa ?

— Ce se discuta 7 Erau 
adunări foarte „agitate". 
Discuții aprinse. Motivul ? 
Toți voiau să treacă prin 
consiliul de conducere. Ar 
fi putut să fie un fapt po
zitiv, nu ? Da, insă nu pen
tru aplicarea vreunui prin
cipiu al democrației coope
ratiste voiau ei acest lucru. 
Aveau, pur și simplu, men

peratorilor de la Gurbă
nești (pe fiecare din cele 
șapte ferme, apoi pe În
treaga unitate). Răsfoiesc 
procesele-verbale și Încerc 
să reconstitui universul de 
preocupări, problematica și 
atmosfera acestor adunări. 
Nici astăzi nu sînt liniara 
și foarte liniștite întruniri
le țăranilor de la Gurbă
nești, și astăzi oamenii au 
nemulțumiri pe care le ex

într-un sat din 
Cîmpia Română

talitatea că dacă ești ,Ja 
putere" poți „să-ți faci 
parte", pentru tine, pentru 
rubedenii, pentru prieteni, 
în felul acesta dădeau no
țiunii de egalitate In drep
turi un conținut profund 
egoist. Era. în conștiința 
lor, o reminiscență a cli
matului social in care trăi
seră și care se caracteriza 
tocmai prin astfel de ano
malii. Voiau apoi să se îm
partă tot ce se dobîndea, 
fără a se gîndi la acumulă
rile necesare dezvoltării, 
perspectivei. Erau lmpărțlți 
pe grupe de interese. „Alde 
cutare", „alde cutărică"... 
Și mi-a fost dat să văd 
cum, în cîte o adunare, su- 
părîndu-se, cite un grup 
părăsea sala. Revenea apoi, 
după un timp, ca să mai 
vadă ce se întimplă...

Au avut loc de curlnd a- 
dunările generale ale coo

primă răspicat. Atlta doar 
că, prin natura acestor 
nemulțumiri, prin modul 
de a fi formulate, ca și prin 
adresa criticilor, e limpede 
că nu mai este vorba des
pre o gîlceavă — cum pu
tea fi caracterizată atunci 
— ci despre combativitate, 
despre o principială înțele
gere a legilor progresului 
într-o colectivitate de mun
că socialistă. S-a vorbit 
mult despre folosirea judi
cioasă a fiecărui metru pă
trat de pămint. Cum au vă
zut ei, concret, această pro
blemă? Cineva îl critica pe 
un fermier, dar și pe șefii 
de echipă, că. uite, mai sînt 
cazuri cînd în jurul stupi
lor de înaltă tensiune, ca șl 
In jurul hidranților siste
mului de irigații mai rămin 
petice de pămint nearate și 
necultivate. Și că, doar cu 
puțină strădanie, s-ar pu

tea găsi metode de Înlătu
rare a acestei risipe, că 
merită. Nu poate tractorul 
să are și să semene chiar 
pe lingă hidrant, dar omul, 
da, ar putea... Mai mulți 
au vorbit despre pășunile 
degradate de pe versanții 
Mostiștei. E șantier acum 
acolo, e adevărat, se lu
crează încă la marele sis
tem de hidroameliorații, 
dar ceva tot se poate face, 
se pot planta salcimi pen
tru fixarea solului care ul
terior să fie amenajat ca 
pășune... Vorbind, in fond, 
tot despre judicioasa folo
sire a pămîntului,’ alții au 
avut de criticat pe unii 
mecanizatori, ca și pe unii 
cooperatori pentru lucrări 
agricole care n-au fost 
executate cu cea mai mare 
grijă, iar asta e limpede că 
n-a avut darul să contri
buie la folosirea potenția
lului productiv ăl pătnintu- 
lui. Au fost criticați nomi
nal sau in grup cei care nu 
și-au făcut numărul de 
norme, dar și cei care, pu
țini cîți au fost, chiar în- 
registrîndu-se cu un mare 
număr de norme conven
ționale, nu le-au dat aces
tora încărcătura de valoare 
efectivă a muncii. Apoi 
critici serioase asupra fe
lului în care au funcționat 
irigațiile, cum a fost asigu
rată apa pe canale și pre
siunea la hidranți. S-a spus 
că cei care lucrează la 
„sistem", chiar dacă nu fac 
parte din cooperativă, au 
aceeași răspundere pentru 
producțiile agricole.

— Vedeți — spune pre-
Mihal CARANFIL

Ritmuri arhitectonice la Baia Mare 
Foto : S. Cristian

O EPOCĂ DE MARI 
ÎMPLINIRI

(Continuare in pag. a V-a)

Cărți pe biroul meu. 
Cărți noi, ale colegi
lor, redactori-scriitori, 
le-am primit de la ei 
în aceste zile ; rodul 
muncii a vreo doi-trei 
ani, ce s-a copt acum. 
Printre ele și noua 
mea carte, un volum 
de publicistică, un fel 
de document despre 
viața literară și cul
turală a ultimilor ani 
ce s-a concretizat în 
cărți, în întîlniri din
tre scriitori și cititori, 
cu publicul avid de 
cunoștințe din cămi
nele culturale, fn at
mosfera specifică din 
sălile de clasă, in 
mijlocul confraților 
scriitori. Dar să nu fiu 
înțeles greșit. Nu des
pre mine doresc să 
vorbesc aici, nu des
pre recenta mea carte. 
Cărțile literaturii afla
te pe biroul meu, în 
rafturile bibliotecii 
mele sînt o mărturie 
pentru vremi. Sînt 
o mărturie despre lar
ga și cuprinzătoa- 
rea politică culturală 
căreia, simt, i-a dat 
profundă semnificație 
acel moment de neui
tat cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, acum 20 de 
ani, s-a întîlnit cu re
prezentanții vieții li
terare și artistice, dez
văluind în fața lor 
marile perspective ce 
se deschid in munca 
de creație, incurajîn- 
du-i prin cuvinte prie
tenești, pentru a folosi 
aceste posibilități în 
slujba construcției so
cialiste și comuniste 
din patria noastră. 
Poate atunci n-am pu
tut vedea Întreaga Im

portanță a acestei tn- 
tîlniri, dar am simțit, 
simțeam cu toții, cei 
pe care secretarul ge
neral al partidului i-a 
onorat cu invitația 
sa, că ceva nou începe 
în viața noastră. In 
viața țării începea o 
nouă epocă în toate 
domeniile. In toate do
meniile, deci și în cul
tură, în creație și în 
literatură.

Nu-mi propun să 
apelez la date statisti
ce. la cifre care să 
arate cum ne-am folo
sit de posibilitățile ce 
ni s-au oferit generos, 
cum am transpus In 
viața noastră de crea
ție, în cărți, statui, ta
blouri, piese muzicale, 
cuvintele calde, prie
tenești ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Voi 
aminti doar că numai 
în cursul anului trecut 
și numai datorită co
legilor scriitori de 
limbă maghiară din 
România au apărut 
peste 200 de cărți 
noi, că zecile de pu
blicații literare, cultu
rale, sociale apar în 
tiraje de sute de mii 
de exemplare, purtînd 
spre cititori mesajul 
creației scriitoricești, 
artistice, în toate col
turile tării, cultivind 
limba maternă, păs- 
trînd tradițiile noastre 
specifice, folosind toa
te posibilitățile pe 
care le asigură con
secventa politică na
țională a Partidului 
Comunist Român. Toa
te acestea pentru ca 
noi să ne simțim cit 
mai acasă. în patria 
noastră. România so
cialistă. cu drepturi si 
Îndatoriri egale, in

toate domeniile vieții: 
în planificare. în 
construcții. în condu
cere. umăr la umăr, 
români, maghiari, de 
alte naționalități, ce 
conviețuiesc pe aces
te meleaguri.

Despre asta au vor
bit deschis, univoc, 
motlvîndu-și cu e- 
xemple grăitoare cu
vintele. despre drep
turi. îndatoriri, succe
se, mentorii Consiliu
lui oamenilor muncii 
de naționalitate ma
ghiară la ultima ple
nară, și tot despre asta 
au vorbit la ședința 
comună a consiliilor
oamenilor muncii de 
naționalitate maghia
ră și germană, în 
prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
maghiari și germani, 
exprimîndu-și totoda
tă dragostea si recu
noștința. nețărmurita 
stimă pentru grija ce 
le-o poartă secretarul 
general al partidului, 
președintele tării. De 
aceea, au fost unani-
me protestul și indig
narea — cărora le 
dau 
față 
colo 
sub 
drepturile 
realizările 
conviețuirea 
frățească, munca noas
tră. incercind prin
asta să creeze o bre
șă între oamenii
muncii români și noi, 
cetățeni ai României 
socialiste. maghiari 
sau germani, fiii na-

cărora 
șl eu expresie 
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CTIVITATE BINE ORGANIZATĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR ECONOMICE
Sondajul "SUÎHÎîJ! j 
în actualitatea 

economică

AZI, JUDEȚELE DOLJ ȘI SATU MARE
Am intrat !n al doilea trimestru al acestui an. Pre

tutindeni, in întreprinderi industriale și pe șantiere, 
oamenii muncii, răspunzînd îndemnurilor mobilizatoa
re adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., desfășoară o activitate susținută pentru reali
zarea exemplară a planului la toți indicatorii. O aten
ție cu totul deosebită trebuie să se acorde în această 
perioadă îndeplinirii exemplare a planului la produc
ția fizică, în structura sortimentală și în condițiile de 
calitate stabilite. înfăptuirea acestui obiectiv trebuie 
să stea, în egală măsură, atit în atenția oamenilor 
muncii din întreprinderi, cit și a organizațiilor de 
partid.

Ținind seama de faptul că se impune o urmărire mai 
atentă a problemelor de care depinde îndeplinirea 
planului la producția fizică, redacția a adresat unor

secretari ai comitetelor județene de partid următoarele 
întrebări :

1. CARE ESTE, DUPĂ PRIMUL TRIMESTRU DIN 
ACEST AN, STADIUL REALIZĂRII PLANULUI LA PRO
DUCȚIA FIZICA ?

2. LA CE PRODUSE EXISTA RESTANȚE Șl DIN CE 
CAUZE ?

3. CE MASURI S-AU LUAT PENTRU MAI BUNA OR
GANIZARE A MUNCII Șl RECUPERAREA RĂMÂNERI
LOR IN URMĂ ?

4. CE PROBLEME CONSIDERAȚI CA TREBUIE NEIN- 
TÎRZIAT REZOLVATE DE CENTRALELE Șl MINISTE
RELE DE RESORT PENTRU RECUPERAREA GRABNICA 
A RESTANTELOR, PENTRU REALIZAREA INTEGRALA A 
PLANULUI LA PRODUCȚIA FIZICĂ ?

„TOATA ATENȚIA - EFORTULUI PROPRIU, DAR AȘTEPTAM 
MAI MARE PUNCTUALITATE Șl DIN PARTEA FURNIZORILOR*

Vosile Popescu, secretar al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R.

■j. Datorită eforturilor depuse de 
multe colective muncitorești din 
județul Dolj, a măsurilor luate de 
comitetul județean de partid, în 
primul trimestru al anului au fost 
livrate economiei naționale, peste 
prevederile de plan, 108,7 milioane 
kWh energie electrică, 9,3 milioane 
metri cubi gaze utilizabile, produse 
ale industriei electrotehnice în va
loare de 22,1 milioane lei, 20 495 
kW motoare electrice ș.a. Un număr 
de 56 unități au depășit planul cu 
peste 103 milioane lei. Aceste suc
cese nu au putut însă compensa 
nerealizările unor întreprinderi in
dustriale cu- pondere în industria 
județului, care nu au realizat indi
catorul producție-marfă industrială 
cu 1,7 miliarde lei. Practic, avem 
restante la transformatoare de 
putere, titei, locomotive diesel 
și electrice, tractoare, îngrășăminte 
chimice, autoturisme de oraș, con
fecții ș.a.

2 Fără a minimaliza propriile 
neajunsuri ce s-au manifestat, tre
buie arătat că au existat și mal 
există unele probleme nesoluțio- 
nate ce au determinat, în bună 
măsură, rămînerile in urmă la care 
ne-am referit. Așa este cazul în
treprinderii de tractoare și mașini 
agricole, care are producția con
tractată, pentru acest an, doar in 
proporție de 24,1 la sută. Față de 
1 435, tractoare planificate In

„CENTRALELE INDUSTRIALE SA SE IMPLICE MAI OPERATIV 
IN SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR"

Carol Fiilop, secretar al Comitetului 
județean Satu Mare ai P.C.R.
] < Deși o seamă de întreprinderi 

și-au realizat și chiar depășit pla
nul la producția fizică pe primul 
trimestru al anului 1987, la nivelul 
județului planul la producția-marfă 
industrială a fost realizat doar în 
proporție de 94,5 la sută. Cele mai 
mari rămîneri în urmă înregis
trează Întreprinderea de utilaj mi
nier „Unio“, întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, întreprinderea 
„23 August", întreprinderea textilă 
„Ardeleana", întreprinderea de ar
ticole de sticlărie din Poiana Co
drului ș.a.

2 Cea mai mare restanță o în
registrează întreprinderea „Unio" 
din Satu Mare la utilajele miniere. 
Comitetul județean de partid, con
ducerea întreprinderii au luat o 
serie de măsuri, intre care ream- 
plasarea unor utilaje, redistribuirea 
forței de muncă in secțiile din 
Satu Mare și de pe platformele de 
la Cărei și Negrești-Oaș. In cadrul 
celorlalte întreprinderi restanțiere, 
nerealizările se datorează in cea 
mai mare măsură unor serioase ne
ajunsuri în aprovizionarea tehnico- 
materială. Lipsurile apărute în a- 
provizionarea ritmică și judicioasă 
cu diverse materiale și materii 
prime se datorează, pe de o parte, 
preocupării insuficiente a conduce
rilor unor unități, iar, pe de alta, 
furnizorilor care nu și-au onorat la 
termen contractele încheiate. Ast
fel, întreprinderea de prelucrare a 
lemnului, deși are in stoc un vo
lum mare de producție realizată, 
ea nu poate fi finalizată și expeT 
diată datorită lipsei poliuretanulul

CARE ESTE STADIUL
REALIZĂRII PLANULUI?

trimestrul I au existat comenzi 
ferme numai pentru 340 bucăți. 
Greutăți a intîmpinat și colectivul 
de la „Electroputere“, care, datorită 
nelivrării tablei subțiri, mijlocii și 
groase de către Combinatul side
rurgic Galați și a laminatelor da 
cupru de către Întreprinderea „La- 
romet“ București, a grupurilor die- 
sel-generator și a seturilor de e- 
chipamente termice de către în
treprinderea constructoare de ma
șini Reșița, ane însemnate restan
țe la producția fizică. La Combi
natul chimic din Craiova, neajun
surile din primul trimestru se da
torează atit opririlor accidentale — 
numai la cele trei fabrici de amo
niac, bunăoară, opririle accidenta
le au condus la o nerealizare de 
circa 12,5 milioane lei — cit și lipsei 
de butoaie din PVC necesare ex
pedierii poliaceta'tului de vinii, 
întreprinderea de mase plastice 
Iași și Combinatul chimic Victo
ria au o restanță de 26 000 bucăți 
butoaie, fapt ce ne-a adus In situa
ția chiar de a opri instalațiile de 
poliacetat de vinii. De asemenea, 
nu este asigurată în Jotalitate des
facerea unor produse chimice.

3 Cum e și firesc, față de o ase
menea stare de lucruri, comitetul 
județean de partid a întreprins ac
țiuni politico-organizatorice în lu
mina sarcinilor trasate de ’ to
varășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. în 
paralel cu intervențiile nemijlocite 
la ministerele economice, centrale
le industriale și furnizorii de mate
riale, făcute de către membrii bi

ți a cartonului pentru ambalaj, 
pe care întreprinderea „Spumotim" 
Timișoara și întreprinderile de car
ton ondulat din Prundu Birgăului, 
Suceava și Drobeta-Turnu Severin 
trebuiau să le livreze de mult 
timp. într-o situație dificilă se află 
și întreprinderea „23 August" — 
Satu Mare care n-a primit o bună 
parte din geamurile pentru cuptoa
rele de la mașinile de gătit, de la 
întreprinderea de geamuri din Me
diaș, și tablă de la Combinatul si
derurgic Galați.

Totodată, se cuvine subliniat 
faptul că uneori greutăți ne mai 
facem și singuri. Astfel, întreprin
derea de articole de sticlărie din 
Poiana Codrului, deși a scos din 
funcțiune pentru reparații capitale 
un cuptor, nu a anunțat din timp 
despre acest lucru centrala de re
sort și, ca urmare, sarcinile de 
plan nu au fost adaptate la noile 
condiții.

3 In ce privește aprovizionarea 
tehnico-materială, conducerile tu
turor unităților din județ au fost 
mobilizate pentru ca în cel mai 
scurt timp să asigure materiile pri
me și materialele deficitare, în ve
derea recuperării neintîrziate a res
tanțelor din primul trimestru. Con
siliul județean de control muncito
resc al activității economice a in
tensificat controalele în întreprin
deri, în vederea întăririi ordinii, 
disciplinei și asistenței tehnice în 
toate schimburile.

4 Trebuie subliniat faptul că 
unele centrale industriale nu ma
nifestă interesul și răspunderea pe 
care le-am dori și nu se implică decît 
cu rare excepții în soluționarea 
problemelor grele cu care se con

roului și secretariatelor comitetelor 
județean și municipal de partid și 
de conducerile întreprinderilor be
neficiare, organizăm analize deca- 
dale cu toți factorii responsabili in 
realizarea producției fizice. Plena
rele cu activul de partid din in
dustrie și construcții (pe trimestrul 
I s-au ținut două plenare), precum 
și analizele la fața locului în în
treprinderile „cu probleme" sint 
alte acțiuni cu caracter permanent.

4 Pentru recuperarea restanțe
lor și realizarea sarcinilor de plan 
pe acest an, in paralel cu propriile 
noastre eforturi, este necesar ca 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Centrala industrială 
de tractoare și mașini agricole Bra
șov să se preocupe mai mult pentru 
asigurarea producției fizice cu co
menzi și contracte la nivelul sarci
nilor de plan și să analizeze opor
tunitatea stabilirii unui nou profil, 
în vederea acoperirii integrale a 
capacităților de producție cu con
tracte la întreprinderea de tractoa
re și mașini agricole. De asemenea, 
se impune ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să se pre
ocupe împreună cu centrala de 
profil pentru rezolvarea desfacerii 
autoturismelor „Oltcit" prin între
prinderea auto „Dacia“-Piteștl, iar 
Ministerul Industriei Chimice, Mi
nisterul Industriei Metalurgice și 
Ministerul Industriei. Electrotehnice 
să sprijine mai mult întreprinde
rile în asigurarea reperelor și ma
terialelor, prevăzute în programele 
de integrare din țară, necesare rea
lizării autoturismelor.

fruntă unele întreprinderi sătmăre
ne. în cele mai multe cazuri, aces
te centrale au devenit simple 
„distribuitoare" de sarcini de plan, 
fără să analizeze cu discernămint 
posibilitățile reale de realizare a 
acestora, ce sprijin trebuie acordat 
în acest scop. „Noi așa am primit 
cifrele de la minister — așa vi le 
dăm !“ sau „N-avem timp să ne o- 
cupăm de voi, că doar avem zeci 
de întreprinderi în subordinea 
noastră" — sint replici folosite 
frecvent de unele cadre de condu
cere din centrale atunci cind li se 
solicită prezența la fața locului sau 
se face apel la competența și auto
ritatea lor pentru sprijin eficient 
in rezolvarea problemelor. Simpto
matic pentru asemenea „tratament" 
rezervat unor întreprinderi din 
județ este și faptul că la recentele 
adunări generale ale oamenilor 
muncii nu au fost trimise decit 
cu unele excepții cadre din eșalonul 
de conducere a centralelor, care 
să cunoască și să se angajeze 
că vor soluționa anumite pro
bleme într-un termen cît mai 
scurt, să-și poată asuma răs
punderi ferme în acest sens. Iată 
de ce considerăm că sîntem în
dreptățiți să cerem o schimbare ra
dicală de optică și atitudine din 
partea unor astfel de foruri, care 
să se concretizeze în măsuri efec
tive pentru a scoate din impas uni
tățile cu nerealizări și a se asigura 
condiții pentru realizarea integrală 
a sarcinilor în noul trimestru și pe 
Întregul an.

Nicolae BABALAU 
Octav GRUMEZA 
corespondenții „Scînteii"

ZILE Șl NOPȚI DE PUTERNICĂ MOBILIZARE 
A FORȚELOR LA iNSĂMlNȚĂRI!

ACTIVITATEA - LA COTE 
SUPERIOARE DE INTENSI
TATE, CHIAR ÎN CONDIȚII 
MAI PUJIN PRIELNICE. Docu- 
mentarea noastră în județul Călărași 
a început sub auspicii Care nu anun
țau nimic bun. Pornisem cu gindul 
să vedem mai intii cum se lucrează 
în schimbul de noapte la pregătirea 
terenului. Dar, de la ieșirea din 
București și pină dincolo de Lehliu, 
ne-a însoțit, o ploaie torențială, cu 
vint puternic, ca în timp de vară. 
Firesc, tractoarele se refugiaseră Ia 
taberele de cimp. De la Lehliu și 
pină la Dunăre. însă, imaginea s-a 
schimbat radical. Deși norii grei ca 
de plumb amenințau cu ploaia, iar 
vintul răbufnea în rafale puternice, 
pretutindeni de-a lungul traseului 
activitatea în cîmp nu a conte
nit nici o clipă.

După cum aveam să aflăm mai 
tirzîu, în ultimele 4 zile ploile au 
cuprins 12 din cele 18 consilii agro
industriale din județ. Din cauza 
cantităților mari de precipitații că
zute — între 20 și 35 litri pe metru 
pătrat — în aceste zone activitatea 
la semănat a încetat pentru cîteva 
zile. Sint demne de consemnat mă
surile întreprinse în mod operativ 
pentru ca, in aceste condiții, semă
natul să se poată desfășura din plin 
în celelalte zone, unde nu a plouat. 
„La indicația comitetului județean 
de partid — ne spunea tovarășul 
Constantin Alexe, directorul general 
al direcției agricole — am căutat ca 
în timp scurt să creăm condiții ca 
în cele 6 consilii agroindustriale 
unde nu a plouat să se lucreze cu 
forțe suplimentare, astfel incit, pină 
la reluarea activității in partea de 
vest a județului, aici să poată fi se
mănate suprafețe mai mari decit 
cele prevăzute inițial. în acest scop, 
din consiliile afectate de ploi au 
fost transferate importante forțe me
canice in consiliile învecinate, unde 
se poate lucra. Bunăoară, de la 
S.M.A. Chiselet au fost deplasate 20 
de agregate in consiliul Ciocănești, 
iar de la S.M.A. Lehliu —.25 de a- 
gregate la Dragoș Vodă. De aseme
nea, în consiliile unde se poate lu
cra se livrează cu prioritate cantită
țile necesare de combustibil pentru 
ca activitatea să se desfășoare fără 
pauze. Prin aceste măsuri, in cele 6 
consilii agroindustriale unde nu a 
plouat, viteza zilnică la semănat a 
sporit cu circa 1 200 hectare, ceea ce 
înseamnă că vor termina mai repede 
semănatul. Evident, in felul acesta 
va fi posibil ca unitățile rămase în 
urmă să fie ajutate cu forțe meca
nice de la cele avansate". Am insis
tat asupra acestor măsuri. întrucît 
ele dovedesc elasticitate in organi
zarea activității, în funcție de con
dițiile concrete de lucru dintr-un loc 
sau altul. Ele sînt de natură să asi
gure încheierea insămînțărilor pe 
ansamblul județului pină la terme
nul stabilit. Așa se și explică faptul 
că, deși de la începerea semănatului 
vremea a fost instabilă, totuși, pînă 
In seara zilei de sîmbătă, în județul 
Călărași au fost însămînțate cu di
ferite culturi peste 30 000 hectare.

LA PREGĂTIREA TERENU
LUI - ZIUA SI NOAPTEA - 
FĂRĂ PAUZE, PENTRU A 
CREA FRONT LARG DE LU

Erbicidarea terenului pentru Însămînțarea sfeclei de zahăr, o lucrare exe
cutată in condiții de calitate ireproșabilă la C.A.P. „Ștefan Vodă", județul 

Călărași Fotografii : A. Papadiuc

CRU SEMĂNĂTORILOR. Ce- 
rința intensificării la maximum a 
semănatului decurge ca o necesitate 
stringentă pentru recuperarea întir- 
zierilor determinate de timpul capri
cios din această primăvară. După 
cum ni s-a spus peste tot. semănatul 
în sine nu constituie o problemă. 
Există forțe suficiente pentru ca 
această lucrare să se încheie chiar 
înainte de termenul stabilit. Proble
ma esențială o constituie pregătirea 
terenului pe un front larg pentru a 
se putea lucra din plin la semănat. 
Am reținut in acest sens măsura 
luată în județul Călărași ca în fie
care unitate agricolă să se lucreze 
non-stop la pregătirea terenului, 24 
din 24 de ore. în schimb de zi, in 
schimb prelungit, pină la ora 23, și in 
schimb de noapte, pînă dimineața. Se 
respectă acest program de lucru ? 
Faptele de muncă întîlnite dovedesc 
că el este o realitate.

Este ora 20,30 cind pornim pe un 
traseu prin mai multe unități agri
cole din 4 consilii agroindustriale din 
cele 6 unde nu a plouat. întunericul, 
parcă mai de nepătruns din cauza 
norilor ce acoperă cerul, a cuprins 
cîmpul de mult. Totuși, liniștea nop
ții este pătrunsă de zumzetul trac
toarelor. Pretutindeni se văd șiraguri 
de luminițe — farurile de la tractoa
re — care, mai aproape sau mai de
parte, perpendicular' pe drum sau 
paralel cu acesta, brăzdează ogoare
le. Mecanizatorii — cei mai buni, a- 
leși pentru schimbul de noapte — lu
crează la pregătirea terenului. 
Oprim. în stingă sînt terenurile 
C.A.P. Călărași, iar în dreapta ale 
C.A.P. Modelu. în ambele unități se 
lucrează cu cite o formație de 8 trac
toare. Din beznă apare o umbră. Este

Raid-anchetă in unități agricole din județul Călărași
Dumitru Șerban, directorul S.M.A. 
Roseți. își face obișnuitul „rond de 
noapte" pe la fiecare loc de muncă, 
pentru a se convinge că activitatea 
este bine organizată și că se desfă
șoară așa cum s-a stabilit. Pare 
mulțumit. „Pe consiliu — ne spune 
— avem în schimbul doi 40 de trac
toare. Cu ele pregătim peste 300 hec
tare de teren pe noapte. Asta ne 
este de mare ajutor pentru a grăbi 
semănatul și pentru a-1 încheia pe 
17—18 aprilie. Trebuie să dăm o mină 
de ajutor și unităților ce nu pot lu
cra acum". Ce garanție există că se 
face o lucrare de calitate, fără gre
șuri ? — îl întrebăm. Răspunsul îl 
primim Insă de la Mircea Enache, 
inginerul-șef al consiliului, care-1 în
soțește. „Calitatea nu are de suferit 
dacă se respectă tehnica organizării 
muncii pe timp de noapte — ne spu
ne acesta. Obligatoriu, mecanizatorii 
fac recunoașterea pe lumină a par
celei. Apoi, alegem numai parcelele 
fără resturi vegetale și cu umiditate, 
scăzută. Pentru a nu avea greșuri 
se lucrează șnur, tractor după 
tractor".

Puțin mai departe, la C.A.P. Ștefan 
Vodă, dăm peste Constantin Ivan, 
președintele cooperativei. El este șl 
șeful secției de mecanizare. Nu-și 
părăsește oamenii nici noaptea 1 
„Cum s-ar putea altfel ? — întreabă. 
Ne-am propus să încheiem semăna
tul în 12 zile. Asta înseamnă că suc
cesul întregului an agricol se decide 
acum, hotărîtoare fiind răspunderea 
cu care muncim în aceste 12 zile. Și 
că muncim bine și noaptea vă puteți

Președintele C.A.P. „Ștefan Vodă", care este și șeful secției de mecanizare, 
este prezent permanent Ja punctele de lucru fierbinți, lată-l controlînd ca

litatea lucrărilor, imediat ce s-a declanșat semănatul lucernei

convinge mîine, pe lumină. Aici se
mănăm lucernă".

în aceste unități, ca șl In celelalte 
pe unde am trecut — I.A.S. Ciulnița, 
C.A.P. Brincoveni, I.A.S. Dragalina, 
C.A.P. Perișoru, C.A.P. Ștefan cel 
Mare, C.A.P. Jegălia, I.A.S. Jegălia, 
I.A.S. Pietroiu și cooperativele 
Borcea I și Borcea II, Unirea, Dichi- 
seni și Roseți — mecanizatorii, acești 
oameni minunați, minerii pîinii, se 
aflau la datorie. Tirziu, spre ora 12, 
prin stația radio luăm legătura cu 
S.M.A. Jegălia. „Cîte tractoare aveți 

în schimb de noapte 7“ — întreabă 
secretarul comitetului județean de 
partid. „51, dar de mîine lucrăm cu 
80“ — vine răspunsul. Hotărît lucru, 
timpul presează și oamenii sint 
conștienți de aceasta I

IN PRIM PLAN-ORGANI
ZAREA TEMEINICĂ A ACTI
VITĂȚII. A doua zi am refăcut o 
parte din traseul de noapte. Cu ce 
rezultate s-a lucrat ? Oprim din nou 
la C.A.P. Ștefan Vodă. Președintele 
se afla la capul solei, pregătită 
noaptea. Două semănători Incorpora
seră deja sămința de lucernă pe 
cîteva hectare într-un teren pregătit 
ca la carte. Reluăm dialogul. îmi 
ghicește întrebarea și continuă : 
„Nu-i timp de odihnă ! Ca să ne în
cadrăm cu semănatul tuturor cultu
rilor în perioada optimă, trebuie să 
reducem cu 6 zile timpul pe care ni 
l-am propus, inițial. Pentru aceasta 
totul este organizat să depășim cu 
50—60 la sută vițeza zilnică la semă
nat/Adică, de la 15 hectare pe o se
mănătoare să realizăm 20—22 hec
tare pe zi. Dacă eliminăm toți „tim
pii morți" din activitatea noastră, 
este un lucru absolut posibil. Bine
înțeles, pentru aceasta este nevoie de 
o organizare matematică a fiecărui 
loc de muncă. Să nu-ți scape nici 
un amănunt ! De Ia asigurarea se
mințelor, aprovizionarea cu carbu
ranți, servirea mesei în cîmp pînă la 
înlocuirea mecanizatorilor de pe se
mănători, pe timpul pauzei de prînz. 
Totul in ideea să nu irosim nici o 
clipă bună de lucru".

în altă parte a județului, în raza 
comunei Borcea, situată pe malul 
Dunării, o ceață densă acoperea 
cîmpia. „Lucrăm noi noaptea — 
aseară la cele trei întreprinderi 
agricole de stat și două cooperative 
agricole din raza noastră am avut în 
schimbul doj 114 tractoare — și să ne 
speriem de ceață ?“ — se arată sur
prins Constantin Nedelcu, primarul 
comunei, la. întrebarea dacă se lu
crează. „La toate unitățile activitatea 
este în toi — continuă primarul. 
Consiliului popular îi revine o mare 
răspundere pentru buna desfășurare 
a campaniei. Pentru fiecare unitate 
agricolă și pentru fiecare punct de 
lucru au fost stabilite cadrele cu 
munci de răspundere care îndrumă și 
urmăresc ca lucrările să se execute 
cu toate forțele. In felul acesta cu
noaștem greutățile ce se ivesc și pu
tem lua măsurile ce se impun. Bu
năoară, o „frînă" in realizarea unor 
viteze sporite de lucru o constituiau 
resturile vegetale de pe terenurile 
unde porumbul a fost recoltat me
canic. Pentru Înlăturarea acestui 
neajuns,' mii de oameni au fost mobi
lizați la curățirea acestor terenuri de 

resturile vegetale". Semnificativ pen
tru răspunderea manifestată in sco
pul executării lucrărilor la un înalt 
nivel calitativ este modul de orga
nizare a activității în cele 6 unități 
agricole din consiliul agroindustrial 
Vlad Țepeș. Aici s-a introdus, ca o 
regulă obligatorie, ca fiecare lucrare 
să fie recepționată numai după ce m 
prealabil s-a făcut o riguroasă veri
ficare a respectării indicilor de cali
tate prevăzuți in tehnologie. Pentru 
a se preintimpina situațiile de ne- 
recepționare a unor lucrări, datorită 
calității lor necorespunzătoare, ne 
preciza activistul care răspunde de 
acest consiliu din partea biroului co
mitetului județean de partid, s-a in
stituit ca metodă de lucru permanen
tă întîlnirea în cimp a inginerilor- 
șefi din unități, sau a altor specia
liști, cu mecanizatorii, la terminarea 
fiecărui schimb. Cu acest prilej se 
stabilește programul de muncă pen
tru a doua zi și, fapt important, se 
face o reinstruire operativă a meca
nizatorilor cu privire la indicii de ca
litate pe care trebuie să-i realizeze la 
fiecare lucrare în parte. în felul aces
ta a sporit mult răspunderea meca
nizatorilor pentru executarea lucrări
lor la un înalt nivel calitativ.

MĂSURI Șl INIȚIATIVE 
EFICIENTE PENTRU ACCE
LERAREA RITMULUI DE LU
CRU. Pe parcursul documentării 
noastre am reținut o serie de măsuri 
și inițiative menite să asigure spori
rea considerabilă a vitezei la semă
nat. Despre esența lor ne-a vorbit 
tovarășul Constantin Sandru. direc
torul trustului S.M.A..

— Aproape 160 de’-semănători pen
tru semănatul direct în miriște au 
fost transformate pentru insămînța- 
rea culturilor prăsitoare, îndeosebi a 
porumbului. Astfel, viteza zilnică de 
semănat pe ansamblul județului a 
crescut cu peste 1 600 hectare. în 
aceeași ordine de idei, pentru grăbi
rea semănatului au fost adaptate 90 
de agregate care permit însămînțarea 
concomitentă a culturilor de porumb 
și fasole în sistem intercalat. Agrega
tul este simplu de realizat. Pe același 
cadru au fost montate două rînduri 
de secții. Unele în față, care însămîn- 
țează porumbul, și altele în spatele 
primelor, care insămințează fasolea. 
Discurile cu care sint echipate sec
țiile au fost astfel alese incit după 
5 boabe de porumb încorporate în 
sol — uniform ca densitate și adin- 
cime — să cadă și un bob de fasole. 
Folosind acest agregat, se elimină 
munca manuală necesară pentru se
mănatul culturii intercalate. întrucît 
anul acesta vor fi însămînțate cu po
rumb și fasole in sistem intercalat 
15 000 hectare, agregatele respective 
vor reduce mult termenul de insă- 
mînțare și, fapt important, vor eli
mina total forța de muncă manuală.

Sint inițiative valoroase a căror 
generalizare și în alte județe este de 
mare importanță pentru grăbirea se
mănatului.

P.S. O știre de ultimă oră sosită la 
redacție sîmbătă dimineața anunță 
că in această zi, in consiliile agroin
dustriale Borcea, Perișoru, Jegălia și 
Dragalina, a început și însămînțarea 
porumbului. încă o dovadă, la cele 
relatate, că agricultorii călă^ășeni sînt 
hotărîți să iasă victorioși în bătălia 
cu timpul.

Aurel PAPAD1UC 
Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ?!

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT I 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

COLECTAREA FIERULUI VECHI
- cerință economică și îndatorire civică de maximă însemnătate i

La Inițiativa Consiliului popular județean Prahova și a redacției 
noastre, recent s-a organizat la Cîmpina o amplă acțiune de colectare 
a materialelor refolosibile. La chemarea consiliului popular, a organi
zațiilor de masă și obștești de aici, locuitorii orașului, prezenți la ac
tivitățile de înfrumusețare și gospodărire a localității, au adunat și pre
dat la centrele’ de colectare materialele recuperabile și refolosibile care 
nu le mai erau necesare în gospodărie. Bilanțul acțiunii : 30 tone metale 
— aproape cît se colecta, de regulă, într-o lună, plus 3,5 tone hîrtie, 
7,8 tone cioburi de sticlă. Reușita acțiunii se datorează, desigur, in 
primul rînd spiritului gospodăresc al cetățenilăr, însuflețirii cu care aceș
tia au răspuns la apelul organizatorilor.

Dar, in egală măsură, reușita este rezultatul bunei organizări a 
activității de către organele locale de partid și de stat. Cum s-a des
fășurat acțiunea î

Măsuri pregătitoare
în preajma acțiunii, cu cîteva zile 

înainte, au fost convocați la casa de 
cultură a orașului toți deputății, 
secretarii organizațiilor de partid de 
cartier, președinții comitetelor de 
cetățeni și ai asociațiilor de
locatari, președinții organizațiilor
O.D.U.S. și ai comisiilor de femei, 

* reprezentanții organizațiilor U.T.C. 
și de pionieri. Cu acest prilej, con
ducerea primăriei locale a dezbătut 
programul de măsuri întocmit spe
cial pentru acțiunea de duminică, 
program care prevedea :

a. mobilizarea cetățenilor pentru 
ziua de duminică se va face din 
casă în casă, prin reprezentanții or
ganizațiilor de masă și obștești din 
fiecare circumscripție electorală. Se 
va explica fiecărui cetățean ce fel 

de materiale să adune șl unde anume 
să le aducă ;

b. stabilirea punctelor de colecta
re. în fiecare circumscripție, pe fie
care stradă sau pe zone mai largi 
s-au fixat puncte speciale de aduna
re a materialelor recuperabile (in 
fața casei Unui cetățean, la intersec
ția a două străzi sau intr-un loc vi
ran). La aceste puncte au fost de
semnate persoane împuternicite țle 
comitetele de cetățeni pentru a ține 
evidența materialelor predate de fie
care gospodar. S-a explicat că, in 
aplicarea Legii nr. 1/1985, cantită
țile de materiale predate se echiva
lează în zile-muncă (conform-nor- 
mativelor stabilite de Comitetul pen
tru problemele consiliilor populare) 
astfel : pentru o zi de muncă — 25 
kg de fier vechi, sau 1 kg de plumb,, 
sau 1 kg de cupru, alamă ori bronz, 

sau 10 kg hlrtie ori 10 kg cioburi de 
sticlă ;

c. asigurarea mijloacelor de trans
port. Pe teritoriul orașului au fost 
delimitate 8 zone, fiecare zonă cu- 
prinzînd un număr de circumscripții, 
în funcție- de mărimea teritoriului. 
Pentru fiecare zonă s-a repartizat 
cîte un camion (de la una din între
prinderile industriale ale orașului) 

ÎNTR-O ZI, CÎT ÎNTR-O LUNĂ!
---------------------------- însemnări din Cîmpina ------------------------------
care să transporte fierul vechi la 
depozitul I.J.R.V.M.R. și, separat, 
s-a fixat un număr de 3—5 căruțe 
(specializate fiecare pe cîte un anu
me fel de material recuperabil — 
metale neferoase, cioburi de sticlă, 
hlrtie), care să asigure, de asemenea, 
transportul materialelor la depozit, 
în plus, s-a stabilit ca, acolo unde 
mijloacele de transport repartizate 
se dovedesc insuficiente, să se in
tervină cu cele trei camioane ale 
I.J.R.V.M.R. ; iar dacă nici aceste 
mașini nu pot face față, operațiunea 
de transport să continue a doua zi.

Pentru coordonarea acțiunii de co
lectare și îndrumarea mijloacelor de 
transport a fost repartizat întregul 

activ al primăriei pe fiecare din cele 
opt zone ale orașului.

Punctele de lucru
în fiecare circumscripție electora

lă s-au stabilit ca puncte de unde să 
se adune materialele recuperabile și 
refolosibile :
• curțile cetățenilor ; .

• terenurile din jurul blocurilor ;
• terenurile virane din cartiere ;
• zonele de demolare, unde, după 

ce întreprinderea de gospodărie 
comunală alege materialele refolosi
bile ce-i sint de trebuință (cără
mizi, tablă, uși, ferestre, alte ma
teriale de construcție reutilizabile), 
rămin diverse deșeuri metalice nefo
lositoare ;
• curțile șl depozitele Întreprinde

rilor (repartizate special pentru echi
pele U.T.C.) ;
• halda de gunoi menajer a ora

șului.

Cum s-a lucrat ?
Prezenți in mal multe cartiere ala 

orașului, am consemnat :

...Cartierul Slobozia. Ora 8 dimi
neața. In fata fiecărui imobil de pe 
străzile Nicolae Bălcescu, Izvoare
lor, Cimpului, Anton Pann și altele 
aflate în zonă, oamenii făceau 
curățenie generală — în curți, pe 
trotuare, pe stradă. Trei căruțe erau 
folosite pentru ridicarea materiale
lor refolosibile adunate de gospo
dari — fier, hîrtie, cioburi. Iar can- 

titățile adunate au întrecut cu mult 
așteptările organizatorilor. De pildă, 
din curtea aflată pe str. N. Bălcescu 
la nr. 9 s-a încărcat peste 100 kg de 
fier ! în mijlocul oamenilor se aflau 
secretarul organizației P.C.R. de 
cartier, președintele comitetului de 
cetățeni, președinta comisiei de fe
mei, alți reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, care aju
tau cetățenii, organizau munca. Ace
leași aspecte vii ale spiritului gos
podăresc le-am consemnat și în alte 
cartiere.

în partea de sud a orașului se În
tinde un mare teren viran — de 
cîteva hectare — pină nu de mult 
„gazda" resturilor menajere ale ora
șului. După degajarea terenului au 

rămas cantități Însemnate de sîrmă, 
tablă, bare de fier, alte materiale 
refolosibile. De aceea, cetățenii 
care locuiesc în blocurile din jur au 
hotărît ca duminică, 22 martie, să 
facă și in această parte a orașului 
curățenie generală. să adune nu 
numai din gospodăriile proprii, ci și 
din cartier materialele refolosibile.

In cartierul Grivița, aceeași acti
vitate febrilă. La unul din punctele 
de colectare, împreună cu M. Moi- 
sescu, din partea comitetului de ce
tățeni de cartier, facem un prim 
bilanț al cantităților de materiale 
refolosibile aduse de cetățeni : 275 
kg fier vechi, 155 kg cioburi, 25 kg 
maculatură. Practic, mii și mii de 
cetățeni din Cîmpina au transformat 
ziua de duminică într-o zi de activi
tate gospodărească, zi în care cetă
țenii, organizațiile de tineret din în
treprinderi și instituții au participat 
din plin la colectarea materialelor 
refolosibile.

Cîteva concluzii
Acțiunea din 22 martie, prima de 

acest fel la Cimpina, a pus in evi
dență, pe lingă bunele rezultate ob
ținute, și unele neajunsuri ce se cer 
înlăturate, astfel jfneit colectarea 
materialelor recuperabile și refo
losibile să nu se rezume aici doar la 
„acțiuni de campanie", ci să devină 
o preocupare permanentă. Pornind 
de la aceste neajunsuri, consiliul 
popular local și-a propus ;

• dublarea punctelor stabile de 
colectare și amplasarea lor cit mai 
la indemîna cetățenilor ;

• dotarea tuturor unităților co
merciale alimentare cu recipienți de 
colectare a cioburilor de sticlă ;

• împuternicirea țemeilor de ser
viciu de la blocuri de a colecta și 
preda la centrele J.J.R.V.M.R. mate
rialele refolosibile ce se adună de la 
locatari;

• organizarea colectării publica
țiilor vechi (ziare, reviste etc.) prin 
oficiul P.T.T.R. ;

• permanentizarea echipei de co
lectare a materialelor recuperabile 
de la halda de gunoi a orașului ;

• analiza lunară a stadiului În
deplinirii planului de colectare șl 
predare a materialelor refolosibile 
la depozitul I.J.R.V.M.R.

în afara acestor măsuri de 
perspectivă (cu termene scadente 
pină cel mal tirziu la sfirșitul primu
lui semestru al acestui an) s-a stabi
lit ca în perioada următoare să se 
repete acțiunea din 22 martie, avîn- 
du-se in vedere cantitățile mari de 
materiale recuperabile și refolosi
bile — îndeosebi fier vechi — care 

, există întă pe teritoriul orașului și 
în gospodăriile populației.

Felicitînd participanții și organi
zatorii din Cîmpina pentru reușita 
acțiunii din 22 martie, să le urăm 
succes pentru acțiunile ce urmează 1

Mihai IONESCU 
Gheorqhe GRAURE
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înaltă apreciere, deplină aprobare față de rezultatele rodnice 
ale vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări din Africa

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Comuniștii, toți cetățenii Bucu- 

reștiului, într-un glas cu întregul po
por, iși exprimă profunda satisfacție 
pentru rezultatele rodnice cu care s-au 
Încheiat aceste vizite pe continentul 
african, pe parcursul cărora dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ați fost înconjurați de 
calde manifestări de aleasă pre
țuire și Înalt omagiu — expresie 
elocventă a marelui prestigiu pe care 
îl are astăzi în lume România socia
listă, liberă și independentă, pre
ședintele ei, cunoscut pe toate meri
dianele pentru ampla contribuție la 
cauza păcii și dezarmării în lume — 
se subliniază în telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R, Aceste strălucite mărturii 
ale unei unanime aprecieri confirmă, 
încă o dată, justețea politicii științi
fice, clarvăzătoare a partidului și sta
tului în elaborarea și înfăptuirea că
reia dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general, aduceți o con
tribuție inestimabilă, înscrisă cu li
tere de aur In marea carte a Istoriei 
naționale.

Vă asigurăm că. Intr-o deplină 
unitate de gînd, simțire și faptă cu 
toți cei ce trăiesc și muncesc în 
multimilenara vatră a scumpei noas
tre patrii, comuniștii, toți oamenii 
muncii din București vor acționa cu 
dăruire, abnegație și Înaltă răspun
dere pentru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială pe 
acest an, pentru a întîmpina Confe
rința Națională a partidului cu noi și 
remarcabile realizări.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. 
se spune : Vizitele pe oare le-ați 
efectuat, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în An
gola, Zair șl Congo, au prilejuit co
muniștilor, tuturor oamenilor muncii 
din județul Argeș, asemenea între
gului popor, sentimente de Înaltă 
mîndrie patriotică pentru această 
nouă și strălucită solie de pace, prie
tenie șl colaborare pe continentul 
african.

Exprimlnd șl cu acest prilej în
treaga noastră adeziune față de poli
tica internă și externă a partidului și 
statului nostru, profunda recunoștin
ță pe care v-o purtăm pentru contri
buția decisivă la elaborarea șl înfăp
tuirea acestei politici, pentru modul 
strălucit în care conduceți destinele 
partidului șl poporului, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu 
abnegație și hotărîre, cu toată res
ponsabilitatea pentru Îndeplinirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român, a sarcinilor ce ne revin pe 
acest an șl pe Întregul cincinal.

încercăm sentimente de cea mal 
Înaltă mîndrie, alături de întreaga 
noastră națiune, pentru faptul că pe 
tot parcursul vizitelor dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, ați fost înconjurat 
de cea mai aleasă stimă și prețuire, 
înaltele aprecieri făcute ia adresa 
prestigioasei dumneavoastră persona
lități, a neobositei activități închi
nare prieteniei și colaborării între 
popoare producîndu-ne o mare satis
facție — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU 
AL P.C.R. Vă încredințăm că in 
acest an — anul Conferinței Naționa
le a partidului — nu vom precupeți 
nici un efort și că vom acționa cu 
toată fermitatea pentru a asigura 
Înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce 
revin județului Bacău, sporindu-ne 
astfel contribuția la înflorirea mul
tilaterală a scumpei noastre patrii.

Cu sentimente de înaltă mîndrie 
patriotică, de stimă și respect, de 
adincă recunoștință, CONSILIUL 
CENTRAL AL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATBÎtOR DIN ROMANIA 
vă exprimă — în numele milioanelor 
de membri de sindicat din țara noas
tră — vibrantul omagiu pentru noua 
și strălucita solie de prietenie, co
laborare și pace pe care ați între
prins-o, Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Angola, Zair și Congo 
— se spune Intr-o altă telegramă. 
Mindrl de a fi contemporanii dum
neavoastră, genial strateg și ctitor al 
României socialiste moderne, oame
nii muncii din țara noastră lși ex
primă totala adeziune și aprobare 
față de strălucitele rezultate ale vi
zitelor oficiale recent încheiate, afir- 
mîndu-și și cu acest prilej atașa
mentul nețărmurit față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru. în numele milioanelor 
de membri de sindicat din țara noas
tră, însuflețiți de indicațiile și orien
tările pe care ni le-ați dat, ne anga
jăm în fața dumneavoastră, mult 
iubite șl stimate tovarășe secretar 
general, să desfășurăm o susținută 
muncă politico-organizatorlcă pentru 
unirea șl mai puternică a energiilor 
oamenilor muncii în scopul îndepli
nirii exemplare a sarcinilor de plan 
pe acest an și Întregul cincinal.

La reîntoarcerea din vizitele ofi
ciale pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
le-ați efectuat în Angola, Zair și 
Congo, cu profund respect vă rugăm 
să primiți cele mal calde felicitări și 
recunoștință fierbinte ale comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii din 
județul Brașov pentru modul strălu
cit in care ați dat expresie voinței de 
prietenie, colaborare și pace a po
porului român, Împreună cu urarea 
pornită din adîncul Inimilor noastre 
de bun venit pe pămîntul scump al 
patriei — se spune In telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV 
AL P.C.R. O dată cu omagiul nostru 
fierbinte pentru succesul cu care ați 
încheiat acest nou itinerar al păcii 
și prieteniei, vă raportăm că în in
dustria și agricultura județului, in 
celelalte domenii ale vieții economice 
și sociale, oamenii muncii acționează 
cu energie și dăruire patriotică, în 
spiritul sarcinilor pe care le-ați tra
sat la Plenara Comitetului Central al 

partidului din 24—25 martie ax. Vă 
încredințăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de hotă
rîrea noastră solemnă de a întîmpina 
Conferința Națională a partidului cu 
rezultate superioare în toate sectoa
rele de activitate.

însuflețiți de cele mal alese sen
timente de fierbinte dragoste șl înal
tă stimă, cu Inimile încărcate de 
nețărmurită recunoștință. Intr-o vi
brantă unitate de cuget și simțire cu 
întreaga noastră națiune, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Călărași au urmărit cu deosebit in
teres, cu cea mai vie satisfacție noua 
și strălucita solie de pace, prietenie 
și colaborare pe care ați întreprins-o, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în țări din Africa 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN CALARAȘI AL 
P.C.R. Prin rezultatele sale deo
sebit de rodnice, noua și strălucita 
solie de pace a României socialiste 
constituie o contribuție de însemnă
tate majoră la extinderea și aprofun
darea conlucrării prietenești, pe mul
tiple planuri, între țările și popoarele 
noastre, la accelerarea progresului 
lor material și spiritual. Adresin- 
du-vă un fierbinte bun venit, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Călărași vă încredințează, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, în strînsă uni
tate cu întreaga noastră națiune, vor 
munci cu înalt spirit comunist pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor pe acest an și pe întregul 
cincinal.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se 
spune : Urmărind cu legitimă și 
aleasă mîndrie patriotică desfășu
rarea vizitelor oficiale întreprinse în 
țări din Africa, toți oamenii muncii 
din județul Cluj își exprimă într-un 
glas cu întregul nostru popor deplina 
satisfacție și aprobarea unanimă 
față de rezultatele fructuoase ale 
acestor vizite. Primirea cu cele mai 
înalte onoruri care v-a fost făcută 
în acesta țări, manifestările de 
profundă stimă, considerație șl 
prețuire, căldura șl ambianța sărbă
torească în care s-au desfășurat vi
zitele, aprecierile la adresa politicii 
externe a României slnt o confir
mare elocventă a realismului și jus
teței principiilor fundamentale pro
movate cu consecvență de țara noas
tră in relațiile internaționale, a 
recunoașterii și prețuirii laborioasei 
dumneavoastră activități pa arena 
mondială.

Comuniștii, toți locuitorii acestor 
străvechi meleaguri românești ale 
Clujului, vă încredințează, iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărîrea lor de a vă urma 
neabătut în tot ceea ce glndiți șl în
treprindeți, de a munci cu pasiune 
și răspundere comunistă pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ca 
le revin.

întregul tineret al patriei a urmă
rit cu viu interes șl profundă apro
bare noile dialoguri la cel mai înalt 
nivel, momentele pline de semnifi
cații ale vizitelor caracterizate pretu
tindeni printr-o atmosferă sărbăto
rească și o primire deosebit de căldu
roasă și entuziastă, expresie a senti
mentelor de aleasă stimă și prețuire 
de care vă bucurați pe toate meri
dianele planetei — se spune în tele
grama COMITETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST. Noua solie de pace șl prie
tenie pe pămîntul Africii se consti
tuie pentru tînăra generație a țării 
într-un minimat prilej de a reafirma 
adeziunea deplină la politica internă 
și externă promovată de partidul și 
statul nostru, al cărei genial ctitor și 
strălucit promotor sînteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, exprimînd 
înalta admirație și profunda recu
noștință pentru contribuția remarca
bilă pe care o aduceți, în consens cu 
Idealurile cele mai scumpe ale tutu
ror popoarelor lumii, ale tinerilor de 
pretutindeni, la soluționarea justă și 
durabilă a marilor și complexelor 
probleme ale contemporaneității. 
Aducem, de asemenea, un respectuos 
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. 
militant de seamă al partidului și 
statului nostru, om politic și savant 
de largă recunoaștere internațională, 
pentru strălucita contribuție adusă la 
promovarea principiilor politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
pentru grija cu care veghează la edu
carea și formarea comunistă a gene
rațiilor tinere. Tineretul României 
socialiste se angajează solemn să 
slujească cu Întreaga sa energie $1 
capacitate de muncă poporul și parti
dul, cauza socialismului șl comunis
mului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Constanta au urmărit cu 
cel mai viu interes, profund respect 
si alese sentimente de mîndrie pa
triotică noua solie de pace, priete
nie si colaborare șl dau o Înaltă a- 
preciere remarcabilelor rezultate cu 
care s-au Încheiat vizitele oficiale în 
aceste state din Africa — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANTA AL P.C.R. șl a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Mîndrî de a trăi în această epo
că cu cele mal profunde transfor
mări și impresionante împliniri din 
multimilenara istorie a patriei, epo
ca ce vă poartă cu deplin si Îndrep
tățit temei numele, vă asigurăm Încă 
o dată, mult iubite șl stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, În
drumați de minunatul dumneavoas
tră exemplu de devotament patriotic 
Si revoluționar, nu vom precupeți 
nici un efort si ne vom pune toa
te energiile șl forțele creatoare in 
slujba înfăptuirii exemplare a sar
cinilor de mare răspundere ce ne 
revin.

însuflețiți de sentimentele cele 
mai alese de dragoste șl admirație 
pe care vi Ie poartă, comuniștii, oa
menii muncii din județul Galați, 
asemenea întregului popor român, 
dind o Înaltă apreciere bilanțului 

bogat al noului Itinerar de pace, 
prietenie și cooperare pe care l-ați 
întreprins, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, iși exprimă 
profunda mîndrie patriotică și recu
noștința fierbinte pentru contribuția 
dumneavoastră inestimabilă adusă la 
creșterea prestigiului și rolului 
României socialiste pe arena. mon
dială, pentru activitatea neobosită 
consacrată cauzei păcii și dezarmă
rii — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI 
AL P.C.R. Exprimîndu-ne adeziunea 
deplină la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, în 
numele siderurgiștilor, constructori
lor de nave, al tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru, ne anga
jăm să acționăm mereu mai bine, 
mai organizat, în spirit revoluționar, 
cu răspundere comunistă pentru a 
ne îndeplini sarcinile importante 
care ne revin din hotărîrile Con
gresului al XlII-lea al partidului.

împreună cu întregul nostru popor, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, am urmărit cu 
îndreptățită mîndrie patriotică, cu 
deosebită admirație vasta activitate 
desfășurată de dumneavoastră pe 
parcursul acestui nou itinerar, cor
dialitatea Întâlnirilor și dialogurilor 
la nivel înalt, de pace, prietenie și 
colaborare pe continentul african — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. 
șl a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Exprimîndu-ne deplina aprobare 
față de documentele semnate și în

• O nouă și elocventă expresie a politicii de pace, 
prietenie și cooperare, consecvent promovată de România 
socialistă, de președintele ei, în consens cu interesele 
fundamentale ale poporului român, ale întregii umanități

• Documentele semnat^ înțelegerile și acordurile 
încheiate marchează contribui de cea mai mare însemnă
tate la dezvoltarea conlucrării multilaterale prietenești cu 
țările vizitate, la cauza generală a independenței și 
progresului in lume

• Angajamente însuflețite ale oamenilor muncii de a 
acționa cu hotărîre pentru traducerea în viață a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului

țelegerile oonvenite, cu prilejul aces
tor vizite, ne afirmăm convinge
rea că ele vor contribui la întărirea 
pe mai departe a prieteniei șl cola
borării României cu statele și po
poarele acestor țări, constituind, în 
aoelași timp, o contribuție majoră la 
promovarea cauzei înțelegerii și co
laborării internaționale, a destinderii 
și păcii în întreaga lume.

Vă încredințăm că oamenii muncii 
din Gorj, în frunte cu comuniștii, 
vor face totul pentru realizarea ma
rilor obiective ce le revin în acest 
an, în întregul cincinal.

Vizitele recent încheiate constituie 
un nou și remarcabil moment în dez
voltarea rodnicei colaborări multila
terale, o contribuție la adîncirea 
prieteniei și solidarității României 
cu toate popoarele lumii, la cauza 
generală a păcii șl înțelegerii in
ternaționale — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN HU
NEDOARA AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Convorbirile avute, înțelegerile pri
vind intensificarea colaborării econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
dintre România și țările vizitate sînt 
o mărturie elocventă a voinței 
unanime a popoarelor noastre de a 
ridica pe o nouă treaptă relațiile 
existente, de a spori prietenia cu 
toate națiunile, de a contribui mai 
Intens la soluționarea problemelor 
complexe ale vieții internaționale, la 
salvgardarea păcii și asigurarea unei 
existențe demne, libere și indepen
dente a fiecărui popor.

Vă încredințăm și cu această 
ocazie că, urmînd minunatul dum
neavoastră exemplu de slujire devo
tată a patriei, a cauzei socialismu
lui și comunismului, vom acționa cu 
întreaga noastră capacitate și forță 
creatoare, cu Înaltă dăruire șl res
ponsabilitate revoluționară pentru 
sporirea producției de cărbune, oțel, 
energie electrică, a producției agri
cole, contribuind la transpunerea 
neabătută în viață a Programului 
stabilit de Congresul al XlII-lea al 
partidului.

In telegrama MINISTERULUI 
APARARII NAȚIONALE se spune : 
Primirile impresionante, manifestări
le de nemărginit respect și adîncă 
prețuire cu care ați fost înconjurați 
pe întregul parcurs al vizitelor, lar
gul ecou internațional al acestui eve
niment constituie o nouă și elocven
tă mărturie a imensului prestigiu de 
care dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
Iubit fiu al poporului român, patriot 
înflăcărat, neobosit luptător pentru 
pace, colaborare și înțelegere Intre 
popoare, proeminentă personalitate a 
lumii contemporane, vă bucurați pe 
toate meridianele globului, a înaltei 
considerații și recunoașteri a multi
lateralei și rodnicei activități desfă
șurate de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu — emi
nent om politic și de stat, ilustru sa
vant de renume mondial. Manifestîn- 
du-ne, și cu acest prilej, deplina ade
ziune Ia întreaga, politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, vă încredințăm, mult stimate to

varășe secretar general, că. In întîm- 
pinarea Conferinței Naționale a 
partidului, întregul personal al ar
matei va munci cu dăruire, respon
sabilitate, abnegație și spirit revolu
ționar pentru a-și spori contribuția 
la înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XlII-lea al 
partidului, pentru îndeplinirea Direc
tivei privind pregătirea militară și 
politică în perioada 1986—1990, a im
portantelor sarcini încredințate în 
dezvoltarea economico-socială a țării.

împreună cu toți fiii țării, comu
niștii, toți cei ce trăim și muncim în 
județul Ialomița am urmărit cu le
gitimă mîndrie patriotică și profun
dă satisfacție noua solie românească 
de paoe, condusă cu strălucire de 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Angola, Republica Zair și Repu
blica Populară Congo — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. Emo
ționantele manifestări de înaltă sim
patie și admirație, atmosfera entu
ziastă cu care ați fost înconjurat pe 
tot parcursul vizitelor efectuate, lar
gul lor ecou internațional sînt In
contestabile mărturii ale înaltei con
siderații și prețuiri de care Româ
nia socialistă, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă bucurați pe 
toate meridianele globului ca ilustru 
conducător de partid și de țară, per
sonalitate de excepție a lumii con
temporane, militant inegalabil pen

tru făurirea unei lumi mal bune și 
mai drepte. Urmînd neabătut minu
natul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, vă asigurăm că vom 
acționa cu răspundere comunistă 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor ce ne revin în acest ah și pe 
întregul cincinal, fiind hotărî ți să 
întîmpinăm Conferința Națională a 
partidului cu noi și însemnate 
succese.

Luînd cunoștință cu nemărginită 
bucurie de manifestările sărbăto
rești, de Înalta stimă și prețuire cu 
care ați fost întîmpinați pe pămîntul 
african. în Angola, Zair și Congo, de 
rezultatele rodnice ale vizitei, toți lo
cuitorii acestor străvechi meleaguri 
românești dau glas, sub imboldul 
celor mai Înălțătoare sentimente pa
triotice, recunoștinței fierbinți pen
tru neobosita activitate desfășu
rată în slujba celor mai nobile idea
luri ale poporului român, pentru con
tribuția strălucită ce o aduceți la 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, la triumful cauzei păcii și 
socialismului pe planeta noastră — 
se menționează în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN IAȘI AL 
P.C.R.

Exprimîndu-ne șl- cu acest prilej 
hotărîrea de a acționa cu toată ener
gia și capacitatea creatoare. îm
preună cu întregul popor, pentru în
făptuirea neabătută, exemplară a is
toricelor hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea al partidului, ne angajăm 
solemn să valorificăm la maximum 
întregul potențial material și uman 
de care dispunem pentru transpu
nerea în viață a politicii Interne și 
internaționale a partidului si statului, 
consacrată binelui și fericirii țării, 
triumfului cauzei colaborării, secu
rității și păcii In lume.

Dialogul la nivel înalt, acordurile 
și înțelegerile realizate marchează un 
moment politic de referință in dez
voltarea și aprofundarea relațiilor 
dintre România și țările vizitate — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. întreaga desfășurare a vizi
telor a reliefat înalta și aleasa pre
țuire de care se bucură inițiativele și 
acțiunile dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. care 
sînteți cunoscut și apreciat pe toate 
meridianele globului ca un patriot 
Înflăcărat, neobosit luptător pentru 
pace, colaborare și înțelegere între 
popoare, ca un inițiator și participant 
activ la solutionarea marilor proble
me ale contemporaneității, ale între
gii umanități, pentru o lume mai 
dreaptă si mai bună.

Urmînd însufletitorul dumneavoas
tră exemplu de slujire devotată a po
porului român. Comitetul județean 
de partid Mures va mobiliza toate 
organele șl organizațiile de partid, 
colectivele de oameni ai muncii in 
slujba înfăptuirii exemplare a sarci
nilor ce ne revin in acest an și in 
actualul cincinal din istoricele hotă
rîri ale Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Milioanele de femei de la orașe sl 
sate, însuflețite de sentimente de 
cea mai înaltă prețuire și profund 

respect ce vi le poartă dumneavoas
tră, cel mai iubit și stimat fiu al po
porului român, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, luptă
tor neobosit pentru îndeplinirea ce
lor mai nobile idealuri ale umani
tății, marele Erou al păcii, Iși ex
primă deplina satisfacție pentru re
zultatele rodnice ale vizitelor oficia
le de prietenie pe care le-ați între
prins. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Angola, Zair și Congo 
— se arată în telegrama adresată de 
CONSILIUL NAȚIONAL AL FE
MEILOR DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA. Cu deosebită pu
tere s-a făcut auzit în aceste zile 
glasul României, prin cel mai stră
lucit reprezentant al său, în favoarea 
unor acțiuni hotărîte de dezarmare, 
In primul rind de dezarmare nu
cleară, pentru soluționarea marilor 
probleme cu care este confruntată 
omenirea.

împreună cu întregul popor, femei
le de la orașe și sate au urmărit cu 
profundă satisfacție și deosebită ad
mirație contribuția adusă în timpul 
noii solii de pace și prietenie, alături 
de dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
către tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței și Invățămîntului, om de știință 
de largă recunoaștere mondială, pre
țuirea de care se bucură în țările vi
zitate strălucita sa activitate. Vă în
credințăm că, împreună cu întregul 
popor, femeile României socialiste.

Țiră deosebire de naționalitate, vor 
acționa cu întreaga lor capacitate 
pentru a întîmpina Conferința Națio
nală a partidului cu fapte exemplare 
de muncă.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se 
arată : Această nouă acțiune de po
litică externă românească, desfășu
rată sub semnul bunelor și tradițio
nalelor relații pe care România le 
întreține cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, pri
mirile deosebit de călduroase ce v-au 
fost rezervate au pus în evidență 
cu toată puterea înalta prețuire, sti
ma și considerația de care vă bucu
rați pretutindeni, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, Erou al pă
cii, neobosit luptător pentru soluțio
narea, în interesul popoarelor, a 
marilor probleme ale contemporanei
tății, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră. Manifestindu-ne profunda 
satisfacție față de înțelegerile con
venite și documentele încheiate, care 
deschid largi perspective pentru am
plificarea conlucrării dintre România 
și aceste țări pe toate planurile, spre 
binele și în folosul reciproc, al cau
zei păcii în întreaga lume, ne re
afirmăm adeziunea deplină la în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului, împreună cu 
angajamentul ferm că vom acționa 
cu toată hotărîrea pentru traducerea 
în viață a istoricelor obiective sta
bilite de Congresul al XlII-lea al 
partidului.

Este pentru noi un motiv de 
nețărmurită mîndrie patriotică să ne 
exprimăm totala aprobare față de 
bilanțul rodnic cu care s-au încheiat 
vizitele în Republica Populară An
gola, Republica Zair și Republica 
Populară Congo, apreciind impor
tanta convorbirilor purtate cu con
ducătorii țărilor vizitate, a docu
mentelor semnate, care deschid noi 
perspective dezvoltării legăturilor pe 
multiple planuri dintre țările și po
poarele noastre — se subliniază în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
OLT AL P.C.R. Opera deosebit de 
vastă, dedicată propășirii României, 
afirmării ei demne, suverane, libere 
și independente, numeroasele dum
neavoastră acțiuni și inițiative de 
pace, înțelegere și colaborare au fost 
admirate și elogiate cu respect pe 
tot parcursul acestui itinerar. Ace
leași înalte aprecieri le-a întrunit 
activitatea politică și științifică a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de largă re
cunoaștere internațională, militant 
de frunte al vieții științifice și po
litice mondiale. Dîrid o înaltă apre
ciere rezultatelor vizitelor In aceste 
state ale Africii, vă asigurăm că oa
menii muncii din județul Olt, In 
frunte cu comuniștii, alături de în
tregul popor, vor acționa cu hotări- 
re pentru înfăptuirea exemplară a 
hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
al partidului, a obiectivelor și direc
țiilor noii revoluții agrare, dind ast
fel expresie, prin faptele noastre de 
muncă, stimei și recunoștinței pe 
care vi le purtăm.

Comuniștii, colectivul de oameni 
ai muncii din MINISTERUL AFA
CERILOR EXTERNE, împreună cu 
întregul nostru popor, au urmărit cu 
deosebit interes și cu justificată 
mîndrie patriotică activitatea rodni
că, prodigioasă pe care ați desfășu
rat-o în cadrul vizitelor oficiale de 
prietenie efectuate, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în Angola, Zair și 
Congo, Exprimîndu-ne încă o dată 
înalta prețuire pentru rezultatele a- 
cestei noi și remarcabile solii de 
pace, prietenie și colaborare, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că toți co
muniștii din Ministerul Afacerilor 
Externe, întregul colectiv de oameni 
ai muncii din minister și de la mi
siunile diplomatice ale Republicii 
Socialiste România vor acționa cu 
întreaga energie, pricepere și perse
verență pentru traducerea in viață 
a hotărîrilor și înțelegerilor conve
nite privind adîncirea și intensifica
rea relațiilor țării noastre cu țările 
vizitate, pentru promovarea intere
selor României și creșterea presti
giului ei în rîndul națiunilor lumii.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Primirea căldu
roasă de care v-ați bucurat, înalta 
stimă de care ați fost înconjurați și 
de-a lungul recentului itinerar al 
păcii și prieteniei confirmă încă o 
dată aprecierea unanimă la adresa 
politicii externe românești, înaltul 
prestigiu pe care l-ați cucerit pe toa
te meridianele globului pentru neo
bosita activitate desfășurată în 
slujba păcii, dezarmării, colaborării 
și înțelegerii în lume. Dăm o înaltă 
apreciere rezultatelor deosebit de 
rodnice ale convorbirilor oficiale, 
care vor contribui pe mai departe la 
intensificarea și dezvoltarea rapor
turilor de cooperare pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral dintre România și țările vizitate. 
Reafirmindu-ne adeziunea deplină 
la întreaga politică internă și exter
nă a partidului și statului nostru, 
sîntem .ferm hotăriți să acționăm 
neabătut în scopul realizării cu suc
ces a sarcinilor ecorfomico-sociale ce 
ne revin în acest an și pe întregul 
cincinal.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se 
spune : Noua solie de pace si priete
nie pe care, ca In atîtea alte vizite 
peste hotare, ați purtat-o cu aceeași 
inegalabilă strălucire, se înscrie ca 
un eveniment remarcabil al vieții 
Internaționale, exprimînd elocvent 
politica de largă deschidere spre 
cooperare si înțelegere cu toate sta
tele lumii promovată de România so
cialistă. în numele celor mal nobile 
aspirații ale omenirii. Primirea căl
duroasă și ospitalieră care v-a fost 
rezervată reprezintă o expresie 
grăitoare a stimei șl prețuirii 
unanime de care se bucură în lu
mea contemporană politica internă și 
externă a României, inițiativele dum
neavoastră pe arena mondială, în
dreptate spre consolidarea păcii, 
prieteniei și colaborării. Exprimînd 
sentimentele noastre de nețărmurită 
dragoste și aleasă recunoștință pen
tru eforturile pe care le consacrat! 
neobosit dezvoltării continue a 
României socialiste, oamenii muncii 
din județul Satu Mare vă asigură și 
de această dată că vor acționa cu 
toată energia pentru continua înflo
rire și prosperitate a scumpei noas
tre patrii, pentru afirmarea ei 
demnă, liberă și suverană în lumea 
contemporană.

Eveniment cu profunde rezonanțe 
pe multiple planuri, act politic de o 
deosebită însemnătate pentru dez
voltarea pe mai departe a conlucră
rii internaționale multilaterale a 
României, noul Itinerar al păcii, 
prieteniei șl colaborării recent în
cheiat, ansamblul rezultatelor la care 
s-a ajuns se constituie în momente 
de referință, de natură să contribuie 
la amplificarea, diversificarea și ex
tinderea legăturilor țării noastre cu 
statele vizitate — se spune în telegra
ma DEPARTAMENTULUI SECU
RITĂȚII STATULUI. Memorabila 
solie de pace și trainică colaborarș 
purtată cu neasemuită strălucire, în 
numele întregii națiuni române, de 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe Comandant Suprem, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, cei mai prestigioși 
fii al poporului nostru, bilanțul ex
trem de rodnic al acesteia consti
tuie pentru noi un nou prilej de a 
ne exprima sentimentele de profun
dă stimă și adîncă prețuire față de 
exemplara dumneavoastră activitate, 
dedicata din fragedă tinerețe slujirii 
celor mai nobile idealuri de libertate, 
dreptate, independență și pace, de 
a ne reafirma totala și deplina ade
ziune la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, care 
corespunde în cel mai înalt grad in
tereselor fundamentale ale poporului 
român.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile sibiene au urmărit cu 
viu interes vizita pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în unele țări de pe conti
nentul african, fiind mereu alături 
de dumneavoastră, cu gîndul și cu 
inima. înalta considerație și căldură 
cu care ați fost întîmpinat pretutin
deni au constituit o elocventă expre
sie a. recunoașterii excepționalelor 
dumneavoastră calități și, în același 
timp, o sinceră și înaltă apreciere a 
marilor realizări obținute de poporul 
român în cea mai înfloritoare pe
rioadă din Istoria sa, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SIBIU AL P.C.R. Exprimîndu-ne 
deplina satisfacție pentru bilanțțil 
deosebit de fructuos al acestei noi 
vizite pe continentul african, vă asi
gurăm, mult iubite șl stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că toți oa
menii muncii din județul Sibiu, în 
frunte cu comuniștii, lși vor inten
sifica eforturile pentru a înfăptui în 

mod exemplar politica Internă șl ex
ternă promovată de partidul și sta
tul nostru, acțiomnd cu abnegație 
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale celui de-al XlII-lea Congres.

Colectivul de oameni a! muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 
GRELE — BUCUREȘTI, alături de 
întregul nostru popor, își exprimă 
deplina satisfacție pentru strălucitele 
rezultate ale vizitelor de prietenie pe 
care le-ați efectuat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pe pămîn
tul Africii — se spune într-o altă 
telegramă. Am trăit sentimente de 
nemărginită mîndrie urmărind pri
mirile călduroase de care v-ați bucu
rat, înaltul respect cu care ați fost în
conjurat, aprecierile deosebite formu
late de conducătorii statelor vizitate 
la adresa politicii interne și externe 
românești. Vă încredințăm, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa cu întreaga 
energie pentru a întîmpina Conferin
ța Națională cu noi și însemnate rea
lizări în toate domeniile de activitate.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Timiș, animați de cele 
mai alese sentimente de înaltă sti
mă și dragoste pe care vi le purtăm, 
vă exprimăm din toată inima de
plina satisfacție șl mîndrie patrio
tică față de rezultatele rodnice ale 
noii solii de pace, prietenie și cola
borare pe care, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați pur
tat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe continentul african — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

Constituind un eveniment de re
marcabilă însemnătate pe calea în
tăririi continue a conlucrării Româ
niei cu țările de pe continentul afri
can, vizitele pe care le-ați efectuat 
reprezintă o elocventă expresie a 
consecvenței politicii externe româ
nești, al cărei strălucit arhitect și 
neobosit promotor sînteți, a luptei 
nobile pentru statornicirea pe pla
neta noastră a unui climat de pace și 
înțelegere, In care popoarele să-și 
poată făuri un viitor luminos și 
prosper.

Pătrunși de «dlncă recunoștință 
pentru tot Ceea ce faceți spre binele 
și fericirea poporului român, vă asi
gurăm încă o dată de voința noastră 
fermă de a urma înaltul exemplu de 
muncă, abnegație și dăruire revolu
ționară pe care ni-1 oferiți, acțio- 
nînd cu întreaga noastră energie și 
forță creatoare pentru înfăptuirea is
toricelor hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea.

Comuniștii, toți oei ce trăiesc șl 
muncesc In județul Vîlcea ne expri
măm. asemenea întregii națiuni, cea 
mai deplină satisfacție pentru rezul
tatele rodnioe ale noii solii de paoe, 
prietenie și colaborare, pe care ați 
purtat-o pe meleagurile africane — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. 
Vizitele oficiale de prietenie pe care 
le-ați efectuat, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, reprezintă o recon
firmare deplină a justeței politicii 
noastre de conlucrare cu toate po
poarele lumii, cu toate forțele pro
gresiste, în folosul păcii și securității 
pe planeta noastră. Mulțumlndu-vâ 
încă o dată din adîncul inimii pen
tru tot oe ați făcut și faceți spre 
binele și fericirea poporului român, 
pentru împlinirea visului nostru de 
aur — înfăptuirea societății comu
niste — vă încredințăm, mult stimate > 
tovarășe secretar general, că oa
menii muncii de pe meleagurile vîl- 
oene, asemenea Întregii națiuni, ac
ționează și vor acționa cu hotărîre șl 
abnegație pentru realizarea exem
plară a prevederilor de plan pe aoest 
an și pe întregul cincinal, pentru a 
transpune neabătut în viață istori
cele hotărîri ale celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului, pentru înflo
rirea multilaterală a scumpei noastre 
patrii.

Cu cele mai alese sentimente de 
înaltă stimă șl prețuire, de dragoste 
și recunoștință, vă rugăm să per
miteți CONSILIULUI UNIUNII NA
ȚIONALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE — se 
spune In telegrama adresată — ca, în 
numele milioanelor de țărani coope
ratori, al tuturor lucrătorilor din 
agricultura cooperatistă, să vă adre
săm din adîncul inimilor un călduros 
„Bine ați venit pe pămîntul scump 
al patriei" după vizitele oficiale de 
prietenie, întreprinse în Angola, Zair 
și Congo, și să exprimăm și de a- 
ceastă dată deplina satisfacție pentru 
rezultatele deosebit de fructuoase ale 
lntîlnirilor și convorbirilor pe care 
le-ați avut cu conducătorii țărilor a- 
fricane vizitate, pentru documentele 
semnate care întrunesc unanima a- 
probare a Întregului nostru popor. 
Exprimînd și cu acest prilej adeziu
nea deplină la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
țărănimea este ferm hotărîtă să în
făptuiască neabătut sarcinile ce-i re
vin din Programul partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE 
MATERIAL RULANT „GRIVIȚA 
ROȘIE", București, au urmărit cu cele 
mai sincere sentimente de dragoste, 
prețuire și interes desfășurarea vizi
telor oficiale de priețenie pe care 
le-ați Întreprins, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Angola, 
Zair și Congo — se spune într-o altă 
telegramă. Sîntem convinși că rezul
tatele înregistrate vor deschide o 
nouă etapă în dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor României cu 
țările vizitate. Ne exprimăm hotări- 
rea fermă de a ne aduce întreaga 
noastră contribuție La materializarea 
în practică a rezultatelor acestui iti
nerar, prin intensificarea eforturilor 
noastre în realizarea sarcinilor eco
nomice pe anul 1987 și pe întregul 
cincinal, pentru aducerea la îndepli
nire a obiectivelor ce ne revin din 
documentele celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului.
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Urbanismul modern care a creat orașelor 
noastre artere largi și edificii importante, care 
a dus la realizarea, azi, pe cuprinsul întregii 
țări, a unor ansambluri arhitectonice armonioa
se, la proiectarea unor construcții îndrăznețe 
impune cu tot mai multă necesitate prezența 
artei in spațiul social. In consens cu acest 
complex program arhitectonic, artei decorative 
îi revin sarcini sporite legate atît de crearea 
unor spații armonioase, de remodelarea esteti
că a ambianței cotidiene, cît și de educația 
artistică a unor largi mase de oameni. O 
semnificativă manifestare de artă - Trie
nala artelor decorative, prezentată paralel 
cu o manifestare mai restrînsă, dar similară ca 
profil - sectorul artelor decorative și industriale 
din cadrul Salonului municipal (Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) - a oferit, din 
punctul de vedere al eficienței sociale a acestui

important domeniu artistic, cîteva interesan
te propuneri care, chiar prezentate ca 
unicat, pot oferi soluții de îmbunătățire 
a producției curente. Cu gust și ingenio
zitate au fost prezentate, așadar, variate obiec
te ale artelor decorative (tapiserie, ceramică, 
sticlărie, variate panouri decorative, sculptură 
mică, propuneri de design) care subliniază tan
gențe firești și necesare ale artelor decorative 
cu alte ramuri ale artei, interesantă fiind aici 
nu atît delimitarea, cît colaborarea lor, concor
danța lor cu cadrul vieții Cotidiene. întreaga 
gamă de preocupări, de la remodelarea este
tică a ambianței și reproiectarea in spiritul unei 
maxime eficiente a uneltelor și aparaturilor 
celor mai diferite pină la obiecte destinate de
corației interioarelor, constituie o elocventă ilus
trare a dublei funcții, utilitare și estetice, pe 
care artele decorative trebuie să o aibă. In

acest sens, institutele de arte plastice din Bucu
rești și C|uj-Napoca au pregătit, în spiritul unei 
înalte exigențe, un considerabil număr de crea
tori care și-au aflat locul în cele mai variate 
ramuri ale industriei .noastre ușoare, contribuind 
prin soluții ingenioase, economice la rezolvarea 
a numeroase probleme de ordin estetic și teh
nic. Sînt tot atitea demonstrații ale faptului că 
utilul se poate realiza în strînsă legătură cu 
frumosul, cu noile posibilități de realizare in
dustrială. Redactorul nostru, Marina Preutu, 
s-a adresat participanților la dezbaterea 
noastră de astăzi : artista decoratoare 
Ileana Balotă, criticul de artă Virgil Mocanu și 
ceramistul Costel Badea, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, în dorința de a des
cifra (o dată cu aspectele concrete propuse de 
Trienală) preocupări legate de integrarea cît 
mai larg socială a artelor decorative.

ARTA CONTEMPORANĂ 
ÎN SPAȚIUL SOCIAL

„Este evident că trecerea la o calitate superioară în dezvoltarea 
întregii vieți economico-sociale presupune, în același timp, un progres 
rapid în activitatea de cercetare? în învățămînt, în formarea cadrelor 
pentru toate domeniile societății, intensificarea activității cultural-educa
tive de formare a omului nou, constructor al socialismului, afirmarea 
cu putere a principiilor umanismului revoluționar, care pune pe prim 
plan omul, manifestarea plenară a capacităților sale creatoare, a per
sonalității sale",

NICOLAE CEAUȘESCU

Aspect de Ia Liceul de matematică-fizică nr. 2 din Cluj-Napoca Foto : S. Cristian

Omul nou, omul convingerilor 
materialist-știinfifice

Frumosul util-un factor 
formativ, modelator

Ca totdeauna în cazul manifestă
rilor artistice colective de am
ploare, loc al lntîlnirii creatorilor 
dintr-un anumit domeniu, Triena
la artelor decorative a propus 
multiple unghiuri de aborda
re, fiecare incitant si semnifica
tiv, fiecare aducind în discuție o 
anumită dimensiune specifică șl 
necesară întregului. Suma perspec
tivelor proiectate asupra manifes
tării in totalitatea ei ne furnizea
ză imaginea reală, vie și relevantă, 
din care se pot extrage concluzii 
valabile nu doar pentru acest teri
toriu, cu specificități detectabile, 
ci pentru sensul și condiția artei 
noastre contemporane.

De aceea, pentru o analiză nuan
țată, cu șansa relevării calităților 
recentei Trienale, larga incidență 
socială a domeniului, implicarea 
nemijlocită, formativă și educati
vă, în contextul existenței cotidie
ne se dovedesc elemente funda
mentale, în afara cărora discuția 
riscă să rămînă la suprafața fe
nomenului. Și aceasta pentru că, 
acționind pe un plan în care con
tactul cu publicul cel mai larg 
constituie o normă firească și o 
condiție indispensabilă, artiștii se 
implică Intr-un proces a cărui di
namică operează în dublu sens. 
Creatorul este cel ce recepțio
nează nevoia de frumos funcțio
nal, cu finalitate, din partea unei 
societăți evoluate, ajunsă la un 
punct înalt al criteriilor de frumos 
util și deci și ai pretențiilor. Dar, 
simultan, el trebuie să opereze ca 
factor formativ, modelator, prin 
ceea ce propune fiecăruia din noi, 
societății în ansamblu. De aici și 
caracterul particular — al domeniu
lui artelor decorative — preferin- 
du-se termenul de arte ambienta
le, pentru că el acoperă mai exact 
aria actuală a speciilor, cu nume
roase soluții interdisciplinare ce 
vizează ameliorarea spațiului coti
dian — dar și incontestabila sa ac
cesibilitate, confirmată de numă
rul vizitatorilor. Trienala de arte 
decorative devine în acest fel nu 
numai spațiul etalării și al con
fruntării profesionale după cri
terii valorice reclamate de stadiul 
actual al civilizației, ci și locul in- 
tilnirii virtuale dintre artist și pu
blic, deci locul testării și validă
rii efortului de creație cu finali
tate. Este ceea ce a demonstrat șl 
ediția din acest an, reflex al pre
ocupărilor de atelier, dar și al unul 
consens general, de climat artistic 
și cultural, la care contribuie — 
factor esențial, pentru că sub
liniază sensul noțiunii de ambient 
— compunerea bine gîndită de la 
Sala „Dalles".

Dialogul se poartă, cu vizibilă 
pondere expresivă, intre ceramică 
și tapiserie, prezența lucrărilor din 
sticlă fiind relevabilă prin calita
tea intrinsecă a cîtorva nume, dar 
handicapul cantității, care trebuia 
să fi operat și în faza selecției, 
eclipsează un domeniu cu reale 
succese, cu adevărat solicitat de 
public. Fenomen detectabil și in 
alte specii ale decorativului, sau 
ambientului, de la sculptura mică,

Mesajul, specificitatea, 
destinația - permanent 
în atenția creatorului

Trăim o epocă in care sentimen
tul estetic devine un imperativ, o 
dorință permanentă de a realiza 
frumosul în toate împrejurările. E- 
fervescența creatoare care se mani
festă pe toate tărimurile culturii 
noastre este vădită și in planul ar
telor decorative. Continua dorință 
de Înfrumusețare a tot ceea ce ne 
înconjoară a impus artelor decora
tive să se afirme în toată plenitu
dinea. Dintre acestea, poate cea 
mai complexă, cea care presupune 
o mai deplină aplicare a tuturor 
aptitudinilor, este arta tapiseriei. 

de interior — care nu trebuie con
fundată cu obiectul ceramic — pină 
la jucării sau design de mobi
lier. Printr-un consens ce trebuie 
salutat și sprijinit, creația vesti
mentară a fost prezentă prin cîteva 
piese de un ton deosebit, „deco
rative" cu adevărat, in afara fi
nalității lor pragmatice, în inten
ția sublinierii ideii că acest ca
pitol, echivalind cu solicitările 
modei și în continuă deplasare, 
necesită în acest moment o mani
festare aparte, doar a sa. Pentru 
a veni în întimpinarea gustului 
public, dar și pentru că numărul 
creatorilor s-a mărit (profesionali
zarea prin institutul de specialita
te deplasind noțiunea către spațiu] 
studiului complex, de tipul design) 
nu se mai poate rămîne la con
ceptul de „modă" ca derivație a 
decorativului, ca o simplă chestiu
ne de „gust" și indemînare arti
zanală.

Dincolo de constatările cu ton 
general, utile pentru ansamblul și 
perspectivele domeniului, remarcăm 
prezența unor creatori consacrați, 
repere valorice ferme, dar și a ti
nerilor preocupați de a găsi forme 
noi de expresie, pornind de la da
tele esențiale și recurgînd la o tra
diție eu adevărat fertilă. Ileana 
Balotă, Cella Neamțu, Elena Ma
rinescu Haschke, Daniela Grușev- 
schi, Șerbana Drăgoiescu, Filaret 
Oloier, Zoe Porumb Vida, Berta 
Mrazeck Benko, Ivona Fulicea, în 
domeniul tapiseriei, Ioana Șetran, 
Rodica Mazilescu, Costel Badea, 
Ștefan Egei, loan Sumedrea, Gher
ghina Dumitrache, Monica Toch, 
Gh. Rizoiu, Erdely Gy Zoltan, Cor
nelia Moldoveanu, Const. Cantea, 
Ilie Rusu, în cel al ceramicii cu 
valoare expresivă, Dan Băncilă, 
Dionisie Popa, Ion Tămâian, Radu 
Popovici, Laurențiu Anghelache, 
reprezentind breasla sticlarilor, 
Rolando Negoiță, cu o inspirată 
piesă ambientală, Nicolae Dancu, 
Marin Minea State, Marian Nacu, 
Ioan Marinescu, propunînd biju
terii atractive, Ileana Timotin, Vla
dimir Hagiu, Elena și loan Lupu, 
Mireille Sâmboteanu, cu prea pu
ține propuneri de păpuși, și Mar
ghiolita Constantinescu, autoarea 
unor legături din piele interesan
te, ar forma eșalonul care conferă 
un cert relief expoziției, altfel 
echilibrată și foarte atractivă.

Dar dincolo de aceste nume, de
sigur datorită lor și celorlalți parti
cipant, ni se pare semnificativ 
modul tn care domeniul artelor 
ambientale reflectă mutații de 
esență în înțelegerea și propune
rea unui dialog permanent, fertil 
șl cu efecte formative la nivelul 
societății contemporane, ca un re-' 
flex firesc al climatului cultural 
general din tara noastră. Pentru 
că valoarea și rezultatele impactu
lui dintre frumosul cotidian, cu 
finalitate, șl societate reprezintă 
nu doar un act de civilizație, ci 
șl unul de cultură, ca un etalon 
elocvent.

Virqll MOCANU

Milenară și, In același timp, atît 
de modernă ea unește tn zilele 
noastre prestigiul unei arte arhaice 
cu rafinamentul estetic' al structu
rilor născute din revoluțiile artis
tice ale veacului. Nu afirm aceas
ta doar pentru că eu însămi lucrez 
in acest domeniu, dar, după cum 
vedem, civilizația modernă, avîntul 
reinnoitor al construcțiilor, modifi
carea gustului, a formelor, a teh
nicilor au găsit în arta tapiseriei 
un mijloc de exprimare, de reali
zare. Și dacă ar fi să privim re
trospectiv evoluția acestui gen nu

putem să nu menționăm prezența 
in viața noastră artistică a unor 
serii succesive de absolvenți ai in
stitutelor de specialitate, tot așa 
cum nu putem trece cu vederea a- 
firmarea tapiseriei în expoziția de 
stat a artelor decorative din 1965 
sau adevărata „explozie" a aces
tui domeniu care a avut loc in pri
ma expoziție colectivă de tapiserie 
de la Dalles în 1968. Rind pe rînd, 
manifestările din 1969, 1973, 1980, 
1984, fie că se numeau trienale sau 
quadrienale, au constituit etape de
cisive în afirmarea modernă a do
meniului atît ca problematică, cît 
și ca diversitate de expresie. Dez
voltarea tapiseriei monumentale ca 
urmare a dorinței de a decora im
portante spații publice, dar și ma
nifestările deosebit de interesante, 
cum ar fi expozițiile de „miniaturi 
textile" din 1978—1979, 1980—1982,
1984—1986, au făcut ca tapiseria să 
fie înțeleasă, iubită de un public 
din ce în ce mai larg. In numeroa
sele exemple pe care Trienala des
chisă în sălile Dalles le aduce în 
atenție, convingeri artistice adinei 
își găsesc un limbaj adecvat în 
suprafețele, formele, culorile tapi
seriei. Este adevărat, a țese pre
supune o deprindere a mîinii, dar 
și o mare dăruire a spiritului. 
Există, de asemenea, o noblețe a 
materialului care are în sine o va
loare estetică virtuală. Importante 
sînt aici, de pildă, și sugestiile cro
matice ale linii naturale sau ale 
fibrelor vegetale. Desigur, predilec
țiile cromatice țin de diversitatea 
tematică a lucrărilor ; culorile 
somptuoase, emblematice ale unei 
tapiserii cu subiect istoric sînt al
tele decit cele ale unei tapiserii 
mai intime, de interior. Destina
ția, mesajul, specificitatea autoh
tonă sint tot atitea probleme care

Funcționalitate și valoare
Străvechile arte ale focului, cu 

rădăcini atît de adinei in civiliza
ția românească și universală, cu
nosc astăzi o atît de amplă dez
voltare și modernizare incit, pe 
bună dreptate, cred că se poate 
afirma existența unei „școli de ce
ramică", in sensul prezenței unul 
ansamblu de artiști specializați, in 
marea lor majoritate absolvenți ai 
institutelor de artă din București și 
Cluj-Napoca. O manifestare de im
portanța și ecoul atit de larg so
cial al Trienalei oferă asupra aces
tui întreg domeniu o privire de 
ansamblu, capabilă să delimiteze, pe 
de o parte, evoluția elementului 
formal, ca expresie directă a con
ținutului de idei și concepției fie
cărui creator, iar pe de altă parte 
să stabilească complexe raporturi 
de cauzalitate cu celelalte domenii 
artistice, să pună în valoare o re
lație din ce in ce mai profundă 
cu mediul social.

S-a spus adeseori, și cred că e 
bine să o repetăm, că ceramica 
artistică, ca și sticlăria contem
porană românească tind să depă
șească stadiul de preocupare strict 
ornamentală pentru a se afirma 
atît in planul funcționalității, cît și 
al valorii artistice ca artă de idei, 
similară într-o oarecare măsură 
picturii monumentale sau sculptu
rii de mari dimensiuni. Faptul că 
de multe ori limitele dintre sculp
tură și ceramică devin incerte, că 
formele ceramicii sau ale creației 
din domeniul sticlei devin tot mal 
complexe în relație directă cu 
ambientul pun tot mai activ pro
blema prezenței unui mediu în 
care factorii materiali și spi
rituali participă în egală măsu
ră. Faptul că importante forțe ar
tistice se îndreaptă în direcția unei 
activități aplicative care să răs
pundă cît mai deplin cerințelor 
societății contemporane este de na
tură să confere diversitate și fru
musețe produsului industrial, dar 
mai ales să propună noi forme 
sensibile la evoluția unei accentua
te funcționalități și a gustului în 
permanentă evoluție al unui public 
din ce in ce mai larg. Acestui gust 
îi răspund diverse forme de mani
festare contemporană a ceramicii 
românești. Și n-ar fi decit să e- 
numerăm ceramica monumentală 
destinată spațiilor publice și inte
rioarelor de clădiri, lucrări cu func
ție social-culturală amplă, ca și 
obiectele de ceramică decorativă 
din spațiul familiar (de la vase 
și scrumiere la piese mari, legate 
de mobilier) ; să enumerăm, de a

se impun în timpul lucrului. Aces
te probleme sînt descifrabile în re
centa ediție a Trienalei, in care o 
dată cu lucrările unor artiști afir
mați pot fi delimitate în mare două 
tendințe distincte. Pe de o parte, 
preocupările artiștilor formați la 
Institutul „Nicolae Grigorescu" 
pentru valorile de picturalitate, 
respectul pentru tradiția țesăturii 
obținute la războiul vertical 
(haute-lisse), iar pe de altă 
parte, tendința celor pregătiți la 
Cluj-Napoca de a pune un accent 
deosebit pe structuri, pe desprin
derea tapiseriei de perete, pe 
utilizarea, cu rol decorativ, a dife
ritelor grosimi ale materialului.

Secțiunea în preocupările actua
lului moment creator pe care ma
nifestarea in ansamblul ei o reali
zează s-ar fi cuvenit poate mai 
bine pregătită și chiar panotată. Un 
fel de teamă de „spațiul gol" a 
dus la înghesuirea unor lucrări. De 
asemenea, griul panourilor din pîn- 
ză de sac nu este de natură să 
pună în valoare armoniile croma
tice ale multora dintre lucrări.

Dincolo de aceste neajunsuri, pre
zența tinerilor este de menționat, 
fiind și de, această dată îmbucură
toare. Lucrările unor creatoare ca 
Anda Mermeze, Raluca Delaport, 
Pop Marlena, Florentina Locustea- 
nu, Ivette Fulicea, Zoe Porumb 
Vida, Reger Rodica Banciu și alții 
sînt o garanție că tapiseria româ
nească va fi continuată cu talent și 
dăruire. De altfel, numeroasele 
piese din domeniul „textilelor" 
(peste 140) aduc în atenție o mare 
varietate a modalităților de expri
mare capabile să demonstreze că 
tapiseria, ca orice fapt artistic, poa
te să înregistreze mișcările spiri
tuale și sociale ale vremii.

Ileana BALOTA

semenea, piese ceramice multlplt- 
cabile care contribuie la împlini
rea arhitecturii moderne (plăcile, 
panourile decorative, pereți din 
ceramică cu caracter decorativ) sau 
formele destinate multiplicării In
dustriale. Existenta unor mari com
binate la Sighișoara, Cluj-Napoca, 
Ploiești, București, ca și numeroa
sele dezbateri publice și simpozioa
ne de creație organizate cu co
laborarea industriei au dus la o 
largă colaborare a artistului cera
mist sau sticlar cu industria. Este 
o colaborare de natură să corecte
ze (cel puțin în intenție) monotonia 
producției de serie, a uniformiză
rii. Cîteva propuneri ale recentei 
Trienale mi se par semnificative 
în acest sens. Mă refer la rezul
tatele colaborării unor artiști ca 
Dan Băncilă, Dan Popovici, Dioni
sie Popa, Cadar Ion cu industria. 
Mal precis, la obiectele prezenta
te de ei ca rezultat al participării 
la simpozionul de sticlărie de la 
Dorohoi. Condițiile tehnice pe care 
le oferă un mare combinat indus
trial sint, desigur, un reper im
portant în realizarea unor lucrări 
de calitate. Operele create aici — 
acelea care au statutul unor creații 
originale, și mă refer atit la for
mele sculptural-decorative unicat, 
cît șl la prototipurile destinata 
multiplicării — sînt rodul unor 
fertile și deosebit de necesare co
laborări. O colaborare care-și va 
arăta, desigur, în curînd roadele 
în cadrul unui simpozion de arte 
decorative destinat să diversifice 
paleta de produse ale Combinatu
lui Fondului Plastic.

Succesele de pină acum ale cera
micii decorative românești țin atit 
de răspunsul artiștilor la necesi
tățile industriei (și aș sublinia 
aici importanța „seriilor mici" — 
pină la 200 de exemplare), cît și 
de afirmarea creatorilor prin opere 
originale. Din acest ultim punct de 
vedere, Trienala, un adevărat test 
de profesionalitate. a oferit nume
roase exemple concrete. Si n-ar fi 
decit să mă refer la lucrările pre
zentate de Vasile Cercel, Ioana 
Șetran, Tomșăneanu Mihai, Gher
ghina Dumitrache, Cristina Po
pescu Rusu, Liviu Rusu, Lucia 
Teodorescu Maftei și alții, ca și 
la multe alte realizări greu de 
menționat în totalitatea lor, creații 
adine implicate in realitățile ar
tistice și sociale ale României so
cialiste contemporane.

Costel BADEA

In procesul făuririi noii spiritua
lități, educația materialist-științifică 
constituie un obiectiv esențial al 
muncii ideologice de formare și dez
voltare a conștiinței socialiste, de 
promovare a umanismului revoluțio
nar. într-o epocă cind știința și teh
nica au devenit o componentă esen
țială a vieții economico-sociale, a 
făuri puternice convingeri materia- 
list-științifice înseamnă a accentua 
activismul conștiinței socialiste, a 
spori rolul ce revine omului socie
tății noastre în transformarea revo
luționară a propriei existențe. Din 
această generoasă perspectivă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu Sublinia la 
Congresul al XIII-lea al partidului 
că „trebuie să luăm atitudine hotă- 
rită împotriva diferitelor manifestări 
mistice și obscurantiste, care împie
dică înțelegerea raporturilor dintre 
om și natură, a legilor care guver
nează universul, a cerințelor obiecti
ve ale dezvoltării sociale — și care 
constituie o frină in lupta omului 
pentru făurirea conștientă a propriu
lui său destin".

Transpunerea In viață a acestui 
deziderat și sporirea eficienței pro
cesului de educație materialist-știin
țifică presupun o cunoaștere temei
nică atît a surselor sociale, gnoseo
logice și psihologice ale religiozită
ții. cît și a caracteristicilor fenome
nului religios contemporan. Avînd 
în vedere acest comandament esen
țial, Comitetul de partid al Centru
lui universitar București a organizat 
o dezbatere, cu participarea cadrelor 
didactice care predau filozofia și a 
cercetătorilor de la institutele de 
profil, pentru a aprofunda modalită
țile și direcțiile de creștere a con
tribuției cursurilor de filozofie la e- 
ducația materialist-științifică și u- 
manist-revoluționară a studenților.

Dezbaterea a luat drept punct de 
referință în demersurile sale reali
tatea că lumea contemporană par
curge un amplu proces de restrîn- 
gere treptată a rolului și influenței 
religiei în toate domeniile vieții so
ciale. Relevind faptul că religia de
vine In tot mai mare măsură un fe
nomen periferic, situație ce antre
nează o criză puternică a religiei în 
lumea contemporană — fenomen re
cunoscut azi cu profundă îngrijorare 
și de numeroși teologi — dezbaterea 
a pus în lumină necesitatea de a se 
acorda atenția cuvenită, în activita
tea de propagandă și în cursurile 
universitare, analizei celor două 
direcții prioritare în care se înscriu 
tentativele contemporane de depăși
re a crizei menționate. Prima direc
ție își găsește expresie în tendințele 
de modernizare a religiei, prin ac
centuarea dimensiunii „orizontale" a 
mesajului religios, multiplicindu-se 
modurile și formele de raportare a 
acesteia la lumea contempora
nă. A doua direcție presupune in
tensificarea „verticalității" mesaju
lui religios, prin recurs masiv la tra
dițiile mistice ale religiilor și 
amplificarea modalităților de rapor
tare a credinciosului la imaginara 
ființă supremă, mergînd chiar pină 
la reactualizarea dogmelor teologice 
privind „sfîrșitul lumii". Prin con
jugarea acestor direcții, reprezen
tanții diferitelor religii ajung să a- 
corde o atenție deosebită probleme
lor moralei religioase și promovării 
religiei — apelînd la forme ..moder
nizate", forme ademenitoare în rîn- 
dul tineretului.

Tocmai de aceea, procesul de edu
cație materialist-științifică promovat 
în prezent, spre a fi eficient, tre
buie să depășească ateismul tradițio
nal de factură iluministă. Educația 
materialist-științifică este, chiar prin 
denumirea ei, o educație filozofico- 
științifică, in care accentul cade pe 
interpretarea filozofică materialist- 
dialectică a rezultatelor științei con
temporane, oferind astfel ceea ce 
scientismul nu poate oferi : unica 
alternativă viabilă față de religie 
atît în plan cognitiv (concepție des
pre lume), in plan axiologic (criterii 
de opțiuni valorice, idealuri de via
ță), cit și în plan comportamental 
(strategii de acțiune). Totodată, edu
cația materialist-științifică — prin 
care se formează un orizont filozo- 
fico-științific complex și deschis, apt 
să ofere un suport teoretic unitar

O EPOCA
(Urmare din pag. I)
ționalităților conlocui
toare din patria co
mună. Nu le va reuși 
acest lucru.

Nu sînt istoric, nu 
mă pot referi la vremi 
demult trecute, dar 
pot să aduc multe 
mărturii despre lupta 
comună, despre vic
torii comune, despre 
întrajutorarea frățeas
că a românilor și 
maghiarilor. Cunosc 
lecția istoriei. învăța
tă de la tata, de la 
satul meu, istoria pe 
care am trăit-o și o 
trăiesc. Știu încă de 
acasă istoria minuna
tă a conviețuirii din
tre români și ma
ghiari. cunosc proble
mele comune, bucu
riile comune si asta 
din anii copilăriei și 
pină azi. istoria zile
lor noastre. zilele 
noastre de muncă 
constructivă, iar in 
dobîndirea roadelor 
sale sîntem mai uniți, 
mai sudați decit ori- 
cind in decursul isto
riei. concepind îm
preună capitolele mi
nunate ale istoriei, cu 
sentimente și cuvinte 
identice. 

DE MARI
De multe ori m-am 

gîndit la limba pe 
care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o 
numește atît de bine 
și sugestiv limba 
construcției socialis
te și pe care, alături 
de limba noastră ma
ternă. ne-o ' însușim 
cît mai bine, trebuie 
să ne-o însușim. Oare 
primele vorbe ale a- 
cestui grai al muncii 
nu pe buzele părinți
lor noștri au început 
să se formeze deja 
încă de atunci, oare 
nu ei le-au cultivat în 
stringerile calde, sem
nificative de mină, 
acasă șl la noi, 
pe malul Arieșului, 
schimbind produse și 
cuvinte pentru a se 
întrajutora si apăra 
reciproc, fiindcă așa 
cerea soarta ? Pentru 
mine aceasta este is
toria. Asta am învățat 
de la tatăl meu și ca 
scriitor de limbă 
maghiară din Româ
nia socot că asta tre
buie să dau mai de
parte urmașilor, imbo- 
gățindu-le cu noi va
lențe, înnobilîndu-le 
cu minunatele reali
zări si perspective ale 
vieții noastre socia-

ateismului — se cere corelată cu 
educația umanist-revoluționară, care 
presupune atit o dimensiune morală, 
în vederea interiorizării valorilor 
caracteristice noului umanism — 
diametral opuse falselor valori 
„compensatorii" pe care le propune 
morala religioasă, cît și o dimensiu
ne politică, vizind asimilarea idealu
rilor politice ale partidului — condi
ție a afirmării omului ca subiect is
toric și a implicării sale active in 
înlăturarea surselor sociale care mai 
pot genera fenomene de alienare. In 
cursul dezbaterii a fost evidențiat 
și rolul educației estetice in proce
sul emancipării de starea de religio
zitate, subliniindu-se importanța va
lorificării disponibilităților umaniste 
ale artei în modelarea universului 
afectiv-emoțional al omului și satis
facerea adecvată a acelei nevoi u- 
mane de „proiecție" în Imaginar, 
care își găsea un răspuns inadecvat, 
mistificat în Înstrăinarea religioasă.

Din discuție a rezultat că, în con
cepția partidului nostru, educația 
materialistEștiințiflcă, conjugată cu 
cea umanist-revoluționară, presupu
ne un demers practic-formativ de 
mare cuprindere și profunzime ■ so
cială. Desigur, metodologia criticii 
ideologice — inițiată de Marx în a- 
naliza religiozității — continuă să 
prezinte o importanță principială. 
Ea ne cere ca, in spiritul filozofiei 
materialist-dialectice și istorice, să

Însemnări de la o 
dezbatere ideologica 

organizată de Comitetul de 
partid al Centrului 

universitar București

surprindem nu numai sursele gno
seologice și psihologice, ci și pe cele 
sociale, ale fenomenului religios. Ea 
ne cere să supunem analizei critice 
modalitatea fantastică — denaturan- 
tă — a reflectării existenței sociale 
în conștiința religioasă, fără a neglija 
însă întrebările de genul : „la ce 
probleme de viață reale se caută 
răspuns prin credințele religioase?"; 
,,de ce modul de formulare a acestor 
probleme și soluțiile propuse de re
ligie exprimă o falsă conștientizare, 
o mistificatoare răsturnare de per
spectivă ?“.

Abordarea fenomenului religios de 
pe poziții complexe, interdisciplina
re, care să ia in considerare și cer
cetările de sociologia religiei — in
clusiv cele efectuate în țara noastră 
in ultimii ani — precum și cele de 
istoria religiilor sau de psihologie 
socială, permite generalizărilor filo
sofice efectuate de materialismul 
dialectic și istoric să contribuie la 
creșterea eficienței educației ateiste. 
Religia nu este numai falsă conștiin
ță, ci și o modalitate specifică de a 
răspunde — prin apel la „proiecții" 
in plan fantastic, iluzoriu — unor 
cerințe ale naturii umane. Fără un 
studiu antropologic nu putem înțele
ge evoluția complexă și contradicto
rie a religiozității în lumea contem
porană, în raport cu încercarea de a 
satisface, intr-o formă mistificată, 
nevoia de „identitate colectivă", 
foarte caracteristică omului de as
tăzi. Dezbaterea a subliniat faptul 
că critica marxistă a religiei nu poa
te rămîne doar la forma ei negativă
— așa cum se întîmplă uneori in di
versele acțiuni de propagandă ateis
tă — ci trebuie să argumenteze con
vingător și să devină o pledoarie 
pozitivă competentă pentru valorile 
umanismului revoluționar. Desigur, 
umanismul revoluționar neagă, prin 
antropocentrismul său ateist, teocen- 
trismul moral propriu conștiinței re
ligioase — ideea că in centrul aspi
rațiilor umane ar trebui să stea di
vinitatea, ca simbol al perfecțiunii
— sprijinindu-se pe interpretarea fi
lozofică materialist-dialectică a cu
ceririlor științei pentru a nega în
săși existența oricăror forte supra
naturale. Totodată, militind pentru 
societatea socialistă și comunistă, 
aduce in prim plan propriile sale va
lori ca : dezvoltarea multilaterală și

ÎMPLINIRI
liste, cu tot ceea ce 
— așa cum de nu
meroase ori a accen
tuat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
este rodul muncii 
noastre comune.

Acum, cînd — așa 
cum s-a făcut si la 
ședințele consiliilor 
oamenilor muncii ma
ghiari și germani — 
facem bilanțul reali
zărilor, sîntem gata 
să împlinim îndatori
rile noastre pentru a 
ridica patria noastră. 
România socialistă, 
spre noi șl mai înal
te culmi. Toți oame
nii muncii — români 
sau aparținînd națio
nalităților conlocui
toare — formează o 
unitate de monolit, so
cotind Programul par
tidului ca pe al lor pro
priu. Acționind astfel 
uniți, vom face totul 
pentru împlinirea mă
rețelor țeluri ale 
partidului, urmînd în 
toate, fără șovăire, cu 
credință pe genialul cti
tor al României socia
liste, pe revoluționarul 
mereu tînăr, pe con
ducătorul nostru iubit 
și stimat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 

creativă a personalității umane, ega
litatea socială, bunăstarea materială, 
libertatea politică, democrația, dem
nitatea și perfectibilitatea omului 
etc. Dintr-o asemenea poziție de 
principiu nu rezultă că pentru uma
nismul revoluționar și etica marxis
tă nu ar prezenta importanta cuve
nită și acele valori care ocupă un loc 
tematic privilegiat în etica reli
gioasă și. în general, a principalelor 
religii contemporane : iubirea față 
de oameni, solidaritatea umană, sen
sul vieții, atitudinea în fața morții 
ș.a. Interpretarea pe care le-o dă 
este însă diametral opusă celei pro
puse de ideologia antropologică re
ligioasă. Superioritatea ateismului 
marxist In raport cu ideologia reli
gioasă izvorăște din legătura sa or
ganică cu dezvoltarea științei con
temporane și cu idealurile umanis
mului socialist, care se opune ori
cărei înrobiri materiale și spirituala 
a omului.

în cursul dezbaterilor au fost pre
zentate și rezultate ale unor cerce
tări sociologice care probează, pe de 
o parte, restrîngerea considerabilă a 
religiozității și creșterea continuă a 
ponderii concepției ateiste în rindul 
tinerei generații, pe de altă parte, 
necesitatea identificării educației 
ateiste, in sublinierea periculozității 
sociale a prozelitismului unor secte 
neoprotestante și a modalităților de 
sporire a eficienței educației mate- 
rialist-științifice și umanist-revolu- 
ționare. Totodată, s-a relevat că cer
cetarea sociologică asupra religiozi
tății trebuie efectuată de oameni 
competent!, cu o temeinică cultură 
filozofică și sociologică. Religiozita
tea nu este doar manifestarea unor 
valori declarate — singurele la care 
chestionarul sociologic ne dă acces
— ci și a valorilor trăite, implicite. 
Este un fapt general recunoscut că 
cercetările curente privesc doar o 
anumită sferă — restrînsă și imper
fect definită — a religiozității, iar 
restrîngerea religiozității care se 
manifestă în biserică este departe de 
a însemna și adeziunea activă la va
lorile caracteristice ateismului mili
tant. Misiunea educației ateiste nu 
trebuie să fie doar de a îndepărta 
pe om de religie, ci și de a găsi o 
formă de integrare a ființei umane 
In marile valori morale, politice, teo
retice și estetice ale epocii, în lupta 
pentru promovarea umanismului re
voluționar, pentru progres social, 
pentru afirmarea plenară a oameni
lor în viața societății.

Un relief deosebit a căpătat In 
dezbatere și ideea că,educația mate
rialist-științifică, conjugată cu cea 
umanist-revoluționară, trebuie con
siderată ca o parte integrantă a pro
cesului amplu și complex de forma- 

a omului nou. De aceea, educația 
ateistă a maselor nu poate avea un 
caracter de „campanie". Ea este o 
sarcină permanentă, integrată orga
nic în ansamblul sarcinilor implicate 
de realizarea programului partidului, 
de promovare a noului umanism re
voluționar și edificare a unei socie
tăți a culturii înaintate. Formarea 
și dezvoltarea concepției ateiste, ma- 
teriallst-științifice despre lume în 
rindul tineretului este un proces so
cial vast și complex ; el nu reprezin
tă un scop In sine, ci este un mijloc 
Indispensabil pentru promovarea și 
împlinirea idealurilor noastre uma
niste, fiind legat concret de speci
ficul și sarcinile făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
ale înaintării României spre comu
nism.

S-a subliniat, totodată, necesitatea 
ca cursurile de filozofie — ca de 
altfel și cele de istoria filozofiei, 
etică, estetică, sociologie etc. — să 
contribuie la educația materialist- 
științifică șl umanist-revoluționară 
prin întreaga lor orientare, în raport 
cu structura conceptuală a fiecărei 
lecții, și nu numai prin lecția spe
cială dedicată „Religiei ca formă a 
conștiinței sociale", care — în cursul 
general de filozofie — are. desigur, 
un rol aparte, implicînd competență 
și responsabilitate. Eficiența forma- 
tiv-educativă a acestor cursuri pre
supune ca ele să țină seama de par
ticularitățile auditoriului, să evite 
abordările unilaterale — de factură 
iluministă, scientistă, spiritualistă —' 
să unească armonios interpretarea 
filozofică materialist-dialectică a 
marilor cuceriri ale științei — care 
infirmă decisiv supozițiile creațio- 
niste, fataliste și fideiste invocate in 
sprijin de concepția religioasă asu
pra lumii — cu spiritul umanist-re- 
voluționar, caracteristic concepției 
noastre filozofice despre lume.

întreaga dezbatere a reliefat că — 
In timp ce semnificația supremă a 
ideologiei religioase rezidă in tenta
tiva de promovare a umilinței omu
lui, in condamnarea libertății ființei 
umane și ruperea metafizică a indi
vidului de colectivitate — rostul su
prem al educației ateiste este de a 
promova încrederea în gindirea și 
acțiunea creatoare a omului, in au
tonomia, demnitatea și perfectibili
tatea sa, în faptul că „esența uma
nismului revoluționar — așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu
— constă în situarea omului în cen
trul întregii preocupări și activități 
a societății și, in același timp, in 
stabilirea unor raporturi armonioase 
organice între individ și colectivita
te". Superioritatea ateismului mar
xist și valoarea sa formativ-educati- 
vă se cer a fi fructificate convingă
tor — cu responsabilitate și compe
tență — în toate cursurile de filozo
fie, atit în planul teoriei filozofice 
sprijinite consecvent pe rezultatele 
științelor contemporane, cît și în pla
nul valorilor morale și idealurilor 
umanist-revoluționare. Acesta este, 
de altfel, și rostul noilor cursuri de 
„Educație materialist-științifică șt 
umanist-revoluționară"; la a căror 
orientare adecvată și eficiență spo
rită și-a propus să contribuie dezba
terea teoretico-ideologică despre care 
am relatat în rîndurile de față.

Ioan ERHAN
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COMĂNEȘTI : Un oraș înfloritor
Cine n-a trecut de 

eițiva ani prin Comă- 
nești, orașul minerilor 
de pe Valea Trotușu
lui, aproape că nici 
nu-l mai recunoaște. 
Edificiile sociale și 
culturale modeme, ca 
și noile unități indus
triale înălțate in ul
timii ani au schimbat 
cu totul peisajul ur
banistic al acestui im
portant centru munci
toresc de la poalele 
Lapoșului. Pe harta 
localității au apărut 
frumoasele ansambluri 
de locuințe Zăvoi, 
Trotuș, Nufărul^ care 
totalizează peste 3 300 
apartamente, spitalul, 
liceul cu profil indus
trial, care pregătește 
cadre pentru unitățile 
de prelucrarea lemnu
lui, 10 școli generale, 
grădinițe pentru cei 
mici, cluburi muncito
rești, un complet de 
sere pe o suprafață de 
11 hectare și multe 
alte obiective de mare 
interes pentru comă- 
neșteni.

— Dezvoltarea eco
nomică și edilitar- 
gospodărească a ora
șului nostru continuă 
in același ritm alert și 
in acest an — ne spu
ne tovarășul Dumitru

Potoroacă, primarul 
orașului. _ Zilele aces
tea am dat in folosin
ță primele apartamen
te din cele 324 prevă
zute pentru anul in 
curs și tot in aceste 
zile am terminat lu
crările la punctul ter
mic din noul ansam
blu de locuințe Trotuș. 
Ne preocupă in conti
nuare dezvoltarea re
țelelor de canalizare 
și apă, mai ales în 
noile cartiere, moder
nizarea străzilor, a- 
menajarea de noi spa
ții verzi. Toate le fa
cem cu participarea 
oamenilor, pentru oa
meni.

'Spusele primarului 
au acoperire in fapte. 
In parcurile și pe stră
zile orașului, in zona 
industrială, ca și pes
te apa Trotușului pot 
fi văzuți, in aceste zi
le de primăvară tir- 
zie, sute și sute de 
oameni care, in frunte 
cu deputății lor, înfru
musețează orașul, să
desc pomi, flori, 
ruiesc clădirile, 
răță spațiile
transportă molozul de 
pe fostele șantiere, a- 
jută pe constructori la 
încheierea

vă- 
cu- 

verzi,

mai grab-

nlcă a lucrărilor la no
ile blocuri de locuit.

La primăria orașu
lui am găsit un amplu 
program cu lucrări 
tehnice și edilitar- 
gospodărești care vor 
fi înfăptuite in acest 
an. Notăm citeva din
tre acestea : construc
ția digurilor de pe ma
lurile Trotușului ; mo
dernizarea străzilor 
din preajma Între
prinderii . miniere ; 
construcția unui pod 
peste piriul Calion ; 
înălțarea unei micro- 
hidrocentrale și a unei 
mori pentru furaje ; a- 
menajarea unor spații 
verzi și locuri de joa
că in noile ansambluri 
de locuințe Trotuș și 
Nufărul. Valoarea tu
turor acestor lucrări 
pe care și le-au pre
văzut comăneștenii se 
ridică la peste 20 mi
lioane lei. Și, după 
cum spunea maistrul 
Grigore Ardeleanu, un 
vechi miner și bun 
gospodar al urbei, oa
menii participă cu dă
ruire și pasiune la în
făptuirea acestora, 
convinși fiind că le 
realizează pentru ei, 
In folosul tuturor. 
(Gheorghe Baltă).

— Am intrat in acest al doilea 
trimestru al anului cu un plus de 
50 apartamente și s-au săpat pri
mele fundații de blocuri la trei noi 
ansambluri urbanistice — ne spu
ne inginerul Cristei Bădescu, di
rectorul Trustului de antrepriză 
generală construcții montaj Dolj. 
Este vorba de extinderea cartieru
lui „Brazda lui Novac", cu circa 
800 de apartamente. Totodată, am 
început lucrările la ansamblul „Ca
lea București — Al. I. Cuza" ce 
va însuma peste 2 000 apartamen
te. A intrat în etapa a doua de 
construcție și noul ansamblu de lo
cuințe „George Enescu", un an
samblu modern, frumos. (Nicolae 
Băbălău).

sebit de solicitat de economia na
țională : este vorba de primele can
tități de benzen realizate aici și li
vrate unor beneficiari interni. A- 
lături de gudron și ape amoniaca- 
le, benzenul este al treilea produs 
obținut de cocsarii călăreșeni din 
recuperarea și prelucrarea subpro- 
dușilor chimici din gazul de cocs. 
(Mihail Dumitrescu).

1NTR-UN SAT DIN CtMPIA ROMÂNĂ
(Urmare din pag. I)

HUNEDOARA 
lucrări de împăduriri

în toate ocoalele silvice din ju
dețul Hunedoara se desfășoară am
ple lucrări de împădurire și rege
nerare. în acest scop, au fost or
ganizate 50 de șantiere în care ac
ționează numeroși lucrători. Pină 
acum, ei au plantat primele sute 
de hectare din cele peste 2 000 care 
vor fi împădurite în primul tri
mestru al anului cu circa 7 400 000 
puieți de diferite esențe lemnoase. 
In același timp, pe 60 hectare te
renuri degradate se vor planta pin 
negru, salcim și cătină, iar pe a- 
liniarfientele drumurilor naționala 
și județene se vor planta puieți de

Ample pomi fructiferi și dud. (Sabin 
Cerbu).

CRAIOVA : Ansambluri 
moderne de locuințe

De Ia un capăt la altul, Craiova 
este împînzită ae șantiere. Conco
mitent cu intensificarea lucrărilor 
pentru introducerea transportului 
în comun cu tramvaiul pe 18,5 ki
lometri, extinderea rețelei de ter- 
moficare și de aducțiune a apei 
potabile, în aceste zile au început 
lucrările unor 
de locuințe ce 
urbanistică a 
numără acum 
mente.

BĂLAN : Meșteșugarii 
se afirmă

Cooperativa meșteșugărească „A- 
vîntul" din orașul Bălan este cea 
mai tînără dintre cele 13 coopera
tive ale U.J.C.M. Harghita. Aceasta 
n-a împiedicat-o însă să se situeze 
pe locul I in întrecerea socialistă 
pe anul 1986 tn sistema coopera
ției meșteșugărești harghitene, in 
urma rezultatelor foarte bune ob
ținute la toți indicatorii. Tînărul șl 
harnicul colectiv de aici este ho- 
tărît să-și mențină locul fruntaș. O 
dovedesc și realizările primului tri
mestru al anului. Preocuparea pen
tru continua diversificare a pro
duselor și serviciilor, ridicarea ca
lității lor pentru a corespunde ce
rințelor minerilor și valorificarea 
resurselor locale sint obiective ur
mărite îndeaproape de conducerea 
cooperativei. Dacă șl-a început ac
tivitatea cu 3—4 ateliere și tot atî- 
tea persoane, azi există 17 secții de 
prestări de servicii — la care se 
vor adăuga în curînd cele de opti
că, reparații obiecte de uz casnic, 
cojocărie — și două secții de con
fecții de mică serie. Aflăm, de ase
menea, că în zilele următoare își 
va începe activitatea o nouă secție 
de confecții de mică serie. (Ni
colae Șandru).

ARGEȘ : „Garduri vii"
Creație a specialiștilor Institutu

lui național pentru pomicultură de 
la Mărăcineni — Pitești. în multa 
din ,localitățile argeșene au luat 
extindere gardurile vii amenajate 
din arbuști fructiferi, tuia, cătină 
etc. Pe lingă aspectul ornamental 
pe care îl oferă și ozonarea atmos
ferei, noile împrejmuiri verzi con
tribuie și la înlocuirea și economi
sirea unor mari cantități de lemn, 
ciment sau cărămidă din care se 
mai realizează garduri de tot felul. 
Numai în municipiul Pitești, lun
gimea gardurilor vii din arbuști 
măsoară 750 000 de metri. în actua
lele acțiuni de înfrumusețare a lo
calităților gardurile vii vor fi ex
tinse pe circa un milion metri li
niari. (Gheorghe Cîrstea).

modeme ansambluri 
vor întregi zestrea 
municipiului, care 
peste 70 000 aparta-

CĂLĂRAȘI : Produse noi 
din materiale recuperabile

Prima baterie din cadrul uzinei 
eocsochimice de pe marea platfor
mă a siderurgiei călărășene iși în
scrie numele cu un nou produs deo-

VASLUI : Acțiuni 
de gospodărire 
și înfrumusețare

Prin acțiunile de bună gospodări
re și înfrumusețare inițiate, cetă
țenii de toate vîrstele din munici-- 
piui Vaslui lucrează interjs la cu
rățirea parcurilor, grădinilor și zo
nelor verzi, sapă gropi pentru plan
tarea arborilor și arbuștilor orna
mentali.

— Concomitent, ne spune Vasile 
Pruteanu, prim-vicepreședinte al 
consiliului. popular municipal, au 
început și lucrările Ia unele obiec
tive de larg interes, cum sînt tea
trul de vară in aer liber, parcul 
tineretului, zona de agrement de la 
lacul de acumulare Delea și altele, 
toate realizate prin contribuția în 
muncă a cetățenilor. De asemenea, 
în această primăvară vom planta 
aproape 60 000 de arbori și arbuști, 
vom continua asfaltarea unor străzi 
și repararea îmbrăcăminților asfal- 
tice, forarea și construirea de fîn- 
tîni. pregătirea a circa două mili
oane răsaduri de flori ce vor înfru
museța orașul. (Petru Necula).

ședințele — cum vorbesc 
despre densitatea plantelor 
și despre alte verigi teh
nologice... Și doar parcă 
ieri a fost vremea cînd, ca 
să-i învățăm să respecte 
densitățile, le făcusem be- 
țișoare cu care măsurau 
distanța dintre o plantă și 
alta. Acum — da ! — s-a 
schimbat situația ! Acum 
să-i vezi lucrind pe lotu
rile experimentale, alături 
de cercetători, că avem in 
fiecare fermă asemenea lo
turi patronate științific de 
Institutul de la Fundulea... 
Să-i vezi cum discută cu 
cercetătorii, ce întrebări le 
pun, ce-i preocupă și cit 
de'bine pricep sensul cer
cetărilor, natura ■ experi
mentelor... Au învățat. Le 
place și au învățat...

In ce măsură asemenea 
constatări pot da dimensiu
nea schimbărilor de- menta
litate din conștiința țăranu
lui. a modificării felului de 
a fi și a judeca al lucrăto
rului din agricultură ? Ce 
semnificații au ele. pe un 
plan mai larg. în descifra
rea procesului de revolu
ționare a satului și a agri
culturii românești ? între 
modul nou de a gîndi, în
tre preocupările de azi ale 
cooperatorului și între epi
soadele evocate mai înain
te de președintele de la 
Gurbănești se află o mare 
distanță, o dimensiune cu
prinsă într-o întreagă epo
că de transformări revolu-

ționare. Este exact distan
ța ce separă uneltele rudi
mentare ale fostului plu
gar de arsenalul mijloace- 
lor mecanice și al tehnolo- 

' giilor agricole moderne de 
astăzi, 
dintre 
1 000 
hectar 
va și 
de cereale ce se obțin azi 
acolo unde noile tehnologii 
sint aplicate corect. Este 
distanța dintre satul de 
ieri, înglodat în sărăcie si 
umilință, și satul românesc 
înfloritor de astăzi.

Aici, la Gurbănești, pro
cesul acesta a dus la re
zultate spectaculoase. Coo
perativa- agricolă de azi, 
posesoare a 6 500 de hec
tare de teren arabil, a luat 
naștere prin unificarea a 
patru cooperative mai mici 
înființate cîndva 
patru sate die 
„Zestrea"

Este exact distanța 
recoltele de 700 sau 
kg de cereale la 
ce se obțineau cind- 
lntre zecile de tone

în cele 
comunei, 

lor de la înfiin
țare, dacă de atunci ar fi 
fost pusă la un loc. abia 
dacă ar fi totalizat a suta 
parte din averea obștească 
de astăzi a cooperativei 
Gurbănești. Valoarea fon
durilor fixe ale cooperati
vei atinge acum aproape 
90 de milioane lei, plus 
cinci milioane cota de par
ticipare la o asociație eco
nomică intercooperatistă de 
creștere și îngrășare a por
cilor. Realizează anual o 
producție în valoare de a- 
proximativ 80 milioane lei 
(media pe cincinalul tre
cut) și beneficii de 6—8 mi-

lioane. Producțiile agricole 
anuale, calculate in medie 
pe cincinalul trecut, au fost 
de 5 000 kg grîu la hectar, 
7 000 kg orz la hectar, a- 
proape 10 000 kg porumb 
boabe la hectar, 2 900 kg 
floarca-soarelui la hectar. 
52 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar. 4 750 litri lapte pa 
cap de vacă furajată. Coo
perativa a fost distinsă de 
două ori cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" și a 
obținut, anul trecut, un 
titlu de „Erou «1 Noii Re
voluții Agrare" (pentru pro
ducția de lapte).

La originea acestei sub
stanțiale dezvoltări se află 
politica agrară a partidului, 
consecventa Înfăptuirii ei. 
Și, desigur, munca acestor 
oameni, făcută cu mereu 
mai multă pricepere, 
schimbările petrecute in 
conștiința lor. ca și în ni
velul pregătirii lor profe
sionale.

Medicul veterinar 
Dumitru, șeful fermei 
îngrășat tineret taurin, 
crează aici de un an.
lucrase. A revenit acum pe 
meleagurile natale după o 
absență de două decenii și 
jumătate. între timp și-a 
făcut meseria pe undeva 
prin Dobrogea, In sistemul 
agriculturii de stat. Cu ai 
lui, cu țăranii cooperatori 
„de acasă", nu prea s-a 
mai întîlnit. T-a revăzut 
acum, lucrează din nou 
cu ei...

— Aproape că nu-i mai 
recunosc. Sînt, indiscutabil.

Ion 
de 

lu-' 
Mai

alții, deși ca persoane fi
zice sînt cei cu care am co
pilărit sau cu care am ju
cat la prima horă... Să vă 
spun o întimplare... Avem, 
în general, furaje foarte 
bune. Și in privința asta 
cooperativa de aici știe să 
se gospodărească excelerit. 
Dar, într-o zi, un 
s-a îmbolnăvit. Am 
cauzele, 
hrana, 
ușoară 
ajuns și 
dat. Se luase siloz dintr-un 
colț în care din cine știe 
ce cauză conservarea nu 
se făcuse corect. îngrijito
rul, îngrijorat și el, spune 
la un moment dat : „Cum 
dracu nu mi-am dat sea
ma ? Pai, e clar, silozul a 
tras aer. nitrații s-au trans
format in nitriti...". Am ră
mas cu gura căscată. L-am 
chestionat mai amănunțit. 
Știa și ce sînt nitrații, și ce 
sint nitriții, ce procese se 
petrec...

Un amănunt, desigur, o 
simplă uimire a unui spe
cialist în fața unui consă
tean pe care-I regăsește, . 
după 25 de ani. cu un nivel 
de cunoaștere la care nu 
s-ar fi așteptat. Spune însă 
foarte mult această întîm- 
plare. Ea vorbește despre 
forța de inrîurire spiritua
lă a agriculturii cooperatis
te. asupra unor oameni 
care au evoluat pe toate 
planurile, o dată cu dezvol
tarea economică și tehno
logică a agriculturii, o dată 
cu progresul întregii țări.

animal 
căutat 

In primul rînd 
Am constatat o 
intoxicare. Am 

la furajul ce 1 s-a

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ vremea
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Telex
Lumea copiilor • Telefilmotec* 
de ghiozdan: „Aventurile maimu
ței Nuky“ (color). Producție a stu
diourilor sovietice. Premieră TV. 
Episodul 1.
Din cununa clnteculul românesc 
(color). Muzică populară
Album duminical (parțial color) 
însemne ale unui timp eroic. No! 
repere urbanistice
închiderea programului
Telejurnal. Zilei Muncii — Fapte
le de muncă ale țării
Țara mea, azi (color). Eterna pri
măvară a țării. Reportaj
Cîntarea României (color). Florile 
recunoștinței. Spectacol prezentat 
de formații ale pionierilor și șoi
milor patriei
Film artistic: „Așa incepa dra
gostea !“
Studioul șlagărelor (color). Muzică 
ușoară românească
Telejurnal

INFORMAȚII SPORTIVE

IERI, 1N DIVIZIA „A" LA FOTBAL

O ETAPA PENTRU... CLASAMENT

Dialogul medic-pacient in interesul sănătății
Fără îndoială, cercetarea științifi

că și practica medicală au progresat 
în ultimele decenii datorită metode
lor noi de investigare. De la radio
grafia cu raze X, care a avut și are 
un rol important în diagnosticarea 
multor boli, pină Ia tomograful com
puterizat, tehnicile și tehnologiile de 
investigare a organismului uman au 
cunoscut perfecționări în măsură să 
contribuie mai eficient la preciza
rea diagnosticului și păstrarea sănă
tății.

La unul din domeniile medicala 
cele mai importante care au benefi
ciat de aceste progrese se referă dr. 
Ciprian Tudoran, medic primar 
neurolog la Spitalul Clinic Fundeni, 
specialist cu o bogată experiență.

— Bolile vasculare ale creierului 
sint în toată lumea din ce in ce mai 
frecvente, iar mijloacele de investi
gație au cunoscut perfecționări ra
pide, continue. Amintesc citeva din 
metodele moderne de investigare : 
electroencefalografia, scintigrafia ce
rebrală, ecografia și tomografia 
computerizată etc. Deși atit medicul, 
cit și pacientul beneficiază de mij
loacele moderne de investigare tre
buie să fim foarte atenți pentru a nu 
ajunge in situația de a apela priori
tar la aparatura medicală. Să nu a- 
jungem la fetișizarea acesteia, la 
dezumanizarea actului medical. Dia
logul cu bolnavul, consultul trebuie 
făcut înainte ca pacientul să fie în
drumat spre laboratoarele de inves
tigare. Tendința înlocuirii consultu
lui medical prin aportul aparaturii 
medicale duce la exagerări cu con
secințe nu întotdeauna în interesul 
sănătății. Adesea există și o oareca
re comoditate din partea medicului 
ori poate, presat de timp, in locul 
unei examinări atente a bolnavului 
îl trimite mai întii la analize. De 
multe ori, numai pe baza buletine
lor de analize de laborator se pune 
diagnosticul și se prescrie tratamen
tul. Bolnavul trimis de la un labora
tor la altul iși poafte închipui că este 
mai bolnav decît este în realitate, 
iar lipsa dialogului cu medicul nu 
este de natură să îl liniștească.

Medicul trebuie să stabilească o 
relație de înțelegere umană a sufe
rinței, arătind pacientului care sînt 
cauzele bolii și ce are de făcut pen
tru recăpătarea sănătății. Dialogul 
cu pacientul are un rol deosebit, de 
neînlocuit.

Dacă unii medici sînt tentați să 
facă apel mai întii la aparatură, tot 
atît de frecvent se întimplă ca și pa- 
cienții să fie atrași de noutatea unei

metode sau tehnologii, acordîndu-i 
mai multă încredere decît medicului. 
Vin adesea la noi bolnavi, cu trimi
tere sau fără, 
— deși există 
ficace pentru 
respective.

Tomografia
brală este indicată numai după ce 
au fost epuizate toate celelalte mij
loace de investigație paraclinică. In 
cazul unei suspiciuni manifeste de 
proces expansiv intracranian, care sa 
constată și clinic și prin examenul 
fundului de ochi, se va indica pen
tru o mai mare precizie tomografia 
computerizată cerebrală. Nu pentru 
orice durere de cap este necesar să 
se facă electroencefalogramă. Sînt 
suferințe, tulburări, boli care pot fi 
diagnosticate chiar fără investigări 
paraclinice, cum este, ca să' dăm nu
mai citeva exemple, nevralgia esen
țială a trigemenului, unele cefalgii 
(dureri de cap). Durerea de cap poa
te fi dată de o hipertensiune arte
rială, spondiloză cervicală sau boli 
generale ale organismului, boli care 
nu necesită întotdeauna examinări 
de laborator sau explorări sofisti
cate.

O dată pus diagnosticul și efec
tuate examinările paraclinice. aces
tea nu se vor repeta prea des. Sînt 
pacienți care insistă, de pildăt să li se 
repete radiografia, scintigrafia etc. 
Medicul nu trebuie să cedeze insis
tențelor bolnavului, ci să îl explice 
că este în interesul propriei sănătăți 
să nu iși expună inutil organismul 
la iradieri. Se știe că radiografia 
poate avea și efecte nocive dacă se 
însumează cantitatea - de 
prin expuneri repetate.

— Preocuparea pentru o
• realistă, obiectivă față de 
medicală există in foarte multe țări, 
ne spune dr. Ion Tudosiu, medic pri
mar radiolog la Spitalul clinic Fun
deni. Publicația Electromedica, a fir
mei Siemens, a consacrat aproape 
jumătate dintr-un număr unei an
chete în rindul specialiștilor pe 
tema : „Vreți să practicați o medici
nă bazată numai pe aparatură mo
dernă sau o medicină -umanistă-, 
fără a apela la instalații și metode 
sofisticate ?“. In concluzie reieșea că 
rezultatele obținute de medicina „u- 
manistă", a practicienilor din dife
rite țări care pun accent pe consul
tul bolnavului, pe dialogul cu acesta 
au depășit rezultatele multor clinici 
dotate tehnic. O concluzie la care a- 
jungem și fiecare dintre noi : apara-

solicitînd tomografie- 
metode simple 
diagnosticarea

și e- 
bolii

computerizată cere-

iradiere

atitudine 
aparatura

**

Georges- 
șeful la- 
compute- 
Fundeni.

tura modernă 11 ajută fără îndoială 
foarte mult pe medic, dar în realitate 
nici un aparat nu poate înlocui com
petența și profesionalitatea medicu
lui aplecat cu dragoste asupra bol
navului. .

Iată și opinia dr. Șerban 
cu, medic primar radiolog, 
boratorului de tomografie 
rizată de la Spitalul clinic

Fără Îndoială că tehnologia de 
investigare a organismului contri
buie semnificativ la un spor de cali
tate în precizia diagnosticului. în ce 
privește tomograful computerizat, a- 
cest spor .de calitate poate fi deter
minant pentru unele boli sau numai 
informativ ori aproximativ pentru 
numeroase tulburări. Adeseori vin 
la laboratorul nostru pacienți cu 
convingerea că o examinare la to- 
mograf echivalează cu vindecarea. 
Oricît de avansată ar fi o tehnică, ea 
nu trebuie absolutizată și în nici un 
caz confundată cu terapia. în foarte 
multe suferințe și boli, tehnici mai 
simple sint suficiente pentru stabili
rea unui diagnostic corect, de către 
un medic competent. Este o concep
ție pe care trebuie să și-o însușeas
că și medicii pentru că ne vin nu
meroși pacienți trimiși din toată țara 
fără ca diagnosticul să justifice o to
mografie. Noi trebuie să investigăm 
numai pe acei bolnavi in care tomo
graful poate, cu adevărat, contribui 
la elucidarea cazului trimis de me
dicul specialist. Cred că este bine să 
se știe că in afecțiunile rinichiului, 
ficatului, pancreasului etc., foarte 
puține cazuri beneficiază de aportul 
tomografului computerizat, existînd 
în schimb numeroase probe de labo
rator. explorări, investigații specifi
ce cu mult mai utile. Iată de ce con
siderăm că înainte de a se face tri
miterea către laboratorul nostru este 
necesar eă se facă toate investiga
țiile specifice șl o selectare riguroasă 
a cazurilor de către medicul specia
list competent în domeniul respectiv.

în concluzie, ne spune dr. Ciprian 
Tudoran. ar fi bine să subliniem că 
atît medicii cit și pacienții trebuie 
să înțeleagă necesitatea, utilitatea 
consultului făcut de medicul gene
ralist și apoi dacă este cazul bolna
vul să fie examinat șl de medicul 
specialist. Numai cînd nu se poate 
pune diagnosticul prin examen cli
nic se va apela la examene paracli- 
nice In măsura utilității lor obiective 
și Întotdeauna in interesul sănătății.

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 5 aprilie, ora 20 — 8 aprilie, 
ora 20. In țară: Vremea va fi în gene
ral caldă, iar cerul variabil, cu lnno- 
rărl mai pronunțate tn vestul, centrul 
și nordul teritoriului, unde, local, vor 
cădea ploi ce vor avea șl caracter de 
aversă, tn restul teritoriului, ploi cu 
totul Izolate. Vînt slab pină la moderat, 
cu unele intensificări la începutul in
tervalului in sud-vestul teritoriului, eu 
viteze de pină La 50 km/h. Temperatu
rile maxime vor fi cuprinse între 14 șl 
24 grade, izolat mai ridicate in sud, 
iar cele minime între 4 și 12 grade. 
In București: Vreme în general caldă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii slabe, 
la sfîrșitul intervalului. Vînt slab pină 
La moderat. Temperaturile maxime vor 
oscila între 18 și 22 grade, iar cele mini
me între 5 șl 10 grade.

21.50
22,00 închiderea programului

Luni, 6 aprilie 1987
20,00 Telejurnal. Zilei muncii — fapte

le de muncă ale țării
20,20 Viața economică. Campania agri

colă de primăvară
20,35 Omul — valoare supremă. Repor

taj de Ziua sănătății
20,45 Tezaur folcloric (color) 
21,05 Roman-fOlleton (color).

rabilli". Ecranizare după romanul 
omonim de Victor Hugo. Copro
ducție internațională. Cu: Jean 
Gabin, Danielle Delorme. .Bernard 
Blier, Serge Reggianl, Elfriede 
Florian, Bourvil, Glanl Esposito. 
Regia Jean-Paul Le Chanois. Ul
timul episod

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

A 22-a etapă din campionatul nos
tru de fotbal, disputată ieri pe nouă 
stadioane din opt orașe (la Bucu
rești au avut loc două meciuri), a 
prezentat importantă mai ales pen
tru clasament. Steaua (învingătoare 
acasă cu 4—0 in derbiul cu Sportul 
studențesc) s-a distanțat în frunte la 
opt puncte (și o partidă mai puțin 
jucată) față de Dinamo (învinsă în 
deplasare de S. C. Bacău cu 2—1, 
deși deschisese scorul). La rindul 
său. Victoria București n-a pierdut 
prilejul și și-a mai adăugat două 
puncte la „zestrea" pentru locul trei, 
in urma victoriei pe teren propriu 
(2—1) in fața unui Rapid care co
boară in clasament, in ciuda unor 
prestații deseori spectaculoase și spre 
îngrijorarea numeroșilor săi supor
teri de inimă.

Pierzind chiar la Rm. Vilcea două 
puncte (0—1 cu F.C.M. Brașov), Chi
mia iși risipește multe din speranțe
le pe care începuse să le nutrească, 
în timp ce Jiul Petroșani (0—0 
Ploiești)
(1— 1 la Pitești) încep, la rindul lor, 
să apere în posibilitatea de a juca 
și la anul ,pe „prima scenă". Cele
lalte rezultate ale etapei au fost ! 
„U“ Cluj-Napoca .1—0 cu Gloria 
Buzău ; Corvinul Hunedoara 2—1 cu 
Otelul Galați ; Universitatea Craiova 
2—0 cu F. C. Olt.

Altfel spus, 
șase victorii 
două scoruri 
deplasare. Au 
(14—5 pentru
tate au consolidat poziția de lideră 
a Stelei (39 de puncte), urmată în 
ordine de Dinamo (31) și Victoria 
(26). în continuare,, un pluton de 
mijloc : 4. F.C. Argeș (24) ; 5. F.C.M. 
Brașov (24) ; 6. Petrolul (23) ;
7. F.C. Olt (23) ; 8. Sportul studen
țesc (22) ; 9. „U“ (21) ; 10. S.C. Bacău 
(21) ; 11. Corvinul (20) ; 12. Univer
sitatea Craiova (20). Clasamentul 
actual este încheiat de șase echipe 
care vor avea multe zile... negre și

la 
și chiar Flacăra Moreni

CARNET CULTURAL
VlLCEA. In organizarea secției 

de propagandă a Comitetului jude
țean de partid, la casa de cultură 
a sindicatelor din municipiul Rim- 
nicu Vilcea a avut loc un simpo
zion cu tema „Rolul hotărîtor al 
științei, invățămintului și culturii 
in edificarea orinduirii socialiște. 
Concepția P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind integra
rea organică a invățămintului cu 
cercetarea și producția". La mani
festare au lupt parte activiști de 
partid și de stat, profesori de 
științe sociale, cadre tehnico-ingi- 
nerești din unitățile economice ale 
județului Vilcea. (Ion Stanciu).

VRANCEA. în ciclul de acțiuni 
menite să contribuie la educația 
patriotică, revoluționară a oame
nilor muncii au fost 
școli și întreprinderi 
concursul cu tema 
tinerei generații 
Nicolae Ceaușescu»" 
„De la Bobîlna la împlinirea idea
lurilor de dreptate socială". în mai 
multe localități rurale și urbane a 

, avut loc evocarea istorică sub gene
ricul „Geto-dacii în istoria patriei 
— glorioasă tradiție de luptă și 
neatirnare". (Dan Drăgulescu).

. organizate in 
din Focșani 
„Realizările 

!n «Epoca 
și simpozionul

„Mlze-

derea „Electrocentrale" — unitate 
care a lansat în acest an chemarea 
la întrecere către toate unitățile e- 
nergetice din țară —, Regionala Căi 
Ferate și „Electroputere". Și-au 
dat concursul formațiile artistice 
de amatori laureate ale Festivalu
lui național „Cântarea României". 
(Nicolae Băbălău).

MUREȘ. în cadrul etapei repu
blicane a celei de a 17-a ediții a 
Festivalului artei și creației stu
dențești, manifestare politico-ideo- 
logică și cultural-artistică înscrisă 
în Festivalul național „Cîntarea 
României", în sălile de- expoziții 
ale filialei Uniunii artiștilor plas
tici din Tîrgu Mureș a avut loc 
vernisajul Salonului studențesc na
țional de arte plastice. Sint expu
se aproape 300 de lucrări de pictu
ră. sculptură, grafică, tapiserie, de
sen, ceramică și lucrări de artă 
monumentală semnate de studenți 
din centrele universitare Bucu
rești. Brașov, Cluj-Napoca. Craio
va. Constanța. Galați, Petroșani, 
Iași, Timișoara și Tîrgu Mureș. 
(Gheorghe Giurgiu).

Elena MANTU

DOLJ. „Cinstire muncii creatoa
re". Sub acest generic. Consiliul 
județean al educației politice și 
culturii socialiste organizează pe 
platformele industriale ale muni
cipiului Craiova spectacole pentru 
fruntașii în producție. Asemenea 
manifestări, devenite de acum tra
diționale, au avut loc la întreprin-

CĂLĂRAȘI. „Zilele bibliotecii 
județene", manifestare ' de mare 
amploare, aflată la a IT-a ediție, a 
fost dedicată anul acesta aniver
sării a 65 de ani de la crearea 
U.T.C.. împlinirii a 80 de ani de la 
răscoala din 1907 și 25 de ani de 
la Încheierea cooperativizării a- 
grlculturii. Au avut loc Întîlniri ale 
cititorilor cu scriitori și reprezen
tanți ai unor edituri, dezbateri, 
simpozioane, seri dedicate cărții. 
(Mihail Dumitrescu).

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII|
• „MAGNETISMUL" TEHNO

LOGIILOR MODERNE. Pentru cre?" 
terea continuă, de la an la an, a produc
ției de cereale, în Marea Britanie se acor
dă o atenție deosebită aplicării în agri
cultură a tehnologiilor moderne. In pre
zent, fermierii cunosc mai bine perioadele 
optime de aplicare a diferitelor tratamente 
agrochimice de combatere a dăunătorilor 
și a bolilor. Stimulatorii de creștere a 
culturilor se folosesc pe scară largă, im- 
piedicîndu-se astfel culcarea la pămînt a 
holdelor și, implicit, reducindu-se cheltu
ielile pentru chimicale, cum ar fi îngră- 
șămintele și fungicidele. Pe de altă parte, 
au fost perfecționate pulverizatoarele de 
substanțe chimice, în sensul că întrebuin
țează mai rațional și deci in cantități mai 
mici substanțele active, împrăștiindu-le 
uniform pe culturile vizate. Actualmente, 
se bucură de succes pulverizatoarele cu 
discuri din nylon, cu viteze mari și cu mar
ginile foarte fin dințate, care răspindesc în 
jur picături fine și uniforme, de mărimi 
optime. In stadiu experimental se află la

ora actuală pulverizările electrostatice, 
prin care se aplică doze scăzute de pică
turi Încărcate cu electricitate. Respectivii 
stropi sînt atrași de culturi, la fel cum 
pilitura de fier este atrasă de un magnet. 
Această metodă asigură aplicarea celei 
mai mari părți din lichid, chiar pe supra
fața culturilor, așa cum, de fapt, 
necesar, pierderile de , substanță 
fiind minime.

Modernizarea producției a făcut 
vența tradițională a lucrărilor agricole, și 
anume aratul, două grape, semănatul și o 
nouă grapă, să fie înlocuită în multe fer
me cu semănatul direct, urmat de stropirea 
cu erbicide. Consecința ? Economie de forță 
de muncă, de mașini agricole, 
ranți și favorizarea dezvoltării 
plantelor, a structurii solului 
najului corect al apei. Pentru a

este și 
activă

ca sec-

date hidraulic Independent, puțind efectua 
întoarceri de 180 grade. Echipamentul 
pentru lucrările agricole se atașează pe un 
cadru de oțel, care cuprinde întreaga lă
țime a mașinii. Adaptabilitatea acestei ma
șini constă în faptul că poate efectua orice 
muncă a cimpului, inclusiv stropitul și 
semănatul, la costuri simțitor reduse față 
de sistemele convenționale. Rămîne deo
camdată nerezolvată doar problema sece
rișului prin, folosirea aceluiași vehicul.

de carbu- 
rădăcinii 

Si a dre- 
_ .,---- -------- -------- _ se reduce 
numărul de treceri ale utilajelor pe cîmp, 
mulți fermieri renunță la folosirea tracto
rului, în favoarea unor vehicule-platforme 
autopropulsate. Aceste mașini multifunc
ționale, cu o lățime de 20 metri, au ca
bină și motor la unul din capete, iar roțile 
amplasate în ambele capete sînt coman-

a fost propus, recent, de către

• CONSOLIDARE CU PERDE
LE DE... AER. j Un 'original mijloc d« 
protecție a barajelor Împotriva acțiunilor 
seismice
o echipă de hidrotehnicieni din Leningrad 
și Moscova. Este vorba de o „perdea" de 
aer realizată dintr-o adevărată „ghirlandă" 
de elemenți asemănători unor pahare răs
turnate cu gura în jos. Respectiva ghirlan
dă se fixează în fața peretelui din amonte 
al barajului. Dacă în timpul cutremurului 
construcția începe să se miște, aerul din

„paharele" cu pereții subțiri realizați din 
beton armat se comprimă sau dilată, In 
timp ce masa apei barajului rămine, prac
tic, nemișcată. Etajele din acești elemenți 
umbluți cu aer realizează decuplarea dina
mică a lacului de acumulare de baraj, 
ceea ce sporește considerabil rezistenta 
acestuia la seisme. Specialiștii sovietici sus
țin că folosirea „perdelelor" de aer în 
construcțiile hidrotehnice va oferi mari 
avantaje, printre care și o însemnată re
ducere a consumului de materiale. în pre
zent, protecția antiseismică a barajelor se 
face prin adăugarea, la temelia lor, a unei 
grosimi de șapte metri de beton pentru 
fiecare sută de metri din înălțimea con
strucției. Or, costul „perdelelor" propuse 
reprezintă doar 25—30 la sută din valoa
rea betonului care s-ar economisi prin 
adoptarea noii soluții.

• PENTRU ELIMINAREA „TIM
PILOR MORȚI" - LASERUL. Una 
dintre operațiile cu influente negative asu-

au fost Înregistrata 
ale echipelor-gazdă, 

egale șl o victorie în 
fost înscrise 19 goluri 
gazde). Aceste rezul-

• HOCHEI. în ziua a doua a 
campionatului european de hochei pe 
gheață (grupa B) pentru juniori, ce 
se desfășoară la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, selecționata 
României a Învins cu scorul de 13—2 
(6—0, 5—2, 2—0) formația Marii 
Britanii.

Alte rezultate: Italia — Bulgaria 
4—2 (2—0. 2—1. 0—1); Danemarca — 
Austria 6—0 (3—0, 2—0, 1—0), Fran
ța — Iugoslavia 8—4 (3—1, 2—1, 3—2).

• BOX. în sferturile de finală ale 
turneului internațional de box de la 
Usti (Cehoslovacia), trei pugiliști ro
mâni au obținut victorii. La cate
goria muscă Adrian Amzăr l-a În
trecut pe Kin Chan Rim (R.P.D. Co
reeană), la „pană". Daniel Dumi
trescu a cîștigat în fața Iui Namzhi- 
lin (R.P. Mongolă), iar la „ușoară" 
Florian Țircomnicu a 
vingător în meciul cu 
Kucera.

. ____ _ A"
terminat în- 
cehoslovacul

de dublu din• TENIS. în proba _ 
cadrul turneului internațional de te
nis de la Viena. perechea Florin 
Segărceanu (România). Jaro Navra- 
til (Cehoslovacia) a întrecut cu 6—4, 
6—4 cuplul Antoni tsch (Austria),
Levine (S.U.A.). • Turneul interna
țional de tenis de la Porec (Iugo-

pra performantelor realizate de excavatoa
rele gigant din minele de lignit ale Bohe- 
miei de nord era cea de degajare a tere
nului, înainte de fiecare deplasare a ma
sivelor mașini. Această nivelare a solului, 
executată chiar de excavatoare, trebuie să 
fie cit mai corectă, de la bun început, 
astfel Incit netezirea finală și degajarea 
cu buldozere a terenului să ia cit mai pu
țin timpi Pină nu demult, in ciuda stră
daniilor de mate precizie ale conducto
rului, excavatorul „mușca" deseori prea 
adine din sol, creîndu-se astfel gropi, ce 
trebuiau umplute, cu ajutorul buldozerelor, 
pentru ca excavatorul să poată inainta. în 
scopul reducerii substanțiale a timpilor 
morți din funcționarea instalațiilor de 
exploatare a cărbunelui, specialiștii ceho
slovaci au recurs la o eficientă soluție. 
Este vorba de folosirea pentru comanda 
roții excavatorului a unui sistem de ghi
daj cu laser, pe cit de sigur, pe atît de 
ușor de întreținut. Pe baza informației 
luminoase a.unui indicator optic situat in 
cabină, conductorul excavatorului comandă

nopți... albe pină Ia deznodămintul 
din luna iunie : 13. Chimia (18
puncte) ; 14. Gloria (18) ; 15. Oțelul 
(17) ; 16, Jiul (17) ; 17. Rapid (17) ; 18. 
Flacăra

Etapa 
aprilie, 
nală, va 
reprezentativa 
lua, desigur, o seamă de 
(Belodedici, Bumbescu, 
lint, Zare, Movilă), dar și mulți 
„olimpici". Antrenorii Em. Jenei și 
Gh. Staicu încearcă astfel să gă
sească formula cea mai bună pentru 
selecționata noastră olimpică, pe 
care o așteaptă o confruntare deo
sebit de grea in debutul prelimi
nariilor pentru turneul final (în 18 
aprilie, cu selecționata similară a 
R.F.G., la Cluj-Napoca). Cum etapa 
a 24-a va avea loc în 22 aprilie, 
înseamnă că in acest răstimp trico
lorii titulari (care nu au dreptul la 
olimpici) 
cerut de 
cuta un 
solicitări
credem că atit cluburile, dt și fotba
liștii in cauză vor folosi acest răs
timp cu seriozitate și răspundere 
doar pentru relaxare, odihnă șt pre
gătire, și nu pentru alte activități 
prin care să piardă acumulările fizi
ce făcute pină acum.

Este necesară o asemenea invitație 
la răspundere șl seriozitate in pre
gătirea la cluburi întrucit meciul cu 
echipa Spaniei, din 29 aprilie, este 
pe cit de dificil, pe atît de "Impor
tant. Reprezentativa noastră — alcă
tuită pe „scheletul" supercampioanei 
Europei — are nu numai posibilita
tea, dar șl datoria 
și numai cu gindul 
indiferent dacă in 
concurenta iberică

Moreni (13).
a 23-a se va juca in 12 

Pină atunci, echipa națio- 
intilni la Brașov (8 aprilie) 

Israelului. Vor evo- 
tricolori 

Boloni, Ba-

vor avea răgazul, rîvnit și 
ei cu insistență, de a exe- 
program normal, lipsit de 

extenuante. Ne place să

să joace numai 
la calificare, 

acest moment 
la șefia grupei

pare a avea o poziție avantajoasă. 
Dar despre cursa pentru prezența 
la „Euro ’88“ vom mai avea prilejul 
«ă discutăm...

Gheorqhe MITROI

slavia) a continuat cu Întîlniri pen
tru optimile de finală. Jucătorul ro
mân Adrian Marcu l-a eliminat cu
6— 4. 7—5 pe chilianul Femandez.
Alte rezultate : Vasudevan (India) — 
Comănescu (România) 6—2, 6—2 ;
Cihak (Cehoslovacia) — Horvath (Iu
goslavia) 7—5. 7—6 ; Garetto (Argen
tina) — Miriutela (Argentina) 4—6,
7— 6, 7-JI5 ; Feenstra (Olanda) — Ar- 
raya (Argentina) 7—6. 6—3 ; Lampe 
(R.F.G.) — Csepal (Ungaria) 6—2, 
6—0 ; Devido (Italia) — Buljevici 
(Iugoslavia) 6—3, 6—2.
• HANDBAL. în Sala «porturilor 

din Bacău se va disputa astăzi pri
mul meci dintre echipa locală Știin
ța și formația Spartak Kiev, con
tend pentru semifinalele „Cu-pel cam
pionilor europeni" la handbal femi
nin. Partida va începe la ora 11.

în cadrul „Cupei cupelor", handba
listele de la Chimistul Rm. Vilcea 
vor întîlnl tot astăzi, in deplasare, 
formația T.S.C. Berlin (R.D. Ger
mană).

• BASCHET. Cupa campionilor 
europeni la baschet masculin a fost 
cîștigată anul acesta de echipa ita
liană „Tracer" din Milano, care a 
întrecut cu scorul de 71—69 (33—36) 
formația „Maccabi" Tel Aviv^

mișcarea roții «cestuia, atunci elnd 
„atacă" stratul inferior al frontului de 
cru. Ghidajul cu laser urmează să 
extins In mai multe mine din tară.

• PIGMENȚI PENTRU SERE.In 
R.F.G. a fost pusă la punct o Întreagă 
gamă de pigmenți fluorescenți, cu o struc
tură aromatică puternic condensată, care 
prezintă o fluorescentă de 100 la sută și o 
remarcabilă stabilitate la îmbătrînire (10 
ani). Pigmenți! roșii pot fi aplicați cu bune 
rezultate pe geamurile serelor, întruclt s-a 
constatat că plantele utilizează mai efici
ent lumina roșie și albastră decît cea 
verde. într-adevăr, acești pigmenți slnt 
capabili să transforme lumina verde din 
spectrul luminos în lumină fluorescentă 
roșie, „preferata" plantelor. în cadrul ex
perimentelor efectuate, s-a putut oonstata 
că algele și plantele cultivate în sere cu 
geamurile colorate cu asemenea pigmenți 
roșii fluorescenți se dezvoltă mai repede 
și dau producții mai ridicate.

DIM ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



ITINERARUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN ȚĂRI ALE AFRICII 

0 NOUA $1 PUTERNICA EXPRESIE A POLITICII DE PACE, 
ÎNȚELEGERE SI COOPERASE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Ample relatări și comentarii ale mijloacelor de informare de peste hotare

Noul Itinerar de pace, prietenie șl cooperare 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în țări ale Africii este 
amplu reflectat de presa de peste hotare. Pu
blicațiile din țările vizitate, ca și mijloacele de 
informare în masă din alte state pun in evi
dență semnificațiile ți rezultatele rodnice ale

Vizita In Republica Populari 
Congo s-a aflat în centrul atenției 
presei și posturilor de radio șl te
leviziune congoleze, care au acor
dat spații ample acestui eveniment. 
Mijloacele de informare în masă au 
pus în evidență primirea călduroa
să, entuziastă făcută la Brazzaville 
înalților soli al poporului român, 
au subliniat profundele semnifica
ții ale noii întîlniri dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări.

Cotidianul congolez „MWETI" a 
publicat la loc de frunte un 
amplu comentariu privind im
portanța vizitei, însoțit de por
tretul și biografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în articol 
se subliniază că cea de-a doua 
vizită în Congo a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român „încununează mai multi ani 
de cooperare promițătoare intre 
cele două țări", „permițînd o mai 
bună cunoaștere reciprocă si un 
schimb rodnic de experiență dobîn- 
dită în lupta împotriva imperialis
mului ți pentru edificarea socialis
mului*. în continuare, sînt trecute 
în revistă rezultatele vizitelor pre
cedente la nivel înalt, arătîndu-se 
că Intre cele două țări există în 
prezent o bună experiență de 
cooperare in diverse domenii.

Referindu-se la similitudinea po
zițiilor în probleme internaționale, 
ziarul subliniază că R.P. Congo și 
România manifestă o preocupare 
constantă pentru realizarea unui 
climat durabil de pace și de secu
ritate internațională, acordă o aten
ție specială intensificării relațiilor 
cu toate țările care au ales calea 
dezvoltării independente, se pro
nunță pentru abolirea politicii de 
apartheid in Africa de Sud și ga
rantarea de drepturi egale și demo
cratice tuturor cetățenilor aces
tei țări.

în încheierea articolului se 
arată : „Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in țara noastră 
este, fără indoială, expresia senti
mentelor de simpatie ți inaltă stimă 
pe care poporul român le are față 
de Cotigo. Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu este un ele
ment important in contextul nece
sității ca statele mari sau mici să 
întrețină relații pașnice*.

într-un alt articol, cu titlul 
„Un nou start*, ziarul citat relevă 
că „relațiile româno-congoleze cu
nosc o nouă dimensiune prin vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
Vizita reprezintă o nouă etapă pe 
calea intensificării legăturilor de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări*. „Congo, tară africană 
nealiniată, și România socialistă au 
poziții identice în majoritatea pro
blemelor privind lupta împotriva 
regimului rasist de la Pretoria, 
neintervenția in treburile interne 
ale altor țări, sprijinirea ți ajuto
rarea popoarelor oprimate, solu
ționarea pe cale pașnică, pe baze 
juridice a conflictelor, respectarea 
strictă a suveranității de stat ți 
dreptului popoarelor de a-ți alege 
In mod liber sistemul lor social, de 
a-ți hotărî singure viitorul".

POSTURILE DE RADIO SI TE
LEVIZIUNE „VOCEA REVOLU
ȚIEI CONGOLEZE" au evidențiat 
importanta vizitei pentru dezvol
tarea raporturilor dintre cele două 
partide, țări și popoare șl au pre
zentat pe larg politica internă șl 
externă a României socialiste.

Biografiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost prezentate 
de radiodifuziunea congoleză într-o 
emisiune specială. Au fost evocate, 
de asemenea, o serie de aspecte 
ale raporturilor bilaterale aflate in 
atenția celor doi conducători de 
partid și de stat.

La rîndul ei, AGENȚIA CONGO
LEZA DE INFORMAȚII, evocînd 
dezvoltarea relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Congo, a subliniat că 
cele două țări sînt legate printr-un 
tratat de prietenie și colaborare și 
Înfăptuiesc acțiuni de cooperare pe 
plan economic.

Ample comentarii cu privire la 
vizita în Republica Zair a publicat 
presa din această țară.

„Poporul zairez — relevă ziarul 
„ELIMA" — se simte onorat că a

acestor vizite, încheiate prin semnarea unor im
portante documente bilaterale.

Un loc aparte este acordat pozițiilor expri
mate cu acest prilej de președintele 
Nicolae Ceaușescu față de marile probleme ale 
vieții politice șl economice contemporane, sub- 

la soluționarea acestorlinierea necesității ca 

putut să-i primească și să-l salute 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
și pe distinsa doamnă Elena 
Ceaușescu". Pe tot parcursul vizitei 
înalților oaspeți din România, zia
rul a consacrat ample spații acti
vităților desfășurate. Sub titlul 
„Convorbiri zairezo-romăne", coti
dianul a relatat despre convorbirile 
oficiale, evidențiind că s-a ajuns la 
înțelegeri privind semnarea unor 
acorduri bilaterale.

într-un comentariu Întitulat 
„Perspective ale relațiilor dintre 
Zair și România* se evidențiază 
convergența de opinii In abordarea 
problemelor majore ale lumii con
temporane. Ziarul subliniază carac
terul exemplar al cooperării bilate
rale și faptul că în urma vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu In 
Zair se așteaptă o intensificare a 
acestei cooperări în toate domeniile.

Au fost, de asemenea, redate 
toasturile rostite de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese 
Seko la dineul oficial oferit de șe
ful statului zairez In onoarea șefu
lui statului român, sub titlurile su
gestive : „Președintele Ceaușescu : 
Am convingerea că vom identifica 
împreună noi posibilități In direcția 
dezvoltării mai puternice a cola
borării, in interesul ambelor țări", 
„Președintele Mobutu Șese Seko : 
Relațiile diplomatice dintre țările 
noastre au rămas excelente și fără 
nici o umbră*.

într-un comentariu publicat în 
prima pagină, Întitulat „Zairul și 
România — trăsături comune", co
tidianul a pus în evidență similitu
dinea de poziții ale celor două țări 
în probleme majore ale contempo
raneității.

Ziarul a publicat, de-a lungul 
vizitei, numeroase fotografii infăți- 
șînd momente ale vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu șl tovarășe! 
Elena Ceaușescu în Zair.

Intr-unui din numerele sale, 
„Elima" a inserat pe o pagină în
treagă un documentar intitulat 
„Scurtă privire asupra României 
de astăzi".

Cotidianul „SALONGO" a consa
crat mai multe articole, comenta
rii și ample informații, însoțite de 
fotografii, vizitei în Zair a distin
șilor oaspeți români. Articolul in
titulat „Zair — România — O în
țelegere deplină*, publicat tn pagi
na tntll, a făcut un istoric al re
lațiilor dintre cele dț>uă țări. Sub 
titlul „Zairul se bucură să numere 
România printre partenerii săi pri- 
vilegiați", același ziar a inserat un 
amplu comentariu pe tema „As
pecte avantajoase ale cooperării 
zairezo-romăne". O Întreagă pagi
nă de ziar cuprinde fotografii pre- 
zentind aspecte de la ceremonia o- 
ficlală a sosirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în capitala zal- 
reză.

într-un alt număr, „Salongo" a 
consacrat o pagină prezentării po
liticii externe a țării noastre. Titlul 
ilustrativ al materialelor publi
cate, Însoțite de o fotogra
fie a președintelui României, este 
„Nicolae Ceaușescu — luptător ac
tiv pentru pace. Dezarmarea — o 
preocupare deosebită. Poziții fără 
echivoc".

Un alt articol consacrat țării 
noastre de același ziar poartă titlul 
„Știința in slujba dezvoltării eco
nomice*.

într-un amplu comentariu intitu
lat „Un viitor fericit pentru co
operarea eatrezo-română", agenția 
de presă A.Z.A.P. apreciază că vi
zita Înalților oaspeți din România 
a fost deosebit de fructuoasă și a 
reprezentat o reușită deplină ■ pe 
toate planurile.

Mijloacele da informare în masă 
din Republica Populară Angola au 
reflectat amplu interesul deosebit 
generat la Luanda de vizita in a- 
ceastă țară a iluștrilor reprezen
tanți ai poporului român.

„JORNAL DE ANGOLA" a pu
blicat comentarii și informații am
ple despre desfășurarea vizitei și 
a inserat biografia șefului statului 
român însoțită de portretele tova
rășului Nicolae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu. în același 
număr a fost rezervată o pagină În
treagă țării noastre, cu supratitlul: 
„România: contribuție excepționa

lă la noua ordine economică mon
dială" și titlul „Nicolae Ceaușescu 
— Acțiuni concrete in favoarea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale", în care sînt pre
zentate pe larg poziția României, a 
președintelui țării noastre în a- 
ceastă problemă fundamentală a 
vremurilor noastre. Același ziar a 
publicat articolul intitulat „Dezar
marea: obiectiv prioritar al politi
cii externe românești".

Ziarul a publicat o amplă rela
tare despre ceremonia de pe aero
portul internațional „4 februarie" 
și desfășurarea convorbirilor ofici
ale dintre cei doi șefi de stat. Au 
fost, de asemenea, publicate toastu
rile rostite de președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Jose Eduardo dos Santos. ,

Sub titlul „întărirea cooperării 
a constituit problematica dominan
tă; Președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a încheiat vizita oficială în 
Angola", „Jomal de Angola" a 
publicat un amplu comentariu, în 
prima pagină, în care a fost expri
mată satisfacția față de nivelul și 
perspectivele de dezvoltare ale re
lațiilor de prietenie, solidaritate și 
cooperare in domeniile politic, eco- 
nomico-soclal și cultural dintre cele 
două țări.

Agenția angoleză ANGOP a re
levat că In cursul vizitei oficiale 
de prietenie In Angola, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jose Eduardo 
dos Santos au discutat probleme 
privind relațiile bilaterale și situa
ția internațională, o atenție specia
lă fiind acordată legăturilor econo
mice și comerciale dintre România 
și Angola, perspectivelor lor de 
dezvoltare.

TELEVIZIUNEA ANGOLEZA a 
transmis reportaje ample privind 
vizita distinșilor oaspeți români, 
însoțite de comentarii care au sub
liniat importanța evenimentului și 
au scos in evidență solidaritatea și 
cooperarea dintre cele două țări și 
popoare, dintre P.C.R. și M.P.L.A.- 
Partidul Muncii. Comentarii simi
lare, împreună cu relatări ample 
despre principalele momente ale 
vizitei au transmis și POSTURILE 
DE RADIO ANGOLEZE.

Vizita In Angola a președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost reflecta
tă de agenția sudaneză de. presă 
S.U.N.A., care a evidențiat că in 
cursul convorbirilor oficiale dintre 
cei doi șefi de stat a fost expri
mată profunda îngrijorare în legă
tură cu ultimele evoluții pe plan 
internațional, evidențiindu-se. tot
odată, rolul important al țărilor 
mici șl mijlocii, în curs de dezvol
tare și nealiniate în reglementarea 
problemelor dificile ale lumii con
temporane.

Cotidianul mozamblcan „NOTI- 
CIAS" a relatat despre itinerarul 
pe pămlnt african, informînd 
despre activitățile, convorbirile o- 
ficiale avute în Angola, despre 
conținutul Comunicatului comun 
român-angolez, precum șl despre 
primirea deosebit de călduroasă 
făcută Înalților oaspeți români la 
Kinshasa și conținutul toastului 
rostit de șeful statului român. în 
acest cadru este evidențiată nece
sitatea exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu de a se face 
totul pentru a impune o politică 
nouă de pace, de colaborare inter
națională, de a se uni eforturile 
tuturor popoarelor pentru schimba
rea cursului periculos al eveni
mentelor, pentru apărarea dreptu
lui fundamental al oamenilor la 
viață, la o dezvoltare liberă și 
demnă In condiții de pace.

POSTURILE DE RADIO SI TE
LEVIZIUNE MOZAMBICANE au 
transmis informații despre vizitele 
efectuate de șeful statului român 
și despre conținutul convorbirilor 
cu conducătorii țărilor respective.

Relatări despre vizitele întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în țări din Africa a 
transmis agenția T.A.S.S., caro a- 
rată că. In toastul rostit la dineul 
oferit de Jose Eduardo Dos Santos, 
șeful statului român a subliniat că 
România se pronunță împotriva 
armelor nucleare, pentru realiza
rea unui program cuprinzător de

probleme să participe, cu drepturi depline, toa
te statele, fără deosebire de mărime și de 
orînduire socială, și în primul rînd țările mici 
și mijlocii, cele în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate, aceasta fiind chezășia înfăptuirii nă
zuințelor de pace și progres ale tuturor na
țiunilor.

dezarmare care să ducă Ia lichi
darea, pe etape, a tuturor armelor 
nucleare pînă la sfîrșitul secolului 
și, în paralel, la reducerea substan
țială a armelor convenționale.

în ceea ce privește conținutul 
comunicatului comun privind re
zultatele vizitei în Zair, T.A.S.S. e- 
vidențiază poziția României și Zai
rului în favoarea interzicerii totale 
a experiențelor nucleare și împo
triva militarizării spațiului cosmic, 
pentru realizarea cît mai curînd 
posibil a unui acord între U.R.S.S. 
și S.U.A. privind eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune din 
Europa — ca prim pas pe calea 
eliberării continentului de orice fel 
de arme nucleare.

Președintele României s-a pro
nunțat pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța din relațiile 
internaționale — relevă T.A.S.S., 
relatînd despre toastul rostit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
dineul oferit de președintele R.P. 
Congo. Agenția sovietică de știri a 
arătat, de asemenea, că, și cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat solidaritatea României 
cu lupta de eliberare a poporu
lui namibian sub conducerea 
S.W.A.P.O., ca șl cu lupta popu
lației africane majoritare din Afri
ca de Sud pentru lichidarea siste
mului de apartheid.

România și Angola consideră că 
problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie apărarea pă
cii, oprirea cursei Înarmărilor și 
trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare — evidențiază agenția 
A.D.N. din R.D. Germană, citind 
din comunicatul comun dat publi
cității la încheierea vizitei la Luan
da. în opinia șefului statului ro
mân, încheierea, încă In acest an, 
a unui acord sovieto-american pri
vind retragerea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa ar 
constitui un prim pas pe calea eli
berării continentului de orice arme 
nucleare — relevă agenția.

în ce privește rezultatele vizitei 
întreprinse în Zair, A.D.N., refe- 
rlndu-se la comunicatul comun, ca
rată că România și Zairul se pro
nunță pentru adoptarea unor mă
suri urgente care să ducă la lichi
darea pe etape a tuturor armelor 
nucleare cît mai curînd posibil și 
intensificarea eforturilor vizînd 
reducerea substanțială a armamen
telor convenționale.

Sub titlul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu in Zair și Con
go", ziarul cehoslovac „RUDE 
PRAVO" a informat despre sem
narea comunicatului comun româ
no—zairez, document în care, arată 
ziarul, cele două țări cheamă la 
încetarea cursei înarmărilor și in
terzicerea experiențelor cu armele 
nucleare și se pronunță pentru în
cheierea unui acord între U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la lichidarea 
rachetelor cu rază medie din Eu
ropa.

România consideră Importante 
relațiile sale cu țările africane : 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
Întreprins numeroase vizite In 
țări africane, iar conducători de 
stat de pe acest continent au 
vizitat România, evidențiază a- 
genția CHINA NOUA, într-un 
comentariu. România — relevă 
agenția — sprijină de multă 
vreme dezvoltarea economică și e- 
forturile îndreptate spre apărarea 
independenței țărilor africane. Ea 
sprijină, de asemenea, lupta împo
triva politicii de apartheid din A- 
frica de Sud.

Vizita oficială de prietenie a 
Președintelui Republicii Socialisto 

România, Nicolae Ceaușescu. în 
Republica Populară Angola va con
feri noi dimensiuni prieteniei și 
cooperării dintre popoarele român 
și angolez, apreciază agenția cuba
neză PRENSA LATINA.

Despre itinerarul In țări africa
ne a informat și presa mexicană, 
ziarul „EXCELSIOR" evidențiind, 
astfel, că România și Angola își 
exprimă șolidaritatea cu lupta po
poarelor sud-african și namibian 
pentru abolirea politicii de apart
heid și pentru Încetarea Imediată 
a ocupării ilegale a Namibiei de 
către R.S.A.

(Agerpres)

REUNIUNEA GENERAl-EUROPEANA DE IA VIENA ORIENTUL
VIENA 4 (Agerpres). -) N. Chilie 

transmite : Pe măsură ce se apropie 
încheierea actualei etape —■ prevă
zută pentru prima decadă a lunii 
aprilie — a reuniunii general-euro- 
pene de la Viena, dezbaterile din 
plen și din grupurile de lucru cîștigă 
în intensitate și conținut.

Tonul luărilor de cuvînt a fost, 
în general, constructiv, predominînd 
o atmosferă de lucru, de dialog, a- 
naliză și efort pentru înțelegerea și 
luarea în considerare a pozițiilor și 
propunerilor fiecărei părți.

Maț apar totuși unele momente 
de polemică și confruntare, generate 
de inoercări de a deplasa atenția fo
rumului general-european de la pro
blemele și obiectivele de fond spre 
aspecte periferice, neesențiale. îndeo
sebi, delegațiile unor țări occidentale 
Încearcă să abordeze de o manieră 
deformată problemele fundamentale 
ale drepturilor omului — care rămîn 
dreptul la viață, la muncă, ■ la edu- 
oație, la pregătire profesională, la 
locuință, la pensie, asistență medica
lă și socială etc. — urmărind să a- 
vanseze pe prim plan aspecte oe nu 
țin seama de realitățile de pe con
tinent, de legile și reglementările 
naționale în materie și reprezintă, de 
fapt, tentative inacceptabile de ames
tec In treburile interne ale altor sta
te. Mal mult, se încearcă impunerea 
ca general valabile a unor criterii 
aparținînd unor societăți în care

Poziția Bonnului în legătură cu retragerea 
din R.F.G. a rachetelor cu rază medie 

de acțiune
BONN 4 (Agerpres). — Ministrul 

vest-german al afacerilor externe, 
Hans-Dietrich Genscher, a declarat 
într-un interviu radiodifuzat că po
ziția guvernului său este, fără nici 
un dubiu, favorabilă retragerii tu
turor rachetelor Pershing-2 și Cruise 
de pe teritoriul R.F.G., aceasta fiind, 
de fapt, șl decizia N.A.T.O.

Totodată, șeful diplomației vest- 
germane a afirmat că guvernul ță
rii sale nu este de acord cu pro

Un marș al păcii 
la poligonul

NEW YORK 4 (Agerpres). — La 
inițiativa unor organizații sindicale 
americane, la New York a fost or
ganizată o conferință de presă, cu 
prilejul sosirii in acest oraș a unor 
militanți pentru pace din țări vest- 
europene. Majoritatea acestora sînt 
tineri din Danemarca, Norvegia și 
R.F.G. După cum s-a precizat in 
cursul conferinței de presă, obiec
tivul lor îl constituie activizarea 
opoziției față de continuarea expe
riențelor nucleare americane. Se 
preconizează, astfel, organizarea 
unui marș al păcii, de la New York 
la Nevada — unde se află poligonul 
de teste nucleare ale S.U.A. Pe

★

Delegația membrilor unor mișcări 
pentru pace din Europa occiden
tală, care se află în Statele Uni
te. a fost primită, la sediul din 
New York al Națiunilor Unite, de 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar. S-a subliniat, cu 
acest prilej, că în momentul actual, 
cînd planeta este amenințată de 
pericolul distrugerii totale, rațiu
nea impune eliminarea tuturor ar
melor nucleare de pe Terra și in
terzicerea producerii de orice noi 
arme și sisteme dă arme de nimi
cire în masă. Dezarmarea și pacea 
vor rămîne simple vorbe lipsite de 
conținut atîta vreme cît vor con-

Criză de guvern în Portugalia
LISABONA 4 (Agerpres). — Adu

narea Republicii din Portugalia a 
aprobat o moțiune de neîncredere In 
guvernul monocolor, condus de pre
mierul social-democrat, Anibal Ca- 
vaco Silva, format în luna noiembrie 
1985, în urma alegerilor desfășurate 
la 8 octombrie în același an. Moțiu
nea de neîncredere, prezentată de 
Partidul Renovator Democratic 
(P.R.D.), condus de fostul președinte 
Ramalho Eanes, a fost sprijinită de

Divergențe economice 
între parteneri occidentali

BONN 4 (Agerpres). — Convorbiri
le purtate timp de două zile Ia Bonn 
de membrii Comisiei C.E.E. și cei ai 
guvernului vest-german s-au în
cheiat, potrivit afirmațiilor celor 
două părți, fără rezultate pozitive.

al C.E.E. și guvernul 
în materie de politică

Intîlnirea era menită să ducă la 
aplanarea divergențelor care persistă 
între punctele de_vedere ale organu
lui executiv 
vest-german ________ __ ,______
agricolă. In termeni concreți este 
vorba despre o serie de reforme agri
cole propuse de comisie, printre care 
și înghețarea anumitor subvenții, cu 
scopul de a ușura povara deficitului 
bugetar al Pieței comune. Acește 
propuneri însă au fost respinse de 
guvernul de la Bonn pe motivul că 
ele i-ar afecta pe țăranii din R.F.G.

drepturile vitale ale oamenilor slnt 
de regulă lipsite de garanții mate
riale, ignorate sau violate brutal.

Dincolo de asemenea aspecte, ma
joritatea covîrșitoare a delegațiilor 
au apreciat că numărul mare de pro
puneri avansate, precum și schimbul 
amănunțit de vederi asupra acestora 
creează premise favorabile pentru 
ca, în etapa următoare a reuniunii, 
care va începe la 5 mal a.c., să se 
treacă la armonizarea pozițiilor și re
dactarea părților componente ale do
cumentului final, care va trebui să 
reprezinte expresia voinței statelor 
participante de a acționa pentru 
transpunerea în viață a tuturor pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, oe constituie un tot unitar. 
Manea majoritate a delegațiilor, între 
care și delegația României — care 
participă activ la lucrările reuniunii 
— s-au pronunțat pentru acțiuni și 
măsuri prioritare In domeniile de 
fond ale prooesului C.S.C.E. : spori
rea încrederii, oprirea cursei înar
mărilor, dezarmarea nucleară și con
vențională, cooperarea în domeniile 
economic, comercial, tehnic, științific, 
intensificarea cooperării celor 35 de 
state participante pentru combaterea 
șomajului, pentru îmbunătățirea con
diției sociale a femeilor și tineretu
lui — ceea oe ar contribui în mod 
decisiv la progresul eforturilor pen
tru edificarea unei Europe a înțele
gerii, colaborării, securității șl păcii.

punerea făcutâ de Administrația 
S.U.A. de a transforma rachetele cu 
rază medie de acțiune Pershing-2, 
staționate în R.F.G.. în rachete cu 
rază mai scăzută de acțiune (de 800 
km) în ideea de a le păstra pe te
ritoriul acestei țări. El s-a .pronun
țat pentru începerea negocierilor 
Est-Vest asupra rachetelor cu rază 
scurtă de acțiune imediat după rea
lizarea unui acord privitor la cele 
cu rază medie.

de la New York 
din Nevada
acest parcurs, militanta vest-euro- 
peni pentru pace urmează să se în- 
tilnească cu reprezentanți ai vieții 
politice americane, ai sindicatelor, 
cu studenți și elevi, intenționind să 
le expună punctul lor de vedere 
asupra necesității opririi tuturor 
experiențelor cu arme nucleare, ca 
un prim pas pe calea trecerii spre 
adoptarea unor măsuri eficiente de 
dezarmare.

La Nevada, lor H se vor alătura 
reprezentanți ai organizațiilor paci
fiste din S.U.A., pentru organizarea 
unor acțiuni comune în favoarea 
opririi testelor cu arme atomice.

★

tlnua experiențele cu arme nuclea
re. pentru punerea la punct si fa
bricarea de noi armamente tot mal 
distrugătoare. De aceea, se impu
ne cu prioritate încetarea tuturor 
testelor nucleare, ca un prim pas 
pe calea trecerii la dezarmare.

Secretarul general al O.N.U. ® 
subliniat importanța acțiunilor de 
conștientizare a opiniei publice din 
întreaga lume, în special a tine
rei generații. în ceea ce privește 
pericolul de război și necesitatea 
de a se intensifica acțiunile în 
lupta pentru încetarea experiențe
lor nucleare si eliminarea amenin
țării atomice.

Partidul socialist șl Partidul comu
nist, întrunind 138 de voturi favora
bile, cu opt mai multe decît erau ne
cesare pentru căderea guvernului.

Partidul Social-Democrat (P.S.D.), 
de guvernămînt, cu cele 88 de locuri 
tn parlament, a fost sprijinit doar de 
deputății Centrului democratic și so
cial (C.D.S.), cu 20 de mandate, în 
vreme ce Partidul popular monarhic 
(P.P.M.) s-a abținut 

mal serios decît pe cel din alte țări 
membre.

TOKIO 4 (Agerpres). — Guvernul' 
japonez și-a exprimat din nou pro
testul față de hotărirea Administra
ției americane de a impune suprataxe 
suplimentare pentru importurile de 
produse electronice nipone. Intr-o 
declarație făcută la Tokio, în cursul 
unei conferințe de presă, de către un 
reprezentant oficial al Ministerului 
de Externe nipon, se menționează că 
„introducerea unor astfel de sanc
țiuni nu este justificată din punctul 
de vedere al legilor internaționale".

Japonia, se subliniază în document, 
va face cunoscută poziția sa în cursul 
viitoarelor negocieri pe care urmează 
să le aibă pe această temă cu State
le Unite.

MIJLOCIU
• Consultări in legătură cu 
convocarea unei conferințe 
internaționale de pace • în
trevedere siriano-iordaniană
• Demonstrații in teritoriile 

arabe ocupate de Israel
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— In cadrul consultărilor cu membrii 
Consiliului de Securitate si alte părți 
interesate privind perspectivele con
vocării cit mai curînd posibil a unei 
conferințe Internationale de pace 
asupra Orientului Mijlociu, secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, a conferit la sediul 
newyorkez al organizației mondiale 
cu delegația siriană, a anunțat pur
tătorul său de cuvint. După întreve
dere, însărcinatul cu afaceri al Si
riei. Abdul Mou’Men Al-Atassi, a 
declarat că partea siriană „a re
afirmat In convorbirea cu secretarul 
general al O.N.U. sprijinul deplin al 
Siriei fată de convocarea unei con
ferințe internaționale asupra Orien
tului Mijlociu. Secretarul general al 
O.N.U. apreciază că în cadrul acestor 
consultări „se înregistrează un oare
care progres, cu atît mai mult cu 
cît nici o delegație nu a respins ca
tegoric ideea organizării unei astfel 
de reuniuni".

DAMASC 4 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a efectuat o 
scurtă vizită la Damasc, unde a avut 
două runde de convorbiri cu pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad. 
După cum relevă agenția Kuna. tema 
discuțiilor a constituit-o situația ac
tuală pe plan arab. între subiectele 
abordate s-au numărat eforturile în 
vederea convocării unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, situația din Liban, relații
le bilaterale.

BEIRUT 4 (Agerpres). — în așa- 
zisa „zonă de securitate" Instituită 
unilateral de Israel In sudul Libanu
lui continuă să sosească Întăriri In 
tehnică militară și forțe de luptă. 
Cel puțin 30 de tancuri și transpor
toare blindate au fost amplasate vi
neri pe poziții de luptă în zona lo
calității Jezzin și In sudul Văii Bekaa, 
în semn de represalii față de împo
trivirea populației la acțiunile arma
tei de ocupație, localitățile Kafra șt 
Yater au fost mitraliate de la bordul 
elicopterelor, iar Burgoz și Jebel- 
Dahr bombardate cu artileria. Pen
tru a treia zi conșecutiv, continuă 
perchezițiile, Interogatoriile și ares
tările în rîndul populației din Aita- 
Shaab.

CAIRO 4 (Agerpres). — Zeci de fe
mei palestiniene din tabăra de refu- 
giați Balata (malul vestic al Iorda
nului) au participat Ia o demonstra
ție denunțînd tratamentul deosebit 
de vitreg la care sînt supuși cetățenii 
arabi întemnițați în închisorile is- 
raeliene. Postul de radio' Cairo, citat 
de agenția M.E.N., a anunțat că In 
tabăra Askar; de lingă Nablus, for
țele israeliene de ocupație au inter
venit pentru a împiedica desfășu
rarea unei manifestații împotriva 
continuării ocupației israeliene.

Continuînd măsurile restrictive, 
forțele israeliene de ocupație au ho- 
tărtt să prelungească închiderea unor 
instituții de învătămînt arabe din te
ritoriile ocupate. Agenția Q.N.A. re
levă că autoritățile israeliene mențin 
închise universitățile și școlile din 
Bethlehem și Al Khather.

Autoritățile israeliene au anunțat 
că intenționează să preia controlul 
asupra Companiei arabe de electrici
tate, cea mai mare întreprindere pa
lestiniană din teritoriile ocupate de 
Israel, informează agenția A.P.S.

(Agerpres)

R. S. A.

Extinderea mișcărilor 
greviste

PRETORIA 4 (Agerpres). — în mal 
multe zone din Africa de Sud. pes
te 16 000 de salariațl din sectorul fe
roviar și portuar participă la o gre
vă revendicînd îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și viață. Adminis
trația căilor ferate sud-africane a 
adresat un avertisment greviștilor, 
în marea lor majoritate negri, ame- 
nințîndu-i că vor fi înlocuițl cu 
personal din comunitatea albă. La 
rindul lor. greviștii au anunțat că 
se vor adresa altor mari centrale 
sindicale din tară. Intre care 
Uniunea sindicatelor sud-africane 
COSATU, pentru extinderea acțiunii 
revendicative și In alte sectoare.

Observatorii politici remarcă fap
tul că greva, pe lingă caracterul el 
de protest social, îmbracă și for
me de luptă împotriva sistemului de 
apartheid, care lovește cu precădere 
în populația de culoare, majoritară 
în R.S.A.

PRETORIA 4 (Agerpres). — Pu
ternice ciocniri între poliție și gru
puri de manifestant! antiapartheid au 
fost semnalate în orașul-ghetou Nyan- 
ga din Africa de Sud. Totodată, în 
localitatea Newcastle s-a produs, tn 
cartierul comercial, o explozie a unei 
Încărcături detonante. Trei persoane 
au fost rănite. Cele două evenimen
te marchează accentuarea climatului 
de tensiune socială la sfirșit de săp- 
tămînă In condițiile menținerii stării 
de urgență și a altor măsuri adoptate 
de autoritățile rasiste de la Pretoria.
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CONVORBIRI CHINO-SUEDE- 
ZE. Un schimb de păreri asupra 
situației internaționale, inclusiv a 
problemelor legate de dezarmare, a 
avut loc în cursul convorbirilor, des
fășurate la Beijing, Intre premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Zhao Ziyang, șl primul ministru al 
Suediei, Ingvar Carlsson. Părțile au 
împărtășit păreri Identice sau simi
lare asupra principalelor probleme 
internaționale discutate — relevă 
agenția China Nouă.

SESIUNE. La sediul Națiunilor 
Unite din New York s-au încheiat 
lucrările sesiunii Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru Oceanul In
dian, Au fost adoptate ordinea de 

zi și regulamentul conferinței pen
tru proclamarea Oceanului Indian 
drept o zonă a păcii, care urmează 
să aibă loc în anul 1988.

ANIVERSARE. Cu prilejul ani
versării împlinirii a trei ani de la 
cucerirea puterii de către Comitetul 
Militar de Redresare Națională, 
Lansana Conte, președintele Repu
blicii Guineea, a adresat întregii 
populații chemarea de a-ți spori 
eforturile prin muncă pentru binele 
țării. Relevînd că in Guineea s-au 
înregistrat succese in unele dome
nii, el a arătat că se va acorda 
prioritate dezvoltării unor sectoare 
cum ar fi energia, agricultura, in
dustria, transporturile, perfecțio

narea sistemelor de sănătate și !n- 
vățămînt. In legătură cu politica 
externă a Guineei, Lansana Conte 
a arătat că ea se bazează pe dez
voltarea relațiilor cu toate țările lu
mii, plecindu-se de la principiile 
suveranității și neamestecului tn 
treburile interne.

APEL. Peste 650 000 de cetățeni 
greci, aparținînd diferitelor partide 
sau organizații’ politice, au semnat 
un apel prin care se cere retrage
rea bazelor militare americane șl 
armelor nucleare de pe teritoriul 
Greciei. Documentul a fost semnat 
de numeroși deputat!, de 150 de 
primari, de oameni de cultură și 
artă, de reprezentanți ai clerului.

REZOLUȚIE. Partidul Socialist 
de Stînga din Norvegia a adresat 
guvernului și Stortlngului (Parla
mentul norvegian) cererea de a in
terzice accesul in apele teritoriale 
ale țării tuturor navelor militare 
străine avînd la bord arme nuclea
re. Intr-o rezoluție adoptată în ca

drul lucrărilor congresului partidu
lui, care se desfășoară la Oslo, este 
subliniată necesitatea de a se cere 
tuturor navelor militare care intră 
în porturile norvegiene garanții că 
nu transportă arme nucleare. Parti- 
Cipanțli la congres au propus, de 
asemenea, organizarea unei confe
rințe internaționale pentru dezba
terea problemelor privind întărirea 
securității în nordul continentului 
european.

ȘOMAJ. în luna martie. In State
le Unite au fost înregistrați 7 854 000 
șomeri, reprezentînd 6,6 la sută din 
totalul populației active — se arată 
într-un raport al Ministerului ame
rican al Muncii. In numeroase ra
muri ale economiei, nata șomajului 
este însă mult mai mare : 12,5 la 
sută tn construcții, 10,7 tn agricul
tură. peste 9 la sută In industria 
minieră și petrolieră. Procentul șo
merilor In rîndul oamenilor de cu
loare a crescut la' aproape 14 la 
sută. 18 la sută din tineretul ame
rican este afectat de șomaj.

AVERTISMENT. Un raport dat 
publicității la Londra de un grup 
de medici britanici avertizează din 
nou asupra consecințelor pe care 
consumul de alcool îl are asupra 
sănătății omului, provocind apariția 
unor maladii ale ficatului, cardia
ce, precum ți creșterea tensiunii. 
Documentul atrage atenția asupra 
faptului că, anual, în Marea Brita- 
nie, unul din fiecare cinci bărbați 
spitalizați prezintă afecțiuni legate 
de consumul de alcool. De aseme
nea, din aceeași cauză se înregis
trează, anual, circa 250 000 de de
cese în rîndul persoanelor avînd 
virsta între 36 și 65 de ani.

PARLAMENTUL GRECIEI • •- 
probat, cu majoritate de voturi, un 
proiect de lege prezentat de Mișca
rea Socialistă Panelenă (PASOK) 
— partidul de guvernămînt — care 
prevede stabilirea, într-o perioadă 
de șase luni, a controlului asupra 
domeniilor aparținînd In prezent 
unui număr de 470 minăstiri. Pri

mul ministru, Andreas Papandreu, 
a anunțat, în legătură cu aceasta, că 
domeniile respective, precum și alte 
proprietăți cu o valoare totală de 
130 milioane drahme (aproximativ 
1 milion de dolari), vor fi distribui
te țăranilor fără pămlnt, micilor a- 
gricultori, precum și unor coopera
tive sătești.

LA MAPUTO s-a anunțat, după 
cum informează agenția mozambi- 
cană de presă, că provincia Sofala, 
din centrul țării, este afectată de o 
puternică secetă. în februarie, can
titatea de precipitații înregistrată 
In zonă a reprezentat numai o pă
trime din media obișnuită pentru _ 
luna respectivă,

CONFERINȚA. La Bogota conti
nui lucrările conferinței miniștri
lor educației din țările America 
Latine și zonei Caraibilor consa
crate definirii strategiilor vizînd 
îmbunătățirea proceselor tn învă- 

\ țămînt și eradicarea analfabetis
mului tn regiune.

FORȚELE INSURGENTE SAL- 
VADORIENE și-au intensificat ac
țiunile in departamentul Chalate- 
nango, unități ale combatanților 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) ata- 
cînd prin surprindere o importan
tă poziție a armatei în orașul Ca- 
becera — transmite agenția Prensa 
Latina. De asemenea, detașamente
le F.M.L.N. au întrerupt circulația 
pe un tronson al șoselei ce leagă 
localitățile Metapan șl Santa Ana, 
în vestul țării, zonă considerată 
pînă In prezent ca fiind sub con
trolul total al trupelor guverna
mentale. .

ACCIDENT MINIER. După cum 
Informează agenția Taniug, la 
mina de cărbuni Mramor din R. S. 
Bosnia și Herțegovina s-au produs 
inundații care s-au soldat cu moar
tea a doi mineri și rănirea altor 
trei. Alți 30 de mineri au fost scoși 
la suprafață nevătămați. Au fost 
luate măsuri de investigare a cau
zelor care au provocat accidentul.
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