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La semănat - viteze de lucru maxime
lucrări 
să se

Am intrat Intr-o săptămînă 
In care oamenii muncii din agri
cultură trebuie să intensifice in 
asemenea măsură ritmul semă
natului și al celorlalte 
agricole de sezon incit
poată recupera întirzierile de
terminate de instalarea cu întîr- 
ziere a primăverii. Volumul lu
crărilor de executat este foarte 
mare : de însămințat aproape 
cinci milioane hectare de teren, 
la care se adaugă acțiunile ce 
se desfășoară în legumicultură, 
pomicultură, viticultură, pe pă
șunile și fînețele naturale. Efec
tuarea lor într-o perioadă foar
te scurtă impune să se lucreze 
din zori și pină seara la pre
gătirea terenului și semănat și 
chiar noaptea, acolo unde tre
buie urgentate lucrările de pre
gătire a solului. Care este situa
ția la zi a lucrărilor agricole 7

Potrivit «țațelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pină in 
seara zilei de 5 aprilie au fost 
însămînțate aproape 700 000 hec
tare, reprezentînd 13 la sută din 
suprafața prevăzută. După cum 
rezultă din datele Înscrise pe 
harta alăturată, procentual față 
de plan, cele mai mari supra
fețe au fost semănate în jude
țele Galați și Vaslui — 24 la sută. 
Brăila și Mureș — 22 la sută, 
Constanta și Vrancea — 21 la sută. 
Ministerul Agriculturii a reco
mandat ca, in cel mai scurt timp, 
să se încheie semănatul mazării, 
ovăzului, orzoaicei de primăvară, 
inului pentru ulei, sfeclei de 
zahăr, trifolienelor și altor plan
te furajere, să se treacă din 
plin la însămințarea florii-soa- 
relui, porumbului și soiei. Iată 
care este stadiul lucrărilor, pe 
culturi, la data amintită.

MAZĂREA BOABE •

fost semănată pe 85 522 hectare 
— 76 la sută din suprafața pre
văzută a se cultiva ; unitățile a- 
gricole din 17 județe și sectorul 
agricol Ilfov au încheiat această 
lucrare.

INUL PENTRU ULEI

s-a însămințat pe 55 817 hectare 
din cele 80 000 hectare destinate 
acestei culturi. Au încheiat lu
crarea județele Ialomița, Con
stanța, Brăila, Timiș, Galați, 
Vaslui și Iași.

SFECLA DE ZAHĂR

Principala cultură tehnică din 
agricultura țării noastre a fost 
însămînțată în proporție de 32 la 
sută. Sînt județe — Constanța. 
Galați, Brăila și Vaslui — în 
care lucrarea e pe terminate.

FLOAREA-SOARELUI

Semănatul a început in 17 ju
dețe din cele 28 care cultivă 
floarea-soarelui, lucrarea fiind 
efectuată pe suprafețe mai mari 
în județele Galați, Vrancea și 
Vaslui.

LEGUMELE DE CIMP

au fost însămînțate și plantate 
in proporție de 15 la sută, cu 
rezultate mai bune înscriindu-se • 
județele Brăila, Constanța, Tul- 
cea, Buzău, Bacău, Vilcea, Vran
cea, Vaslui, Iași, Mureș și secto
rul agricol Ilfov.

CARTOFII TIMPURII,

prevăzuți a se cultiva pe 12 500 
hectare, au fost plantați în pro
porție de 62 la sută, lucrarea 
fiind încheiată in județele Dolj, 
Teleorman, Constanța, Tulcea, 
Galați, Bacău* Vaslui și Mureș.

Obiectivul acestor 
zile trebuie sâ-l con
stituie efectuarea în 
termene scurte și la 
un nivel calitativ su
perior a tuturor lucră
rilor agricole — con
diție hotăritoare pen
tru obținerea de pro
ducții mari în acest 
an.

PREȘEDINTELE NICOLAE
a primit pe ambasadorul Republicii

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, pe Mo
hamed Said El-Sayed, ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la București, 
cu prilejul Încheierii misiunii sale 
In țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost subliniate bunele rapor
turi statornicite intre România și 
Egipt, precum și dorința extinderii 
lor In continuare, atît pe plan bila
teral, cit șl pe arena internațio
nală.

CEAUȘESCU
Arabe Egipt
Ambasadorul egiptean a adre

sat calde mulțumiri pentru spri
jinul ce l-a fost acordat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, de 
Consiliul de Stat șl guvernul ro
mân In îndeplinirea misiunii sale 
In România.

Unanimă aprobare $i satisfacție fată de rezultatele rodnice
ale vizitelor întreprinse de tovarășul Nicnlae Ceausescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, In țări din Africa

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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construcții șl montaj.

definitiv. După

restricții, se află 
centrul actuali- 
care pierderile

*

IALOMIȚA: A început semănatul
porumbului și soiei

în județul Ialomița s-a încheiat 
Însămințarea mazării și inului pen
tru ulei. La sfecla de zahăr și floa
rea-soarelui sămința a fost pusă sub 
brazdă, pe 75 și, respectiv, 45 la sută 
din suprafața prevăzută. Lucrătorii 
ogoarelor din Cimpia Bărăganului 
ialomițean au trecut la semănatul 
porumbului pe cele aproape 100 000 
hectare și soiei pe 25 500 hectare.

Primii 
rumbului și soiei 
specialiștii 
aparținînd 
Țăndărei, 
Andrășești, 
luni seara porumbul a fost insămîn- 
țat pe aproape 2 000 hectare, tar soia 
— pe 1 500 hectare. (Mihal Vișoiu).

au început însămințarea po- 
mecanizatorii și 

din unitățile agricole 
consiliilor agroindustriale 
Grivița, Gura Ialomiței, 
Balaciu și Slobozia. Pînă

Un contact — și In semi
obscuritatea laboratorului 
o rază de un roșu intens, 
rubinie, trece pe o distanță 
de cîțiva metri de la o in
stalație la alta. Este' tot 
atit de dreaptă cit dreapta 
ideală, „drumul cel mai 
scurt intre două puntte". 
E un laser — adică un 
(deschidem dicționarul) 
„dispozitiv... bazat pe emi
sia stimulată a luminii de 
către unele sisteme atomice 
in urma iradierii cu o sursă 
de radiații secundară" — 
iar anumite proprietăți ale 
Iui, o cale nouă de aplicare 
a lor, formează in clipa de 
față obiectul unei cercetări 
a ■ studentului Radu Iuga 
din anul III al Politehnicii 
bucureștene, facultatea de 
tehnologie a construcțiilor 
de mașini.

— Laserul m-a pasionat 
din anul întîi. Am început 
să lucrez In laboratorul 
profesorului Paul Sterian 
— recapitulează tinărul 
înalt, bine legat din fața 
noastră. Cu o cercetare 
proprie — „impulsuri ultra
scurte de lumină" — am 
obținut locul al doilea la 
concursul „Traian Lalescu".

— Dar... laserul nu-i cam 
departe de preocupările 
tale „tecemiste" 7 — tl
întrebăm.

— într-un fel, da, și, e 
drept, îmi cere multe efor
turi in plus. Dar... pasiu
nea e pasiune !

Pasiunea. Cuvlntul fusese 
rostit*-ÎI vom reîntîlni In 
cuprinsul Institutului poli
tehnic din București ori de 
cite ori va fi vorba de lu
cruri deosebite, de reali
zări, de fapte de excepție, 
ori de cite ori vom sonda 
universul de gîndurl, de 
preocupări al studenților.

îl pronunță și Marius 
Vasiliu, anul II electronică 
și telecomunicații. Din 
dosul ochelarilor te fixează 
o privire ca un... laser. 
Asta este, comparația se 
impune.

— Fac cercetare din anul 
tntîi, în mai multe dome
nii. S-au cristalizat cîteva 
direcții atractive, pasionan
te toate, acum a intervenit 
greutatea de a alege. Eu 
și cei cu care lucrez...

■ — Cine, adică 7
— Să vedeți, în cerceta

re nu poți merge singur... 
— dar e o banalitate ce 
spun, nu notați — însă cel 
mai bine e dacă o echipă 
se menține constantă. 
Sîntem patru : Cătălin 
Lazăr, Sorin Spânache, 
Traian Dogaru și cu mine, 
am făcut liceul la „Bălces- 
cu“, am început la cercul 
de electronică din clasa a 
V-a, am continuat, sîntem

— Ml se pare absolut 
normal. Cercetare înseam
nă vîrf, confruntare cu ne
cunoscutul. Eu cred că o 
cercetare de vîrf are o di
mensiune patriotică 
buie să 
cesități 
ționale 
vedești 
ligență 
față cu 
încercări.

Frumoase cuvinte 1 Ele

tre- 
ne- 
na- 
do-

răspunzi unor 
ale economiei 
și trebuie să 
că zestrea de inte- 

românească face 
cinste oricărei

CERCETARE,
INTELIGENȚA,

PASIUNE
Studenții Politehnicii bucureștene 
la probele practice ale creativității

colegi șl lucrăm In conti
nuare împreună.

— Ai avut rezultata și 
tnainte de facultate ?

— Am participat la două 
olimpiade internaționale de 
fizică. La OIF 14, Bucu
rești 1983, am obținut pre
miul al doilea și Ia OIF 15* 
1984, Sigtuna—Suedia, pre
miul tntîi. Dar vă spuneam 
că acum lucrăm la ceva 
pasionant : simularea pe 
calculator a structurilor 
unor dispozitive electro
nice. Să vă explic : a le 
face înseamnă o mare chel
tuială tehnologică — a le 
simula Înseamnă a ocoli 
zeci de mii de variante. 
Există niște începuturi în 
S.U.A. și în Japonia, dar 
noj am ales o altă cale.

— Chiar așa ? (întreba
rea reporterului este în
dreptățită. Discuția se 
poartă în teritoriul cel mai 
avansat al cercetării mon
diale, iar interlocutorul 
nostru este „doar" student 
— și încă în anul II).

înseamnă pasiune, maturi
tate, patriotism, înseamnă 
elan revoluționar, înseamnă 
voință șl dăruire. Cu atît 
mai frumoase cu cit au 
acoperirea în aur a meda
liei de la Sigtuna. După 
cum, in ansamblu, cerceta
rea științifică la 
politehnic din 
are acoperirea 
unor rezultate

— Ea .este o componentă 
esențială a procesului in- 
structiv-educativ — afirmă 
prof. univ. dr. ing. Con
stantin Bălă. Viitorul ingi
ner, viitorul cercetător este 
orientat din școală spre a 
fi altceva decît un execu
tant de rutină — și acest 
lucru se face și stimulînd 
din toate puterile, pe toate 
căile cercetarea, adică acea 
activitate care solicită in 
gradul cel mai înalt gîndi- 
rea proprie, originalitatea, 
capacitatea de decizie, per
severența și multe alte 
calități, absolut indispen
sabile inginerului In pro-

ducția modernă. Este o 
veche preocupare a noas
tră ; în clipa de față, 
destule realități din econo
mia națională iși au rădă
cina în cercetarea științifi
că a studenților de la Po
litehnica bucureșteană. Fa
milia de calculatoare 
CORAL, de exemplu...

— Nu cumva ?...
— Ba da. Ea a pornit 

dintr-o cercetare a studen
tului — pe atunci — Ion 
Tonceanu, prin ’68—-’69. La 
expoziția din 1970, primul 
nostru calculator a fost în 
centrul ei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a re
marcat-o și a indicat, pe 
loc, introducerea în pro
ducție. Astăzi... CORAL 
„concertează" peste tot. La 
fel, display-ul grafic seria 
Digram 2 000—3 000, operă 
a aceleiași echipe. Prin 
anii ’70, doi studenți (azi 
sînt șefi de lucrări), Virgil 
Firețeanu și Dumitru Stan- 
ciu, au realizat pompajul 
electronic al metalelor li
chide — tehnologie prezen
tă azi la „Neferal", la fa
bricile de sticlă. Alt exem
plu — o cercetare a stu
denților de la Facultatea 
de metalurgie : turnarea în 
forme vidate.

— Procedeu larg răsptn- 
dit, l-am întîlnit la „23 
August", la „Vulcan"...

— ...la Combinatul 
utilaj greu din Iași — 
sfîrșit, tn multe locuri.

Institutul 
București 
tn aur a 
faimoase.

de 
în 

,r . A.
plecat de aici prin '76—’77. 
Studenții din anul V au 
luat cu asalt problema, 
apoi li s-au adăugat și cei 
din anul IV. S-a lucrat cu 
o pasiune rar intîlnită — 
uneori zile și nopți în șir, 
aici și tn uzine. Am izbu
tit I... Dar cite alte exem
ple nu se pot da ! Brevetul 
lui Mihai Stoichită, absol
vent din 1983, pentru o „in
stalație de control nedis
tructiv al componentelor 
electronice cu fascicule de 
laser" ; motorul 2 156-MTH 8 
cu emulsie de metanol — 
intrat in fabricație ; robot 
instruibil pentru vopsire —

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

(Continuare in pag. * V-a)^

ÎN INVESTIȚII

Simțul perspectivei și economisirea energiei
în repetate rtnduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat nece

sitatea reducerii consumurilor materiale și energetice, ca o condiție de 
prim rang pentru asigurarea resurselor necesare economiei naționale 
și creșterea eficienței in toate sectoarele de activitate. La recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., aoeste oerințe de o permanentă actualitate au fost 
din nou formulate cu deosebită pregnanță. „Va trebui să acționăm cu 
toată hotărirea in direcția reducerii consumurilor energetice și a con
sumurilor materiale — arăta cu acest prilej secretarul general al parti
dului. încadrarea strictă tn normele de consum constituie o necesitate 
pentru buna desfășurare a întregii activități. In toate sectoarele". Sint 
indicații și sarcini care orientează cu claritate activitatea din acest an 
și cincinal a ministerelor și organelor de sinteză, a centralelor indus
triale și Întreprinderilor, institutelor de cercetare, proiectare și ingi
nerie tehnologică, a unităților de

*

superior de a gtndi șl de a acțio
na. de Încercarea de a face oame
nii să exploateze rațional afluxul de 
descoperiri științifice și tehnicii, de 
a-i face să fie intr-adevăr contem
porani cu propriul lor progres in 
aceste domenii. O semnificativă re
voluție a inteligenței, tn care efi
cienta și competitivitatea — dimen
siuni calitative esențiale ale evolu
ției actuale — au „dețronat" mitul 
creșterii exclusiv cantitative a pro
ducției. tn perioada de tranziție pe 
care o străbatem sfnt puse bazele 
și consolidate progresiv ramuri, in-

De altfel, ecuația energetică, eu 
numeroasele el 
pretutindeni tn 
tații. Epoca tn 
de energie erau subapreciate s-a 
încheiat brusc șl •■■■■■ ~
prima furtună petrolieră, ceața care 
învăluia optimismul exagerat tn 
natura inepuizabilă a resurselor 
s-a ridicat pe neașteptate, dezvă
luind un cu totul alt orizont : 
resursele nu pot ti risipite fără dis- 
cernămint. ele sînt limitate și in pe
ricol de a fi secătuite. Iar aritmii- 
le survenite Imediat după aceea în 
asigurarea lor a obligat lumea să-și 
pună cu insistentă sporită întreba
rea : ce cale trebuie parcursă pen
tru a modela activitățile pe care le 
desfășoară astfel Incit consumurile 
energetice să deseneze o curbă in 
descreștere continuă ? Problemă cri
tică și complexă, cu multe variabile, 
cu unele aspecte nu prea bine lămu
rite. dar covîrșitor de preocupantă.

în binomul dezvoltare — ener
gie. atît de necesara creștere eco
nomică este confruntată cu nevoia 
și mai acută de a reduce permanent 
consumurile de orice fel. Pentru că, 
intr-o ultimă analiză, ele echivalea
ză tot cu consumuri de energie. 
Chestiune nici simplă, nici ușoară. 
Producerea aluminiului, de pildă. Im
plică considerabile eforturi energe
tice. Privită numai din acest unghi 
de vedere ar părea total ineficien
tă. mai mult decît atit — un lux 
gratuit. S-ar putea insă renunța la 
aluminiu, atîta vreme cit numeroa
se produse, tehnologii și sectoare de 
activitate, cu o cerere In cțeștere di
namică. Iși datorează existența a- 
cestui material ? Hotărît. nu. După 
Industrie in ansamblul el. transpor-

A GÎNDI ECONOMIC,
A ACȚIONA GOSPODĂREȘTE

L

turtle tint considerate ca fiind cele 
mai energofage. Pot fi Imaginate o 
structură economică modernă, o so
cietate, in general, izolate In „ca
rapacea" lor. renunțînd deliberat la 
această arteră vitală de comunica
ție și legătură 7

Pornind de la asemenea întrebări, 
criza energetică globală a deschis un 
capitol nou in strategiile de dezvol
tare economică și socială. Omenirea 
a căutat alternativa In descoperirea 
șl valorificarea altor surse de ener
gie. De la caz la caz, rezultatele au 
fost însă mai mult sau mai puțin 
promițătoare. Și-au pus. de multe 
ort. amprenta asupra ■ lor interese 
conjuncturale sau limitate la cifra de 
profituri Imediate, fragmentînd preo
cupările șl risipind eforturile. „Can- 
didații" la Înlocuirea pe scară lar
gă a resurselor clasice șl neregene- 
rablle de energie - ■ - -
ranță de viitor.

în fata acestei 
concepție și linie 
tiune și-au impus 
că un uriaș capital de energie tl re
prezintă tocmai economisirea aces
teia. conservarea ei. Pe termen scurt 
sau mediu, cea mal fecundă sursă 
energetică constă in renunțarea la 
risipă. Este vorba, tn primul rînd, 
de o atitudine fundamental nouă tn 
gestionarea resurselor, de un mod

rămin Încă o spe-

realități, o nouă 
strategică de ac- 

supremația : aceea

dustriale noi. Iar cele tradiționale 
sînt restructurate și modernizate. Nu 
prin ajustări automate și de supra
față a unor vechi „calapoade", pen
tru că industria mecanică și liniară 
de pină acum, cu voracitatea ener
getică și ghemul ei incilcit de pro
bleme. a intrat intr-un accelerat de
clin. apropiindu-se de plafoanele e- 
ficientei economice. Axa de referin
ță a Înnoirilor rezidă In fabuloase
le resurse ale spiritului creator și 
inventivității umane, hrănite de fla
căra fanteziei, dar cenzurate In a- 
celași timp de simțul posibilului, de 
o înaltă competență profesională și 
responsabilitate socială.

Din această perspectivă, ramura 
construcțiilor este, nu prima și nici 
singură, dar o foarte importantă con
sumatoare de energie. O privire su
mară asupra costurilor energetice în
registrate in acest domeniu relevă 
că ele apar in nota de plată a in
vestițiilor. distinct, in două rîndurl. 
O dată, în timpul realizării construc
țiilor și instalațiilor, prin energia în
globată intr-o mare diversitate de 
materiale și prefabricate, cheltuită 
apoi cu 
iar aici, 
rilor. A 
re. prin 
zire. iluminare, menținerea In sta
re de funcționare a utilajelor șl a-

gregatelor la temperaturi, presiuni 
Si parametri riguros ceruțl de des
fășurarea optimă a proceselor de 
producție.

Studii inițiate In țările dezvoltate 
Industrial din Europa și S.U.A. au 
dezvăluit că. prin înfăptuirea pro
gramelor proprii de investiții, anual 
este cheltuit pină la 10 la sută din 
necesarul de energie primară a aces
tor țări. Procent care se multiplică 
de patru, cinci și chiar șase ori in 
perioada exploatării acelorași Inves
tiții, pe durata citorva decenii. Desi
gur. aceste cifre trebuie privite cu 
circumspecție, din simplul motiv că 
nu reflectă șl nici nu ar avea cum 
să reflecte situația reală din țara 
noastră. Deci, fără a lua ad litterarn 
vreun tipar sau altul oferit de ase
menea studii, să anticipăm insă 
tendința majoră a preocupărilor ma
nifestate in ramura construcțiilor. 
Tendință orientată spre limitarea cit 
mai mult cu putință a consumuri
lor energetice, in primul rînd in 
perioade de exploatare a Întreprin
derilor economice, a Instalațiilor 
acestora și a locuințelor.

Sub impactul crizei energetice, pe
rioada construcțiilor industriale și de 
locuințe masive. Încălzite după ne
cesități sau cea a acelorași con- 

moderne și încălzite fără

transportul lor pe șantiere, 
tn cadrul execuției lucră- 
doua oară — tn exploata- 
energla necesară la tncăl-

cesităti 
strucțil. ___ ______
restricții, și-au dovedit caducitate^ 
într-un efort perfect îndreptățit, 
s-au Imaginat soluții ___ ;__
superioare, gindite pe principiile ti
pizării, cu greutăți diminuate și o 
mai judicioasă distribuție a spațiilor 
interioare. S-a studiat, pentru a fl 
înțeleasă pe un plan superior, pon
derea energetică a fiecărui element 
Si material folosit, iar In funcție de 
posibilități au fost propuse altele 
noi. Universul șantierelor, cu consu
murile lui de obicei trecute cu ve
derea. a fost supus unei radiografii 
pătrunzătoare. Pivotul omniprezent 
In jurul căruia gravitează toate 
aceste multiple demersuri este cen
trat asupra Îmbunătățirii protecției 
termice a investițiilor de orice fel.

în acest mod structural schimbat 
de abordare a problemei energiei in 
investiții și-au revendicat cu insis
tentă locul criterii și un aparat știin-

constructive

Cristlan ANTONESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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ACTIVITATE BINE ORGANIZATA PENTRU ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR ECONOMICE
Sondajul Sclnteii 
in actualitatea 

economică

CARE ESTE STADIUL 
REALIZĂRII PLANULUI?

Lucrările agricole de primăvară
— desfășurate exemplar!

AZI, JUDEȚELE BACĂU ȘI DÎMBOVIȚA MUREȘ: Pentru o producție medie
de 60 tone sfeclă de zahăr la hectar

VRANCEA: Moduri diferite de a privi 
calitatea lucrărilor

In spiritul sarcinilor subliniate la recenta plenarâ 
a C.C. al P.C.R., este necesar ca săptâminile șl lu
nile care urmează să fie transformate pretutindeni, in 
fiecare întreprindere, sector șl ramură a economiei șl 
în fiecare județ, intr-o perioadă a rezultatelor ma
xime în producție, pentru ca planul pe 1987 să fie 
îndeplinit integral, la toți indicatorii cantitativi și ca
litativi. Cu atît mai mult se Impune să se acționeze 
în acest sens în acele întreprinderi și Județe unde 
realizările de pînă acum la anumite produse absolut 
necesare economiei naționale sau pentru export nu 
se situează la nivelul prevederilor.

In continuarea sondajului „Scînteir pe această

temă de mare actualitate în economie, redacția a 
adresat unor secretari al comitetelor Județene de partid 
următoarele întrebări i

1) Care este, după primul trimestru din acest an, 
stadiul realizării planului la producția fizică I

2) La ce produse există restanțe șl din ce cauze I
3) Ce măsuri s-au luat pentru mal buna organi

zare a muncii șl recuperarea rămlnerilor In urmă I
4) Ce probleme considerați că trebuie neintirziat re

zolvate de centralele șl ministerele de resort pentru 
recuperarea grabnică a restanțelor, pentru realizarea 
integrală a planului la producția fizică 1

„ACȚIONĂM HOTĂRlT PENTRU RECUPERAREA TUTUROR RESTANTELOR"
Neculal Buzdugan, secre

tar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R. i

■j Ca urmare a măsurilor 
Întreprinse de organele si 
organizațiile de partid, de 
consiliile oamenilor muncii, 
în primul trimestru al anu
lui. 50 întreprinderi au rea
lizat o producție-marfă su
plimentară în valoare de 
221 milioane lei. iar 13 uni
tăți au livrat partenerilor ex
terni. peste prevederile pla
nului. produse în valoare de 
aproape 8 milioane lei. Au 
lost livrate suplimentar a- 
proape 100 tone utilaje teh
nologice pentru industria 
chimică, 2 800 tone toluen, 
700 tone organe de asambla
re. 6 600 metri cubl cheres
tea, 6 000 perechi de încăl
țăminte șl alte produse ne
cesare la intern și pentru 
export. Trebuie spus însă că 
prevederile planului pe pri
mul trimestru pe județ nu 
au fost îndeplinite la pro- 
ductia-marfă, producția fizi
că și export Rămînerile in 
urmă se datoresc atît unor 
greutăți determinate de con
dițiile meteorologice din pri
mele luni ale anului șl ne- 
respectăril obligațiilor con
tractuale de către unii furni
zori, cit șl unor cauze su
biective. generate de propria 
noastră activitate : organiza
rea necorespunzătoare a 
muncii, nefolosirea completă

a timpului de lucru, unele 
aspecte de indisciplină. Insu
ficienta calificare profesio
nală. slaba activitate politi
că șl educativă desfășurată 
de unele organe și organi
zații de partid.

2_ Dintre neajunsurile ma
nifestate tn această perioadă 
aș aminti în primul rind 
slaba preocupare a conduce
rilor unor unități pentru a- 
tingerea parametrilor din 
proiect la cele 17 sectH și 
instalații intrate de curind 
in funcțiune, cum sint cele 
din cadrul Combinatelor pe
trochimice Borzești, de în
grășăminte chimice Bacău, da 
prelucrare a lemnului Comă- 
nești. Aceasta a condus la 
nereallzarea unor importante 
cantități de produse fizice și 
a indicatorilor de eficiență. O 
altă cauză a nerealizăril pla
nului o constituie nelncadra- 
rea în consumurile specifi
ce normate la un mare nu
măr de produse. Îndeosebi la 
energia electrică pentru pro
ducerea acetilenei și «odei 
caustice la Combinatul pe
trochimic Borzești. la amo
niac pentru fabricarea ureei 
la Combinatul de îngră
șăminte chimice Bacău, la 
cocs pentru elaborarea fon
tei la întreprinderea meta
lurgică. As menționa, de ă- 
semenea. șl neritmicitatea în 
realizarea și livrarea pro
ducției Ia export în unele în

treprinderi, ceea ce a con
dus la aglomerarea mijloace
lor de transport în ultime
le zile ale lunii martie, crea
rea unor stocuri mari de pro
duse nevămuite în întreprin
deri și in bazele de export.

3 Pentru atingerea para
metrilor proiectați Ia toate o- 
biectivele noi de investiții 
s-au stabilit grafice cu mă
suri șl responsabilități pre
cise, astfel îndt în acest 
trimestru să lichidăm toata 
neajunsurile în acest dome
niu. Ne preocupăm în a- 
celasl timp de modernizarea 
și ridicarea performantelor 
tehnice, ou ocazia reviziilor 
și reparațiilor tuturor ma
șinilor, utilajelor și Instala
țiilor din întreprinderi. In 
vederea reducerii consumu
rilor specifice, am organizat 
coleotive de specialiști oon- 
duse de activiști de partid 
care analizează ooncret. la 
fața locului, cauzele care 
conduc la depășirile exage
rate la unele produse. Un 
prim rezultat pozitiv l-am 
înregistrat în acest sens la 
■Combinatul petrochimic Bor
zești. unde, datorită aplică
rii măsurilor Imediate, con
sumul de energie electrică 
a scăzut cu 217 kWh pe 
tona de izomer și cu 44 kWh 
pe tona de leșie electroliti
că. iar consumul de energie 
termică s-a diminuat simți
tor atît la complexul de re
formare catalitică, cît si la

Instalația de fabricare • «o- 
dei caustice.

4. Dintre problemele care 
trebuie rezolvate aș men
ționa în primul rlnd îmbu
nătățirea aprovizionării sche
lelor petroliere cu sape, pră
jini. burlane si alte materia
le necesare realizării planu
lui de foraj, descoperirii de 
noi rezerve și exploatării 
raționale a zăcămintelor. De 
asemenea, ministerele șl ce
lelalte organe centrale de 
resort ar trebui să sprijine 
mai mult aplicarea și chiar 
devansarea măsurilor prevă
zute din programele de mo
dernizare. asigurând mijloa
cele materiale Si financiare 
necesare, astfel incit să be
neficiem cît mal curind de 
efectele economice favorabi
le prevăzute in programele 
respective. O problemă pen
tru rezolvarea căreia solici
tăm sprijinul Ministerului 
Energiei Electrice, Ministe
rului Industriei Metalurgice 
și Ministerului Industriei de 
Utilaj Greu o constituie a- 
sigurarea din timp a mate
rialelor și pieselor de schimb 
necesare executării repara
țiilor planificate la grupu
rile energetice din centrale
le electrice.

Prin acțiunile pe care Ie 
întreprindem, in luna apri
lie vom recupera o bună 
parte din restante, iar in 
perioada următoare le vom 
lichida In totalitate.

„MAXIMĂ ATENȚIE MĂSURILOR DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEI"
Nicolae Ștefan, secretar al 

Comitetului Județean Dîmbo
vița al P.C.R. :

■j In primele trei luni din 
acest an, in industria jude
țului Dîmbovița s-au înre
gistrat niveluri superioare de 
producția față do perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut la cărbune, oțel, la
minate finite pline, tablă 
din otel laminată la rece, e- 
lectrozi si nipluri din gra
fit. produse ale Industriei e- 
lectrotehnice și electronice, 
țesături și alte produse. Cu 
toate acestea, planul la pro- 
ducția-marfă și producția fi
zică nu a fost integral rea
lizat, în această perioadă a- 
cumulindu-se restante în
deosebi în unitățile construc
toare de mașini, metalurgi
ce. energetice, de extracția 
a țițeiului și de materiale de 
construcții.

2 în ce privește unitățile 
cu profil metalurgic șl de 
construcții de mașini sint de 
menționat, mal întîi greută
țile Pe care acestea le-au 
lntîmpinat pe linia colaboră
rii cu alte întreprinderi din 
tară. Astfel, restantele la 
întreprinderea Electrocentra- 
la Doicești au la origine, in- 
tr-o măsură însemnată, ca
litatea necorespunzătoare a 
cărbunelui, a cărui putere 
calorifică este cu țel rea 25 la 
sută inferioară prevederilor 
din proiect. Efecte negative 
asupra producției de energie 
electrică au avut, de aseme

nea, livrările neritmice de 
cărbune si păcură, nefinali- 
zarea unor lucrări da inves
tiții de către trusturile de 
antrepriză generală „Energo- 
construcția" și „Energomon- 
taj“ București, deficientele 
existente în asigurarea pie
selor de schimb în cantită
țile și la nivelul calitativ 
prevăzute, execuția cu întir- 
ziere a lucrărilor de repa
rații. Referindu-ne la activi
tatea schelelor de producția 
petrolieră, trebuie să arătăm 
că in aceste unități s-au a- 
plicat numeroase măsuri 
geologo-tehnologice și teh- 
nico-organizatorice, dar rit
mul de extracție planifi
cat nu a fost atins ca ur
mare a dificultăților apăru
te în aprovizionarea cu ma
terial tubular, motorină, pie
se de schimb pentru insta
lații si alte materiale. Se 
mal impune, in acest con
text. precizarea că nici stu
diile întreprinse de Institu
tul de cercetări pentru pe
trol șl gaze din Cimpina nu 
și-au dovedit eficienta la 
proba practicii. Acestor ne
ajunsuri 11 s-au adăugat o 
serie de deficiente în orga
nizarea producției si a mun
cii. in ce privește aplicarea 
programelor de organizare șl 
modernizare a proceselor de 
fabricație, utilizarea mașini
lor. utilajelor șl timpului de 
lucru.

3 Analiza săptămînală a 
modulul în care se înfăptu
iesc sarcinile economice a- 
sigură o bună cunoaștere a

«ftuatiei existente in între
prinderi. Separat. în vederea 
unei coordonări corespunză
toare a înfăptuirii progra
melor de organizare si mo
dernizare a proceselor de fa
bricație, efectuăm asemenea 
analize in cadrul comisiei ju
dețene de specialitate. De 
urmărirea și soluționarea 
problemelor se ocupă, îm
preună cu comitetele de 
partid șl consiliile,oamenilor 
muncii, membrii biroului co
mitetului județean de partid, 
alți activiști de partid. Din
tre măsurile tehnico-organi- 
zatorice de dată recentă 
menționăm pe cele privitoa
re Ia buna pregătire si cir
culație a fierului vechi. Îm
bunătățirea organizării în o- 
țelării la Combinatul de o- 
teluri speciale din Tîrgoviș- 
te. care au dus la creșterea 
producției cu peste 200 tone 
oțel pe zi. organizarea noi
lor fluxuri pentru fabricația 
armăturilor industriale, si a 
semifabricatelor forjate pen
tru racorduri speciale la în
treprinderea de utilaj petro
lier. participarea unităților 
din județ, pe baza unul pro
gram întocmit Împreună cu 
Ministerul Energiei Electri
ce. la realizarea pieselor și 
subansamblelor de schimb 
necesare Întreprinderii E- 
lectrocentrale Doicești. ex
tinderea lucrărilor geologo- 
tehnologice In schelele pe
troliere.

4. O primă problemă este 
cea a colaborărilor. Avem tn

vedere mai tnttl asigurarea 
unor livrări ritmice, potrivit 
graficelor, de tablă lamina
tă la rece, blumuri și țagle 
de către Combinatele side
rurgice din Galați. Hunedoa
ra și Călărași pentru Com
binatul de oteluri speciale 
Tîrgoviște. în aceeași or
dine de idei, se impune ca 
forurile de resort să ia mă
suri pentru Impulsionarea e- 
xecutiei de echipamente e- 
lectrice. motoare, pompe, re- 
ductoare si motoreductoare 
la „Electroputere“-Craiova, 
întreprinderea de mașini e- 
lectrice și „Aversa“-Bucu- 
rești. Fabrica de armături 
industriale din oțel Strehaia 
și ..Neptun“-Cimpina. aces
tea fiind subansamble ce in
tră tn componenta unor in
stalații petroliere, armături 
industriale, utilaj tehnologic 
pentru chimie și strunguri 
ce trebuiau finalizate in tri
mestrul I. Ar fi de dorit, 
totodată, ca ministerele eco
nomice, inclusiv Ministerul 
Aprovizionării Tehnlco-Ma- 
teriale si Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe, să 
nu mai modifice attt de des 
cotele privind asigurarea e- 
nergiei electrice și gazelor 
naturale. Iar Ministerul 
Transporturilor si Telecomu
nicațiilor să asigure condi
ții pentru transportul ope
rativ al mărfurilor pe calea 
ferată.

Gheorqhe BALTĂ 
Gheorqhe MANEA 
corespondenții „Scînteii"

în unitățile agricole din județul 
Mureș se cultivă 12 000 hectare cu 
sfeclă de zahăr. Insămințarea acestei 
plante tehnice se desfășoară pa un 
front larg. Pînă in seara zilei de 
5 aprilie, sămînța a fost încorporată 
in sol pe mai bine de 9 000 hectare. 
De altfel, în cooperativele agricole 
Mureșeni, Nazna ș.a. semănatul sfe
clei de zahăr s-a încheiat.

O atenție deosebită se acordă cali
tății lucrărilor, care, în final, să asi
gura realizarea obiectivului stabilit : 
obținerea pa județ a unor produc
ții medii de 60 tone la hectar. în 
acest scop, am reținut, intîi de toate, 
că experiența cooperativelor agricola 
Șăulia de Cîmpie și Mureșeni, care 
au obținut producții medii de peste 
60 000 kg sfeclă de zahăr la hectar, a 
fost larg popularizată in vederea în
sușirii și aplicării ei, Încă din aceas
tă primăvară.

Preocuparea pentru aplicarea aces
tei experiențe am regăsit-o in multa 
unități cultivatoare. O Imagine edi
ficatoare despre modul responsabil 
in care se acționează în aceste zile in 
județul Mureș ne-au oferit-o coope
ratorii și mecanizatorii din .......
Consiliului agroindustrial 
unde sfecla de zahăr va 
suprafață de 870 hectare. Aici re
ținem amănuntul că pentru reali
zarea producției medii de 60 000 
kg sfeclă de zahăr la hectar, la care 
s-au angajat in acest an cooperato
rii ș! mecanizatorii, fiecare hectar 
destinat sfeclei de zahăr a fost ferti
lizat cu cite 50 tone Îngrășăminte or
ganice. In cooperativele agricole Cl- 
pău, Iernut, Sălcud, Cucerdea, Cuci, 
se lucra de zor la pregătirea tere
nului șl semănat Ținînd seama de 
configurația specifică a terenului, 
pentru a realiza economii de carbu
ranți pa unitatea de suprafață, la 
pregătirea terenului se acționa cu a- 
gregate complexe. Iar pe terenurile 
cu pămînt foarte afinat, concomitent 
cu aceste operații, se executa, la 
aceeași trecere, și o lucrare de tăvă- 
lugire. Aid, ca pesta tot in unitățile

unitățile
Iernut, 

ocupa o

agricole din acest consiliu, formațiile 
de mecanizatori sint conduse direct 
de specialiști. Bunăoară, la coopera
tiva agricolă Cuci, îl lntîlnim în 
urma semănătorilor, alături de Gybrfl 
Mihai, lnginerul-șef, și pe Alexandru 
Șimon, delegat al fabricii de zahăr 
din Luduș. „Pot să afirm cu toată 
răspunderea — ne spune Alexandru 
Șimon, șeful centrului de contrac
tări și aprovizionare al fabricii din 
Luduș — că prin pregătirea exem
plară a întregii suprafețe destinate 
sfeclei de zahăr și modul în care s-a 
realizat semănatul pe primele 40 hec
tare atît la Cuci, cit șl în celelalte 
cooperative agricole de care răspund 
direct, pregătim o producție medie de 
peste 60 tone sfeclă de zahăr la hec
tar". In unitățile agricole din acest 
consiliu erau pregătite la data raidu
lui nostru 339 hectare și au fost se
mănate, în numai două zile, după 
toate normele agrotehnice, 230 hec
tare cu sfeclă de zahăr. Valentin Ca- 
tarig, lnginerul-șef al consiliului 
agroindustrial, împreună cu delegatul 
fabricii din Luduș, se opresc la una 
din semănători. Scopul ? Verificarea 
limitatorului de edîncime de la pa
tine, care să asigure o adîncime me
die la semănat de 3—4 cm. Conco
mitent, cei doi controlează pe rînduri 
adîncimea la oare a fost pusă să
mînța, distanța dintre boabe. Consta
tarea : densitatea e foarte bună, de 
220 000 glomerulo germinabile la 
hectar.

Șl In unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Luduț, Sărmașu, 
Tîrgu Mureș, Ungheni, Tîrnăveni, se 
lucrează repede și bine. Cît privește 
calitatea lucrărilor, specialiștii direc
ției agricole o apreciază ca foarte 
bună. Tot mai multe unități agricole 
concurează la un loa fruntaș la cul
tura1 sfeclei de zahăr. Cum ștacheta 
s-a ridicat, pentru a ocupa acest loc 
va trebui să se realizeze, in medie, 
cel puțin 60 000 kg la hectar.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

— Sămînța de floarea-saarelui, pe 
care acum o punem în sol, a fost a- 
leasă la masă, bob cu bob — ne spu
nea inginerul Dumitru Nicolae, șeful 
fermei 4 de la Cooperativa agricolă 
Străoane, județul Vrancea; este o să- 
mînță bună și fiecare bob trebuia 
așezat cu grijă la adîncimea prevă
zută. De aici pornește rodul, de la 
semănat.

— Cu alta cuvinte, este vorba de 
calitatea lucrărilor.

— Da, însă aceasta nu se asigură 
cu jumătăți de măsură. Așa se faoe 
că, din zori și pînă seara, străbat cu 
pasul în urma semănătorilor kilome
tri șl kilometri de drum.

Ne-am oprit asupra aoestul episod 
de muncă ce ilustrează grija acorda
tă calității lucrărilor de semănat. Iar 
ceea oe trebuie remarcat este faptul 
că asemenea preocupări pot fi con
statate și în multe alte unități agri
cole din județ.

în felul acesta s-a Înțeles să se lu
creze și la I.A.S. Mărășești. Aici, su
prafețele prevăzute a se cultiva cu 
borceag, lucerna, sfeclă de zahăr au 
fost insămințate în totalitate, mijloa
cele de lucru fiind concentrate la se
mănatul florii-soarelui. De altfel, pe 
mai bine de jumătate din cele 400 
hectare destinate acestei culturi, lu
crările s-au încheiat. La ferma nr. 9,

condusă de inginerul Nicolae Chicoș, 
mecanizatorii și agronomul, aflat ală
turi de ei, verificau cu atenție atît 
semănătorile, cît și sămînța.

Șirul exemplelor bune desigur că 
nu se oprește aici. El poate fi între
git și de faptul că, pe ansamblul ju
dețului, mazărea, ovăzul, boroeagul, 
lucerna, cartofii de vară au fost se
mănate in totalitate, iar 58 la sută 
din terenurile destinate sfeclei da 
zahăr au primit sămînța.

în unele cazuri s-au impus corec
turi la acele lucrări care au venit in 
contradicție cu regulile prevăzute. 
Pe o solă aparținind C.A.P. Țifești, 
nu departe de locul unde se lucra 
pe terenurile Cooperativei agricole 
din Străoane, mecanizatorii cu două 
semănători „așteptau zile mai bune" 
pentru a intra în brazdă. La C.A.P. 
Garoafa, la unul din punctele de lu
cru unde se pregătea terenul, se fo
loseau tractoare echipate cu grapă 
și discuri, în locul combinatorulul, 
iar mecanizatorii nu aveau ordin de 
lucru. La sediul cooperativei din Vi- 
nători se completau „situații urgen
te", locul specialistului răminînd 
vacant în cîmp.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteli"

constanța: Repede, dar și bine
Ora 7 dimineața, pe ogoarele coo

perativei agricole Lumina, județul 
Constanța. Este ora preluării ștafetei 
pentru mecanizatorii care lucrează la 
pregătirea terenului în două schim
buri și ora începerii semănatului pen
tru ceilalți. In prealabil, incepînd de 
la ora 6, în tabăra de cîmp s-a făcut 
Întreținerea tractoarelor, alimentarea 
lor, șefii de fermă au jalonat solele 
care urmau să fie Insămințate, și 
s-au tnminat ordinele de lucru. După 
ce semănătorile intră în brazdă și ac
tivitatea de pregătire a terenului a

Amplă concentrare de forțe la pregătirea terenului șl semănat la ferma nr. 2 Vizejdea a I.P.I.L.F. „Fructus*
Timișoara Foto : Emerio Robitsek

La C.A.P. Cioclrlia, Județul Ialomița se lucrează Intens la semănatul florii-soarelul Foto : A. Papadiue♦

fost preluată, Alexandru Simlon, șe
ful secției de mecanizare, răsuflînd 
ușurat,-dar cu ochii tot spre utilajele 
din cîmp, ne spune : „La propunerea 
șefilor de fermă, consiliul de condu
cere al cooperativei a hotărit să lu
crăm în două schimburi la pregătirea 
terenului, cu 12 tractoare, creîndu-se 
astfel avansul necesar de o zl între 
pregătirea patului germinativ și se
mănat". Intre timp, apar inginerul- 
șef al consiliului agroindustrial. Con
stantin Marina, și organizatorul de 
partid Floarea Teodorescu, să consta
te la fața locului dacă treaba merge 
bine, dacă oamenii au tot ce le tre
buie și mai ales dacă este posibil ca 
a doua zi să poată intra semănăto
rile Ia floarea-soarelui.

— Inul ți mazărea le terminăm 
azi. Putem trece la floarea-soarelui, 
dar nu știu dacă ne ajută si tempe
ratura din soL Noi slntem cam aproa
pe de mare și mi se pare cam rece — 
apreciază șeful secției da mecani
zare.

— Nld cei de la Cumpăna nu sînt 
mai departe de mare și ei au Început 
semănatul florii-soarelul spune ingi- 
nerul-șef el consiliului. Cit privește 
temperatura din sol, aveți termome
tre șl consultați-le să vedeți că in 
pămint sint 5—7 grade.

Ajungem pa ogoarele C.A.P. Cum
păna, unda nu se aștepta să Înceapă 
semănatul florii-soarelui. Aici 20 
hectare erau deja semănate. „Știți, 
ne spune lnginerul-șef Costin Ră- 
dulescu, am Încheiat semănatul sfeclei 
de zahăr și lucrăm în continuare, în 
ritm alert la toate celelalte culturi, 
pentru că timpul este intîrzlat, iar 
condițiile de lucru sînt din ce tn ca 
mal bune. în patru zile vom termina 
de semănat și cele 210 ha de fioarea- 
soarelui, urmînd ca apoi să intrăm la 
porumb".

Intr-o altă zonă a județului, la 
I.A.S. Cogealac, semănatul a Început 
cu o zi mai devreme decît în restul 
județului, datorită terenului mal ușor 
și pantelor ce au permis zvîntarea 
lui. Ca atare, din cele 4 400 hec
tare care trebuie insămințate in a- 
ceastă primăvară, lucrarea a și fost 
încheiată Ia borceag, in pentru ulei 
și mazăre, iar după ce specialiștii au 
„consultat" terenul de cîteva ori pe 
zi, pe solele cu expunere sudică, a 
început semănatul celor 450 hectare 
de floarea-soarelul. „Ca să putem 
face față unui volum de lucru atit de 
mare, lntr-un timp cit mai scurt, 
dar șl cu cheltuieli minime — ne 
spune directorul unității, inginer 
Ștefan Ursu — au fost organizate 47 
de agregate complexe, care efectuea
ză două-trel lucrări deodată La pre
gătirea terenului. Iar sămînța se în
corporează în sol cu 32 semănători, 
care sînt dotate șl cu echipament da 
fertilizare".

în încheierea acestor secvențe da 
lucru surprinse pe ogoarele județu
lui Constanța, notăm faptul că, deși 
insămînțările au Început în ziua da 
31 martie, mai intîi in unitățile cu 
teren mal zvlntat din zona Hirșova și 
de pe malul Dunării, lucrările s-au 
generalizat repede, astfel că pînă în 
seara zilei de 5 aprilie sămînța a fost 
Incorporată In sol pe 62 000 hectare.

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
țific, Ignorate pină nu de mult, dar 
extrem de relevante. Bilanțul și 
Inerția termică a clădirilor, sporirea 
rezistentei termice și. implicit, scă
derea coeficientului de transmisie a 
căldurii in construcții, instalații și 
oonducte au devenit principii cu
rente de lucru, prin care se în
cearcă plasarea într-o perspectivă 
oontrolabilă a acestei nuanțate pro
bleme. Odinioară, „umbrit" total de 
costul Initial al investițiilor, costul 
la fel de ridicat din perioada de ex
ploatare a acestora se integrează 
acum în cîmpul vizual al specialiș
tilor. în S.U.A. și-au făcut apariția 
„doctorii de case", un corp de ingi
neri desemnat să verifice starea 
protecției termice a tuturor elemen
telor componente ale clădirilor șl 
instalațiilor, dar mal ales să găseas
că soluțiile adecvate de combatere a 
pierderilor de căldură din Investiții. 
Se estimează că. numai pe această 
cale. Intr-un Viitor apropiat va de
veni realmente posibilă economisi
rea a nu mai puțin de două treimi 
din importul de țiței al acestei țări, 
în urma unor studii de specialitate, 
în Elveția a ciștigat autoritate de
plină convingerea că pierderile de 
căldură se află în strînsă conexiune 
cu calitatea materialelor izolatoare. 
Și. nota bene, capacitatea redusă^ 
cadrelor din construcții de a demon
stra oportunitatea unei termoizolărl 
sporite scade simțitor din forța ope

rațională a acestei preocupări. în 
sfirșit. in Marea Britanle. Franța și 
Suedia, legislația in domeniul pro
tecției termice a fost reconsiderată, 
lnciuzîndu-se prevederi deosebit de 
severe pentru realizatorii noilor in
vestiții.

Diferențiate în mod inerent, aces
te reorientări de anvergură lși lasă, 
totuși, descifrată indiscutabila ' lor 
substanță comună i protecția termi
că nu mai poate „accepta" un loc 
marginal in structura unei investiții. 
Dimpotrivă, ea este vitală pentru 
economisirea in proporție cît mai 
mare și pe termen lung a energiei 
In acest domeniu, constituind, da 
fapt. însăși cheia întregii probleme, 
în același timp, o bună Izolare a 
clădirilor, instalațiilor șl conductelor 
tehnologice este strict dependentă de 
calitatea materialelor utilizate.

Fără discuție, nici costul energetic 
initial al investițiilor nu poate ră- 
mine indiferent. In orice împreju
rare. acesta exercită o „presiune" 
asupra fondurilor alocate și a costu
rilor de investiții, asupra economii
lor naționale in ultimă Instanță, 
presiune de care trebuie tinut sea
ma. A fost deci evaluată energia 
incorporată tn diversele materiale, 
parcurgindu-se întregul drum de la 
extracția și prelucrarea materiei pri
me. pină la transportul și punerea 
lor în operă pe șantiere. Estimare nu 
lipsită de surprize. Scara valorilor, 
consacrată la un moment dat. a fost 
serios zdruncinată. Panourile din 

beton celular autoclavizat. betoanele 
din granulit, vata minerală șl alte 
materiale sînt de cîteva ori mal 
energo-lntensive decît mult contro
versatul polistlren expandat. Care, 
în plus, este și cel mai ieftin, mal 
ușor în greutate șl lesne de între
buințat. Singura obiecție ce l se 
poate aduce rezidă în faptul că este 
produs direct 'din hidrocarburi, cu

ÎN INVESTIȚII Simțul perspectivei și economisirea energiei
alte cuvinte consumul acestora este 
„transparent". Dar. oare, fabricarea 
celorlalte materiale nu reclamă, la 
rîndul el. energie 7 Fără Îndoială că 
da și — potrivit observațiilor știin
țifice — în cantități cu mult mal 
mari. Consum amplificat ulterior 
prin transportul, manipularea și 
montajul acestor materiale cu greu
tăți evident superioare.

Confruntați cu asemenea realități, 
specialiștii atrag serios atenția asu
pra capcanei în care se poate cădea 
printr-o interpretare cantonată la 
suprafața lucrurilor, în aprecierea 
costului energetic al unor mate
riale. Punctul lor de vedere este 
limpede formulat: fără a admite 

nicî un fel de supradimensionări 
nejustificate, nu economia cu orice 
preț a energiei înglobate tn ma
terialele izolatoare este determi
nantă pentru reducerea notei de 
plată energetioe a investițiilor. Dim
potrivă, folosit meoanic, un ase
menea „foarfece" nu duce decit la 
rarefierea si dispariția unor mate
riale extrem de utile, tnchizind un

ghiul evoluției firești a industriei 
de profil. Restrîngîndu-se gama 
materialelor de izolații, se adoptă, 
volens-nolens, o poziție defensivă in 
fata crizei energetice, cu toate con
secințele ei. Studii Întreprinse în 
mari combinate chimice scot in re
lief cantitățile Imense de abur de 
medie șl înaltă presiune, de alte 
fluide calde, vehiculate între surse
le de producere și diferitele insta
lații tehnologice. Mărimea lor este 
de ordinul a cîtorva mii de tone pe 
oră. Or. prin parcurgerea a kilome
tri întregi de conducte se pierde de 
regulă între 5 și 15 la sută din căl
dura transportată. Pierderi datorate, 
după părerea experților, mal ales 

lzolațiel termice, fie subdimensiona
tă. fie deteriorabilă cu ușurință.

Materiale noi. moderne, de calita
te. cu caracteristici superioare de 
izolare — acesta este elementul di
namizator intr-o strategie pertinen
tă. desfășurată cu simțul științei și 
al măsurii, pentru economisirea e- 
nergiei în investiții 1 Corolar firesc : 
pretutindeni, producătorii acestor 

materiale, cercetătorii, prolectanțll și 
constructorii s-au lansat lntr-un dia
log mult mal activ, In efortul de
clarat de a edifica armătura unei 
colaborări ofensive, situată cu un 
pas înainte de apariția unor noi ne
cesități economice și sociale.

Am trecut pină acum tn revistă 
preocupări majore pe care le' putem 
întîlni și in ramura construcțiilor 
din țara noastră. De altfel, documen
tele de partid, tovarășul 
Nicolae CJeaușescu au subliniat cu 
stăruință importanța și necesitatea 
îmbunătățirii protecției termice a 
construcțiilor, a investițiilor in ge
neral. prin producerea și folosirea 
unei game largi da materiale mo

derne. de calitate superioară. Faptul 
că ne-am propus ca, la orizontul 
anului 1990. majoritatea produselor 
românești să se alinieze la nivelul 
exigentelor pe plan mondial, iar 
unele dintre ele să depășească chiar 
acest prag, fixează coordonatele 
unui obiectiv mobilizator, dar realist, 
pus tn fata Industriei de materiale 
termo. hidro și fonolzolații. Este 
adevărat. In ultima vreme, specia
liști și colective de cercetători au 
elaborat numeroase studii privind 
economisirea energiei tn investiții. 
Sint contribuții valoroase fără îndo
ială. dar nesistematizate într-o con
cepție unitară, de largă perspectivă, 
fdasate prea des tn sfera teoreticu- 
ui, aceste lucrări științifice n-au 

avut ecoul sperat și capacitatea de 
influențare a activității producăto
rilor de materiale. De pe șantiere se 
primesc, deseori, semnale vizînd lip
sa de diversitate si deficientele ca
litative ale materialelor de izolații 
primite. Și intr-un caz, și in celă
lalt. consecințele nu pot fi neglijate. 
O diversitate scăzută obligă inerent 
la folosirea nerațională a unor ma
teriale. deci la risipă în general și 
la risipă de energie in mod special. 
Cît despre calitatea necorespunză
toare sau menținerea In fabricație a 
unor produse învechite, uzate moral, 
acestea implică, după cum am vă
zut. o dobîndă energetică exagerată 
in timpul exploatării investițiilor.

Indiscutabil, Industria materialelor 
de izolații se află in fața marelui 

examen al propriei înnoiri și mo
dernizări. Ce anume izolăm, cit și 
cum izolăm, cu ce materiale facem 
acest lucru sint Întrebările elemen
tare de la care trebuie pornit, me
nite să guverneze colaborarea dintre 
factorii din domeniul investițiilor. 
Dar. mal ales, să ofere, prin sedi
mentări ale punctelor de vedere ex
primate și confruntări critice, solu
țiile practice de urmat. Numai uni
ficarea preocupărilor între cercetă
tori. proiectanți, constructori și pro
ducătorii de materiale izolatoare, 
sectoare Înrudite in efortul de eco
nomisire severă a energiei în con
strucții. se poate clarifipa o strate
gie competentă și găsi soluții res
ponsabile și eficiente acestei com
plexe probleme. Este o cerință de 
maximă actualitate, fiindcă orice 
tntîrziere a scadenței n-ar face de
cît să finanțeze costuri energetice 
suplimentare.

Evantaiul posibilităților de care 
dispune economia noastră tn acest 
domeniu este larg. Mecanismele 
pentru punerea lor in valoare recla
mă însă o amplă analiză — diagno
ză în fiecare unitate de profil asu
pra nomenclatorului de materiale 
existente, a caracteristicilor acesto
ra. precum și a tehnologiilor de fa
bricație folosite. Și. mai ales, efor
tul de a transpune concluziile des
prinse in programe de acțiune con
crete. de largă perspectivă și efi
cientă certă.
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UNANIMĂ APROBARE ȘI SATISFACȚIE 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» »

Primirea cordială și manifestările 
de caldă prietenie cu care ați tost 
înconjurat pe tot parcursul vizitelor 
în țări ale Africii constituie o stră
lucită expresie a înaltului prestigiu 
de care se bucură, pe plan interna
țional, România, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, proeminentă per
sonalitate a lumii contemporane, 
luptător șl promotor consecvent al 
păcii, libertății, suveranității și in
dependenței popoarelor — se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R.

Exprimînd deplina satisfacție și 
unanima adeziune față de rezulta
tele vizitelor oficiale întreprinse in 
Angola, Zair și Congo, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Alba vă încredințează că nu vor 
precupeți nici un efort pentru rea
lizarea exemplară a tuturor sarcini
lor de plan, conștienți fiind că numai 
astfel pot să-și aducă contribuția, 
alături de întregul popor, la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIH-lea al P.C.R.

Acordăm o Înaltă apreciere noului 
dialog cu țările africane prietene, 
înțelegerilor convenite cu acest pri
lej si sîntem pe deplin convinși că 
strălucita solie de pace pe care ați 
dus-o pe continentul african confe
ră un înalt exemplu de statornicie 
în promovarea aspirațiilor poporului 
nostru de pace și cooperare, promo
vate ou atîta consecvență în perioa
da care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARAD AL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Fiind mîndrl de tot ceea ce înfăp- 
tuiti spre afirmarea României în 
lume ca stat liber șl demn, dornic 
de pace, folosim acest minunat pri
lej. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru a aduce, 
din adîncul inimilor noastre de co
muniști. un sincer și vibrant oma
giu puternicei dumneavoastră perso
nalități, activității revoluționare pe 
care, cu Înțelepciune și cutezanță, o 
desfăsurați spre binele și fericirea 
poporului român. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de voința noastră nestrămutată de a 
face totul pentru a înfăptui în mod 
neabătut toate sarcinile ce ne revin 
din istoricele hotărîrl ale celui de-al 
XlII-lea Congres al partidului.

In telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. 
se arată : Noul itinerar de pace, prie
tenie șl colaborare pe care l-ați între
prins cu strălucire în Angola, Zair șl 
Congo ne oferă din nou minunatul 
prilej de a vă aduce profundul nos
tru omagiu, mult stimate tovarășe 
secretar general, marele erou al na
țiunii, proeminentă personalitate a 
lumii contemporane, pentru modul 
strălucit în care promovați politica 
științifică a partidului și statului 
nostru în domeniul relațiilor interna
ționale, față de întreaga activitate ce 
o desfășurați pentru creșterea pres
tigiului României pe toate meridia
nele lumii. Exprimăm și cu această 
ocazie cele mai alese sentimente de 
stimă și înaltă prețuire tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului nostru, savant de renu
me mondial, pentru activitatea sa 
prodigioasă consacrată progresului 
neîntrerupt al patriei.

Vă asigurăm, mult iubite șl stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu toate forțele, cu dă
ruire și abnegație pentru realizarea 
exemplară a prevederilor pe acest an 
și pe întregul cincinal.

împreună cu întregul popor, cei ce 
muncesc pe tărimul științei și tehno
logiei în patria noastră vă întîmpi- 
nă, la întoarcerea din vizitele oficia
le de prietenie pe care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, le-ați efec
tuat în țări ale Africii, cu cele mai 
alese sentimente de dragoste și re- 
cunoșțința pentru tot ceea ce faceți 

» în folosul țării, al bunei înțelegeri, 
cooperării și păcii în lume, adre- 
sindu-vă, din toată inima, tradițio
nala urare „bun venit pe pămintul 
patriei !“ — se spune In telegrama 
BIROULUI EXECUTIV AL COMI
TETULUI NAȚIONAL PENTRU 
ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE. Con- 
știenți de însemnătatea sarcinilor și 
răspunderilor pe care ni le-ați în
credințat pe tărimul creșterii parti
cipării țării noastre la diviziunea 
internațională a muncii și schimbul 
mondial de valori, ne angajăm, mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului și președinte al Republi
cii, să facem totul pentru exemplara 
transpunere în viață a întregii poli
tici interne și externe a României 
socialiste. Sub conducerea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și Invățămîntu- 
lui, eminent îndrumător al muncii 
noastre de fiecare zi, ne mobilizăm 
în prezent întreaga capacitate spre a 
Intîmpina cu noi și însemnate reali
zări marele eveniment al acestui an 
— Conferința Națională a partidu
lui.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN se arată : Dînd o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitelor efec
tuate în țări din Africa, oamenii mun
cii de pe cuprinsul județului Bistrița- 
Năsăud își exprimă convingerea că 
acestea se înscriu la loc de frunte 
printre inițiativele externe pe care 
le-ați întreprins, aducind o contri
buție importantă, nu numai la adîn- 
cirea și dezvoltarea relațiilor dintre 
țara noastră și țările vizitate, ci și la 
instaurarea unui climat nou, de în
credere și cooperare in lume. Dialo
gurile purtate, înțelegerile convenite 
deschid largi perspective pentru am
plificarea conlucrării României cu 
aceste țări pe toate planurile — 
politic, economic, tehnico-științific 
și cultural — spre binele și folosul 
reciproc, corespunzător intereselor și 
năzuințelor popoarelor noastre. Vă 
asigurăm și cu acbst prilej că vom 
acționa cu hotărîre, cu elan patrio
tic și spirit revoluționar pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor din 

acest an și pe întregul cincinal, adu- 
cîndu-ne astfel contribuția la înflo
rirea pe mai departe a scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

Vă rămînem profund Îndatorați, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, pentru noile căi de pro
gres și perspective ample deschise 
dezvoltării mai puternice a comerțu
lui și cooperării economice dintre 
România și țările vizitate, a conlu
crării lor pe baze reciproc avan
tajoase — se arată In telegrama MI
NISTERULUI COMERȚULUI EXTE
RIOR ȘI COOPERĂRII ECONOMI
CE INTERNAȚIONALE. Dînd cea 
mal înaltă apreciere bilanțului fruc
tuos al acestui nou itinerar pe con
tinentul african și puternic mobili
zați de strălucitul dumneavoastră 
exemplu revoluționar, ne angajăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să nu precupe
țim nici un efort pentru transpu
nerea exemplară în practică a tutu
ror acțiunilor convenite pe linia dez
voltării schimburilor comerciale și a 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifîce cu aceste țări, să transpunem 
în viață întocmai orientările și indi
cațiile prețioase formulate de dum
neavoastră pentru activitatea de co
merț exterior.

Asemenea Întregului nostru popor, 
comuniștii, toți locuitorii frumoaselor 
și înfloritoarelor plaiuri botoșănene 
am urmărit cu sentimente de înălță
tor patriotism și deosebită satisfacție 
desfășurarea vizitelor oficiale de 
prietenie întreprinse de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in țări din 
Africa și folosim și acest prilej pen
tru a da expresie deplinei adeziuni 
și unanimei noastre aprobări față de 
politica internă și externă pe care o 
promovați cu consecventă și abnega
ție revoluționară — se spune in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BOTOȘANI AL P.C.R. și CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Mîndri de a fi contemporani cu 
dumneavoastră, genial strateg și cti
tor al României socialiste, vă adre
săm un fierbinte omagiu pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți, pentru 
grandioasa activitate ce o desfășurați 
în fruntea partidului și statului ca 
eminent conducător al destinelor na
ționale, spre binele și fericirea po
porului.

Vă sîntem profund recunoscători 
pentru rezultatele excepționale ale 
acestor vizite, urmărite cu viu inte
res și deplină aprobare de întregul 
nostru popor, care prin înțelegerile 
la cel mai înalt nivel, prin documen
tele semnate au deschis noi perspec
tive pentru extinderea raporturilor 
de colaborare dintre România și ță
rile respective — pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte sfere de activitate — pe 
baza deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului reci
proc — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BRAILA 
AL P.C.R. Vă raportăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că în aceste zile, comuniștii, toți oa
menii muncii brăileni acționează cu 
energie și avînt revoluționar pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin în industrie șl în domeniul 
investițiilor, pentru realizarea lucră
rilor din campania agricolă de pri
măvară la înalte cote de calitate și 
în timp cit mai scurt, fiind pe deplin 
hotăriți să sporim contribuția jude
țului la progresul neîncetat al patriei 
noastre. România socialistă.

In telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. 
se arată : Asemenea întregului po
por, dăm o înaltă apreciere rezultate
lor rodnice ale vizitelor oficiale de 
prietenie și colaborare întreprinse de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
țări africane. Ele deschid noi per
spective relațiilor României socia
liste cu Republica Populară Angola, 
Republica Zair și Republica Populară 
Congo, pe plan economic, tehnico- 
științific șl cultural, eforturilor co
mune consacrate dezvoltării multila
terale, cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. Reafirm îndu-ne totala 
adeziune la politica internă șl exter
nă a partidului și statului, ne anga
jăm, și cu acest prilej, mult Iubite șl 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să depunem toa
te eforturile și capacitatea creatoare 
în slujba realizării exemplare a ho- 
tăririlor Congresului al XlII-lea al 
partidului, a înfloririi necontenite a 
scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România.

Cu nemărginită mlndrle și satis
facție, am urmărit primirile călduroa
se, entuziaste, cu care ați fost întîm- 
pinat pe întregul itinerar parcurs, 
expresie a largului prestigiu de care 
se bucură pe arena mondială iniția
tivele constructive ale României pe 
plan extern, contribuția pe care o 
aveți dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, persona
litate proeminentă a vieții interna
ționale, la găsirea celor mai eficiente 
căi de soluționare justă și viabilă a 
problemelor vitale ale omenirii — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. Folosim acest prilej pentru a 
aduce, cu adine respect, un vibrant 
omagiu mult stimatei tovarășe 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, neobosită în activitatea pentru 
a pune forța științei în folosul pro
gresului și prosperității tuturor na
țiunilor. Salutînd cu satisfacție și 
deplină aprobare rezultatele vizitei 
pe care ați întreprins-o în țările 
Africii, toți locuitorii județului 
Caraș-Severin își reînnoiesc, în fața 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, angaja
mentul de a acționa în spirit comu
nist, revoluționar, pentru a înfăptui 
în mod exemplar sarcinile ce ne 
revin în acest an și pe Întregul 
cincinal.

Noi, cadrele didactice, studenții și 
cursanții ACADEMIEI DE PARTID 
PENTRU INVAȚAMÎNT SOCIAL- 
POLITIC, ne exprimăm în mod una
nim aprobarea deplină și entuziastă 
față de rezultatele rodnice ale recen
tului dialog cu o serie de țări de pe 
continentul african, apreciind deo
sebita sa semnificație politică și eco
nomică, văzînd în aceasta o nouă și 
strălucită expresie a marelui presti
giu internațional de care se bucură 
țara noastră, dumneavoastră perso
nal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, politica de pace 
și colaborare promovată de Româ
nia socialistă, ampla ei contribuție 
la cauza păcii și dezarmării, la coo
perarea economică internațională cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Ne angajăm în mod so
lemn și vă asigurăm încă o dată, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmînd minu
natul dumneavoastră exemplu de 
devotament patriotic și revoluționar, 
ne vom mobiliza toată energia pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin în lumina documen
telor celui de-al XlII-lea Congres al 
partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români și maghiari, care trăiesc și 
muncesc într-o unitate și frăție de
plină pe meleagurile județului Co- 
vasna, au urmărit cu cea mal pro
fundă satisfacție noua solie de pace, 
prietenie și colaborare pe care ați 
întreprins-o, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
fiind pătrunși de sentimente de 

• Noi și ample perspective pentru dezvoltarea 
relațiilor multilaterale prietenești dintre România socialistă 
și țările vizitate, pentru întărirea colaborării și solidarității 
dintre poporul român și popoarele africane.

• Puternică ilustrare a prestigiului internațional al 
secretarului general al partidului, președintele Republicii, 
promotor neobosit al cauzei păcii și înțelegerii, al idealurilor 
libertății și independenței popoarelor.

• Adeziune fierbinte la politica internă și externă a 
partidului și statului, fermă angajare a oamenilor muncii de 
a intîmpina cu noi succese Conferința Națională a P.C.R.

nemărginită mîndrie patriotică față 
de manifestările de înaltă conside
rație, aleasă prețuire și deosebită 
stimă cu care ați fost înconjurat pre
tutindeni pe parcursul acestor vizite 
pe continentul african — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R. Acum, 
la reîntoarcerea pe pămintul scump 
al patriei, ne exprimăm deplina ade
ziune la întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, în elaborarea căreia rolul deter
minant vă revine dumneavoastră, 
gîndirii profund științifice și neobo
sitei activități pe care, cu pilduitoare 
dăruire patriotică și pasiune revolu
ționară, o consacrați înfăptuirii 
bunăstării și fericirii tuturor oame
nilor muncii din România socialistă.

Noua solie de pace în țări ale Afri
cii constituie un nou și remarcabil 
moment al afirmării înaltelor prin
cipii ale politicii externe a României 
socialiste, strălucit susținută și promo
vată de dumneavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător de partid și 
de stat, personalitate de seamă 
a vieții politice internaționale — 
se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R. Noile dialoguri la nivel înalt, 
care au avut loc cu acest prilej, a- 
cordurile încheiate deschid perspec
tive ample pentru extinderea și a- 
dîncirea bunelor relații de prietenie 
și colaborare dintre România și ță
rile vizitate. Primirile călduroase de 
care v-ați bucurat, înaltele onoruri 
și manifestările de profundă stimă 
cu care ați fost întîmpinat pretutin
deni constituie o vie expresie a 
prestigiului de care se bucură astăzi 
România în lume, a justeței politicii 
interne și externe promovate de 
partidul șl statul nostru.

Asemeni întregului nostru partid 
și popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Dolj, animați de 
cele mai alese sentimente de fierbin
te dragoste șl nețărmurită recunoș
tință ce vi le poartă dumneavoastră, 
rhult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai Iubit fiu 
al națiunii noastre, dau o înaltă 
apreciere rezultatelor fructuoase ale 
vizitelor oficiale de prietenie pe care 
le-ați efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în țări din Africa 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. 
Dialogurile rodnice la nivel înalt, 
înțelegerile la care ați ajuns vor da 
un nou și puternic impuls colaborării 
dintre România și țările vizitate, 
afirmării în practică a principiilor 
care trebuie să guverneze relațiile 
dintre state. Vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din județul Dolj, în frunte cu 
comuniștii, sînt ferm angajați In 
realizarea exemplară a sarcinilor ce 
le revin din programele de dezvol
tare economico-socială intensivă a 
patriei.

In telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA din România 
se arată: Această nouă solie de pace 

și colaborare evidențiază din nou. 
cu deosebită pregnanță, fierbintele 
dumneavoastră patriotism, activi
tatea dinamică înnoitoare, de înaltă 
responsabilitate consacrată Întăririi 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu țările care au pășit pe calea dez
voltării libere și independente, întă
ririi solidarității cu mișcările de eli
berare națională, cu. forțele antiim- 
perialiste de pretutindeni in lupta 
pentru eradicarea tuturor formelor 
de colonialism, imperialism, rasism 
și apartheid de pe continentul afri
can, pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale, care să 
creeze condiții pentru progresul mai 
rapid al tuturor țărilor, pentru dez
voltarea stabilă și echilibrată a econo
miei mondiale. Folosim acest prilej 
pentru a vă asigura, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de adeziunea deplină a oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară față 
de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, de hotărîrea 
fermă ca, Împreună cu întregul 
popor, să-și aducă din plin contribu
ția la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român, la ridicarea pe noi 
culmi de progres și civilizație a 
patriei noastre dragi — Republica 
Socialistă România.

Prin strălucita solie purtată de 
dumneavoastră, prin dialogul la ni
velul cel mai înalt ați reafirmat și 
de data aceasta politica consecventă, 
dinamică de pace, prietenie și co
laborare a țării noastre, hotărîrea 
sa fermă de a acționa, împreună cu 

toate statele Iubitoare de pace, cu 
forțele progresiste de pretutindeni, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, cooperare și în
țelegere — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN GIUR
GIU AL P.C.R. Strălucita șl pildui- 
toarea dumneavoastră activitate, 
pusă în slujba poporului și prospe
rității patriei noastre socialiste, 
creșterea necontenită a rolului și 
prestigiului României In lume ne 
mobilizează la noi eforturi, la noi și 
exemplare fapte de creație și mun
că. Dînd expresie vibrantei bucurii 
de a fi contemporani cu dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, genial conducător 
de partid și de stat, vă încredințăm 
că vom face totul pentru transpune
rea în viață a indicațiilor pe care 
ni le-ați dat, pentru realizarea de
plină a sarcinilor ce ne revin din 
programul partidului, din hotăririle 
Congresului al XlII-lea.

Atmosfera de aleasă considerație 
Șl adînc respect, de caldă prietenie 
și stimă In care s-au desfășurat toate 
etapele acestui nou itinerar al prie
teniei șl păcii, pe care le-am urmă
rit cu viu interes șl cu legitimă mîn
drie patriotică, constituie o nouă 
mărturie a înaltului prestigiu de 
care se bucură România socialistă, 
politica el de largă audiență inter
națională — se spune în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
HARGHITA AL P.C.R. Fructuosul 
dialog la nivel tnalt, acordurile și 
Înțelegerile convenite vor contribui, 
sîntem siguri, la cursul mereu ascen
dent al relațiilor multilaterale din
tre țările și popoarele noastre, cores
punzător intereselor și năzuințelor 
reciproce, ale cauzei păcii, colaboră
rii și progresului in întreaga lume. 
Exprimîndu-ne, încă o dată, recu
noștința pentru tot ceea ce întreprin
deți spre înălțarea socialistă și co
munistă a patriei, vă asigurăm că 
toți oamenii muncii din județul 
Harghita, fără deosebire de naționa
litate, într-o neclintită unitate mo- 
ral-politică cu întregul nostru popor, 
vor acționa cu dăruire patriotică și 
spirit revoluționar pentru traducerea 
In viață a obiectivelor și sarcinilor 
ce ne revin din documentele celui 
de-al XlII-lea Congres al partidu
lui.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se spune : Asemenea in- 
tregului nostru partid și popor, co
muniștii. toți oamenii muncii din 
județul Maramureș, animați de cele 
mai alese sentimente de fierbinte 
dragoste, adînc respect șl nețărmu
rită recunoștință ce vi Ie poartă 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
ctitorul de geniu al României socia
liste. ilustră personalitate a lumii 
contemporane — dau o înaltă apre
ciere rezultatelor fructuoase ale vizi
telor oficiale de prietenie pe care 
le-ați efectuat. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de largă 
recunoaștere internațională. în Ango
la, Zair,. Congo, Exprimîndu-ne! încă 

o dată recunoștința profundă pentru 
tot ce faceți pentru devenirea comu
nistă a patriei, pentru înălțarea 
prestigiului ei în lume, în numele 
locuitorilor acestor înfloritoare me
leaguri românești, vă asigurăm 
solemn că vom acționa cu toată ener
gia și puterea creatoare pentru a 
transpune exemplar în viață hotărî- 
rile Congresului al XlII-lea al parti
dului.

Comuniștii, toți oamenii muncii își 
exprimă deplina adeziune și dau o 
Înaltă apreciere înțelegerilor conve
nite șl acordurilor încheiate, în 
timpul vizitelor întreprinse de dum
neavoastră, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în Angola, Zair și Congo, 
care contribuie în mod substanțial 
la extinderea relațiilor prietenești 
și consolidarea cooperării dintre 
România și țările vizitate — se 
arată în telegrama adresată de 
MINISTERUL MINELOR, PETRO
LULUI ȘI GEOLOGIEI. Nutrim sen
timente de legitimă mîndrie patrio
tică pentru faptul că oriunde sînteți 
prezent. In orice parte a lumii, 
dumneavoastră, iubitul șl înțeleptul 
conducător al partidului și statului 
nostru, exponentul cel mai autorizat 
al intereselor supreme ale poporului, 
al aspirațiilor sale nobile de pace, 
libertate șl progres, vă bucurați de o 
Înaltă stimă și respect, contribuind în 
mod decisiv la făurirea renumelul și 
afirmarea prestigiului României pe 
toate meridianele Terrei.

Asemenea întregii națiuni române, 
ale cărei interese fundamentale le 
slujiți fără odihnă și cu nemărginit 
devotament, noi, mehedințenii, v-am 
însoțit permanent cu gindul pe întreg 
Itinerarul acestei vizite cu profundă 
rezonanță internațională, am trăit cu 
emoție fiecare moment al manifes
tărilor pline de căldură și entuziaste 
primiri ce v-au fost rezervate, al 
fructuoaselor Intîlniri și convorbiri 
oficiale, care demonstrează, încă o 
dată, că România socialistă se bucură 
azi de un binemeritat prestigiu în 
lume și are prieteni pe toate meri
dianele — se arată tn telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R. Organizația ju
dețeană de partid Mehedinți, toți 
locuitorii acestor meleaguri, dînd o 
Înaltă apreciere bogatelor rezultate 
ale acestei solii, activității rodnice 
și neobosite desfășurate de dumnea
voastră, mult iubite șl stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, își exprimă încrederea că 
prin aceste vizite prietenia și cola
borarea dintre România și țările 
vizitate se vor dezvolta continuu, ex- 
primîndu-și, tn același timp, hotărt- 
rea fermă de a da viață în mod 
exemplar sarcinilor ce ne vor reveni 
din documentele semnate.

Am trăit și noi momente de In
tensă și înălțătoare mîndrie patrio
tică văzînd că in aceste țări din 
Africa, ca pretutindeni tn lume, ați 
fost întîmpinat cu deosebit de calde 
șl emoționante manifestări priete
nești, intr-un climat de aleasă 
stimă și respect, ce ilustrează cu 
elocvență' strălucitul prestigiu de 
care vă bucurați pe toate meridia
nele, ca luptător neobosit pentru 
dezarmare, cooperare, destindere și 
securitate, proeminentă personalitate 
politică a contemporaneității, erou 
al păcii mondiale — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SALAJ AL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Constituie un temei de profundă 
bucurie și emoție pentru noi faptul 
că pe întreg Itinerarul vizitei in 
Africa s-a dat o înaltă apreciere și 
aleasă considerație activității tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, calităților sale de om 
politic și de știință, savant de largă 
recunoaștere internațională, militant 
activ pentru dezvoltarea științei In 
interesul păcii, dezarmării și progre
sului general al popoarelor. Vă asi
gurăm că sîntem ferm hotărîți să 
acționăm energic, așa cum ne-ați 
indicat dumneavoastră, pentru înde
plinirea integrală a tuturor sarci
nilor de plan.

In aceste momente de profundă 
trăire patriotică, prilejuită de noua 
și strălucita solie pe care ați în
treprins-o pe continentul Africii, 
gîndurile noastre, cele mai fierbinți 
se îndreaptă către dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele țării, către eminentul sa
vant, tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, adueîn- 
du-vă întregul prinos de recunoștin
ță pentru modul magistral în care 

militați și traduceți tn viață prin
cipiile politicii noastre externe puse 
cu statornicie în slujba înțelegerii, 
colaborării și păcii intre popoare — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R. și a COMITETULUI EXECU
TIV AL CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Exprimindu-ne și cu 
acest'prilej întreaga adeziune la po
litica internă și externă, realistă, 
clarvăzătoare a partidului și statului 
nostru, concepută și materializată 
consecvent de către geniala dumnea
voastră personalitate, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușesou, că vom face tot 
ce depinde de noi spre a traduce ho- 
tărît în viață directivele Congresului 
al XlII-lea al P.C.R.

Dialogurile fructuoase la nivel înalt, 
acordurile încheiate, multiplele întîl- 
niri desfășurate sub semnul dorinței 
de a conferi dimensiuni tot mai largi 
conlucrării prietenești dintre Româ
nia și țările vizitate se constituie în 
mărturii ale dorinței sincere de a 
trăi într-un climat de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă, de a 
servi pacea și progresul în lume — 
arată în telegrama sa COMITE
TUL JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R. Exprimîndu-ne totala aprobare 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, la a că
rei elaborare și înfăptuire aduceți o 
contribuție hotărîtoare, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că toți oamenii muncii din Te- 
leorman, urmînd neabătut exemplul 
dumneavoastră de dăruire revoluțio
nară, de slujire devotată a interese
lor poporului nostru, vor acționa cu 
toată răspunderea pentru a Intîmpina 
cu noi succese în toate domeniile de 
activitate Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român.

Oamenii muncii de naționalitate 
germană din țara noastră, împreună 
cu întregul popor, au urmărit, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu mîndrie pa
triotică și viu interes desfășurarea 
vizitelor oficiale de prietenie în țări 
ale Africii, pe care le-ați întreprins, 
împreună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu — se arată în telegrama 
adresată de CONSILIUL OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA.

Intilnirile și convorbirile la înalt 
nivel, primirea făcută de popoarele 
țărilor vizitate au exprimat in mod 
elocvent deosebita considerație, ma
rele prestigiu de care vă bucurați, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca strălucit re
prezentant al poporului român, per
sonalitate politică proeminentă a lu
mii contemporane, militant neobosit 
pentru pace, pentru o lume mai 
dreaptă, în oare să domnească înțe
legerea, colaborarea și prietenia in
tre popoare.

Exprimînd întreaga noastră adeziu
ne față de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea fer
mă a oamenilor muncii de naționa
litate germană din țara noastră de 
a-și aduce din plin contribuția, ală
turi de întregul popor, la înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea al partidului.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R, se spu
ne : împreună cu întregul nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Tulcea au urmărit cu sen
timente de legitimă mîndrie patriot!-, 
că noul Itinerar de pace, prietenie și 
cooperare pe care dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, l-ați Întreprins, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in țări din Africa. 
Această nouă acțiune de politică ex
ternă, desfășurată sub semnul bune
lor relații pe care România le Între
ține cu toate statele lumii, a pus din 
nou in evidență Înalta stimă și consi
derație de care vă bucurați pe toate 
meridianele globului, dinamismul ac
tivității internaționale a țării noastre. 
Urmînd tnsuflețitorul dumneavoastră 
exemplu de slujire devotată a po
porului român, ne reafirmăm șl cu 
acest prilej adeziunea deplină la po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru șl ne angajăm că 
vom acționa cu dăruire revoluționa
ră in vederea înfăptuirii sarcinilor ce 
ne revin în lumina orientărilor și in
dicațiilor date de dumneavoastră la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R.

însuflețiți de cele mal alese sen
timente de dragoste și profundă 
prețuire față de dumneavoastră,

Tovarâșulul Nicolae Ceaușescu, 
nlst Român, președintele Republicii

mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate po
litică proeminentă a lumii con
temporane, activiștii din CONSI
LIUL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI 
SOCIALISTE, asemeni întregului 
popor, au urmărit cu viu interes și 
înaltă mîndrie desfășurarea vizite
lor de prietenie pe care le-ați în
treprins, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări ale Africii — mo
ment de însemnătate istorică în 
cronica relațiilor de prietenie și 
conlucrare ale României socialiste cu 
aceste țări. Puternic mobilizați de 
patosul revoluționar cu care militați 
și acționați pentru propășirea pa
triei socialiste, pentru puternica el 
afirmare liberă și demnă în lumea 
contemporană, ne angajăm, în nume
le tuturor oamenilor de artă și 
cultură din țara noastră, să nu 
precupețim nici un efort pentru 
realizarea exemplară a importante
lor sarcini ce ne revin în formarea 
și consolidarea conștiinței noi, so
cialiste a maselor, să întîmpinăm cu 
rezultate cit mai bune, asemenea 
întregului popor, marele eveniment 
din viața partidului și a țării — Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vaslui, asemenea între
gului nostru popor, au urmărit cu pro
fundă mîndrie patriotică vizita 
oficială de prietenie pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în unele țări din 
Africa. Calda primire ce v-a fost 
rezervată de popoarele angolez, zai- 
rez și congolez, manifestările de 
profundă stimă, considerație și pre
țuire cu care ați fost întîmpinat 
pretutindeni în timpul vizitei repre
zintă o vie expresie a înaltului pres
tigiu de care vă bucurați, pe toate 
meridianele lumii — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Exprimîndu-ne adeziunea 
deplină la politica externă a parti
dului și statului nostru, în fun
damentarea și promovarea căreia 
vă revine rolul hotăritor, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din județul Vaslui vor depune 
Întreaga capacitate de muncă și crea
ție, dăruirea și pasiunea revoluțio
nară pentru a da viață documente
lor programatice ale Congresului al 
XHI-lea al partidului.

Ziariștii comuniști din România, 
toți lucrătorii din presă au urmărit 
cu viu interes și au reflectat cu de
plină 'Satisfacție în paginile presei 
noul itinerar de pace, prietenie șl co
laborare în țări ale Africii — se arată 
tn telegrama CONSILIULUI ZIA
RIȘTILOR. Dînd glas înaltei noastre 
aprecieri Țață de rezultatele fruc
tuoase ale noului dialog la nivel 
înalt, de semnificația sa politică și 
economică de prim ordin, ne reafir
măm,, și cu acest prilej, totala ade
ziune la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ne ex
primăm totala aprobare față de 
neobosita și prestigioasa dumnea
voastră activitate desfășurată împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în
crederea că intilnirile și convorbirile 
avute cu conducătorii-țărilor africane 
vizitate, documentele semnate ctes-.^- 
chid orizonturi noi dezvoltării legă
turilor pe multiple planuri dintre 
țările și popoarele noastre. In inte
resul și spre binele poporului român, 
al popoarelor din țările vizitate, al 
oauzei păcii și înțelegerii în lume.

însuflețiți de cele mai înălțătoare 
sentimente de stimă și mîndrie pa
triotică, comuniștii, toți locuitorii 
înfloritoarelor meleaguri ale Vran- 
cei își exprimă d.iplina recunoștință 
și profunda satisl cție pentru re
zultatele remarcabile cu care s-a în
cheiat noua solie de pace și colabo
rare, pe care ați efectuat-o în țări 
ale Africii — se spune în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R. Folosim acest 
prilej pentru a da expresie adeziunii 
totale la întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului, al 
cărei arhitect vizionar șl înțelept 
sînteți, tncredințîndu-vă că vom 
urma neabătut minunatul dum
neavoastră exemplu de muncă și via
tă dăruită cu pilduitoare pasiune și 
abnegație revoluționară înfloririi 
patriei șl bunăstării întregii noastre 
națiuni. Vă asigurăm că nu ne vom 
precupeți nici un efort pentru a în
deplini exemplar, într-un climat de 
exigentă comunistă, sarcinile ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XlII-lea al partidului.

secretar general al Partidului Comu- 
Socialiste România, i-au mai fost 

adresate telegrame din partea unor comitete municipale, orășenești și 
comunale de partid, ministere, Instituții centrale, organizații de masă și 
obștești, a numeroase colective de muncă din unități industriale și agri
cole, institute de‘cercetare și proiectare, instituții de cultură, artă, invă- 
țămint $1 ocrotirea sănătății, din alte domenii de activitate.

In mesajele transmise este exprimată înalta apreciere față de rezul
tatele^ vizitelor efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din Africa, subliniindu-se că, prin 
bilanțul lor rodnic, aceste vizite reprezintă un eveniment de cea mai 
mare însemnătate în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și țările respective, o contribuție de seamă la cauza păcii, 
înțelegerii și cooperării Internaționale,

Telegramele relevă cu satisfacție faptul că primirea călduroasă, 
prietenească făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu In țările vizitate ilustrează cu pregnanță marele prestigiu de 
care se bucură pe arena mondială politica externă dinamică, construc
tivă, a României socialiste, promovată cu strălucire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în vederea soluționării problemelor complexe ce con
fruntă omenirea, înfăptuirea dezarmării șî asigurarea păcii, instaurarea în 
lume a unui climat de destindere, securitate, încredere și largă conlu
crare.

Aprobînd Intru totul rezultatele acestor vizite, comuniștii, toți oamenii 
muncii dau expresie sentimentelor de profundă dragoste, stimă și recu
noștință față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobosită pusă în slujba 
progresului și prosperității țării, a bunăstării și fericirii poporului, înfăp
tuirii idealurilor sale de pace, libertate, independență și progres.

In același timp, este reafirmată adeziunea tuturor cetățenilor țării 
la politica internă și externă a partidului și statului, se exprimă hotă- 
rirea întregului' popor de a munci cu abnegație și in spirit revoluționar 
pentru transpunerea neabătută în viață a istoricelor obiective stabilite 
de Congresul al XlII-lea al P.C.R., a Programului de edificare a socialis
mului și comunismului In patria noastră.
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După desfășurarea adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri in organizațiile de partid

Esențială este munca politico-organizatorică
pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate

■ • ■l

Prilej de temeinică analiză șl de substanțială îmbunătățire a mun
cii pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidu
lui, pentru traducerea în viață a orientărilor șl Indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adunările și conferințele pentru dare de seamă și ale
geri au reprezentat un moment de deosebită Importanță in activitatea 
organelor și organizațiilor de partid. Ele s-au încheiat prin adoptarea 
unor hotăriri ce cuprind măsuri pentru perfectionarea activității politlco- 
organizatorice, în scopul mobilizării mai puternice a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii la Înfăptuirea exemplară a sarcinilor actuale șl da 
perspectivă ale dezvoltării mutilaterale a țării. Desigur, o dată cu trecerea 
la aplicarea fermă a măsurilor stabilite, continuă căutarea a noi și noi 
soluții în lumina sarcinilor trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 24—25 
martie a.c., astfel Incit aplicarea acestora să sporească rolul organelor și 
organizațiilor de partid în conducerea întregii activități economico-soclale, 
în rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică dezvoltarea in ritm 
susținut a economiei, a celorlalte sectoare.

Tocmai pornind de la această cerință, redacția ziarului nostru a tntre- 
prins, cu sprijinul corespondenților din mai multe județe, o anchetă în 
cadrul căreia au fost solicitate răspunsuri la următoarele întrebări :

1, In cadrul hotărîrilor adoptate, care sint măsurile ce au prioritate 
>1 cum s-a trecut la infâptuirea lor I

2. In ca fel se resimte In activitatea practică ecoul criticii și 
criticii din adunare îdin adunare f

auto*

3. Cum au fost repartizata forțele pentru cuprinderea tuturor 
nllor și domeniilor I

tarei'

Sarcini precise pentru 
realizarea obiectivelor prio
ritare. Hotărlrea adoptată în adu
narea pentru dare de seamă șl ale
geri a organizației de partid din 
uchimbul A, secția emallare. de la 
întreprinderea de conductori elec
trici emailați din Zalău cuprinde 
următoarele măsuri prioritare : rea
lizarea în mod ritmic a sarcinilor 
de plan la producția fizică ; Îmbu
nătățirea continuă a performanțelor 
tehnice ale produselor ; realizarea și 
depășirea planului la producția des
tinată exportului ; încadrarea strictă 
în consumurile materiale și ener
getice normate.

Pentru îndeplinirea măsurilor ho- 
tărîte, toți cei șapte membri al birou
lui organizației de bază, precum șl 
alti comuniști au primit sarcini preci
se în domeniile la care ne-am referit. 
Bunăoară, secretarul biroului orga
nizației de bază, Traian Laza, și șefii 
formațiilor de lucru (doi dintre 
aceștia fiind membri ai biroului) 
acționează și urmăresc — potrivit 
unui grafic întocmit imediat după 
adunare — îndeplinirea în bune 
condiții a planului la producția fizi
că. Secretarul adjunct cu probleme 
economice, împreună cu șeful de 
schimb au drept sarcină să acțio
neze pentru încadrarea în normele 
de consumuri materiale șl ener
getice. Sub directa coordonare a bi
roului, șefii formațiilor care lucrea
ză la instalațiile specializate pen
tru producția destinată exportu
lui urmăresc șl raportează zilnic cu 
privire la desfășurarea acestei acti
vități șl soluționează operativ pro
blemele legate de continua Îmbună
tățire a calității produselor.

O bună parte din măsurile luate, 
din acțiunile întreprinse de biroul 
organizației de bază au pornit de 
la unele critici formulate în cadrul 
adunării : astfel. Inginerul Payer 
Zoltan s-a referit la uhele aspecte 
de neglijență și slabă răspundere în 
pregătirea producției, maistrul T_o- 
dor Roșea — la necesitatea creșterii 
spiritului de autoexigență în toate 
fazele de fabricație etc. Aceste cri
tici au avut un ecou stimulator in 
rindul muncitorilor șl specialiștilor 
din schimbul A, iar primele acțiuni 
ale biroului organizației, de bază 
oglindesc tocmai preocupările pen
tru găsirea celor mai bune căi de 
îndreptare a stărilor de lucruri supu
se criticii în adunarea generală (Eu
gen Teglaș).

Măsurile adoptate — ime
diat puse în aplicare. La In* 
treprinderea de vagoane din Dro- 
beta-iurnu -Severin, în spiritul 
orientărilor și indicațiilor de mare 
însemnătate date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recen
tei vizite de lucru in această între
prindere, comitetul de partid a între
prins o analiză atentă a măsurilor 
adoptate, le-a grupat in ordinea pri
orităților și a trecut imediat la înfăp
tuirea lor. Eforturile sînt concentrate 
în trei direcții principale: înlăturarea 
unor dereglări în aprovizionarea 
tehnico-materială, reorganizarea sec
țiilor și formațiilor de lucru care 
realizează numai producție pentru 
export, accelerarea acțiunii de mo
dernizare 
rație și a 
important

Inginerul 
biroului si

prioritare : 
accentuată 
și perfec- 
conducerii 

formațiilor
a tehnologiilor de fabri- 
produselor, in care un loc 
îl ocupă reproiectarea Foto : S. Cristian

TRANSPORT FEROVIARMIJLOACELE DE
Recunoaștem : este un adevăr ele

mentar, un „loc comun" a spune că 
viata economică și socială ar fi de 
neconceput fără rețeaua de căi fe
rate, fără intensul trafic feroviar, de 
marfă sau de persoane ; dar sint și 
adevăruri elementare care, uneori, 
trebuie reamintite și re-subliniate. 
Cum este și adevărul că investițiile 
statului pentru dezvoltarea acestui 
„sistem circulator" al organismului 
social au fost și sînt deosebit de în
semnate, de ordinul miliardelor — 
pentru întreținerea și extinderea re
țelei feroviare, pentru modernizarea 
parcului circulant, pentru dotarea cu 
vagoane noi, de fabricație româneas
că, mai funcționale etc., etc.

De exemplu, în Regionala C.F.R. 
București, in cincinalul care a trecut, 
pentru buna întreținere a vagoanelor 
de călători s-a construit o nouă hală 
in care sint pregătite — simultan — 
șapte trenuri, dispunind de dotări 
moderne de utilaje pentru revizia 
tehnică, pentru spălarea și igieni
zarea compartimentelor ; au fost în
ființate ateliere auxiliare pentru re
pararea și buna întreținere a vagoa
nelor, incit, cind trage la peron, tre
nul să se prezinte in condiții opti
me. Tot In acest scop s-au îmbu
nătățit tehnologiile de lucru, numă
rul personalului muncitor ce se 
ocupă de pregătirea trenurilor a fost 
adaptat la volumul efectiv de lu
crări, s-a reorganizat activitatea de 
reparații și reconditionare la prin
cipalele repere. Importantă ni s-a 
părut întărirea controlului de cali
tate, care a devenit mai cuprinzător, 
mai competent, fiind efectuat de că
tre o echipă complexă, care parcurge 
întreaga garnitură pentru a se con
vinge că, realmente, poate primi 
„cale liberă !“. Iar înfățișarea va- 
goanelor degajă o ambiantă plăcută, 
banchetele, pardoselile, pereții com
partimentelor sînt curate, perdelele

scopulunor tipuri de vagoane în 
reducerii consumurilor de materiale, 
și în special de metal, concomitent 
cu ridicarea calității. Bunăoară, s-a 
trecut la reorganizarea activității 
compartimentului de proiectare, ast
fel incit cele șase noi tipuri de va
goane, care vor fi asimilate în acest 
an, să aibă proiectele întocmite in 
devans cu cel puțin două luni, spra 
a se da celor din secțiile de pro
ducție posibilitatea de a face din 
timp și temeinic toate pregătirile 
pentru începerea fabricației. Totoda
tă, se acționează ca prin proiectare 
să se realizeze în acest an o eco
nomie de peste 1 200 tone de metal, 
ceea ce va echivala cu cantitatea de 
metal necesară pentru fabricarea a 
50 de vagoane de diferite tipuri.

Pentru a se înlătura în totalitate 
fenomenele de risipă ce se mai ma
nifestă și care au fost criticate in 
adunările de partid, s-au nominali
zat la fiecare loc de muncă membrii 
birourilor și comuniștii dare urmă
resc zilnic modul in care este folosit 
metalul. Resturile de metal se adună 
acum în locuri anume stabilite, se 
sortează pe dimensiuni și structuri 
și slnt utilizate la confecționarea a 
peste 120 tipodimensiuni. Datorită 
măsurilor energice luate, numai in 
secția sculărie, 65 la sută din re
pere se vor realiza prin folosirea la 
maximum a profilelor șl tablei re
cuperate.

In mai multe adunări a fost cri
ticat modul nejudicios de repartizare 
a sarcinilor de către vechile birouri; 
din această cauză, unii comuniști au 
fost supraîncărcați, nereușind să 
rezolve întotdeauna în mod cores
punzător problemele încredințate, în 
vreme ce altora nu li s-a repartizat 
o sarcină concretă, ceea ce a făcut 
ca aceștia să nu se implice cu în
treaga lor capacitate in efortul 
colectiv.

Pornind de la aceste critici, co
mitetul de partid și birourile orga
nizațiilor de bază se Îngrijesc acum 
ca toți comuniștii, fără excepție, să 
primească sarcini concrete, de a că
ror rezolvare să raporteze periodic. 
Totodată, in repartizarea sarcinilor 
se ține seama ca celor nou aleși in 
birourile organizațiilor de bază să li 
se încredințeze sarcini în acțiuni 
comune cu acel comuniști care au 
mai multă experiență, pentru a-i 
deprinde și implica in timpul cel 
mai scurt și cu rezultate cit mai 
bune în activitatea de înfăptuire a 
hotărîrilor adaptate. (Virgiliu Tă
tarii).

două

Activitate concretă — a- 
daptată la condițiile speci- 
fice. Hotărirea adunării generale 
a organizației de bază 
drul brigăzii II instalații 
treprinderii antrepriză d 
strucții-montaj Vilcea prevede 
suri concrete care țin seama de 
aspecte fundamentale ale activității : 
1. Sarcinile de plan pe anul 1987 
sint cu 20 la sută mai mari fată de 
anul trecut ; 2. Punctele de lucru 
ale brigăzii sînt dispersate practic 
în întregul județ. De aici au rezultat 
două direcții de acțiune 
măsuri pentru creșterea 
a productivității muncii 
ționarea organizării și 
activității pină la nivelul 
de lucru.

Așa cum precizează 
Toma Erhan, membru al 
secretar cu probleme economice, din 

în stare bună, pe pereții comparti
mentelor — oglinzi și tablouri, iar în 
fiecare vagon — instalațiile sanitare 
puse la punct.

Această imagine plăcută se întâl
nește la plecare — des sau destul 
de frecvent — dar... nu întotdeauna. 
Se mai întîmplă ca. mai ales în va
goanele de clasa a Il-a. înainte de 
a se așeza, cetățeanul să fie aver
tizat de tovarășii de drum că ar face 

CUM PLEACĂ Șl CUM VIN TRENURILE 1N GARĂ?
bine ca mai întîi să șteargă 
locul cu batista... Un cititor din 
București, care a călătorit cu rapidul 
45, ne scria că, in acest tren, ar fi 
trebuit să șteargă nu numai banche
ta, ci și pereții culoarului, ca să 
poată coborî, la destinație, cu hainele 
curate.

Pot fi aduse în discuția șl alta 
exemple (instalații electrice defecte, 
uși înțepenite etc.) care arată că, in 
mecanismul de pregătire a trenurilor, 
mai există „fisuri", se mai strecoară 
neglijente. Dar s-ar putea afirma că 
nu aceasta este esențialul, că proble
ma nu constă in aceste mici — chiar 
dacă sînt supărătoare — neglijențe 
„din pornire", de la plecare. Proble
ma este starea vagoanelor la întoar
cere.

FATA-N FAȚA — CONSTATARI 
ȘI MASURI. ...Ne aflăm la re
vizia de vagoane Grivlta : o 
garnitură intră în hală. Se 
mai aflau „în lucru" acceleratele 
822, venit de la Constanța, șl 226 de 
la Arad, precum și cursa 5303 de la 
Buzău. Le-am parcurs, împreună cu 

rațiuni bine fundamentate atenția 
este îndreptată îndeosebi asupra 
policalificării muncitorilor. „Vrem în 
acest an — ne spune dinsul — ca 
fiecare instalator termist să fie ca
lificat și să poată lucra efectiv și 
ca sanitarist, dulgherul să fie în 
stare să execute și operații speci
fice fierari-betoniștilor etc. Numărul 
mare de puncte de lucru nu ne per
mite să organizăm tot atîtea echipe 
complexe și. de aceea, s-a hotărit ca 
omogenizarea formațiilor sub aspec
tul meseriilor să se asigure prin 
policalificare. De asemenea, s-a tre
cut la o nouă distribuire pe formații 
a celor peste 120 de comuniști din 
organizația noastră în vederea întă
ririi politice și organizatorice a echi
pelor, creșterii răspunderii și exi
genței pentru calitatea lucrărilor și 
pentru încadrarea strictă a acestora 
în graficele de execuție".

La rindul său, maistrul NIcolae 
Pană, secretarul organizației de 
partid, menționează faptul că noul 
birou a studiat șl adoptat Imediat 
după adunare soluții pentru raționa
lizarea și ieftinirea transporturilor de 
materiale. în scopul Înfăptuirii tu
turor măsurilor adoptate, membrii 
biroului organizației de bază se îngri
jesc de întărirea organizatorică a co
lectivelor de agitatori din formațiile 
de lucru, de instruirea acestora. Afi- 
șiereie organizate la toate punctele 
de lucru sînt folosite pentru pre
zentarea sarcinilor lunare, săptămî- 
nale și chiar zilnice de lucru, în 
scopul cunoașterii lor de către fie
care muncitor din echipă. (Ion Stan- 
ciu).

Intreaga capacitate de 
acțiune — în slujba sporirii 
producțiilor agricole. c°nferin- 
ța de dare de seamă și alegeri a 
organizației de partid din cadrul 
cooperativei agricole de producție 
„Nicolae Bălcescu", județul Bacău, 
a hotărît ca în acest an să se ob
țină la principalele culturi producții 
la nivelul cerințelor înaltului titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare": 
peste 20 000 kg porumb știuleți, 8 000 
kg orz, 50 000 kg sfeclă de zahăr în 
medie la hectar. Hotărirea conferin
ței a fost completată cu mă
suri adoptate în spiritul exi
gențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința de în
cheiere a programului de pregătire 
și instruire a organizatorilor . de ' 
partid, președinți ai consiliilor unice 
agroindustriale de stat șl coopera
tiste.

Noul comitet de partid a pornit 
Ia acțiune, acordînd prioritate tra
ducerii în viață a acelor măsuri din 
hotărire care se referă 
fășurare a campaniei 
primăvară. Forțele au 
zate în mod judicios 
domenii de activitate, 
responsabilități precise în antrenarea 
comuniștilor, a cooperatorilor și me
canizatorilor la executarea în cîmp 
a tuturor lucrărilor la un Înalt ni
vel calitativ, in condițiile specifice 
acestui an.

Ecoul criticilor făcute de comu
niști in conferința de dare de sea
mă și alegeri se resimte în toate do
meniile de activitate. în zootehnie 
s-a trecut la prepararea mai judi
cioasă a furajelor, la o îngrijire mat 
bună a animalelor în scopul sporirii 
procentului de natalitate și obținerii 
unei producții de cel puțin 3 506 
litri lapte de la fiecare vacă fura
jată, în vii, oamenii din cele două 
ferme conduse de Georgeta Olteanu 
și Francisc Vaculic au trecut la fer
tilizarea acelor suprafețe de pe cara 
în anul trecut s-au strins producții 

Ia buna des- 
agricole de 

fost reparti- 
pe ferme și 
stabiiindu-se

Aspect de la întreprinderea de conductori electrici emailați din Zalău

O AVUȚIE A TUTUROR, CE TREBUIE MAI BINE PROTEJATĂ!
reprezentanțl al Regionalei C.F.R. 
București, ai unității respective. Con
statările ? Unele vagoane arătau ca 
după o bătălie : geamuri sparte, 
tapițeria (nouă) era pe alocuri sfirte- 
cată, piese lipsă, perdele smulse ; 
locul oglinzilor, al măsuțelor era 
„marcat" doar de găurile lăsate în 
perete. în numeroase vagoane sau 
compartimente erau deteriorate sau 
sustrase dispersoarele din material

plastic ce acoperă becurile fluores- cu cit curba daunelor materiale în- 
cente, barele de aluminiu din drep- registrează creșteri. Este sjemnifica- 
tul ferestrelor de pe culoare, compo
nentele electronice ale panourilor de . 
comandă ale vagoanelor etc.

De altfel, se pare că unii folo
sesc vagoanele de cale ferată ca un 
fel de „magazie" proprie de „apro
vizionare". Nu puține din portofe
lele și alte „mărunțișuri" vindute da 
ambulanți sînt confecționate din ma
terialul plastic... ...decupat de la 
banchetele vagoanelor. în curtea 
unui cetățean din zona Gării de Nord 
s-a găsit un foarte cochet... coteț de 
păsări făcut — din ce credeți ? — 
din șase uși de compartiment !

Să mai menționăm că stricăciunile 
și descompletările produse în vagoane 
se asociază cu 
de ambalaje de 
tii de conserve 
prezentei unor 
bunul simț, cu 
bilitatea socială, indivizi cu compor
tări huliganice.

Un vagon costă două milioa
ne si jumătate de lei. el este 
făcut să dureze ani șl ani, să trans-

maldărele de hîrtii, 
tot felul, sticle, cu- 
si alte „urme" ale 

elemente certate cu 
cinstea și responsa- 

mat- mici decit cele planificate. Pen
tru a nu se repeta unele neajunsuri 
aspru criticate în cadrul conferinței 
de partid (erbicidarea cerealelor 
păioase cu greșuri, întirzierea exe
cutării unor lucrări), fiecare acțiune 
este temeinic organizată, cu termene . 
și responsabilități precise. (Gheor- 
ghe Baltă).

Hotăritoare este creșterea 
răspunderii și exigenței co
muniste Dintre măsurile cuprinse 
in hotărirea adoptată de organizația 
de bază de la întreprinderea agri
colă de stat Vetiș, după cum ne-a 
relatat tinărul inginer Ioan Fabian, 
secretar al organizației de partid, 
biroul nou ales a insistat', în prin
cipal, asupra a două prevederi de 
primă urgență, pe care le consideră 
prioritare : 1. Stabilirea, împreună 
cu conducerea unității, a soiului cel 
mai potrivit de porumb pentru in- 
sămînțat ; 2. Finalizarea pregătirii 
agregatelor complexe pentru execu
tarea concomitentă a mai multor 
lucrări — semănat, erblcidat, ferti
lizat, nivelat, tăvăluglt. Respon
sabilitățile au fost încredințate cu 
precădere comuniștilor care au in 
subordine directă diferite sectoa
re: Octavian Palcău și Francisc 
Olcsvări, șefi de ferme vegetale, 
Mircea Mureșan, șeful atelierului 
mecanic etc.

Hotărirea adoptată prevede, tot
odată, necesitatea creșterii răspun
derii șl exigenței biroului, a tuturor 
comuniștilor pentru întărirea disci
plinei în muncă în sectorul zooteh
nic, în activitatea mecanizatorilor, 
în alte sectoare, pentru combaterea 
energică a unor manifestări da 
Indisciplină criticate cu fermitate 
în cadrul adunării generale. In 
această privință, biroul organizației 
de bază rămlne incă dator cu o sea
mă de acțiuni In direcția folosirii 
mal eficiente a unor mijloace și 
forme ale muncii de educație și 
propagandă vizuală, aceasta mai cu 
seamă că în unitate nu sînt folosite 
de multă vreme gazetele de perete 
și satirice, panourile fruntașilor. Se 
impune, de asemenea, împrospătarea 
propagandei vizuale în diferite 
puncte de lucru, actualizarea aces
teia cu sarcinile economice din acest 
an, cu evidențierea rolului stimula-, 
tiv al muncii in acord global și cu 
alte probleme de interes major. 
(Octav Grumeza).

...Și citeva constatări. Vo' 
tumul mare al sarcinilor și com
plexitatea problemelor pe care 
le au de rezolvat organizațiile de 
partid necesită perfecționarea ți 
adaptarea continuă a stilului ți me
todelor de muncă la noile cerințe, 
ridicarea neîntreruptă a nivelului 
calitativ al activității politico-orga
nizatorice. Cu atît mai mult, o dată 
cu încheierea adunărilor genera
le sau conferințelor de dare de 
seamă ți alegeri țl cu adopta
rea hotărîrilor, nu poate fi consi
derată terminată strădania de cău
tare . a soluțiilor pentru îmbunătă
țirea muncii.

Necesitatea continuării muncii de 
căutare a soluțiilor, de stabilire' a 
unor măsuri fi acțiuni precise, con
crete și eficiente este ■ cu atît mai 
imperioasă cu cit — așa cum reiese 
din constatările făcute la adunările 
la care au participat redactori ți co
respondenți ai „Scinteii" — unele ho
tăriri abundă in generalități, nu țin 
intru totul seama de conținutul dez
baterilor, de criticile, autocriticile și 
propunerile din adunările generale, 
în unele hotăriri, măsurile adoptate 

porte mii și mii de călători pe mii 
și mii de kilometri. Desigur, dacă 
nu i se amputează „viata" de către 
această categorie de „călători", care 
își închipuie că. o dată cu biletul 
de tren (dacă-1 au !), dobindesc și 
dreptul de a se comporta în mod 
necivilizat, afectînd atît interesele 
societății, cit și condițiile in călătorie 
ale masei cetățenilor corecți.

Problema este cu atît mai serioasă 

tiv faptul că numai Regionala 
C.F.R. București a cheltuit — în 1986, 
fată de 1985 — cu 20 de milioane 
de lei mai mult pentru întreținerea 
vagoanelor. Tot ca efect al sporirii 
degradărilor au ajuns să fie tot mai 
numeroase garniturile de tren care 
nu pot fi readuse la peron după o 
operație simplă, uzuală de revizie și 
igienizare ; tocmai oa urmare a fap
tului că necesită reparații mult mai 
serioase, a fost instituită, din 1985, o 
nouă categorie de lucrări — așa-zisa 
„pregătire radicală". In locul unei 
obișnuite curățenii, al unor mici re
parații inerente, se efectuează lu
crări substanțiale, de înlocuire a 
unor piese de mobilier, a unor În
tregi instalații, obiecte costisitoare.

— Din cele 40—60 de trenuri pre
gătite zilnic, ne spune Dan Iliescu, 
șeful coordonator al Reviziei de va
goane Grivița. aproximativ cinci tre
nuri intră „la radical". Si lată ce 
creșteri se înregistrează la consumul 
de piese de schimb : 60 de milioa- 

au un caracter vag de tipul „ne vom 
preocupa", se prevăd prea des ter
mene de înfăptuire... „permanente", 
iar la capitolul „cine răspunde" ? se 
menționează prea frecvent... „între
gul birou". Se mai poate constata 
că anumite hotăriri și acțiuni sint 
tributare unei viziuni mărunte, teh
niciste, preluind fără discernămint 
atribuțiile unor cadre de conducere 
tehnico-administrativă („se vor asi
gura S.D.V.-urile necesare", „atelie
rul de autoutilare va fi dotat cu un 
strung modern", „aprovizionarea se 
va face ritmic" etc.). Cu toată cla
ritatea trebuie să se înțeleagă că 
pentru îndeplinirea sarcinilor ma
jore, prioritare, cum sint realizarea 
integrală a planului, îndeosebi la 
export, la producția fizică, perfecțio
narea organizării și modernizarea 
producției, creșterea mai susținută a 
productivității muncii, ridicarea nive
lului tehnic ți calitativ al produse
lor, încadrarea strictă In normele de 
consumuri materiale fi energetice, 
obținerea unor producții agricole la 
nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare etc, organele ți organizațiile 
de partid acționează prin măsuri de 
esență politică, fără a se substitui 
conducerilor administrative.

Comitetele de partid ți birourile 
organizațiilor de bază nou alese tre
buie să ss preocupe de întărirea 
climatului de înaltă competentă, 
responsabilitate si exigență, pre- 
văzlnd termene ți modalități con
crete de acțiune, repartizînd judicios 
forțele. Din păcate, așa cum reiese 
din anumite constatări la fața locu
lui, repartizarea răspunderilor se 
face uneori formal și... mecanic. 
Astfel, se prevede ca ți pe linie de 
partid directorul comercial să se 
ocupe de... aprovizionare fi desfa
cere, șeful atelierului de reparații... 
de reparații etc. în aceste cazuri — 
destul de frecvent întilnite — s’nt 
suprapuse atribuțiile politice cu cele 
profesionale, Compartimentele res
pective fiind lipsite de „ochiul exi
gent și proaspăt" care să descopere 
aspecte noi, de gindirea nerutinizată, 
obiectivă și novatoare, iar capacita
tea de control se diminuează, in 
vreme ce îndrumarea se transformă 
intr-un fel de... autoinstruire. Nu 
întimplător, tocmai în asemenea ho
tăriri este neglijată repartizarea de 
sarcini concrete tuturor membrilor 
biroului sau comitetului, este trecută 
cu vederea folosirea comisiilor pe 
probleme, a activului de partid, a 
inițiativei și capacității de acțiune a 
tuturor comuniștilor.

Subliniind că organizarea, reparti
zarea forțelor fi cuprinderea tu
turor sectoarelor sint esențiale pen
tru buna conducere de partid, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu relie
fează pregnant cerința organizării 
temeinice și In detaliu a muncii 
pentru realizarea in cele mai bune 
condiții a hotărîrilor, necesitatea ca 
nici un sector și nici o problemă să 
nu rămină in afara preocupărilor, ca 
îndeplinirea in întregime a sarcinilot 
să fie ferm urmărită pină la capăt.

Mai ales acum, la început de 
drum, noile birouri ți comitete tre
buie să aibă permanent in vedere 
Că — așa cum s-a subliniat și la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. — 
rolul conducător al partidului se 
materializează in activitatea de zi 
cu zi a fiecărei organizații, a fie
cărui organ de partid, a fiecărui 
comunist, se manifestă in compe
tența, răspunderea ți spiritul com
bativ cu care militează pentru re
zolvarea problemelor, in repartizarea 
judicioasă a saretnilor, în îndruma
rea și controlul înfăptuirii măsurilor 
stabilite.

Gh. A TANAS IU

ne de lei in 19R8 — față de 50 mi
lioane in 1985 ; 20,3 milioane lei pen
tru materiale in 1986 — fată de 14,8 
milioane lei in 1985 — deci numai 
creșterile la aceste două categorii a- 
tingînd, față de anul anterior, pes
te 15 milioane lei ! Să mai adăugăm 
că atelierele de tapițerie, mecanică 
și altele, create, la origine, pentru 
Întreținerea și reconditionarea va
goanelor de călători, lucrează în pre

zent non-stop. mai mult pentru a 
drege și înlocui piese stricate sau 
sustrase.

DOUA ÎNTREBĂRI, DOUA răs
punsuri DIFERITE. Faptele con
semnate anterior ridică, după opinia 
noastră, cel puțin două întrebări.

Prima : este cunoscută îndeaproa
pe situația înfățișată mai șus da 
către cei ce răspund de integritatea, 
utilizarea și valorificarea eficientă a 
acestei mari averi a societății, res
pectiv de către factorii de condu
cere administrativă și de partid din 
sistemul feroviar ? Din cite am 
aflat, răspunsul este categoric pozi
tiv : da, lucrurile sînt bine cunos
cute.

A doua : se face oare, pe Întrea
ga filieră a factorilor de răspunde
re. tot ce se poate, tot ce este ne
cesar si tot ce se impune pentru 
restabilirea spiritului de ordine ?

Din păcate. înseși faptele, realită
țile obiective dau la aceasta un răs
puns negativ. Este perfect adevărat 
— s-au luat și se iau măsuri în ve
derea bunei Întrețineri a parcului

Imagine de la liceul Industrial „Electroaparataj* din Capitală 
Foto : Agerpres

Dialogul artei cu publicul tînăr
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Cursa auto Cluj-Napoca — Zalău, 
oare asigură legătura pentru zboru
rile TAROM, e promptă, e comodă 
și apoi, în oele peste două ore de 
mers, al timp, pe-ndelete, să afli tot 
felul de noutăți sălăjene. Sint multi 
navetiști care se cunosc intre ei, șo
ferul cam știe cine urcă La Slncraiu 
Almașului, cine coboară la Sutoru, 
cine-1 așteaptă la Zimbor, Chendre- 
mal. Sînmihaiu Almașului. cine a 
venit cu treburi la_Poarța Sălaju
lui, la Românași... ‘ 
jului, trecind prin 
maj 
seșului, nu-i chiar 
băț, șoseaua nu-i prea lină, mai ales 
spre munte răsfățăndu-se în pante 
și curbe spectaculoase, și nimeni nu 
se plimbă de dragul plimbatului. Se 
ascultă radioul, se urmărește bu
letinul de știri, care, de obicei, cu
prinde și evenimente sălăjene, și 
bineînțeles că știrea despre o ino
vație la întreprinderea de conductori 
electrici emailați Zalău a fost 
încă un prilej de aprinse comenta
rii. Pentru că zilnic se întîmplă fap
te deosebite și la întreprinderea de 
armături industria
le din fontă și oțel, ”
și la întreprinderea 
de țevi, intreprin- jjaMMWtMtas 
derea de anvelope '
sau la ..Integrata" 
de in, filatura de XATl
bumbac, întreprinde- s *
rea de prelucrare a ' °
lemnului... Sint rit- <
unirile industriei ză- -
lăuane pe care să- ,
lăjenii le cunosc 
care, firesc, vor 
fie cunoscute.

Despre 
se vorbea 
tindu-se 
liceenilor, 
tecii 2 
Porumb, 
numai la sediu, dar și la 
burile muncitorești, sau ale muzeu
lui județean de istorie și artă, ale 
casei municipale de cultură, despre 
cei 260 de laureațl ai celei de-a V-a 
ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României" — formații artisti
ce ale întreprinderilor sălăjene. ale 
căminelor culturale, sollsti. creatori 
populari... ; despre efortul centrului 
județean de îndrumare a mișcării ar
tistice de amatori de a aduce în 
prim-plan — prin vocile artei tine
re — valorile autentice ale creației 
populare din vetrele folclorice repre
zentative.

Primăvară sălăjeană. Nu era încă 
vremea mugurilor, a exploziei de vi
talitate a naturii pe care cu uimi
re o descoperim in fiecare an ; îi 
simțeai insă prezenta oriunde se 
aflau tinerii Zalăului, fie că era 
vorba de o discotecă sau o hală de 
producție, o sală de lectură sau un 
podium de dezbatere. Pentru că. a- 
cum, Ia cea de-a Vl-a ediție a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", fără a socoti elevii și pionie
rii, sînt înscrise în competiție 1032 
de colective artistice și 152 de 
cercuri de creație, un calcul sumar 
arătînd că numărul participantilor 
este de peste 17 000. Există citeva 
modele de urmat, precum corul de 
cameră al Casei științei și tehnicii 
pentru tineret din Zalău, corul în
treprinderii de conductori electrici 
emailați din Zalău, corul sindicatu
lui învățămînt. ansamblurile de la 
Casa orășenească de cultură din 
Șimleu Silvaniei și de la căminele 
culturale din comunele Agrij, 
Buciumi. Năpradea, grupurile voca
le. grupurile corale și vocal-instru- 
mentale folclorice de la căminele cul
turale din Gilgău, Poiana Blenelui, 
Bălan. Băbeni, Fildu de Jos. Hida 

la această situație anor- 
lar faptele vorbesc e- 
căci numărul abaterilor 
ceea ce arată clar că nu

rulant, dar aceste măsuri reflectă 
sau pornesc tacit de la un spirit de 
resemnare în fata practicilor de de
gradare. Este vorba de faptul că, pe 
de o parte, măsurile aplicate au un 
caracter timid și minor, fără anvergu
ra și profunzimea necesare, iar pe de 
altă parte, de faptul că ele vizează 
combaterea efectelor, înlăturarea 
urmărilor, și nu însăși extir
parea, eradicarea practicilor dis
tructive. Oare chiar organizarea 
seridciulul „radicalelor" — mă
sură desigur binevenită si utilă, 
urmărind cu cele mai buns inten
ții refacerea bunurilor descompleta
te sau avariate — nu constituie, 
in același timp, prin însăși crearea 
serviciului, expresia unei resemnări, 
chiar a unei „instituționallzări" a a- 
daptării la perpetuarea respectivelor 
practici, 
mala ? 1 
locvent, 
sporește.
aceasta este soluția optimă. Oare in 
alte sectoare ale transportului, de 
pildă. Ia întreprinderile de taximetre, 
s-ar accepta ca unii pasageri să taie 
banchetele, să demonteze farurile sau 
să taie cauciucurile... autovehiculelor, 
„contracarind" apoi situația prin în
ființarea de „radicale" 7 Oare nu ar 
fi mai economic să se Inițieze ac
țiuni de prevenire, decit să se 
cheltuiască zeci șt zeci de milioane 
pentru a se reface ceea ce s-a de
gradat ? Nu ar fi mai eficient — pe 
plan educativ, moral și financiar — 
un sistem mai ferm — mult mai 
ferm ! — de ocrotire și pază a aces
tor importante bunuri, decit repa
rarea sau înlocuirea lor ?

...întrebări pe marginea cărora vom 
reveni Într-Un număr viitor.

Rodica SERBAU Smaranda OȚT.ANU

etc., formațiile de fluierași, de ți- 
tere din Doba. Buciumi, Mesteacăn, 
ansamblurile folclorice, de obiceiuri 
populare ale întreprinderilor zălăua- 
ne. dar și cele din comunele Ilean- 
da. Benesat. Sălățig, Valcău de Jos; 
așa cum sînt recunoscute calitățile, 
preocupările Instructorilor de la Casa 
de cultură a sindicatelor din Zalău, 
de la Casa orășenească de cultură 
din Jibou, ale celor ce activează la 
căminele culturale din Fildu de Jos, 
Sârmășag (Clubul minerilor). Nuș- 
falău. Năpradea ele. Pentru că. să 
nu uităm, in peisajul Sălajului se 
află acele zone folclorice de excep
ție — Meseș. Barcău. Codru, acele 
vetre folclorice din raza comunelor 
Buciumi, Meseșii de Jos, Cizer, 
Plopiș, Halmăș și Valcău de Jos sau 
din satele Aluniș si Radiș. Aici s-au 
păstrat datini „de cind lumea", pre
cum strigatul din deal, vergelul, co
lindatul tinerilor, sezătorile (numite 
„habe"). obiceiul Craiul semănăto
rilor. sărbătoarea pastorală „Măsuri- 
șul" (din satul Prla. comuna Cizer), 
legendele despre Horea lui Radu 
Oarghea. Gorunul lui Mlhai sau Fata 

câtănii. Ca să nu 
mai vorbim de meș
teșugul „căldăritu- 
lui" (de prin Sln- 
georgiu de Meseș, 
Brebi, Trestia), deț/ 
meșterii olari din 
satul Deja, de por
țile sculptate în lemn 
din valea Almaju- 
lui, din zona Văii 
Agrijului, de costu
mele populare din 
subzona Codru (mo
tive geometrice sau 
florale desenate in 

cu spăcele, zadii, nă-

•ii
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alb șl negru), 
frame — la fete, cioreci și pieptare r 
— la băieți. Sint, fără Îndoială, va
lori transmise din moși-strămoși, cu 
chei -la toate tainele firii, care astăzi 
capătă noi dimensiuni.

Valori, exigențe, largă deschidere 
•pre nou. Este adînca „mulțămitu- 
ră“. cum se spune prin părțile lo
cului. față de zestrea artistică moș
tenită. dar și setea de nou. de cu
noaștere a valorilor prezentului, a 
valorilor artei contemporane. Pentru 
că. prin glasurile tinerilor (elevi, 
muncitori), ale dascălilor lor. ale 
celor care ti Îndrumă, la o dezba
tere la Casa științei și tehnicii pen
tru tineret din Zalău am aflat de 
toate meritoriile succese obținute in 
Festivalul national „Cîntarea Româ
niei", dar ți de dorințele lor 
firești privind Împlinirea perso
nalității lor, informarea, instrui
rea artistică. „Am urmărit — 
apunea eleva Călina Berceanu — an
sambluri folclorice din alte județe 
ale țării ; am aplaudat Filarmonica 
din Cluj-Napoca, un spectacol cu ba
letul „Copellia". La Zalău însă pu
blicul tînăr dorește ca astfel de ma
nifestări să nu fie rarități, cind și 
cind. Instrucția artistică înseamnă 
contactul sistematic cu ansambluri, 
cu formații reprezentative". „Audi
ții, lecturi, spectacole, concerte, toa
te la un loc — adăuga Lucia Buru
ian — înseamnă educație. Am 
aplaudat formațiile „Sfinx", „Holo- 
graf". îmi place muzica ușoară mo
dernă. Dar eu cred că stagiunea 
noastră artistică nu răspunde încă 
dorințelor noastre de cunoaștere, de 
informare..." „Și eu aș subli
nia — opina prof. Constantin Cobir- 
zan, directorul liceului de ma
tematică și fizică — pentru o mai 
mare deschidere a stagiunii noastre 
artistice în fata valorilor artei inter
pretative românești, a valorilor ar
tei componistice românești și uni
versale. Dacă ora de muzică, an
samblul coral, formațiile artistice iți 
oferă, să spunem, un prim contact 
cu arta, posibilitatea audierii unor 
concerte de ținută, urmărirea unor 
spectacole lirice de înalt nivel ar
tistic ar fi definitorii in formarea 
tinerilor noștri". „Eu iubesc muzica 
ușoară, muzica corală — spunea ele
va Carmen Pascaru — dar un spec
tacol de operetă, de exemplu, aici, 
la noi, în Sălaj, nu am văzut nici
odată". „In orim-planul activității 
noastre — sublinia Irina Goanță, in
structor la Comitetul de cultură și 
educație socialistă Sălaj — este, 
bineînțeles, educația politică, cultu- 
ral-artistică a tineretului. El sînt 
protagoniștii ansamblurilor repre
zentative ; lor, tinerilor, le dedicăm 
manifestările noastre si nu putem să 
nu ținem seama de exigentele, de 
cuvîntul. de setea lor de cunoaș
tere. de informare, de dragostea lor 
pentru muzica ușoară, dar și ■ pen
tru operă, operetă, muzică simfoni
că, jaz. folclor. A le oferi sporadic 
doar manifestări dlntr-o anume zonă 
a artei nu ar răspunde in nici un 
caz doleanțelor lor și nici importan
tei misiuni de a face educație prin 
artă, de a fi la curent cu succese
le noastre din toate domeniile vie
ții cultural-artistice". „La galeria 
„loan Sima" din cadrul Muzeului ju
dețean de istorie si artă — spunea 
Rodica Dîrjan, secretar al comitetu
lui municipal U.T.C. — tinerii vin 
să admire florile, delicatele peisajs 
ale lui loan Sima, dar și tablourile 
unor tineri pictori și sculpturi mo
derne. Adică, iată o posibilitate de 
Informare, de comparare. La fel tre
buie să fie si pe tărimul muzicii. Să 
urmărim ansambluri folclorice pro
fesioniste, orchestre simfonice, an
sambluri lirice de primă mărime. Pu
blicul tînăr al Zalăului, al Sălaju
lui este exigent, dar receptiv și în
totdeauna a știut să aprecieze va
lorile".

De la Cluj-Napoca la Zalău mult.e 
afli despre sălăjeni. în lăcașurile de 
cultură ale Zalăului, tinerii spun 
pe-ndelete frumoase gînduri despre 
instruire, informare, despre adinci- 
mile, tinerețea, adevărurile artei.
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„ZIUA SĂNĂTĂȚII”

O politică sanitară activă, 
in slujba sănătății poporului

Cronica zilei

întregul cadru economico-social și 
moral creat în anii socialismului, cit 
și politica, înfăptuită consecvent, de 
ridicare a calității vieții, ca o compo
nentă organică a progresului și civi
lizației, situează astăzi România în 
rîndul țărilor avansate din punct de 
vedere sanitar. Este o apreciere care 
are ca premise amploarea bazei ma
teriale destinate combaterii bolilor, 
ritmul de extindere a acesteia, pro
porția cadrelor medicale și calitatea 
pregătirii lor, diversitatea acțiunilor 
sociale și consecvența depuse pentru 
ridicarea continuă a nivelului stării 
de sănătate a întregii populații. Cu 
deosebire se impune atenției grija 
pentru tînăra generație, pentru cei 
mai mici cetățeni ai țării. Este o rea- 

• litate care merită subliniată cu atît 
mai mult cu cit, anul acesta, „Ziua 
mondială a sănătății", sărbătorită in 
lume la 7 aprilie sub egida O.M.S. — 
și care coincide cu „Ziua sănătății" 
in țara noastră — are un specific le
gat de sănătatea copiilor, sub deviza 
„Vaccinarea — o șansă in plus pen
tru fiecare copil".

în această zi nu putem să nu 
evidențiem, cu firească satisfacție, 
unul din indicatorii cel mai conclu- 
denți pentru progresele înregistrate 
in acest domeniu în România : re
ducerea spectaculoasă a bolilor trans
misibile care afectează în principal 
pe cei mici. La ora actuală, 90 la 
sută din populația infantilă — copii 
și adolescenți — beneficiază de vacci
nări periodice : împotriva rujeolei, 
difteriei, tusei convulsive, tetanosu- 
lui, poliomielitei, tuberculozei, vacci
nurile de producție autohtonă asigu- 
rînd, așa cum realitatea o dovedește, 
o bună imunitate împotriva acestor 
maladii.

Datorită aplicării riguroase, în toți 
acești ani, a programului național de 
vaccinări și a celorlalte măsuri între
prinse — pentru care statul a cheltuit 
și cheltuiește importante fonduri 
materiale, asigurînd în primul rînd o 
producție corespunzătoare de imuni- 
zante, mereu mai diversificată — va
riola și malaria au fost eradicate ; 
poliomielita, care în 1957 afecta 
42,5 din 100 000 de copii, a scă
zut astăzi la... 0,048; la febra tifoi
dă se înregistrează 3 cazuri la... 1 mi
lion de locuitori ; numai in decursul 
ultimilor 7 ani, datorită introducerii 
vaccinului antirujeolic Ia copii, nu
mărul cazurilor de rujeolă s-a redus 
de la 740 la numai 22 la suta de mii 
de locuitori, fiind in continuă scădere. 
România se situează astfel, și prin 
rezultatele pe acest tărim, la nivelul 
țărilor celor mai avansate in dome
niu, campaniile de vaccinare tinzînd 
spre cuprinderea pe cit posibil a ab
solut întregii populații infantile. In
tr-adevăr, în România socialistă, 
unde ocrotirea vieții și sănătății ti
neretului a fost ridicată la rang de 
politică de stat, se asigură o șansă 
în plus pentru fiecare copil. Și nu 

Toar o „șansă", ci, de fapt, o garanție 
lje viață liberă și demnă pentru toți 
copiii — această cea mai de preț 
avuție a noastră, a tuturor.

Regăsim, în acest context, preocu
parea statornică a conducerii parti
dului și statului pentru menținerea 
tinereții și vigorii națiunii noastre 
socialiste, pentru creșterea natalității 
și realizarea unei structuri cît mai

vremea
Institutul de meteorologie sl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
.itervalul 7 aprilie, ora 20 — 10 apri

lie, ora 20. In țară î Vreme schimbă
toare. Cerul va fi variabil cu lnnorări 
mal accentuate mal lnttl în regiunile 
vestice și nordice, apoi acestea se vor 
extinde șl în restul teritoriului. Vor

CERCETARE, INTELIGENTĂ, PASIUNE
(Urmare din pag. I)
lucrează la „Semănătoa
rea" ; calculatorul PC- 
FELIX Intrat în fabricație 
— și cite, cite altele...

...Am Înțeles că de multe 
ori inginerul se comportă 
ca Făt Frumos din poves
te : castelul (adică fabrica 
în care va lucra) primește 
întîi buzduganul său care 
vine vîjîind (adică rodul cer
cetării sale studențești) și 
de abia pe urmă îi vede fața. 
Iar după ce i-o vede... (dar 
acesta este subiectul unui 
viitor reportaj : ce au 
făcut studenții eminenți, 
premianțil concursurilor, 
Inventatorii, o dată Poli
tehnica terminată 7 Să nu 
devansăm).

— Ce este Important cînd 
cercetezi ? — reia întreba
rea noastră Mihai Nedelea, 
student In anul IV al Fa
cultății de mecanică. Cer
titudinea că vei reuși du
blată de certitudinea — 
doar aparent paradoxală — 
că vei întîmpina multe 
greutăți.

Interlocutorul nostru este 
un adevărat colecționar de 
premii la concursurile na
ționale ale studenților : un 
premiu I, două premii II 
șt două mențiuni. In pre
zent este angajat, împreună 
cu șeful de lucrări dr. 
Adrian Pascu, într-o cerce
tare care va îmbunătăți

TELEORMAN. In organizarea 
secției de propagandă a comitetu
lui județean de partid, in mai mul
te localități urbane și rurale s-au 
desfășurat numeroase manifestări 
politico-educative dedicate împlini- 

a 80 de ani de la marea răscoală 
i. țăranilor din 1907 și a 25 de ani 
de la încheierea cooperativizării 
agriculturii. Sub generice ca „Ță
rănimea — forță socială revoluțio
nară, participantă activă la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate", „Drumul cooperativi
zării — drumul sigur al progresu
lui agriculturii", „Satul românesc 
de azi sub semnul împlinirilor so
cialiste, al înfăptuirii aspirațiilor 
de progres și bunăstare ale țărăni
mii", „Prin noua revoluție agrară 
spre un puternic avînt al agricul
turii" — au avut loc simpozioane, 
dezbateri și expuneri, s-au deschis 
expoziții de carte și de artă plas
tică. (Stan Ștefan).

IALOMIȚA. La casa de cultură 
a științei și tehnicii pentru tineret 
din municipiul Slobozia a avut loc 
simpozionul „Rolul țărănimii în 
lupta de veacuri a poporului ro

armonioase de vîrstă a populației, de 
aceasta depinzînd — cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului — viito
rul poporului, însăși făurirea cu 
succes a socialismului și comunismu
lui. Realizarea unor indici demogra
fici superiori celor obținuți pînă a- 
cum, așa cum subliniază hotăririle 
conducerii partidului în virtutea in
tereselor fundamentale ale țării — 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
ocrotirii mamei și copilului, supra
vegherea atentă a dezvoltării tuturor 
copiilor și tinerilor se înscriu printre 
preocupările majore ale întregului 
corp medical, chemat să aducă o 
contribuție mal mare Ia sporirea In
dicilor de natalitate. Nu poate să 
existe medic sau profesor, indiferent 
de specialitate, care, bucurîndu-se de 
firească autoritate în rîndul celor ce 
vin să-1 consulte, să nu fie dator să 
explice ce rol important are compor
tamentul demografic activ, atît pen
tru sănătatea femeii, cît și din punct 
de vedere al răspunderii sociale, al 
obligațiilor față de viitorul țării și 
al poporului nostru. Fiecăruia dintre 
cei ce lucrează pe tărîmul ocrotirii 
sănătății i se cere să fie, totodată, un 
militant activ pe tărim social, îmbi- 
nind munca profesională cu o temei
nică și perseverentă activitate de 
educație sanitară, avtnd drept scop, 
in primul rind, optimizarea indica
torilor de natalitate. Sînt îndatoriri 
ce se cer însoțite de o grijă neslăbită 
pentru perfecționarea continuă a 
asistenței acordate femeilor în gene
ral și mamelor în special, copiilor, 
mai ales in primul an de viață.

Concepția fundamentală despre 
viață și sănătate, care poartă am
prenta gîndirii profund -umaniste a 
secretarului general al partidului si
tuează, totodată, in prim-planul preo
cupărilor acțiunile cu caracter pro
filactic și dezvoltarea „medicinei o- 
mului sănătos". Pornind de la inter
dependența firească dintre sănătate 
— capacitate de muncă — randament, 
una din principalele direcții spre 
care se cere îndreptată atenția 
este aceea a prevenirii bolilor, con
cretizată, practic, in examina
rea activă, diagnosticul precoce, 
îngrijirea competentă șl întări
rea asistenței de urgență. Sub sem
nul acestor exigențe se cer desfășu
rate în continuare campaniile priori
tare de depistare și combatere a bo
lilor cu incidență crescută, de iden
tificare și combatere a factorilor de 
risc ce apar în condiții specifice de 
muncă și viață, de cunoaștere a cau
zelor și proceselor care influențează 
starea de sănătate a unei categorii 
sau alteia de populație.

In acest sens sporește considerabil 
Importanța cercetării științifice me
dicale, care, In baza indicațiilor și 
îndrumărilor date de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, iși axează preocupă
rile pe lărgirea contribuției știin
ței la optimizarea acțiunilor prevăzu
te de programele sanitare, tși intensi
fică eforturile în direcția valorificării 
rezultatelor obținute în Îndeplinirea 
obiectivelor majore urmărite de Mi
nisterul Sănătății. De altfel, cu
noașterea temeinică a realităților 
de pe teren, din localități sau între
prinderi — care presupune perma

cădea ploi locale care vor avea șl ca
racter de averse însoțite de descărcări 
electrice în Banat, Crfșana, Transilva
nia. Maramureș șl Moldova. In rest, a- 
cestea vor fl mal sporadice. La munte, 
în a doua parte a intervalului, preci
pitațiile vor fi și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat șl va prezenta inten
sificări locale la munte și in vestul 
tării, predominînd din sectorul vestic, 
iar spre sfirșitul intervalului se va roti 
spre nord. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 2 și 12 grjide, izolat

substanțial parametrii de 
funcționare ai pompelor de 
injecție rotative pentru 
motoare diesel. înlocuirea 
rulmenților cu un sistem 
de ungere cu gaz, în con
dițiile cînd ansamblul ne
cesită 100 000 de rotații pe 
minut, va duce și la o im
portantă reducere de im
porturi.

— Cercetarea înseamnă 
risc — continuă el — altfel 
nu este cercetare. In cer
cetare se aplică foarte bine 
dictonul atit de spiritual și 
atît de frumos al profeso
rului Moisil : „N-ai voie 
să citești o carte pe care 
o înțelegi, pe-aia poți s-o 
scrii !“. Nu știi cînd apare 
elementul de noutate — de 
multe ori atunci cînd 
aproape ai încetat să mai 
speri.

Constantin Păuna, din 
anul V al Facultății de me
talurgie, face parte, îm
preună cu prof. dr. ing. 
Silvia Vacu și asistenta 
ing. Maria Nicolae, din- 
tr-un colectiv care, după 
eforturi redutabile, a pus 
la punct o nouă tehnologie 
de rafinare a ferosiliciului 
standard. Procedeul a con
dus la o calitate net supe
rioară a materialului ob
ținut cu un preț de cost 
sensibil mai mic.

Marele premiu pe țară 
la ultimul concurs de crea
ție științifică studențească

a fost obținut de studentul 
Dan Teodosiu, cu un pachet 
de programe TURBO LISP. 
Este vorba de un limbaj 
nou de conversație cu 
calculatorul în domeniul 
proiectării asistate da 
calculator. A făcut, la 
Cluj-Napoca, o demonstra
ție de aplicabilitate în mal 
multe domenii. Succesul a 
fost deplin.

— Toate proiectele de 
diplomă au măcar deschi
deri către elemente de 
noutate — ne precizează 
ing. Teodor Prisecaru, 
asistent la Facultatea de 
mecanică. In felul acesta, 
studentul este stimulat să 
gîndească, să creeze. Dez
voltarea creativității este o 
preocupare de prim ordin 
a Invățămîntului nostru 
politehnic. Cei peste 23 000 
de studenți ai institutului 
nostru sint instruiți și 
educați în spiritul dezvol
tării inițiativei creatoare, 
al gîndirii originale, al stă
ruinței. Specialiști și revo
luționari care de-a lungul 
întregii vieți să facă cinste 
școlii pe care au absolvit-o 
— iată țelul muncii de fie
care zi al cadrelor noastre 
didactice. Efortul conjugat 
al organelor și organizați
ilor de partid, al asociați
ilor studențești se îndreap
tă în permanență către 
făurirea unul om stăpîn pe 
cele mal avansate cunoș

mân pentru libertate, unitate na
țională șl progres social ; -Epoca 
Nicolae Ceaușescu», epoca celor 
mai mari înfăptuiri din viața ță
rănimii, a întregului nostru popor", 
dedicat împlinirii a 80 de ani de 
la răscoala țăranilor din 1907 și a 
25 de ani de la încheierea coopera-

CARNET CULTURAL

tivizărli agriculturii. Cu acest pri
lej, a fost vernisată o expoziție 
omagială fotodocumentară. (Mihal 
Vișoiu).

SIBIU. împlinirea a 25 de ani de 
la încheierea cooperativizării agri
culturii a prilejuit organizarea unor 
numeroase acțiuni politice și cul
tural-educative în toate unitățile 
de cultură din județ. Astfel, cabi-' 
netul județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă, di
recția județeană agricolă, uniunea 
județeană a cooperativelor agricole 
de producție și Complexul muzeal 

nentizarea controalelor în toate uni
tățile sanitare din teritoriu, efectua
rea unor studii și cercetări documen
tate și aplicarea operativă în viață a 
măsurilor desprinse din concluziile 
acestora — reprezintă o sarcină din 
cele mai importante pentru elimina
rea operativă a unor neajunsuri în 
acordarea asistentei, îmbunătățirea 
sănătății populației, creșterea duratei 
de viață activă și a longevității.

Fără Îndoială, sarcinile com
plexe ce revin sectorului sanitar 
pot fi îndeplinite în mod satisfăcător, 
la nivelul exigențelor actuale, numai 
printr-un efort constant, stăruitor, de 
zi cu zi, al întregului corp medical 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale. Și in acest domeniu este 
prezent imperativul realizării unei 
calități noi, superioare a activității, 
practicarea unei medicine modeme, 
de inalt randament și competență, care 
nu poate fi asigurată fără cunoașterea 
și aplicarea celor mai noi cuceriri 
ale științei în specialitatea fiecăruia. 
Aplicindu-se indicațiile conducerii 
partidului, ca in cursul actualului 
cincinal toate cadrele medicale să 
treacă cel puțin prin două forme or
ganizate de perfecționare, în acest 
an aproximativ 7 000 de medici iau 
parte la asemenea cursuri. Hotărîtor 
este insă efortul personal al fiecăruia 
din zecile de mii de medici de pe 
întreg cuprinsul țării de a citi, de a 
studia, de a se ține la curent cu tot 
ceea ce este nou in știința și prac
tica medicală, fără a aștepta pentru 
aceasta cursuri de perfecționare. In 
același timp, cu mai multă atenție și 
consecvență trebuie urmărită perfec
ționarea pregătirii profesionale și 
morale a cadrelor medii, căci de 
competența, priceperea și solicitudi
nea lor depinde în mare măsură reu
șita actului medical. Și nu putem să 
n-o spunem, sint incă destule unități 
sanitare unde grija acestor cadre față 
de bolnavi mai lasă de dorit. îndeo
sebi in condițiile creșterii rolului lor 
în întărirea asistenței de urgență pe
diatrică, ale intensificării îndrumării 
și controlului sănătății copiilor la do
miciliu, ale perfecționării asistenței 
medicale în general, pregătirea pro
fesională a cadrelor medii se cere 
considerabil îmbunătățită.

Este neîndoielnic că toate realiză
rile de pînă acum din domeniul ocro
tirii sănătății — instituții și unități 
specializate, bază materială modernă, 
mijloace curative naturale valorifica
te superior, cadre competente — pot 
și trebuie să fie mai bine folosite în 
interesul diagnosticării operative și 
al reducerii îmbolnăvirilor, al ridică
rii calității tratamentelor. în general 
pentru creșterea promptitudinii și 
eficienței actului medical. Iar toate 
acestea sînt condiționate de creșterea 
exigenței față de calitatea întregii 
activități în fiecare unitate sanitară 
— spital, policlinică, dispensar — de 
întărirea spiritului de răspundere co
lectivă, dar și a celui de răspundere 
individuală, de incetățenirea unul 
stil de muncă angajat, de fermitatea 
cu care se asigură ordinea și disci
plina, de respectarea principiilor eti
cii șl deontologiei medicale, a legali
tății socialiste, astfel incit fiecare ca
dru sanitar să-și îndeplinească atri
buțiile cu solicitudine și respect față 
de bolnav.

mai coborîte in depresiuni, cela ma
xime vor oscila între 10 și 20 de grade, 
local mal ridicate In sud. Dimineața, 
la începutul intervalului, In sud, vor 
mal fi condiții de ceață. Izolat, în nord, 
condiții de brumă. In București s Vre
me schimbătoare. Cerul va fi variabil 
cu lnnorări mal accentuate în a doua 
parte a intervalului, cînd va ploua sub 
formă de aversă. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse intre 4 și 8 grade, cele ma
xime între 14 șl 18 grade, mai ridicate 
în prima zi. Dimineața, Ia începutul 
intervalului, condiții de ceată.

tințe științifice șl tehnice, 
devotat patriei socialiste, 
partidului nostru comunist, 
mobilizat de voința de a-și 
Închina cele mai alese ca
lități progresului și ferici
rii poporului. Avem în 
studenții noștri un detașa
ment deosebit de prețios 
al gîndirii științifice și teh
nice românești — prin cei 
mai buni dintre ei, nu doar 
simpli învățăcei, ci, de pe 
acum, participant! activi la 
revoluția științifico-tehnică 
din lumea contemporană.

...Deci, cînd emisia lumi
nii este stimulată se naște 
o rază laser care ajunge în 
lună, care străpunge blin
daje, care efectuează ope
rații delicate în organismul 
uman. Iar cînd emisia de 
Inteligență este stimulată 
— cu puteri din ce în ce 
mai mari, cu o decizie din 
ce în ce mai mare — se 
naște nu o rază de lumină 
(cum este metaforic numită 
civilizația), ci un laser. Un 
laser de inteligență — ce 
ne putem dori mai mult ? 
Mai ales că, fiind vorba de 
procesul de stimulare a in
teligenței creatoare la 
ucenicii Politehnicii bucu- 
reștene, cineva ne-a citat 
vorbele marelui Kapița : 
„Studenții au învățat cîte 
ceva de la mine, poate — 
dar, precis, eu am învățat 
foarte mult de la el".

Sibiu au organizat simpozioanele 
cu tema „Țărănimea — forță socia
lă revoluționară în lupta poporu
lui român pentru libertate, unitate 
națională și progres social, pentru 
edificarea socialismului în Româ
nia ; «Epoca Nicolae Ceaușescu- — 
epoca celor mai grandioase împli
niri socialiste din munca și viața 
țărănimii, a întregului popor". De 
asemenea, în case de cultură șl că
mine culturale, precum și în biblio
teci au fost deschise expoziții d® 
carte, iar în cinematografele să
tești au fost programate cicluri de 
filme documentare agricole. (Ion 
Onuc Nemeș).

BIHOR. La Galeria nouă din 
municipiul Oradea a fost vernisat 
„Salonul de primăvară", organizat 
sub egida comitetului județean de 
cultură și educație socialistă. Sînt 
reunite lucrări de artă decorativă, 
pictură, sculptură și grafică, înscri
se sub semnul unei certe profesio- 
nalități, aparținind membrilor fi- 
fialei Bihor a U.A.P., creații ce 
înfățișează, într-o diversitate de 
stiluri, realitatea socialistă. (loan 
Laza).

Președintei® Marți Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, s-a întîlnlt, 
luni, cu delegația Comisiei pentru 
relațiile cu statele europene nemem
bre a Adunării Parlamentare a Con
siliului Europei, condusă de Kurt 
Hugosson. președintele comisiei, 
care, la invitația Grupului român al 
Uniunii Interparlamentare, face o 
vizită în tara noastră. S-a efectuat 
•un schimb de păreri cu privire la 
rolul parlamentelor și parlamentari
lor din țările europene în realizarea 
unei mai bune cunoașteri și apro
pieri între popoare. în intensificarea 
relațiilor dintre toate statele conti
nentului.

Au fost examinate, totodată, că! șl 
modalități da lărgire a conlucrării
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OLT : Acțiuni 
de gospodărire 
și înfrumusețare

Duminică, în municipiul Slatina, 
ca și în celelalte așezări din jude
țul Olt, mii de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, îm
preună cu cetățenii din cartiere 
și de la sate au participat la ample 
acțiuni de bună gospodărire și în
frumusețare a localităților. Ei au 
executat lucrări de amenajare a 
spațiilor verzi, au plantat arbori și 
arbuști, au curățat incintele între
prinderilor și instituțiilor. Acțiunea 
continuă in aceste zile. Numai In 
municipiul Slatina în actualul se-, 
zon vor fi plantați în jur de 50 000 
arbori și arbuști ornamentali și vor 
fi sădite peste un milion de flori. 
(Mihai Grigoroșcuță).

HUNEDOARA : Pajiști 
frumoase și rodnice

Pe pajiștile naturale ale Inspec
toratului silvic al județului Hune
doara, lucrătorii din ocoalele sil
vice, in colaborare cu cei de la 
întreprinderea județeană de îmbu
nătățirea și exploatarea pajiștilor, 
au întreprins vaste acțiuni de lu
crări de ameliorare. Pînă acum, pe 
o suprafață de peste 5 000 hectare 
au fost executate lucrări de între
ținere, iar pe 7 200 hectare s-au 
efectuat lucrări de fertilizare cu 
Îngrășăminte organice și chimice. 
De asemenea, pe 700 hectare s-au 
efectuat regenerări prin supraln- 
sămînțări, în timp ce pe mai mult 
de 240 hectare s-au executat lucrări 
de defrișări și desecări, de comba
tere a acidității și eroziunii solului. 
(Sabin Cerbu).

TELEORMAN :
Apartamente noi 

pentru oamenii muncii
Pe șantierele de locuințe din 

Alexandria, Turnu Măgurele, Ro
șiori de Vede, Videle și dintr-o se
rie de comune din județul Teleor
man, constructorii desfășoară în 
aceste zile o activitate susținută 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. In perioada care 
a trecut din acest an, în cartierele 
„Libertății" și „Dunării" din muni
cipiul Alexandria, în noi ansambluri 
de locuințe din orașul Roșiori de 
Vede au fost puse la dispoziția oa
menilor muncii aproape 160 de 
apartamente. Noile blocuri se re
marcă prin îmbinarea armonioasă 
a elementelor modeme de arhitec
tură cu cele tradiționale. La parte
rul noilor blocuri de locuințe au 
fost amenajate unități comerciale 
și prestatoare de servicii pentlu 
populație. (Stan Ștefan).

TULCEA : Valorificarea 
superioară a energiei 

secundare
Oamenii muncii din cadrul în

treprinderii de alumină din Tulcea, 
acțlonlnd pentru aplicarea progra
mului de valorificare a resurselor

I.C.R.A.L. Colentina, o unitate fruntașă
Întreprindere frun

tașă pe ramură in în
trecerea socialistă pe 
anul trecut (și cu do- 
rițtța mărturisită de a 
menține in continua
re această poziție !), 
I.C.R.A.L. Colentina, 
din sectorul 2 al 
Capitalei, a reușit 
chiar din primele luni 
ale lui 1987 să obțină 
rezultate deosebite tn 
activitatea sa. Bilan
țul primului trimestru 
este edificator: im
portante realizări — la 
construcții-montaj (cu 
forțe proprii), la pres
tările de servicii pen
tru populație, la redu
cerea costurilor totale 
fi a celor materiale 
raportate la 1 000 lei 
producție, la rentabili
tate ti productivitatea 
muncii și ța alți indi
catori ai planului.

Este de arătat că la 
obținerea acestor suc
cese, o contribuție 
deosebită și-au adus 
S.G.L.-urile 4, 6 și 5, 
secțiile de construcții 
3, 1 și 2 (colective 
fruntașe, de altfel, și 
in întrecerea pe 1986). 
Se evidențiază din nou 
echipa de lăcătuși con
dusă de maistrul Radu 
Marian. Această echi
pă are, intre altele, la 
activ o interesantă re
alizare — separatoare 
de particule solide din 
aerul atmosferic, pen

tru beneficiari externi
— ce a asigurat în
treprinderii venituri in 
valută. Se cuvine sub
liniat că anul trecut 
I.C.R.A.L. Colentina 
Și-a depășit cu 83 la 
sută planul la export
— și aceasta numai și 
numai prin creativita
tea, priceperea și pa
siunea muncitorilor și 
tehnicienilor săi.

Așa cum s-a arătat 
nu de mult, la aduna
rea generală a oame
nilor muncii, acest 
harnic colectiv are, în 
ce privește activita
tea pe linia prestări
lor construcții-popu- 
lație, bune rezultate, 
metode de generalizat 
in rîndul tuturor uni
tăților de profil apar
ținind Direcției gene
rale pentru dezvolta
rea construcțiilor de 
locuințe, social-cultu- 
rale și administrație 
locativi (D.G.D.A.L.) 
din Capitală. tntre 
măsurile ce stau per
manent In atenfie 
«e înscriu și cele 
privind extinderea ga
mei și creșterea canti
tăților de produse ale 
micii industrii și pres
tații, asigurarea prin 
forțe proprii (in acest 
an — cel puțin 85 la 
sută) a necesarului de 
betoane, mortare, con
fecții de lemn și me

dintre parlamente $1 parlamentari, 
în cadrul Uniunii Interparlamentare, 
al altor organisme internaționale, în 
vederea promovării unui climat de 
pace. încredere șl colaborare în Eu
ropa și în întreaga lume.

In aceeași zi, oaspeții au avut 
o întrevedere cu loan Totu. minis
trul afacerilor externe, în cursul 
căreia s-a procedat la un schimb de 
opinii cu privire la unele aspecte ale 
vieții politice internaționale actuale.

Membri! delegației au avut, de 
asemenea, convorbiri cu Marin Ivaș- 
cu. președintele Grupului român al 
Uniunii Interparlamentare, cu mem
bri ai grupului.

(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎM
PREUNA CU TOVARAȘA ELENA 
CEAUȘESCU, IN REPUBLICA 
POPULARA ANGOLA, REPUBLI
CA ZAIR. REPUBLICA POPU
LARA CONGO
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energetice secundare în procesul de 
producție, au conceput și aplicat o 
nouă tehnologie de lucru la insta
lația de leșiere. Este vorba de folo
sirea aburului secundar din bateri
ile de autoclave la preîncălzirea 
bauxitei Înainte de introducerea 
acesteia în autoclave. Pe aoeastă 
bază se asigură o economie anuală 
de energie termică echivalentă cu 
3 500 tone combustibil convențio
nal. De asemenea, utilizarea siste
mului respectiv de preîncălzire 
conduce la creșterea fiabilității în 
exploatare a bateriilor de autoclave 
și la sporirea indicelui de extrac
ție a metalului din bauxită. (Necu- 
lai Amihulesci).

MEHEDINȚI : Economii 
de materiale

Cea mai valoroasă Inițiativă din 
județ — „Să lucrăm o zi pe lună 
cu electrozi economisiți" a fost 
lansată și aplicată cu bune rezul
tate la întreprinderea de construc
ții navale și prelucrări la cald din 
Drobeta-Turnu Severin. La fiecare 
loc de muncă, pe întreg fluxul de 
fabricație, se ține zilnic o evi
dență riguroasă a consumurilor, sa 
urmărește Încadrarea cordoanelor 
de sudură In normele stabilita șt 
Înlăturarea risipei de orice fel. In 
acest fel s-a economisit pe această 
cale o cantitate importantă de elec
trozi. (Virgiliu Tătara).

VRANCEA :
Șantiere de împăduriri

Și în acest an, pădurile Vrancei, 
care ocupă aproape 38 la sută din 
teritoriul județului, vor fi întineri
te cu o nouă generație de molizi, 
brazi, stejari și de alte specii fo
restiere cu o valoare economică ri
dicată.

— In prezent — ne spune ingine
rul Mircea Diaconu, lnspector-șef 
al Inspectoratului silvic județean 
— se lucrează pe toate șantierele 
de împăduriri. In fondul forestier 
și pe terenurile degradate se vor 
planta 1 100 hectare. Pe alte 120 
hectare sînt prevăzute lucrări de 
realizare a culturilor specializate 
de arbori și arbuști fructiferi, la 
care se adaugă și culturile de ră
chită și dud. De-a lungul drumu
rilor se vor planta nuci și pomi 
fructiferi. (Dan Drăgulescu).

SIBIU : Se extinde rețeaua 
prestărilor de servicii

Lucrătorii din cadrul Uniunii ju
dețene a cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor acționează energic pentru dez
voltarea și diversificarea activității 
prestatoare de servicii. Astfel, la 
cele 557 de secții existente se vor 
mai adăuga în acest an alte 60 cu 
12 profiluri, valoarea serviciilor 
prestate depășind 47 milioane lei a- 
nual. Noile secții urmează să la fi
ință în localitățile Arpaș, Aței, Baz- 
na, Blăjel, Bruiu, Loamneș, Mică- 
sasa, Rășinari. Tălmaciu, Valea Vii
lor, Vurpăr, Săliște, Porumbacu ș.a. 
Concomitent cu înființarea noilor 
secții are loc și modernizarea unora 
dintre cele existente. (Ion Onuc 
Nemeș).

tal, reducerea cheltu
ielilor de producție (și 
în primul rind a celor 
materiale), recupera
rea, recondiționarea și 
refolosirea tuturor ma
terialelor rezultate din 
demolări, reducerea 
consumului normat dă 
energie electrică, ad
ministrarea și buna 
gospodărire a fondului 
locativ aferent, inclu
siv prin antrenarea 
asociațiilor de locatari, 
pregătirea șl perfec
ționarea pregătirii for
ței de muncă.

Solicitudinea, răbda
rea, conștiinciozitatea 
sint atribute ale ma
jorității lucrătorilor de 
aici, deopotrivă in 
munca de pe șantiere, 
din ateliere sau la ghi
șeu. „tn tot ceea ce 
facem — remarca 
directorul I.C.R.A.L. 
Colentina, ing. V. Vlă- 
duți — avem în vede
re două lucruri : să ne 
rezolvăm problemele 
cit mai mult cu putin
ță prin forțele noastre 
și să ni-i facem cola
boratori pe beneficia
rii noștri. Dialogul 
permanent cu aceștia, 
soluționarea promptă a 
sesizărilor, a cererilor 
și a reclamațiilor aces
tora reprezintă o pre
ocupare esențială a în
tregii noastre activi
tăți".

I. DUM1TR1U

40 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI
BAAS ARAB SOCIALIST DIN SIRIA
Tovarășului HAFEZ AL-ASSAD

Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Arabe Siriene

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului Baas Arab 
Socialist. îmi este deosebit de plăcut ca, în numele conducerii Partidului 
Comunist Român, al comuniștilor, al întregului popor român șl al meu 
personal, să vă adresez dumneavoastră, conducerii Partidului Baas Arab 
Socialist, tuturor membrilor de partid calde felicitări, urări de sănătate șl 
fericire personală, de deplin succes în înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare 
a țării pe care le-a stabilit partidul dumneavoastră, spre binele poporului 
sirian prieten, al cauzei păcii și colaborării.

Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima Încrederea că relațiile da prie
tenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Baas Arab 
Socialist, dintre Republica Socialistă România șl Republica Arabă Siriană 
vor continua să se dezvolte pe mai departe în interesul comun al popoarelor 
român și sirian, al cauzei colaborării internaționale, înțelegerii și păcii în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Un important eveniment 
în viața politică siriană

La 7 aprilie se împlinesc 40 de 
ani de la crearea Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria. Aceasta a 
reprezentat un moment de o deose
bită însemnătate în viața politică și 
socială a țării prietene, știut fiind că 
istoria contemporană a Siriei este 
strîns legată de existența Partidului 
Baas Arab Socialist, de lupta sa pen
tru apărarea intereselor fundamen
tale ale celor ce muncesc, ale po
porului sirian. Cu deosebire ultimul 
sfert de veac poartă pecetea proce
sului de prefaceri structurale inițiate 
sub conducerea partidului și care au 
dat un nou chip vechilor meleaguri 
dintre Mediterana și Eufrat.

Punctul de plecare al acestor în
noiri îl constituie evenimentele de la 
8 martie 1963, cînd forțele populare, 
sub conducerea Partidului Baas Arab 
Socialist, au preluat puterea politică, 
punînd capăt unei lungi perioade de 
instabilitate și deschizînd largi 
perspective împlinirii aspirațiilor de 
libertate, progres și bunăstare ale 
poporului sirian. In anii ce au urmat. 
Siria a înregistrat o seri® de impor
tante progrese pe calea lichidării 
înapoierii moștenit® din trecut și a 
dezvoltării economice.

O etapă calitativ superioară a fost 
inaugurată prin „mișcarea de 
redresare" din noiembrie 1970, iniția
tă de președintele Hafez Al-Assad. 
Răspunzînd celor mai stringente im
perative ale Siriei, această acțiune 
politică a imprimat un puternic 
impuls valorificării resurselor mate
riale și umane ala tării. Numai in 
ultimii ani au intrat în funcțiune 
peste o sută de noi obiective indus
triale, au fost electrificate mii de 
sate, au fost inițiate ample lucrări da 
irigare a întinderilor deșertice, cel 
mai mare obiectiv în acest sens fiind 
barajul de pe Eufrat. Concomitent, 
s-a schimbat radical înfățișarea mul
tor localități ale țării. Cine străbat® 
astăzi Damascul, unul dintre cele 
mai vechi orașe ale Orientului Mijlo
ciu, este impresionat nu numai de 
monumentele artei arabe medievale, 
dar și de noile sale construcții, care 
îi dau o Înfățișare deosebit de im
punătoare, demnă de o țară aflată în 
plină dezvoltare. O modernă auto
stradă, continuată de un imens pod 
suspendat, leagă noul aeroport cu 
centrul capitalei siriene. De o parte 
și de alta a riului Barada, ce taie în 
două orașul, se înalță numeroase edi
ficii publice.

Aceste realizări, adăugate multor 
altora, vorbesc de la sin® despre 
imensele energii creatoare ale po
porului sirian, descătușate prin poli
tica promovată de Partidul Baas 
Arab Socialist. Semnificativ pentru 
progresele înregistrate de economia 
siriană este și faptul că în ultimele 
două decenii produsul național brut 
a crescut de circa 20 de ori. Pe harta 
țării au apărut numeroase localități 
noi. S-au dezvoltat lnvățămîntul, 
știința și cultura. A crescut nivelul

INFORMAȚII SPORTIVE
Handbalistele noastre învinse In primele meciuri 

ale semifinalelor cupelor europene
• ȘTIINȚA BACAU — SPARTAK 
KIEV 17—20 (11—8) • T.C.S. BER
LIN — CHIMISTUL RIMNICU 

VÎLCEA 15—11 (8—4)
Intîlnirea de la Bacău dintre for

mația noastră campioană Știința și 
redutabila echipă Spartak Kiev 
din cadrul semifinalei' Cupei cam
pionilor europeni la handbal femi
nin a fost de fapt o reeditare a fi
nalei din ediția precedentă. Și de 
data aceasta reprezentativa noastră 
putea obține victoria în Intîlnirea 
de acasă, dovadă că în prima re
priză jucătoarei® băcăuane® au avut 
un avantaj de 3 goluri. După pauză 
însă... Formația din Kiev, ale cărei 
componente sînt în majoritate titu
lare în reprezentativa Uniunii So-

JUDO. La campionatele balcanic® 
de judo pentru tineret, desfășurate 
în localitatea iugoslavă Trebinje, 
sportivii români s-au numărat prin
tre protagoniștii competiției, cucerind 
patru medalii de aur.

Victoriile au fost obținute de 
Dragoș Bolbose (60 kg), Dan Mure- 
șan (65 kg). Florin Lascău (78 kg) 
și Petre Anițoaie (peste 95 kg), 
clasați p® primul loc la categoriile 
respective.

TENIS. Proba de simplu din ca
drul concursului internațional de te
nis de la Porec (Iugoslavia) s-a în
cheiat cu victoria Iul Adrian Marcu, 
învingător cu 6—2, 6—0 în finala cu 
argentinianul Gustavo Garetto. Te- 
nismanul român a prestat un joc 
excelent, luîndu-și o binemeritată 
revanșă în fața Iul Garetto, care 
cîștigase cu o săptămînă în urmă 
concursul de la Pola. In finala pro
bei de dublu, Oliveira (Brazilia), We- 
kemans (Olanda) au învins cu 6—7, 
6—4, 6—4 cuplul Vasudevan (India), 
Horvat (Iugoslavia). • Proba da 
dublu din cadrul turneului Interna
țional de tenis de la Viena a fost 
dștigată de cuplul Florin Segărcea- 
nu (România) — Jaro Navratil (Ce
hoslovacia). care a întrecut în finală 
cu 6—4, 6—4 perechea neozeelandeză 
Steve Guy — David Lewis.

In finala probei de simplu, fran
cezul Eric Winogradsky a dispus cu 
6—3, 6—2 de australianul Mark Wood- 
forde.

BOX. In turneul Internațional de 
box de la Usti (Cehoslovacia), Da
niel Dumitrescu a repurtat un fru
mos succes, clasîndu-se pe primul 
loc la categoria pană, după ce a 
întrecut în finală, la puncte, pe Ga 
Fan Te (R.P.D. Coreeană).

BIATLON. La Predeal ®-au în
cheiat întrecerile finalelor „Dacia-

de trai al maselor. In prezent, efortu
rile poporului sirian sint concentrate 
In direcția realizării orientărilor 
celui de-al VIII-lea Congres regional 
al Partidului Baas Arab Socialist, din 
1985, care, făclnd bilanțul drumului 
străbătut, a subliniat necesitatea In
tensificării operei constructive, a 
realizării de noi pași pe calea întă
ririi potențialului economic al Si
riei. Aceste direcții îșl găsesc oglin
direa in prevederile planului de 
cinci ani 1986—1990, care pune accen
tul pe valorificarea și mai Intensă 
a principalelor resurse naturale, pre- 
văzînd, între altele, dublarea produc
ției de fosfați, darea In exploatare 
a noi zăcăminte petroliere, con
struirea a zeci de întreprinderi Indus
triale, extinderea suprafețelor agrico
le, încheierea procesului de electrifi
care a țării. '

Prieten apropiat al popoarelor 
arabe, poporul român urmărește cu 
Interes și simpatie succesele obținu
te de poporul sirian pe calea făuririi 
unei vieți noi. între România și Si
ria. între Partidul Comunist Român 
și Partidul Baas Arab Socialist s-au 
statornicit relații de strînsă colabora
re, tntemeiate pe stimă și respect 
reciproc. Un rol determinant în dez
voltarea relațiilor româno-siriene 
l-au avut, după cum se știe. întllni- 
rile de Ia Damasc și București din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad. înche
iate de fiecare dată cu acorduri și 
înțelegeri care au deschis ample 
perspective conlucrării dintre țările 
noastre pe cele mal diverse planuri : 
politic, economic, tehnico-științific, 
între partidei® șl organizațiile da 
masă din cele două țări. Ca rezultat 
al celor stabilite la cel mai înalt ni
vel, p® pămlntul Siriei au fost înăl
țate, prin cooperarea specialiștilor 
români șl sirieni, o serie de impor
tante obiective industrial®, cum sint 
marea rafinărie de la Banias, uzina da 
triplusuperfosfațl de la Horns, fabri
ca de ciment de la Sheik Said ; tot
odată, au fost efectuate o seri® de 
lucrări d« hidroameliorații pa valea 
Eufratului.

Poziția principială, consecventă • 
președintelui Nicola® Ceaușescu, a 
României socialiste, de sprijin și so
lidaritate cu cauza popoarelor arabe, 
de realizare a unei soluții globale, 
drepte șl trainice în Orientul Mijlo
ciu se bucură d® prețuirea poporului 
sirian.

Cu prilejul aniversării de azi, po
porul român urează noi succes® po
porului sirian tn vasta operă con
structivă pa care o desfășoară sub 
conducerea Partidului Baas Arab 
Socialist șl îșl exprimă convingerea 
că relațiile da prietenie șl colaborare 
româno-slrien® vor cunoaște o evolu
ție mereu ascendentă. în avantajul 
celor două țări șl popoare, al cau
zei păcii șl înțelegerii internaționale.

vletlce, și-a adjudecat victoria, gra
ție unei coordonatoare de clasă In
ternațională (Zinaida Turcina) și a 
preciziei în șuturile la poartă al® 
Olgăl Semionova. Meciul de la Ba
cău a fost arbitrat de bulgarii K. So- 
tirov și de B. Gheorghlev. (Gheor- 
ghe Baltă).

La Berlin, în cadrul semifinalelor 
„Cupei Cupelor" la handbal femi
nin, formația T.S.C. Berlin a între
cut cu scorul de 15—11 (8—4) echipa 
Chimistul Rîmnlcu VÎIcea. Princi
pala realizatoare a echipei gazdă a 
fost Dekarz, autoarea a 7 goluri, 
În timp ce de la formația română 
cele mal multe puncte au fost reali
zate de Maria Verigeanu (6). Re
turul se va disputa peste o săptă
mînă la Rimnicu VÎIcea.

del" și campionatelor republican® de 
biatlon pentru' seniori.

In proba de 10 km, victoria a re
venit iui Vladimir Todașcă (Dinamo 
Brașov), cu timipul de 34'36” 7(10, 
iar în cursa de 20 km pe primul loc 
s-a situat coechipierul său Sorin 
Popa — lh 10’10” 5/10.

Proba de ștafetă 4X7,5 km a fost 
dștigată de echipa Dinamo Brașov, 
înregistrată cu timpul de lh44’39”4/10.

HOCHEI. In cadrul Campionatu
lui mondial de hochei pe gheață 
(grupg B), competiție ce se desfă
șoară în orașul italian Canazei, 
echipa Norvegiei ® întrecut cu sco
rul de 5—4 formația Italiei. Polonia 
a dispus cu 6—4 de Austria, în 
timp ce reprezentativa Franței a în
vins cu 12—3 selecționata R. P. Chi
neze. In clasament, pe primul loc 
se află Norvegia (cu 11 puncte), ur
mată de Polonia (10 puncte). • Me
ciurile disputate luni, în cadrul cam
pionatului european de hochei pa 
gheață pentru juniori (grupa B), ca 
se desfășoară la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Italia — Ma
rea Britani® 8—1 (2—1, 3—0, 3—0) ; 
Iugoslavia — Austria 7—2 (0—0, 2—1, 
5—1) ; Danemarca — Franța 8—3 
(3—2, 2—0, 3—1) ; Bulgaria — Româ
nia 4—2 (0—0, 3—2, 1—0). Pentru 
turneul final, locurile 1—4, s-au ca
lificat echipele Danemarcei, Franței, 
Bulgariei și României. Astăzi este zl 
de repaus; Competiția se reia 
miercuri.

ATLETISM. Proba feminină de 5 
km marș din cadrul concursului in
ternațional de atletism de la Syd
ney (Australia) a fost cîștigată de 
australianca Kerry Saxby, cu tim
pul de 21’16”, performanță ce re
prezintă un nou record mondial. 
Precedentul record (21’26”5/10) apar
ținea lui Guan Ping (R.P. Chineză),



noul itinerar ai rovAiiÂșmm nkolae cuușisai, 
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, In țări m aerica

STRĂLUCITĂ MANIFESTARE A POLITICII DINAMICE A ROMÂNIEI, 
IMPORTANTĂ CONTRIBUȚIE LA CAUZA PĂCII Șl COLABORĂRII

întregul nostru popor a urmărit cu 
cel mai viu interes, cu sentimente de 
profundă mîndrie patriotică vizitele 
oficiale de prietenie întreprinse timp 
de o săptămînă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în trei țări 
din Africa : Republica Populară 
Angola, Republica Zair și Republica 
Populară Congo. Desfășurate la 
scurtă vreme după itinerarul similar 
pe continentul asiatic, aceste vizite 
s-au înscris ca evenimente de excep
țională importantă în dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor României 
socialiste cu țările respective, ca noi 
și strălucite acțiuni în favoarea păcii, 
înțelegerii și cooperării internaționa
le. Ele vin să confirme cu putere, o 
dată mai mult, dinamismul exceptio
nal al politicii externe românești, 
elaborată și promovată cu atita stră
lucire de conducătorul partidului și 
statului, consecventa cu care tara 
noastră acționează pentru traducerea 
în viată a uneia dintre orientările 
de bază ale Congresului al XlII-lea 
— Întărirea colaborării și solidarită
ții României cu țările in curs de 
dezvoltare șl, în acest cadru, cu cele 
din Africa.

Așa cum se știe, raporturile româ- 
no-africane au cunoscut în ulti
mele două decenii o evoluție mereu 
ascendentă. Astăzi România întreține 
relații diplomatice cu 49 țări afri
cane, colaborarea pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific, cultural 
dezvoltîndu-se an de an. Este sem
nificativ faptul că în perioada 1965— 
1986 comerțul exterior al României 
cu țările africane a crescut de peste 
30 de ori, iar formele moderne de 
cooperare au luat o tot mai mare 
extindere ; ca rod al activității des
fășurate de specialiștii români pe 
solul Africii au fost construite sau 
sînt în curs de execuție circa 40 de 
obiective economice, chemate să con
tribuie la valorificarea pe scară lar
gă a resurselor continentului. Un rol 
determinant în obținerea acestor re
zultate pozitive l-au avut, după cum 
se știe, istoricele itinerare între
prinse în decursul anilor din urmă 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în diferite state din zonă 
și întîlnirile româno-africane la ni
vel înalt de la București, care au 
pus o bază trainică relațiilor cu 
țările respective.

Desfășurat sub asemenea auspicii, 
noul itinerar pe continentul african 
a scos și mai mult in evidentă bune
le relații statornicite între România 
și țările vizitate, înalta prețuire și 
considerație de care se bucură și aici, 
ca și pe alte meridiane ale globului, 
conducătorul partidului și statului 
nostru, proeminentă personalitate a 
lumii de azi, militant neobosit pentru 
cauza libertății, independenței și 
grogresului popoarelor. La Luanda, 

Kinshasa, Brazzaville, pe tot par
cursul itinerarului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întimpinațl 
cu cele mai calde manifestări de 
stimă și respect. Mii de oameni — 
bărbați, femei, copii — îmbrăcati In 
pitorești costume naționale, și-au ex
primat prin puternice urale și ovații, 
prin cîntec și dans bucuria de a sa
luta prezenta pe pămîntul Africii a 
Inălților reprezentanți ai poporului 
român. Personalități de frunte ale 
vieții politice, sociale, presa centrală 
au ținut să-și exprime admirația față 
de marile realizări ale României 
socialiste, față de eforturile desfă
șurate de președintele ei pentru 
crearea unei lumi a păcii, Înțelegerii 
și colaborării. Dînd o Înaltă apre

ciere succeselor obținute de tara 
noastră în toate domeniile de activi
tate, președintele R.P. Angola, Jose 
Eduardo dos Santos, exprima 
„satisfacția cea mai vie de a avea 
printre noi oaspeți atit de iluștri". 
„In persoana președintelui 
Nicolae Ceaușescu — arăta, la rîndul 
său, președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko — noi salutăm 
nu numai pe șeful unui stat prieten, 
dar, de asemenea, pe patriotul mili
tant, pe luptătorul și omul poli
tic ale cărui curaj, hotărire și 
experiență au avut un rol funda
mental și decisiv pentru a face din 
România o țară respectată in lume, 
încrezătoare in viitorul ei". Pre
ședintele R.P. Congo, Denis Sassou 
Nguesso, a avut cuvinte la fel de 
elogioase la adresa personalității 
șefului statului român : „una din 
acele voci cu autoritate care mili
tează cu ardoare in favoarea re
structurării profunde a raporturilor 
internaționale". Asemenea aprecieri 
confirmă, o dată în plus, înalta pre
țuire de care se bucură astăzi Româ
nia în rîndul națiunilor lumii, imen
sul prestigiu ' internațional al pre
ședintelui ei.

Vizitele în cele trei țări africane 
au pus. totodată. în lumină conside
rația și aprecierea deosebite față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, persona
litate științifică de cea mai largă 
recunoaștere internațională, militant 
pentru angajarea fermă a științei, a 
slujitorilor ei în apărarea păcii în 
lume. în accelerarea progresului tu
turor popoarelor.

La fel ca precedentele misiuni pe 
pămînt african, noul itinerar s-a 
distins printr-un accentuat caracter 
de lucru. Dialogurile la nivel înalt au 
prilejuit o examinare aprofundată a 
stadiului relațiilor României cu An
gola, Zair și Congo, a posibilităților 
de ridicare pe o treaptă superioară a 
conlucrării pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural. Dorința 
reciprocă de a folosi potențialul în 
continuă creștere al economiilor na
ționale pentru a conferi noi dimen
siuni colaborării economice s-a con
cretizat în încheierea unui șir de 
documente importante, care prevăd 
sporirea substanțială a schimburilor 
comerciale și a acțiunilor de coope
rare economică și tehnică, pe baze 
stabile și de perspectivă, Întărirea în 
acest scop a rolului comisiilor 
mixte guvernamentale. Tot atit de 
importante sînt și măsurile stabilite 
în vederea extinderii colaborării în 
domeniile culturii, științei, învăță- 
mîntului.

Neîndoios, în ansamblul conlucră
rii un rol determinant revine rela
țiilor dintre Partidul Comunist 
Român, pe de o parte, și partidele 
de guvemămînt din țările vizitate 
— M.P.L.A. — Partidul Muncii din 
Angola, Mișcarea Populară a Revolu
ției din Zair, Partidul Congolez al 
Muncii, ca forte care conduc în
tregul proces de edificare a unei 
vieți noi, înțelegerile pe linie de 
partid convenite fiind de natură să 
aibă consecințe din cele mai pozitive 
asupra tuturor aspectelor colaborării 
dintre România și țările vizitate.

Pe bună dreptate, se poate spune 
că, dezvoltînd acordurile realizate 
cu prilejul precedentelor întîlnirl la 
nivel înalt, depistînd noi domenii de 
acțiune comună, deschizînd noi 
perspective, și mail rodnică, relațiilor 
tradiționale dintre România și fie
care dintre țările vizitate, toate aces
te înțelegeri se înscriu ca importante 
contribuții la amplificarea conlucră
rii româno-africane și, totodată, la 
promovarea noilor raporturi interna-

ționale, întemeiate pe deplina egali
tate în drepturi și avantajul reciproc.

Un loc de seamă în cadrul con
vorbirilor l-a ocupat schimbul de pă
reri cu privire la principalele aspec
te ale vieții internaționale, nota co
mună a dialogurilor purtate în toa
te cele trei capitale africane fiind 
identitatea sau apropierea punctelor 
de vedere asupra temelor abordate, 
dorința de a conlucra mai strîns în 
vederea soluționării marilor proble
me ale lumii de azi. România, ca și 
țările africane vizitate împărtășesc 
aceeași adîncă Îngrijorare față de în
cordarea gravă la care s-a ajuns pe 
arena mondială ca urmare a conti
nuării cursei înarmărilor. în special 
a celor nucleare, a politicii de forță 
și de amestec în treburile interne ale 
altor țări, a amplificării unor con
flicte și focare de tensiune, a creș
terii pericolului unui nou război 
mondial, ce ar pune în pericol însăși 
existenta vieții pe planeta noastră, 
relevînd necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru oprirea acestui 
curs periculos, pentru reluarea poli
ticii de pace, destindere și colabora
re. Cu deosebită putere a fost pus 
în lumină marele adevăr că în ac
tualele împrejurări problema funda
mentală a contemporaneității o con
stituie salvgardarea păcii, trecerea 
la dezarmare, adoptarea unor mă
suri urgente care să ducă la lichi
darea, pe etape, a tuturor armelor 
nucleare, la reducerea substanțială a 
armamentelor convenționale, a efec
tivelor și cheltuielilor militare. Șl, 
desigur, este un motiv de satisfac
ție că, în acest cadru, conducătorii 
țărilor africane au dat o înaltă a- 
preciere inițiativei României privind 
reducerea unilaterală cu 5 la sută a 
armamentelor și efectivelor șl cu a- 
proape 10 la sută a cheltuielilor mi
litare, apreciere ce vine să confirme, 
o dată mai mult, importanța unei 
asemenea măsuri ca exemplu semni
ficativ al concordanței depline între 
vorbe și fapte în domeniul dezar
mării. în același timp, în timpul 
convorbirilor a fost subliniată nece
sitatea interzicerii totale a experien
țelor cu arma nucleară, a opririi mi
litarizării Cosmosului, a eliminării 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa, a dezvoltării procesului 
de edificare a securității și promo
vare a cooperării pe continentul nos
tru, ca tot atîția pași pe calea înlă
turării pericolelor care planează a- 
supra umanității.

în condițiile interdependențelor 
crescinde ale lumii în care trăim, 
apare neîndoios că orice pas în di
recția dezarmării și păcii este de na
tură să aibă efecte benefice asupra 
situației mondiale în ansamblu, ceea 
ce explică interesul manifestat de 
țările africane pentru inițiativele, 
propunerile și demersurile României 
în direcția securității și cooperării în 
Europa, tot așa după cum România 
este interesată ca pe continentul afri
can să se statornicească o ambianță 
de liniște și conlucrare pașnică.

De aceea, este cu totul firesc lo
cul important pe care l-a ocupat în 
cadrul convorbirilor situația din 
Africa. Succesele obținute în ulti
mele două decenii pe calea eliberă
rii continentului — succese care au 
dus la apariția a zeci de noi state, 
la afirmarea tot mai puternică a 
acestora pe arena internațională — 
sînt evidente. Dar tot atit de ade
vărat este că această zonă a lumii 
continuă să fie confruntată cu nu
meroase probleme de ordin econo
mic și politic, a căror soluționare 
presupune întărirea unității de ac

țiune pe plan regional. Numai prin 
consolidarea solidarității — s-a ară
tat în cadrul convorbirilor — vor 
putea fi combătute practicile inadmi
sibile ale țărilor capitaliste dezvol
tate de a-și > perpetua prin diverse 
forme vechile privilegii și încheiat 
procesul de eliberare a continen
tului.

Cu deosebită vigoare au fost con
damnate practicile odioase ale poli
ticii de apartheid a regimului de la 
Pretoria împotriva populației africa
ne majoritare, reprimarea brutală a 
luptei duse de această populație, ca 
și repetatele acțiuni agresive și de
stabilizatoare împotriva statelor afri
cane independente din „prima linie".

Conducătorii țărilor vizitate au dat 
o înaltă apreciere poziției consecvente 
a României socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu de sprijinire a 
cauzei popoarelor africane, au ținut 
să sublinieze că țara noastră a con
damnat întotdeauna politica rasistă, 
provocările R.S.A. la adresa statelor 
vecine, că România a susținut și sus
ține pe toate căile Irtpta poporului 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru obținerea independentei. .

Una din temele centrale ale dialo
gurilor la nivel înalt a constituit-o 
agravarea situației economioe mon
diale, care, cum este bine cunoscut, 
are efecte profund negative asupra 
tuturor țărilor, și în mod deosebit 
asupra țărilor în curs de dezvoltare, 
între care și cele africane. De o 
deosebită rezonanță s-au, bucurat în 
țările vizitate, așa cum se bucură în 
general pe planul international cel 
mai larg, ideile și tezele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind căile și 
mijloacele de soluționare a complexei 
probleme a subdezvoltării, de stator
nicire a unor relații noi, echitabile, 
între țările bogate șl țările sărace, de 
edificare a noii ordini economice in
ternaționale.

Noul itinerar a prilejuit, desigur, 
un șir de alte concluzii comune, de 
la necesitatea reglementării, pe cale 
pașnică, prin tratative directe între 
părțile interesate, a stărilor conflic- 
tuale din diferite zone ale globului, la 
imperativul unei contribuții sporite a 
O.N.U. în asigurarea păcii și al creș
terii rolului țărilor mici și mijlocii, 
al statelor în curs de dezvoltare și 
nealiniate pe arena mondială — 
schimburile de opinii relevînd dorin
ța României și a țărilor vizitate de a 
contribui dt mai activ In vederea 
făuririi unei lumi a înțelegerii și co
laborării.

Prin Întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele sale rodnice, prin amplul 
ecou pe care l-a suscitat pe plan in
ternațional, noul itinerar în țările 
Africii se înscrie ca o strălucită ac
țiune a politicii externe românești, 
de colaborare cu toate statele lumii. 
Salutînd cu entuziasm și bucurie bi
lanțul fructuos al acestei misiuni 
magistral aduse la îndeplinire, între
gul nostru popor — așa cum se arată 
și In telegramele de adeziune trans
mise din toate colțurile tării — aduce 
un vibrant omagiu secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate politică proeminentă a 
vremurilor noastre, făuritorul și pro
motorul întregii politici interne șl 
externe a României socialiste, condu
cătorul încercat a cărui neobosită ac
tivitate a făcut și face ca prestigiul 
țării să sporească neîntrerupt, ca re
publica noastră să fie o prezență 
demnă și respectată în concertul na
țiunilor lumii.

Nicolae N. LUPU

Dezbateri în Consiliul 
de Securitate 

asupra situației din Namibia
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au deschis luni dez
baterile Consiliului de Securitate a- 
supra situației din Namibia, organi
zate la cererea grupului statelor a- 
fricane membre ale O.N.U. și a ță
rilor membre ale mișcării de neali
niere.

în cuvîntul inaugural, reprezentan
tul Ghanei a evidențiat că, în ulti
ma perioadă, situația din Namibia, 
cît și din sudul continentului afri
can. s-a înrăutățit, ca urmare a po
liticii de apartheid a regimului mi
noritar de la Pretoria, a continuă
rii ocupării ilegale de către acesta a 
teritoriului Namibiei, precum și a 
repetatelor acțiuni agresive comise 
de forțele sud-africane împotriva 
statelor independente vecine. Vorbi
torul a cerut Consiliului de Secu
ritate să-și intensifice presiunile a- 
supra autorităților rasiste de la 
Pretoria, inclusiv prin impunerea 
unor sancțiuni economice cuprinză
toare împotriva R.S.A., pentru a se 
respecta documentele pertinente ale 
O.N.U. privind asigurarea accesului 
la independentă al poporului nami
bian și abolirea politicii de apart
heid.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Sesiunea Consiliului Minis
terial al Ligii Arabe • Noi 

ciocniri in Liban
TUNIS 6 (Agerpres). — în capi

tala Tunisiei s-au încheiat lucrările 
sesiunii Consiliului ministerial al 
Ligii Arabe. Au participat miniștri 
de externe și reprezentanți speciali 
din 20 de state, precum și o dele
gație a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. După cum relatea
ză agențiile de presă, participant!! 
s-au pronunțat in favoarea convo
cării unei Conferințe internaționale 
privind Orientul Mijlociu, forum ce 
trebuie să se desfășoare sub egida 
O.N.U., cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
și a celor cinci state membre per
manente ale Consiliului de Secu
ritate al Națiunilor Unite.

BEIRUT 6 (Agerpres). — în pofida 
negocierii unui acord de încetare a 
focului, în zona taberelor de refu- 
giați palestinieni din sudul Beirutu
lui au fost semnalate luni noi cioc
niri. Această situație a făcut impo
sibilă pătrunderea unui nou convoi 
cu ajutoare în alimente și medica
mente destinate locuitorilor rezident! 
în tabăra Shatila. Peste 5 000 de pa
lestinieni trăiesc în- tabără, care a 
fost distrusă în mare parte de repe
tatele tiruri de artilerie.

Milițiile Amal au condiționat ri
dicarea asediului împotriva tabere
lor din sudul capitalei libaneze și 
din regiunea orașului Tyr de retra
gerea combatanților palestinieni de 
pe pozițiile deținute in zona înălți
milor de la sud-est de orașul-port 
Saida.

Compania aeriană libaneză a su
ferit pierderi evaluate la 7 milioane 
dolari ca urmare a închiderii aero
portului internațional din Beirut. în 
urmă cu două luni, din cauza bom
bardamentelor de artilerie.

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST FRANCEZ
Salutul transmis 

de reprezentantul P. C. R.
PARIS (Agerpres). — în orașul 

Lille s-au încheiat duminică lucră
rile Congresului Partidului Socialist 
Francez.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, repre
zentantul P.C.R. a transmis un salut 
congresului.

După ce se subliniază dorința 
Partidului Comunist Român de a 
dezvolta și aprofunda relațiile de 
prietenie și colaborare cu Partidul 
Socialist Francez, în mesaj se arată :

Poporul român sub conducerea 
P.C.R., în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este în prezent angajat cu toate 
energiile sale creatoare în îndepli
nirea vastului program de dezvoltare 
continuă a țării adoptat de cel de-al 
XlII-lea Congres. în construcția eco
nomico-socială a patriei noastre 
punem un accent deosebit pe dez
voltarea intensivă a producției, pe 
valorificarea cu eficiență maximă a 
resurselor materiale și umane, pe 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii, ridicarea calității și 
a nivelului tehnic al întregii pro
ducții, înfăptuirea noii revoluții 
agrare.

Acționăm, de asemenea, pentru 
lărgirea continuă a cadrului de 
participare activi) și directă a clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectua
lității, a întregului popor, la orga

nizarea șl conducerea societății, pen
tru sporirea gradului de civilizație 
materială și spirituală a poporului.

Referitor la problemele internațio
nale actuale, în mesaj se arată că 
P.C.R., secretarul său general con
sideră că problema fundamentală a 
epocii contemporane o constituie 
oprirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, înlăturarea peri
colului unui război nuclear nimici
tor, apreciind că eliminarea rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa ar putea consti
tui un prim-pas în direcția ajungerii 
la înțelegeri' pentru realizarea unui 
program complex de dezarmare, 
care, avînd în centrul său lichidarea 
armelor nucleare, să asigure redu
cerea drastică, in același timp, a 
armelor conventionale, a efectivelor 
și cheltuielilor militare.

în actualele împrejurări Interna
tionale — subliniază mesajul — 
apreciem că este necesar să se facă 
totul pentru întărirea colaborării 
între partidele comuniste și munci
torești, socialiste, social-democrate, 
alte forțe progresiste și democratice, 
pe baza principiilor egalității șl res
pectului reciproc. In lupta comună 
pentru libertate și independență na
țională, pentru destindere șl cola
borare, pentru pace și progres în 
întreaga lume.

în încheiere, este exprimată con
vingerea că relațiile de prietenie șl 
conlucrare dintre P.C.R. și P.S.F., 
dintre popoarele român și francez se 
vor dezvolta și în viitor, spre bi
nele celor două țări, în interesul 
cauzei păcii, securității și colaborării 
internaționale.

CONVORBIRI ROMANO-ITALIENE
ROMA 6 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise secre
tarului general al Partidului Socia
list-Democratic Italian. Franco Nico- 
lazzi. un cald mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări de sănătate, de 
succes în. activitate.

Mulțumind pentru mesaj. Franco 
Nicol.azzi a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut de prietenie. împreună cu 
urări cordiale de sănătate și feri
cire, de noi succese în activitatea 
desfășurată în conducerea partidului 
și statului român, pentru înfăptuirea 
obiectivelor construcției socialiste.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul 
general al P.S.D.I. a tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. în cursul convorbirii

au fost evocate raporturile de cola
borare pe multiple planuri dintre 
cele două partide și țări, subliniin- 
du-se dorința reciprocă de a le dez
volta în continuare.

★
Tovarășul Ion Stoian. care a re

prezentat P.C.R. la Congresul Parti
dului Socialist Italian, a avut, de a- 
semenea, convorbiri cu tovarășii 
Giorgio Napolitano și Antonio Rubbi, 
membri ai Direcțiunii Partidului Co
munist Italian. Cu acest prilej, s-a 
procedat la o informare reciprocă a- 
supra preocupărilor celor două parti
de pe plan intern, precum si la un 
schimb de păreri în probleme ale 
vieții politice internaționale actuale. 
S-au exprimat satisfacția fată de e- 
volutia pozitivă a raporturilor dintre 
P.C.R. și P.C.I., precum șl dorința 
dezvoltării lor. în interesul reciproc, 
al cauzei colaborării, păcii si socia
lismului.

Congresul Partidului Socialist Italian 
și-a încheiat lucrările 

Settino Craxi reales secretar general al partidului
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Acțiuni, luări de poziție 
pentru dezarmare și pace

Noi acțiuni și luări de poziție se înregistrează pe diferite meridiane 
ale globului in favoarea opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezar
mare, in primul rind la dezarmarea nucleară, ca singura cale de salv
gardare a păcii mondiale, de asigurare a unei lumi fără arme și fără 
războaie, a ințelegerii și colaborării pașnice intre toate popoarele.

Marș împotriva bazelor militare străine din Cipru
NICOSIA. — Din inițiativa orga

nizațiilor de luptă pentru pace din 
Cipru a fost organizat un marș de 
protest împotriva bazelor militare 
străine din insulă. Au participat 
reprezentanți ai partidelor politice 
A.K.E.L. și E.D.E.K., lideri ai or
ganizațiilor sindicale, de tineret și 
femei. Marșul s-a încheiat prin-

tr-un miting In localitatea Larna- 
,-ka. Participanții au adoptat textul 

unui apel către secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
Javier Perez de Cuellar, in care se 
subliniază că rezolvarea justă a 
problemei cipriote trebuie să aibă 
în vedere completa demilitarizare 
a insulei.

Conferință consacrată problematicii dezarmării
STOCKHOLM. — „De la cursa 

înarmărilor la dezarmare" — sub 
această deviză la Stockholm se va 
desfășura. în toamna acestui an. o 
conferință internațională a militan- 
ților pentru pace, organizată de 
asociația „Inginerii suedezi Împo
triva armei nucleare". La organiza
rea conferinței, care va reuni oa
meni politici, specialiști în diferite 
domenii ale științei și tehnicii, vor
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contribui șl alte asociații de luptă ț 
pentru pace din Suedia, care gru- l 
pează specialiști din diferite sec- ’ 
toare de activitate. Expresie a ț

în favoarea soluționării globale 
a problemei datoriilor externe

KHARTUM 6 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută agenției Suna, pri
mul ministru al Sudanului, Sayyed 
Al Sadig Al-Mahdi, a oerut organi
zarea unei conferințe internaționale 
pentru analizarea problemei datorii
lor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare. El a relevat că aceste 
datorii au ajuns la sume extraordi
nar de mari, împiedicînd dezvoltarea 
economico-socială a numeroase țări 
din Asia, Africa și America Latină.

LIMA 6 (Agerpres). — într-un 
mesaj radiotelevizat, președintele Pe

rului, Alan Garcia, a subliniat că 
politica guvernamentală de alocare 
pentru plata datoriei externe a ma
ximum 10 la sută din veniturile 
realizate la export va fi continuată 
și în aoest an — transmite agenția 
Prensa Latina.

Președintele Perului a arătat, în 
altă ordine de idei, că politica eco
nomică internă a Perului nu va 
suferi modificări de esență și că ob
ținerea de devize se va baza, in 
principal, pe creșterea exporturilor 
tării. , . .

R.F.G.:
Rezultatele alegerilor 

din landul Hessa
BONN 6 (Agerpres). — în urma 

alegerilor desfășurate la 5 aprilie in 
landul vest-german Hessa, repartiția 
celor 110 mandate este următoarea : 
U.C.D. — 47 de mandate, P.L.D. — 9, 
P.S.D. — 44, iar ecologiștil zece 
mandate. Uniunea Creștin-Democrată 
(U,C.D.) și Partidul Liber-Democrat 
(P.L.D.) vor deține, împreună, in 
parlamentul regional din Wiesbaden 
cu două mandate mai mult decît 
Partidul Social-Democrat (P.S.D.) și 
ecologiștil, urmînd să formeze un 
guvern de coaliție.

Coaliția precedentă oare conducea 
landul Hessa era formată din repre
zentanți ai partidelor social-democrat 
și ecologist.

ROMA 6 (Agerpres). — La Rlmtnl 
au luat sfîrșit lucrările celui de-al 
44-lea Congres al Partidului Socia
list Italian. Rezoluția finală a con
gresului menționează, între altele, că 
lupta pentru pace a fost și este una 
din cele mai importante cauze ale 
socialiștilor italieni. în document este 
exprimată îngrijorarea față de con
tinuarea cursei înarmărilor și se 
apreciază că cele mai bune garanții 
pentru securitatea tuturor statelor nu

pot fî oferite decît de un proces 
efectiv de dezarmare, echilibrată și 
verificabilă. menționează agenția 
T.A.S.S. Totodată, delegații s-au pro
nunțat pentru eliminarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Europa.

Documentul relevă, de asemenea. 
Importanța promovări! dialogului 
Est-Vest șl a dezvoltării cooperării 
economice internaționale.

Bettino Craxi a fost reales secretar 
general al P.S.I.

Numeroase personalități din S.U.A. cer încetarea 
acțiunilor militare împotriva Republicii Nicaragua

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Intr-o declarație semnată de 2 000 de 
activiști pe tărîm public și politic 
din S.U.A., apărută în ziarul „New 
York Times", se cere încetarea ac
țiunilor militare împotriva Nicara- 
guei, relatează agenția T.A.S.S. Au
torii acestui apel cer să se sisteze 
acordarea oricăror mijloace forțelor 
antisandiniste și să se pună capăt 
manevrelor militare din America 
Centrală.

Congresul Statelor Unite este che
mat să acționeze pentru instaurarea

păcii tn America Centrală. în acest 
sens se relevă că organul legislativ 
american trebuie să inițieze negoci
eri directe cu autoritățile nicaragua- 
ne în vederea găsirii unei soluții la 
problemele divergente. Pe de altă 
parte, se relevă necesitatea stimulă
rii procesului inițiat de „Grupul de 
la Contadora" în vederea realizării 
păcii in această zonă pe baza nea
mestecului in treburile interne și a 
respectării suveranității tuturor ță
rilor din regiune.

Dificultăți economice in Portugalia

ILE DE PRESA
e scurt

siei O.N.U. pentru corporații trans
naționale. Actuala sesiune, ce se I 
desfășoară în baza unei hotărîri a I 
Consiliului Economic și Social al 
Națiunilor Unite, are misiunea de a I 
elabora un cod de conduită al cor
porațiilor transnaționale.

SCRUTIN LEGISLATIV. în E- I 
gipt s-au desfășurat, luni, alegeri « 
pentru noua Adunare a Poporului. 
14,5 milioane cetățeni cu drept de 
vot au fost chemați la urne pen- | 
tru desemnarea celor 448 de mem
bri ai parlamentului. Operațiunile ■ 
de votare au avut loc în 21 000 de 
centre repartizate pe întreg terito- ■ 
riul țării. Au prezentat candidați 
la posturile de deputațl Partidul 
Național Democratic — de guver- * 
nămînt — și alte cinci formațiuni 
politice. I

CAMPANIE. Populația Nigeru
lui a participat, timp de o săptă- ■ 
mînă, la o campanie națională de 
luptă împotriva rozătoarelor, care | 
puneau în pericol recolta pe mari 
suprafețe de pămînt.

MĂSURA. începînd de la 7 apri
lie 1987, Ziua Mondială a Sănătății, . 
Ia sediul O.M.S. (Organizația Mon
dială a Sănătății) din Geneva vor I 
fi introduse restricții în materie dș 
fumat in oficiile acestei instituții I 
specializate a O.N.U. Hotărîrea a I 
fost adoptată de directorul gene- 1 
ral al O.M.S., Halfdan Mahler, ca . 
urmare a elaborării unui studiu ce 
relevă că tabagismul pasiv (sau I 
forțat) are efecte nefaste asupra 
sănătății.

CAPRICIILE VREMII. Creșterea 
temperaturii aerului, care s-a in- ■ 
registrat in Austria, in ultimele zile, 
a fost însoțită de furtuni puternice 1 
care au produs importante pagube > 
materiale. Circulația pe mai multe 
șosele și căi ferate a fost între
ruptă din cauza arborilor doboriți. 
Din cauza avalanșelor, care s-au 
produs in Alpi, 6 persoane și-au 1 
pierdut viafa.

semiconductorilor. Aceste negocieri 
au fost solicitate de către Japonia, 
după ce Administrația S.U.A. a 
anunțat recent impunerea unor 
taxe vamale suplimentare asupra 
unei categorii de importuri elec
tronice nipone. Această măsură 
este considerată la Tokio drept cea 
mai aspră dintre cele adoptate în 
acest domeniu de S.U.A. în perioa
da postbelică.

INTILNIRE AMERICANO—CA
NADIANA. La Ottawa au avut Ioc 
convorbiri între președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, și primul ministru 
■1 Canadei, Brian Mulroney. Prin
cipalele aspecte examinate cu a- 
cest prilej au inclus problema con
trolului înarmărilor, precum și re
lațiile comerciale bilaterale.

REUNIUNE. Miniștrii economiei 
și finanțelor din principalele șapte 
țări occidentale industrializate 
(S.U.A., Japonia, R.F.G., Canada, 
Franța, Marea Britanie și Italia) se 
vor reuni săptămînă aceasta la 
Washington, pentru a examina 
probleme legate de evoluția dola
rului și, implicit, de schimburile 
comerciale dintre țările respective.

ATENTATE IN IRLANDA DE 
NORD. Două explozii, soldate cu 
pagube materiale, s-au Înregistrat 
luni în orașul Belfast, capitala pro
vinciei britanice Irlanda de Nord. 
Responsabilitatea pentru aceste a- 
tentate a fost revendicată de aripa 
extremistă a I.R.A.

SESIUNE. La sediul din New 
York al Națiunilor Unite au început 
lucrările sesiunii speciale a Comi

CONVORBIRI LA PHENIAN.

IKim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, 
a conferit cu Jose Eduardo dos 

I Santos, președintele M.P.L.A.—Par- 
I tidul Muncii, președintele R.P. An

gola, aflat într-o vizită oficială la 
| Phenian. în cursul întrevederii au 

fost analizate probleme ale rela
țiilor bilaterale și aspecte de inte- 

Ires comun din actualitatea inter
națională.

CONSULTĂRI POLITICE. La 
I Helsinki au început luni consultă

rile in vederea formării noului gu
vern al Finlandei după alegerile 

I parlamentare din 15—16 martie 
1987. în cadrul lor, președintele 
Mauno Koivisto l-a primit pe pre
ședintele Parlamentului, Ilkka Suo- 

Iminen, și pe reprezentanții frac
țiunilor parlamentare din organul 
legislativ suprem.

COMUNICATUL privind convor- 
* birile purtate de ministrul afaceri

lor externe al Poloniei, Marian Or- 
Izechowski, și ministrul de externe 

al Indiei, Narayan Dutt Tiwari, 
care a efectuat o vizită oficială în 

I Polonia, relevă că în cursul con
vorbirilor au fost abordate proble
me ale dezvoltării relațiilor bllate- 

Irale și unele probleme ale actua
lității internaționale, cu acoent pe 
probleme legate de asigurarea pă
cii și securității in Europa și tn 

| Asia.
O RUNDA DE CONVORBIRI 

|„cu caracter de urgență" intre Ja
ponia și S.U.A. urmează să aibă 
loc la Washington în zilele de 9 și 

• 10 aprilie, in legătură cu problema

LISABONA 6 (Agerpres). — Situa
ția economică și financiară a Por
tugaliei nu a înregistrat evoluții po
zitive în anul care a trecut de la 
intrarea ei în Piața comună. Ramuri 
importante ale economiei, cum sînt 
agricultura, pescuitul, industria ex
tractivă și metalurgică, trec printr-o 
situație dificilă tocmai datorită con
fruntării lor cu piața altor țări 
membre ale C.E.E. Numeroase în
treprinderi mici și mijlocii din â- 
ceastă țară au dat faliment întrucît

nu au putut rezista concurenței ma
rilor lor parteneri din C.E.E. într-o 
declarație, Carvaljo da Silva, pre
ședintele Confederației generale a 
muncitorilor portughezi — Intersln- 
dicala națională — a arătat că tn 
țară au crescut în ultimul an pretu
rile la produsele de primă necesi
tate, Iar nivelul șomajului a atins 
cote înalte. Potrivit prognozelor, în 
acest an șomajul va afecta aproxi
mativ 10 la sută din populația aptă 
de muncă a Portugaliei.

preocupării pentru salvgardarea / 
păcii, pentru eliminarea pericolului *

J

V
ț

nuclear, în Suedia își desfășoară la 
ora actuală activitatea 25 de orga
nizații de genul asociației „Ingine
rii suedezi împotriva armei nu
cleare".

Știința să fie pusă în slujba progresului 1
PARIS. — La Paris a avut loc o 

reuniune națională a cercetătorilor 
științifici organizată din inițiativa 
Partidului Comunist Francez._ Au 
participat peste 400 de cercetători 
din diferite ramuri ale științei. In 
declarația dată publicității se sub
liniază că oamenii de știință pro-

AGENDA DIPLOMATICAgresiști francezi nu intenționează 
să participe la cursa înarmărilor. 
Documentul subliniază, de aseme- l 
nea, necesitatea distrugerii arsena- . 
lelor de arme nucleare și activiză- * 
rli eforturilor în lupta pentru pace | 
și dezarmare. ț

opinie organizat de televiziune în ț 
rîndul a 1 300 de elevi. Peste 80 la 1 
sută din cel chestionați apreciază ' 
că S.U.A. și U.R.S.S. trebuie să li- ) 
chideze rachetele nucleare ampla- i 
sate pe continentul european sau ? 
îndreptate spre Europa. »

Să fie înlăturat pericolul de război 1
WASHINGTON. — „Elevii din 

școlile medii ale Statelor Unite sînt 
îngrijorați de posibilitatea declan
șării unui război nuclear, iar multi 
dintre ei consideră că acesta se 
poate produce chiar în cursul vie
ții lor", aceasta este concluzia ce 
se desprinde dintr-un sondaj de

• La LONDRA s-au desfășurat 
convorbiri oficiale intre premierul 
britanic, Margaret Thatcher, și omo
logul său pakistanez, Mohamed 
Khan Junejo, cu acest prilej fiind 
discutate situația din Asia de sud 
și din alte regiuni ale lumii, pre
cum și aspecte ale cooperării bi
laterale. Agenția KUNA precizează, 
citind surse britanice, că premierul 
pakistanez a explicat poziția țării 
sale la convorbirile indirecte pa- 
kistanezo-afgane, ce se desfășoară 
sub egida O.N.U. • Ministrul oma- 
nez pentru afacerile externe, You
sef Bin Alawi, a sosit la BELGRAD

pentru a conferi cu oficialitățile 
iugoslave asupra evoluției situației 
politice din zorta Orientului Mijlo
ciu, a conflictului iraniano-irakian, 
a altor chestiuni internaționale 
care Implică țările nealiniate. 
• Ministrul spaniol de externe, 
Francisco Fernandez Ordonez, în
cepe azi o vizită in BRA
ZILIA In cadrul unul turneu 
in America Latină. • Președintele 
Israelului, Chaim Herzog, a sosit 
într-o vizită oficială In R. F. GER
MANIA, informează agenția D.P.A.

(Agerpres)
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