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Inaltă apreciere, deplină aprobare
față de rezultatele vizitelor întreprinse
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în țări ale Africii
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Noi utilaje

în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

pentru industria minieră

în fiecare unitate agricolă, în fiecare județ

La întreprinderea mecanică din
Timișoara au fost asimilate in fa
bricația de serie noi produse cu
parametri tehnico-economici supe
riori destinate exploatărilor carbo
nifere, alimentării termocentralelor
electrice și activității în depozitele
de cărbune. De la maistrul loan
Filip, secretarul comitetului de
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii, aflăm că este
vorba, in primul rind. de excava
torul cu rotor port-cupe ESR c-130
variantă minieră, agregat care a și
fost livrat întreprinderii miniere
Berbești. Față de tipul inițial uti
lizat la executarea excavațiilor
pentru lucrările de irigații, excava
torul cu rotor în varianta minieră
realizează un randament dublu in
exploatare. Pe lista noilor utilaje
mai figurează mașina combinată de
alimentare cu cărbune a termocen
tralelor. primul utilai de acest
fel aflîndu-se de acum in lucru la
Centrala electrică și de termoficare Drobeta Turnu-Severin, precum
și mașina combinată cu roată cu
cupe pentru minereu. De la
același interlocutor aflăm că proiectanții și constructorii de utilaje
de la întreprinderea timișoreană
au acționat, cu răspundere sporită
pentru
modernizarea produselor
aflate in fabricația curentă, imbunătățindu-le indicii de fiabilitate,
concomitent cu reducerea greutății.
De la inceputul anului, colectivul
întreprinderii timișorene a realizat
suplimentar un important volum
de utilaje miniere și energetice,
livrind totodată in avans unor
parteneri de peste hotare produse
in valoare de 1(1 milioane lei. (Ce
zar Ioana).

și energetică

Puternică mobilizare de forte, organizare exemplară
pentru executarea in ritm intens a insămințărilor!
• In toate zonele agricole ale țării
să se lucreze din plin la efectuarea
insămințărilor și a celorlalte lucrări
agricole de primăvară
• Pînă la începutul lunii aprilie,
semănatul culturilor de primăvară tre
buie încheiat în toate unitățile agricole
din sudul țării și din celelalte zone de
cîinpie
• Intrucît timpul este înaintat, iar
realizările la semănat sînt necorespun
zătoare față de posibilități, este absolut
necesar ca pretutindeni să se acțio
neze cu toate forțele, cu toată răspun
derea, pentru ca de acum, zi de zi, să
se realizeze la semănat o viteză de cel
puțin 300000-350000 hectare
• Cerința esențială este ca peste
In aceste zile de primăvară, cu vreme schim
bătoare, eforturile oamenilor muncii dirt agricul
tură. ale organizațiilor de partid de la sate tre
buie să se îndrepte in totalitate spre executarea
în ritm susținut și in cele mai bune condiții a
insămințărilor, a celorlalte lucrări agricole. Vo
lumul de muncă este mare, iar timpul este
de acum înaintat și tocmai de aceea preocu
parea fiecărui lucrător din aqricultură trebuie
să fie folosirea cu randament maxim a fiecărei
ore bune de lucru în cîmp, astfel incit, indiferent
de modul în care va evolua vremea in conti
nuare, pînă la 10 aprilie sămînța să fie intro
dusă sub brazdă pe intreaga suprafață de 5,4
milioane hectare prevăzută a fi insămințată in

această primăvară, in acest scop este nevoie nu
numai de participarea activă a tuturor forțelor
din agricultură la executarea lucrărilor din ac
tuala campanie, ci și de un temeinic control
asupra modului în care sînt folosite mijloaceie
mecanice și respectate tehnologiile de produc
ție specifice fiecărei culturi, pentru ca pretutin
deni să se realizeze și chiar să se depășească vi
tezele stabilite la semănat, viteze care pe an
samblul agriculturii trebuie să atingă acum cel
puțin 300 000-350 000 hectare pe zi.

Există toate condițiile și trebuie acționat prin
. toate mijloacele posibile ca ritmul insămință
rilor să se situeze peste nivelul maxim stabilit
prin programul de desfășurare a campaniei
agricole, adică să atingă chiar 400 000 hectare
pe zi in condiții normale. In primul rind, este de
remarcat faptul că în toate zonele tării, dato
rită creșterii temperaturii, atit in aer, cit
și in sol, însoțită pe alocuri și de intensificarea vintului, s-a creat posibilitatea
ca terenul să fie lucrat repede și foarte
bine. Acum, cind practic trebuie să se treacă

Vest chiar și la semănatul porumbului, este ab
solut necesar să fie folosită din plin întreaga
forță mecanică pregătită pentru această cnmpanie, trecindu-se de indată, acolo unde este
nevoie - și este nevoie acum in foarte multe
locuri - la organizarea muncii mecanizatorilor
in două schimburi, pentru ca noaptea să se

poată lucra la pregătirea terenului, operație
care cel mai adesea intirzie desfășurarea nor
mală a fluxului de lucrări.
Subordonată acestor obiective majore, peroada in care ne aflăm cere orgonizare temei
nică, ordine și disciplină in îndeplinirea de că
tre fiecare formație, de către fiecare lucrător
a sarcinilor zilnice Ce le revin in această cam
panie. Nimic nu trebuie să sustragă in aces
te zile pe mecanizatori și cooperatori, pe spe
cialiști și cadrele de conducere, pe ceilalți oa
meni ai muncii din agricultură de la obliqația
lor fundamentală : realizarea in ritm rapid și
in cele mai bune condiții a insămințărilor, a ce

lorlalte lucrări agricole. în înfăptuirea acestui
imperativ nu pot fi admise nici un fel de jus
tificări, nici un fel de defecțiuni, oricît de mici
ar fi, mai ales acum cînd în toate unitățile agri
cole se cere să fie qăsite soluții practice pen
tru recuperarea intirzierilor la semănat, lată de
ce este necesar ca, de la nivelul organelor
agricole centrale si județene pinâ la ultimul,
om din agricultură, pe primul plan să fie pusă
organizarea bună a muncii, potrivit normelor cla
re și precise stabilite prin tehnologiile de pro
ducție. In acest context, coordonarea directă, la
fața locului, a desfășurării lucrărilor agricole de
către toti factorii cu răspunderi in domeniul
'

pe un front larg la insămințarea tuturor cuiturilor din epocile intii și □ doua, iar in unită
țile agricole din sudul țârii și din Cimpia de

COVASNA :

tot mecanizatorii și specialiștii să do
vedească o mare răspundere și exi
gență față de calitatea lucrărilor de
pregătire a terenului și semănat, res
pectând riguros tehnologiile stabilite
• Volumul mare de lucrări ce tre
buie executat intr-un timp foarte scurt
impune ca organele județene de partid
și agricole, comitetele comunale de
partid, consiliile populare și consiliile
agroindustriale să întreprindă măsuri
energice pentru a asigura pretutin
deni mobilizarea și participarea la
muncă a tuturor locuitorilor de la sate
și utilizarea cu randament maxim a
mijloacelor mecanice, astfel incit în
fiecare unitate să fie respectate ter
menele privind încheierea lucrărilor
agricole de primăvară

»

agriculturii, repartizarea judicioasă, strictă a
sarcinilor pe ore, zilg, formații de lucru, parti
ciparea tuturor locuitorilor de la sate la mun
ca efectivă din cimo sînt acum cerințe de cea
mqi mare importanță pentru bunul mers și incheierea Ia termen a actualei campanii de insămințări.
Sarcinile mari care stau in fața oamenilor
muncii din agricultură în această perioadă obli
gă, inainte de toate, la o reevaluare critică a
măsurilor pe care trebuie să le întreprindă or
ganele și organizațiile de partid de la sate in
vederea îmbunătățirii generale a activității ce
se desfășoară acum pe ogoare. Subliniem
această cerință intrucit trebuie spus că nu in
toate locurile si in toate 'împrejurările aceste
organisme au acționat cu promptitudinea $i fer
mitatea necesare in vederea inlăturării neajun
surilor ce și-au făcut loc, încă din primele zile
ale acestei campanii, in activitatea multor con
duceri de unități și a unor specialiști, neajun
suri organizatorice care constituie, de faot,^prin
cipala cauză a intirzierilor mari Io semănat.
Exercitîndu-și cu aompetență și răspundere ro
lul politic conducător al intregii activități din
aaricultură, organele și organizațiile de partid
au îndatorirea de a acționa cu stăruință pen^
tru unirea eforturilor și energiilor creatoare ofe
comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de
la sate in desfășurarea in cele mai bune con
diții a actualei campanii agricole, pentru in
staurarea unui spirit de inaltă răspundere, or
dine și disciplină in realizarea tuturor lucrări
lor la termenele stabilite și la un nivel agro
tehnic superior.

ÎN PAGINA A ll-A : Relatări despre mersul lucrărilor agricole
in județele Buzău și Olt.

PĂDUREA BOGATĂ Șl SĂNĂTOASĂ o mare avuție a prezentului și viitorului
ac|iuni de amploare care cer participarea tuturor cetățenilor
Pădurile patriei noastre reprezintă
una din componentele de bază ale
avuției naționale si indeplinesc func
ții productive si ecologice de mare
importantă pentru dezvoltarea economico-socială si creșterea calității
vieții. România deține din acest
punct de vedere o poziție de primă
însemnătate oe olan european și
mondial, fiind considerată — prin
valoarea resurselor sale forestiere si
rezultatele obținute in domeniile ex
ploatării si industrializării lemnului— o tară ce promovează o politică
rațională, ilustrată prin grija față
de perenitatea pădurilor și- asigu
rarea continuității producției de
lemn. O legislație complexă .apără
cu fermitate ideea generoasă potri
vit căreia conservarea si protejarea
pădurilor, a vegetației lemnoase din
afara fondului forestier se face in
interesul intregii societăți si consti
tuie o problemă de stat, o îndatori
re a tuturor cetățenilor patriei noas
tre.
Conservarea, orotelarea pădurilor
și mai buna gospodărire a fondului
forestier si a vegetației lemnoase
din afara acestuia, patrimoniu ce va
deține in anul 1990 o suprafață to
tală de 6.6 milioane hectare, respec
tiv 27 la sută din teritoriul țării, re
prezintă o parte integrantă a activi
tății generale de dezvoltare economico-socialp planificată a tării si se
realizează in concordantă cu princi
piile si orientările fundamentale ale
politicii partidului si statului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism. Este meritul
incontestabil al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. președintele Re

publicii Socialiste România, de a ti
pus in centrul preocupărilor politicii
noastre economice sarcini noi cu pri
vire la mai buna gospodărire a fon
dului forestier național. Ca urmare
a grijii Pe care o manifestă in mod
constant secretarul general al parti
dului pentru valorificarea rațională
a tuturor resurselor naturale si a
clarviziunii profund științifice asu
pra dezvoltării unitare a României,
au' fost legiferate recent si materia
lizate prin indicatorii planului unic
de dezvoltare a tării obiective de
mare importantă vizind creșterea
continuă a aportului pădurilor in an
samblul economiei naționale sj in
tensificarea multiplelor funcții de
protecție ale acestora. Mai mult ca
oricind. ne revine in prezent mi
siunea de mare răspundere de a în
deplini obiectivele stabilite, astfel
incit să lăsăm generalilor viitoare
un patrimoniu silvic sănătos., iudicios repartizat pe teritoriul tării si
cu un potential productiv în măsură
Să răspundă, sarcinilor dezvoltării
economice a patriei.
Pe fondul acestor cerințe majore
se intern eiază prevederile Legii nr.
2. aprobată de Marea Adunare Natmnală a Republicii Socialiste Româ
nia la 30 octombrie 1987 — privind
conservarea, protejarea și dezvolta
rea pădurilor, exploatarea lor rațio
nală. economică și menținerea echi
librului ecologic. In acest context,
Ministerului Silviculturii ii revin
sarcini deosebite in ce privește men
ținerea integrității fondului forestier
si conservarea pădurilor prin creș
terea suprafețelor împădurite, res
pectarea riguroasă a cotelor anuale
de tăiere a masei lemnoase, evita
rea dezgolirii solului prin tăieri,

Livrări suplimentare la export

Colectivele de oameni ai muncii
din județul Covasna acordă o
atenție deosebită onorării in con
diții superioare de calitate și la
termenele stabilite prin contracte a
obligațiilor față de partenerii
străini. Astfel, in perioada care a
trecut din acest an. întreprinderea
mecanică din Tirgu Secuiesc și-a
realizat in proporție de 113 la sută
planul la export pe relația devize

convertibile, iar întreprinderea de
aparataje și motoare electrice din
Sfintu Gheorghe a depășit acest in
dicator cu 4.9 la "sută. Livrări su
plimentare la export au inregistrat.
de asemenea, întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport ș
întreprinderea de confecții din
Tirgu Secuiesc, întreprinderea de
mașini-agregat
și subansamble
auto din municipiul Sfintu Gheor
ghe și altele. (Constantin Timaru).

CLUJ : Noi capacități de producție
Pe șantierele Trustului-antrepriză generală d.e construcții indus
triale Cluj se desfășoară in ritm
susținut activitatea de finalizare
și dare, in exploatare a unor noi
obiective de investiții prevăzute in
planul pe acest an. Pină acum au
fost puse in funcțiune la Combi
natul metalurgic din Cimpia Turzii noi capacități pentru cabluri
din oțel, sirniă din otel ș. piese
forjate, obiective prevăzute să dez
volte și ,să modernizeze activitatea
de producție a acestei importante
unități industriale. De asemenea,
colectivul trustu'ui a finalizat, la
Uricani. preparatia de cărbune. Se
fac eforturi de către constructori și

montori pentru darea in exploata
re. in perioada imediat următoare
a unor noi instalații la Combinatul
de fibre, celuloză si hirtie din Dej
și la Comumat.u chimic Tirnăveai.
precum și a altor obiective indus
triale din Zlatna, Bistrița și Tirgu
Mureș. Măsurile organizatorice și
tehnice aplicate pe șantiere au fă
cut ca volumul de lucrări executate
in această perioadă să fie mai mare
cu peste 26 milioane iei față de
preved erile de plan ia const, ucțiimontai. iar productivitatea muncii
a sporit, țață de plan, cu aproape
l 000 lei pfe om ai muncii. (Marin
Oprea).

CRAIOVA : Strung de mare precizie și performanță
La tinăra și moderna întreprinlere de utilaj greu din Craiova,
nde in acest an ponderea produfior noi și modernizate ajunge la
iroape 90 la sută din totalul procției, a fost omologat un nou
iclus de înaltă complexitate și cu
formanțe tehnice deosebite. Este
ba despre strungul norma! greu

ce poate prelucra cu înaltă precizie
piese cu o lungime de 12 metri și
un diametru de 3.5 metri. Noul
strung este destinat in special rea
lizării upor piese și subansamble
complexe din componența instalați
ilor energetice de mare impor
tanță pentru economia națională.
(Nicolae Băbălăii).

Era maistru pe un șan
tier național ai tineretului.
Un șantier de îmbunătățiri
funciare și de irigații. Pe
zeci de kilometri pătrați.
in preajma Dunării. apa
fluviului avea să urce și să
dea noi puteri germinative
pămîntului. Visa această
rețea de rî.uri. geometric
trasată, intuia cu ușurință
— in aparenta invălmășeală a șantierului — imagjnea finală. cînd t'j'ul va fi
arătat conform proiectului
..așa cum vede cioplitorul,
in buturuga de lemn, viito
rul stilp solar al porții ma
ramureșene''.
Reținuse
comparația din vreo con
vorbire cu ștudenții-brigadieri cu care lucrase? Poa
te ! O rostise in fața noas
tră, cu ochii strălucind —
era. de-acum. a lui. ii ex
prima simțirea. ..Un entu
ziast 1“ l-am caracterizat.
Și avea părul alb și obra
zul. omului care a pășit
bine de jumătatea vieții. A
intimpinat și indrumat se
rii după serii de studenți
și elevi sosiți pe șantier
«ă-și facă stagiul de bri
’a
gadieri, Era primul
muncă, primul la focul de
tabără, seara, cind ceru!
boltit de-asupra cimp’ei
fierbea de stele, primul la
analiza muncii, socotind atent. împreună cu tinerit
lui tovarăși. înaintările .ie
peste zi. mai lacom ca ei
ca acestea să fie mereu
împinse dincolo de limita

de sus din grafice, propunindu-și. in rind cu cei
lalți, angajamente atit de
dificile incit numai îndrăz
neala și sprinteneala minții
lui tinere și exoeriența
profesională le dădeau de
capăt. Comandantul șan
tierului ni l-a prezentat,
în rind cu brigadierii de
vîrsta bacalaureatului și de

gică, gata să dărime mun
ții. Ceea ce și facem aici !
Prin ei mă reîntilnesc cu
mine, cel care a avut o
dată vîrsta de douăzeci de
ani !“. I-a stat în față însă
și un alt tip de tinăr ingi
ner stagiar ; dovedea pre
gătire temeinică, un aoet.it
teoretic, in profesie, atit de
direct și superior afișat în-

primată cu șiretenie bătricontrar, in trei ani de zile,
neasca atunci cind ii apari
aici, mă pierd, dispar, imi
seacă puterile, imbătrineso . in față : -Tinere, ai min
prematur !“. ,,De fapt —
tea mai proaspătă ca a
noastra ! țkjuta-ne să ieșim
opina directorul in con
cu îața curată din înfrun
vorbirea cu noi — ascultarea cu muntele 1sau
tîndu-1. eu il și socoteam
ceva de genul acesta. 11
prematur' îmbătrînit. Păi
cunosc, așa a procedat și
cum să fi gindit altfel des
cu mine, ta început. După
pre el dacă, după cite în
un an de activitate, mais
țelegeam, fugea de protrul ne-a sfătuit — sticlindu-i in ochi aceeași șirete
nie — să-i dăm acelui în
vățăcel al lui posibilitatea
detașării, dacă o mai dorea.
Dar cel in cauză a refuzal-o, net, rugmdu-.Te să
uităm trecutul, că are acum
răspunderi de care nu se
poate degaja !“.
Exemplele, și de un fel.
priile-i răspunderi înainte
și de altul, se pot multipli
de a și le fi luat in pr>ca la nesfirșit. Pentru că
mire ? I Sigur, ne-ar fi tost
realitatea ni le oferă dm
comod să-i satisfacem do
izvor nesecat, fiecare caz
rința. am fi fost, intr-un
cu semnificațiile lui. cu infel. și ciștigați, scăpăm co
cărcăturâ lui de sensuri
lectivul de un posibil „ne
contradictorii, la prima ve
integrat". Au fost și glasuri
dere. din masa cărora insă
care s-au exprimat favora
trebuie să discern: atent
bil cererii ; altele, dinaiara
simburele de ințelepcinne
șantierului, au fost chiar
pus la dispoziție de expe
riența vieții. Adică să u
imperative. Dar nu l-am
dat drumul. Și nici postul
vezi in,: ecuația tinerețeacela, cu cea mai largă pri
bătrînețe o antinomie sche
vire asupra șantierului, nu
matică. cum o născocesc
l-am mai socotit oportun
unii cu gindire înăcrită și
pentru noul venit. L-am
simplistă. Sigur, tinerețea
atașat unui grup condus de
inseamnă vigoare fizică și
un maistru miner, jnul
potente intelectuale in condintre acei oameni car?
știu să-i întinerească pe
Dionisie ȘINCĂN
tinerii-bătrin: prin metoda
(Continuare in pag. a IV -a)
aceea infailibilă a lui. ex-

Ca să fii mereu tînăr...
cea a studenției, detașindu-1 de aceștia doar prin
formula aparent paradoxa
lă : „Nea Dumitru, un ad
mirabil bătrin-tinăr, frun
taș al șantierului".
Pe ușa birouiui lui scrie:
Director. Director al unui
șantier hidroenergetic din
munții Caransebeșului. Si
ne spunea că. anual, șan
tierului i se repartizează
intre 15 și 20 de proaspeți
ingineri hidroenergeticiem.
Mai intii și mai intii. ti
nerii aceștia trec orin fata
lui ca să-i cunoască, să le
a:;e intențiile, visurile, notăririle. „Pentru mine —
ne mărturisea — intilnirile acestea sint cură de op
timism robust. Tinerețea e
frumoasă, romantică, ener-

cit practicianul mai in virstă din biroul modest de
șantier s-a simțit, fără să
vrea, un posibil depășit denoutățile tehnice debitate
de noul venit. Și. ascultindu-1 pe proaspătul repar
tizat. se și gindea să-i ofe
re postul cu cea mai largă
privire asupra intregii con
strucții. Cînd. deodată, s-a
trezit cu o hirtie sub ochi,
hirtie prin care respectivul
cerea detașarea, pe cei trei
ani de stagiatură. la een' tru. in București. -..Bine —
i-a replicat — detașarea,
dacă este neapărat nevoie
de ea. o va cere acel cen
tru. iar noi vom analiza
vom decide...". ..Lăsați. de
centru are cine se ocuna.
Dați-vă acordul. în caz

promovarea in cultură a speciilor
autohtone valoroase, crearea condi
țiilor pentru regenerarea la zi a Dă*
durilor. S-a indicat, totodată, să fie
întreprinse măsuri energice pentru
readucerea grabnică în circuitul eco
nomic a tuturor terenurilor nepro
ductive excesiv degradate si supu
se pericolului de alunecare, inapte
pentru folosințe agricole, mai ales
pe calea împăduririi acestora.
Prin tot ceea ce întreprindem as
tăzi pentru protejarea si dezvoltarea
patrimoniului silvic se promovează
în fapt cu fermitate linia, politică a
partidului si statului de a economisi
cu grijă, pentru ziua de rniine. prin
cipalul produs al pădurii, care că
mine lemnul, si de a valorifica cit
mai complex toate celelalte bunuri
Pe care pădurea ni le oferă. Legăm
strîns aceste acțiuni de controlul riguros al respectării regulilor silvice
in procesul de recoltare si colectare
a lemnului si de imperativul rege
nerării neintirziate a pădurii, pe
cale naturală sau prin completarea
acesteia cu plantații. în toate su
prafețele tăiate anual, precum si in
.golurile existente in interiorul pă
durilor. în conformitate cu Progra
mul unitar de împăduriri aprobat de
conducerea partidului, in această
primăvară urmează să fie împăduri
te 14 700 hectare terenuri puternic
degradate, inapte pentru folosințe agrieole, readucind in acest mod in
circuitul economic intinse suprafețe
din fondul funciar al tării, cu deose
bire in județele Constanta, Tulcea,
Buzău. Vrancea, Vaslui, zone in care
efectele dăunătoare ale secetei și
inundațiilor se manifestă incă din
plin. Aceste lucrări se execută con
comitent cu cele privind refacerea
perdelelor de protecție agricolă și a
căilor de comunicație, l'apt ce va
permite ca in județele din Cimpia
Română, unde in prezent ponderea
suprafețelor cu pădure este mult
prea redusă, să se evite, pe viitor,
urmările negative ale factorilor cli
matici de diminuare sau instabilita
te a recoltelor agricole. Pe toate su
prafețele ce urmează a fi împăduri
te vor fi folosiți puieți din specii
autohtone de foioase si răsînoase de
mare valoare economică, astfel incit
structura acestora să asigure crearea
de păduri sănătoase si productive, in
condițiile creșterii funcțiilor de pro
tecție si producție.

Ion TĂBĂRAȘ
adjunct al ministrului silviculturii
(Continuare in pag. a V-a)

BISTRIȚA-NĂSĂUD :
Producție fizică
suplimentară
Prin aplicarea cu consecvență in
practică a programelor de organi
zare și modernizare a producției',
oamenii muncii din industria ju
dețului Bistrița-Năsăud au reușii
să fabrice suplimentar, tată de
olan, importante cantități de sirmă
zincată. cabluri de semnalizare si
control, conductori din otel-aluminiu pentru rețele de inaltă tensiu
ne. produse de mecanică fină, coniectii textile și altele. Cele mai
bune rezultate le-au inregistrat înireprinderea metalurgică Beclean,
Combinatul de prelucrare a lem
nului. întreprinderea forestieră de
exploatare și transport. întreprin
derea de materiale de construcții
din Bistrița și altele. (Gheorghe
Crișan).
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Puternică mobilizare de forțe,
forte,
organizare exemplară pentru executarea
în ritm intens a însămînțărilor!
NICI 0 ABATERE
DE EA NORMELE DE CALITATE
BUZĂU:

Spre finele săptăminii trecute, pri
măvara a început să-și facă tot mai
mult simțită prezența și pe ogoareie
buzoiene. Vintul iute și călduț a
grăbit zvintarea unor mari supra
fețe de teren, fapt ce a permis me
canizatorilor și specialiștilor să în
ceapă pregătirea viitoarelor recolte
pe cele 159 885 hectare prevăzute a
fi insămințate in această primăvară.
Duminică, in 8 din cele 14 consilii
agroindustriale, semănătorile au in
trat in brazdă și pină la lăsarea serii
semințele de mazăre, ovăz, lucernă și
borceag au fost incorporate pe mai
bine de 1 200 hectare. Lucrările au
crescut apoi mult in intensitate, fapt
ce a făcut posibil ca pină joi
seara, pe ansamblul județului, să fie
insămințate 11 500 hectare și s-a pre
gătit terenul pe 15 000 hectare.
Pregătirea temeinică a actualei
campanii iși spune in aceste zile euvintul. Așa după cum aveam să con
statăm in raidul întreprins zilele
trecute, capacitatea tehnico-organizatorică și experiența înaintată sint va
lorificate superior in fiecare unitate
agricolă. Pentru incadrarea in peri
oadele optime și mai ales pentru
menținerea apei in sol se lucrează
numai cu agregate complexe, realizindu-se, o dată du pregătirea tere
nului, erbicidarea și' fertilizarea chi
mică. Semănătorile fiind reglate pe
culturi nu se mai pierde timpul cu
transformările, trșeindu-se in ace
eași zi de la o cultură la alta. Supra
vegherea atentă, oră de oră. a evo
luției gradului de umiditate și a
temperaturii solului permite regru
parea și concentrarea forțelor! asigurindu-se viteze sporite de lucru,
„în actuala campanie — ne spune
inginerul Sandu Lambru. directorul
general al direcției agricole județene
— nu se mai poate vorbi de epoci
de insămințare. ci de încadrarea in
perioada optimă a lucrărilor, pentru
a avea certitudinea unei răsăriri
uniforme â plantelor și garanția unor
recolte jjfcari. Graba, foar.tp, nț0-sară
in aceste zile, nu poate și nu tre
buie să influențeze calitatea lucrări
lor. De acest fapt sint pe deplin
conștienți toți specialiștii din unități,
care, prin prezența lor zi-lumină in
cimp, alături de mecanizatori, preîntimpină apariția oricăror greșeli,
aminările nejustificate."
Un exemplu edificator in acest
sens îl oferă întreprinderea agricolă
de stat Buzău, unde culturile fura
jere au fost semănate in mustul ză
pezii. „De mulți ani nu am mai
avut o umiditate atît de bună in sol
ca in această primăvară — ne spune
inginerul Vasile Moșescu, directorul
unității — și trebuie să profităm din

plin de ea. Cadrele de conducere din
întreprinderea noastră sint repartiza
te pe ferme, iar mecanizatorii au
luat in primire, de la fertilizat și
arat, fiecare solă pe care o seamănă
acum. Asigurăm astfel incadrarea
semănatului in parametrii optimi,
stabiliți de tehnologie, iar responsa
bilitatea pentru nivelul producțiilor
este precisă, nu se mai dispersează."
Luni dimineața, la fermele Sudiți și
Poșta Cilnău, inginerii Gheorghe Tîrcavu și Victoria Lupu făceau recep
ția ultimelor suprafețe semănate cu
mazăre. Pe chipurile mecanizatorilor
nici o umbră de teamă, știau că n-au
făcut rabat la calitate. Și așa era.
..Atenție mare și la sfecla furajeră,
unde trebuie să obținem in acest an
200 tone la hectar" — ne-au spus cei
doi specialiști. „Fiți fără grijă" —
i-au asigurat mecanizatorii. Fără
grijă nu poate fi insă nimeni in aceastâ campanie, care se desfășoară
sub semnul urgenței ți calității. De
acest lucru ne-am convins și in uni
tățile din consiliul agroindustrial.
Balta Albă. Mecanizatorii de la sec
ția Vihcele lucrau din plin la pregă
tirea terenului. Grapele și combinatoarele erau adaptate în așa fel in
cit să mărunțească pămintul doar la
adincimea în care se incorporează

•semințele. în jurul orei 8.30 soarele
alungase norii si semănătorile au
intrat imediat in brazdă. Inginerulșef al consiliului și directorul sta
țiunii de mecanizare fac o primă
verificare a lucrărilor. N-aveau insă
nimic de reproșat. Terenul era bine
pregătit, iar sămînța de mazăre a
fost incorporată ca la carte.
La sediile primăriilor și unităților
agricole din consiliul agroindustrial
Săgeata n-am avut cu .cine discuta.
..Toată lumea se află in cimo — ne
precizează tovarășul Marcu Carpen,
președintele consiliului agroindus
trial. pe care l-am intilnit la ferma
nr. 2 a C.A.P. Mărăcineni. Rezerva
de apă din sol este de aproape 5 ori
mai mare decît in primăvara trecută
și nu depinde decît de noi să avem
un an agricol bun. să depășim nive
lul producțiilor planificate".
Aceeași preocupare responsabilă
pentru obținerea unor recolte mari,
sigure și stabile o regăsim și in
consiliile agroindustriale Rușețu,
Pogoanele, Stilpu. Săhăteni și Mihăilești. unde se acționează zi-Iumină
la pregătirea .terenului și semănat.
De altfel, în întregul județ, ritmul
bun de lucru și vitezele sporite rea
lizate în cursul zilei de joi în
cele 14 consilii agroindustriale de
monstrează că actuala campanie de
primăvară a debutat într-un climat
de angajate deplină, de ordine și
disciplină.

Stelian CIÎIPER

corespondentul „Scinteii"

PE UN FRONT LARG
LA SEMĂNATUL TUTUROR CULTURILOR
OLT.

în județul Olt. marți. 15 martie
a.c.. au fost reluate insâmințârile de
primăvară. Ziua la care ne referim
a marcat reintrarea în ritmul normal
a lucrărilor din această campanie.
Am-urmărit modul de organizare și
desfășurare a lucrărilor în unitățile
agricole din consiliul agroindustrial
Izbiceui. care au terenuri in. . apro
pierea Dunării, de unde, in județul
Olt. se dă. in orice campanie, sem
nalul de. începere a însămînțărilor
de primăvară. Este și motivul pentru
care ne-am orientat spre acest con
siliu agroindustrial. Activitatea aici
este bine organizată. Pentru pregă
tirea terenului și' insâmințarea celor
11 000 hectare deținute de c,ele 8
cooperative agricole, utilajele meca
nice au fost temeinic Pregătite. Con
stituite in 8 tabere de cimp. mijloa
cele mecanice de la S.M.A. Izbicenl,
după ce s-au aflat aliniate la capul
solelor, au trecut la pregătirea tere
nului și semănat. în vederea creș
terii calității lucrărilor, mecanizato-

în continuarea prezentării dezbaterii cu specialiști din cadrul Combinatului chimic Rimnicu Vilcea pe tema modernizării proceselor de fabricație (vezi „Scinteia" din 16 și 17 martie a.c.), ne vom
... opri
..... asupra
__ ,__
unor probleme de fond ale structurării programului de perfecționări tehnice
și tehnologice in această unitate reprezentativă a industriei chimice român ești.
Ing. Ion Enculescu : După părerea
Drum liber
mea. este inadmisibil ca tehnologii
aplicării industriale
puse la punct de cercetare să mai
aștepte o perioadă îndelungată pină
a noilor tehnologii I
ce Sint puse in vale
lo^re. în privința
constructorului, o soi
ofuție ar fi orgaRed. : In strinsă legătură cu pro
nizarea unor antreprize cu sareina
cesul de modernizare, in dezbatere
exclusivă
de
a
realiza
asemenea
s-au făcut unele referiri la necesi
instalații de mic tonaj.
_
Numai
____
tatea realizării anumitor instalații de
in cadrul Centralei industriale . de
capacitate mai mică, menite ca, por
produse anorganice sint de construit
nind de la producția instalațiilor de
in acest, an 20 de instalații mici. Dar
bază, să fabrice produse diverse, de
trebuie să ne gîndim si mai departe
mic tonaj, dar de mare valoare eco
—
și anume, cum concepem aceste
nomică. Este o sarcină de mare în
semnătate, cuprinsă in documentele
Congresului al XHI-lea al partidu
lui. Ce orientări s-au conturat la
Combinatul chimic Rimnicu Pricea în
această privință ?
Dr. ing. Ștefan Curcăneanu : Tre
buie sâ recunoaștem că progresele
care s-au făcut pînă acum pentru
înfăptuirea acestei sarcini sint incâ
timide. Asemenea instalații de ca
pacitate redusă, pe care in mod obiș
nuit le numim instalații-pilot. se con
struiesc foarte greu, dar nu din mo
tive obiective, ci pur și simplu da
torită unor neajunsuri de ordin
subiectiv, organizatoric. Mai exact,
Dezbatere la

rilor le-au fost distribuite tipărituri
cu schemele de insămințare pe
culturi, reglajele si distantele la
car.e să se . lucreze. Florea Liciu, inginerul-șeL a! consiliului agroindus
trial, ne-a\elatat că s-a ajuns la
ritmul zilnic de"510 hectare kt’ proufl-*
tirea terenului și de 460 hectare lâ
semănat. „Ne propunem — preciza
interlocutorul — ca, fără nici cel mai
mic rabat la calitate, in două zile să
încheiem insâmințarea mazării. în
3—4 zile — a sfeclei de zahăr și a
florii-soarelui, în 9 zile — a porum
bului și in 11 zile — a soiei".
La cooperativa agricolă din Izbi
ceni am intilnit-o pe ing. Aurelia
Jianu. șefa unei ferme de cimp. Ea
ne-a relatat că temperatura iii stra
tul arabil a ajuns la 6—8 grade, insămințarea puțind decurge fără pror
bleme. împreună cu ceilalți specia
liști. șefa fermei era preocupată de
identificarea solelor cu umiditate
mai scăzută, pentru a putea fi pre
gătite și insămințate cu prioritate. La

pacități modulate. Atunci eind vom

face efectiv aceasta putem spune ca
am înfăptuit o revoluție in tehnolo
gia chițnică. Această cerință a pro
gresului a fost sesizată din timp
de conducerea partidului. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu ne-a indicat de
mai multă vreme să trecem cu
hotărirc la tipizarea mașinilor, utila
jelor și instalațiilor. Din păcate, pro-

iectanții și producătorii de utilaje
nu au întreprins pașii hotărîți nece
sari in această direcție. Este o ade
vărată lipsă de răspundere.să se mai
meargă in continuare pe utilaje
unicate, care costă mult și nu sint fo
losite eficient. Or. este necesar să se
înțeleagă că plătim greu perpetuind
o asemenea concepție învechită. Noua
concepție, de tipizare și modulare a

lucru. cu termometrul de sol
mină, l-am aflat și pe Vladislav
Talpă, inginerul-șef al C.A.P. Gircov.
Aici urma să se incheie semănatul
mazării și. in aceeași zi. se inten
ționa să înceapă insâmințarea sfeclei
de zahăr. Toma Neacșu, secretarul
comitetului comunal de partid,
sublinia răspunderile ce revin 'me
canizatorilor și cooperatorilor ce
alcătuiau formații mixte ce urmau să
lucreze, in acord global, aceleași su
prafețe dd la insămințare pină la
recoltare. La C.A.P. Giuvărăști lu
crările sint mai avansate, deoar.ece
aici s-a trecut la insâmințarea sfeclei
de zahăr. Mecanizatorii ' Constantin
Barbu și Tudor Gheorghiță tocmai
înlocuiau agregatul utilizat la pregă
tirea terenuiui pentru -mazăre cu
acela necesar efectuării aceleiași lu
crări pentru sfecla de zahăr, alcă
tuit din instalația de erbicidat
EEP-6D0. montată in fața tractorului
și din combinator. respectiv, vibrocultor plus grapă elicoidălă. Marcel
Hristu. inginerul-șef al unității, ne
preciza că, prin folosirea unor ase
menea agregate se evită trecerile
repetate pe aceeași suprafață și tasarea solului. Ing. Ana Giulea, șefa
fermei, afirmă că. prin utilizarea
combinatorului. se previne pierderea
apei din sol. agregat ce va fi între
buințat si la pregătirea terenului
pentru porumb. Se aprecia că se
mănatul sfeclei de zahăr se va în
cheia pină vineri, urmind apoi floarea-soarelui si celelalte culturi.
Și in celelalte unități agricole din
consiliul agroindustrial Izbiceni. ca
și din alte consilii agroindustriale
din județ se lucrează de zor la insămințarea mazării, lucernei. la
plantarea verzei și a cartofilor tim
purii. ca si la pregătirea patului ger
minativ. întrucit pe ansamblul jude
țului se înregistrează . rămîneri in
urmă la însămințări, în ziua de 17
martie, intr-o scurtă ședință, coman
damentul județean pentru agricultură
al stabilit măsuri operative, menite să
impulsioneze ritmul lucrărilor. Se
urmărește ca iii fiecare unitate,
print.r-o temeinică organizare a
muncii. în una-două zile să se în. cheie semănatul inului pentru u!e;.
•* .«năzării bpnbe. plantarea cartofilor,
timpurii, iar pînă duminică inclu
siv să se termine insâmințarea sfe,
clei de zahăr si a florii-soarelui de
Pe cete 40 000 hectare. Totodată, incepind cu unitățile din sudul jude
țului. se va trece la insâmințarea
porumbului. Concomitent cu măsu
rile vizind sporirea vitezelor zilnice,
o atentie aparte este acordată cali
tății lucrărilor. Aceste măsuri si al
tele sint căi de acțiune pentru a se
putea recupera restantele Ia insămintări si asigura obținerea unor re
colte bogate si in acest an.

Mihai GRIGOROȘCUȚA

corespondentul „Scinteii"

ducerea proceselor tehnologice tre
buind să meargă in același ritm cu
automatizarea funcționării
tuturor
instalațiilor.

Ing. Alexandru Crișan : De doi
ani. cu sprijinul Centrului de calcul,
utilizăm mijloacele informatice în
activitatea de proiectare, ceea ce ne
este de mare ajutor îndeosebi pen
tru calculul tehnologic; Calculatorul
și programele pe care le avem ne
permit lucrul în regim conversațio
nal. reducind durata calculelor teh
nologice în proporții spectaculoase,
de la o sâptămînă la citeva ore.
Ing. Gheorghe Băltățeanu : Avem
asigurată o bază tehnică de calcul
modernă, care corespunde în pre
zent cerințelor de pe această platfor
mă. în privința utilizării tehnicii de

Importante rezerve de creștere a producției
și eficienței puse în valoare prin

metodologia de realizare a acestora
este absolut identică cu cea pentru o
investiție de mare anvergură. Aceas

ta înseamnă un an — un an și ju
mătate pentru proiectare, încă o pe
rioadă de cițiva ani pentru avi
zarea documentației, găsirea produ
cătorului de utilaje și a subfurnizorilor de echipamente, subansamble și
materiale, asigurarea unui construc
tor și, in fine, realizarea propriu-zisă
a instalației. în cele din urmă, trec
3—4 ani pină cind această mică in?
stalație poate produce. Și cel mai
mult timp se pierde cu ridicarea
construcției. întrucit pentru a reali
za* o asemenea instalație-pilot sint
necesare lucrări complexe, migăloa
se. de finețe, constructorul nu este
prea mult tentat să mobilizeze forță
de muncă suficientă pe un ase
menea șantier care contribuie cu o
valoare destul de mică la planul
său de producție. De aceea,. in
practică, instalatiilor-pilot. deși sint
concepute pentru a > avea o eficiență deosebită in producție, coni
structorul le acordă pe nedrept statutui de „cenuȘărese". Cu toate că
s-au dat indicații precise in legătură cu caracterul prioritar al in
stalațiilor mici, singura reglementare
care a apărut in această privință se
referă la urgentarea aprovizionării
cu materiale. Dar. in ultimul timp,
nici aceasta nu se mai aplică, intrucît și pentru aceste obiective se dau
Cote, se cer specificații, se emit re
partiții și se trece apoi la contrac
tare după regimul și in termenul
Obișnuit.
Red. : In fond, cum. s-ar putea re
zolva problema ?

instalații. Pe plan mondial, unele
firme iși realizează instalații un.versale, amplasate in cadrul marilor
combinate sau pe platforme separate. Ce sint aceste instalații universale ? Sint instalații care, cu mici
modificări, pot fi rapid trecute să
fabrice mereu alte produse de
mic tonaj. Iată, de exemplu, o între
prindere constructoare de mașini
ne-a solicitat recent să fabricăm
urgent o cantitate redusă dintr-un
anumit adeziv pe care, incepînd din
acest an. nu-1 mai aduce din im
port. Ar fi neeconomic să realizăm
o întreagă instalație pentru cantita
tea respectivă de adeziv din care
este nevoie sâ se producă numai
cîteva șarje într-un an. Cu totul alt
fel se pune însă problema dacă vom
concepe o instalație cu care să fabri
căm mai multe tipuri de adezivi sau
alte substanțe înrudite.
Dr. ing. Ștefan Curcăneanu : în
această. situație ar costa mai' 'ieftin
și elaborarea unei tehnologii. Să ne
gindim numai cite materiale scumpe. unele aduse din import, s-ar
putea economisi. De pildă, noi am
realizat două cercetări și instalațiipilot separate pentru oxid de propilenâ și epiclorhidrină. instalații
care nu mai pot fi folosite la altceva
acum cind cele două produse se fa
brică in cantități mari pe instalații
de capacitate adecvată.
Ing. Marin Rămneanțu: într-adevăr. s-a pus degetul pe rană. Chimia
românească s-a maturizat suficient
pentru a trece la construcția dc ca-

Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea (III)
utilajelor, asupra căreia insistă atit
de mult secretarul general al parti
dului, ne poate da șansa unor prio
rități pe Plan mondial in acest do
meniu.
,
Ing. Constantin Roibu : în combi
natul nostru se prefigurează de pe
acum o strategie a dezvoltării pe
baza concepției moderne de con
struire a instalațiilor de mic tonaj,
Primul, pas va consta intr-o instalatie de ’ condiționare a pesticidelor.
Experiența pe care o vom acumula
ne va permite să ne conturăm mai
precis concepția in această privință.

Cum poate spori
roîui informaticii ?
Red. : Ce rol atribuiți tehnicii de
calcul in programul de moder
nizare ?
Ing. Nicolae Chiroiu : Atit eu. cit
și alți specialiști din combinat sintem
adepți ai modernizării prin intro
ducerea tehnicii de calcul. In pașii
efectivi pe care ii facem in acest
sens ne lovim cîteodată de atitudini
subiective ale unor oameni, generate
atit de faptul că se văd puși in situa
ția de a trebui să acumuleze noi cu
noștințe pentru a lucra cu tehnica
de calcul, cit și de teama că mijloa
cele informatice moderne îi vor obli
ga la mai multă disciplină și rigoare
în muncă. Dar dincolo de asemenea
aspecte care, așa cum spuneam, au o
determinare subiectivă.
mportante
sint cele de ordin exclusiv tehnic,
implementarea informaticii in

con-

calcul in procesul de modernizare, se
cuvine precizat că in anul 1987. in
colaborare cu Întreprinderea de
calculatoare electronice București
și cu aportul hotăritor al in
ginerilor tehnologi, automatiști și
mecanici din secțiile de produc
ție și din atelierul de pro-

iectare. s-a încheiat cu succes experimentarea conducerii cu nficrocalcuiatorul SPOT a patru celule de
electroliză — urmărirea parametrilor

și reglarea distanței interpolare. Mo
delul matematic și programul aferent
s-au dovedit a fi deosebit de fiabile.
Calculele arată că prin generalizarea
acestui experiment se vor putea eco
nomisi anual, pe ansamblul secției

Intr-una din secțiile întreprinderii „Integrate de in" din Zalâu

Foto : E. Dichiseanu

Activitatea consiliilor oamenilor muncii
orientată ferm spre soluționarea
problemelor producției
— Este firesc ca la ședințele
consiliului oamenilor muncii să se
discute in ,.principal problemele legate de buna desfășurare a produc
ției. ne spune tovarășul loan Țăran,
secretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea metalurgică
din Aiud. îmi dau seama că, în bună
măsură, in dubla calitate pe care o
dețin, pot favoriza asigurarea condi
țiilor pentru ca aceste probleme să
poată fi soluționate cit mai eficient.
Adică, prin cunoașterea exactă a
faptelor, prin competență si respon
sabilitate in stabilirea deciziilor, prin
tenacitate si perseverentă in aplica
rea acestora. Bunăoară, am ana

lizat in consiliu) oameni’or mun
cii o serie de probleme importante
p ntru noi : înfăptuirea planului de
revizii și reparații capitale la mașirtile-unelte și instalații : realizarea
■pj-pgramuluj ixrivind recondiționârea
titter an'saftibie si liibansambli’ t'n
vederea reducerii numărului de ore
de Șțațjpngire : , creșterea indicelui
ne utilitare 'a nra$!'nur>k Noi am mai
făcut asemenea analize, dar eficien
ta lor nu a fost cea scontată.
— Din ce cauză ?
— Această întrebare ne-am pus-o
si noi. De aceea, am modificat un
ghiul analizei, ca să zic asa. Accen
tul a căzut pe preocuparea consiliu
lui oamenilor muncii și a cadrelor
cu munci de răspundere de la nive
lul secțiilor si atelierelor, al servi
ciului mecajjoenefgetic în legătură
cu tenia analizată. N-a mai rezultat
un inventar a! problemelor, destul
de mărunte de altfel, privind revi-

electroliză, circa 12 000 MWh energie electrica. De asemenea,
încărcarea mai uniformă a cadreior
anodice duce la prelungirea duratei
anozilor de titan — economisindu-se
importante fonduri valutare. Recent,
consiliul tehnicif-economic și biroul
executiv al consiliului oamenilor
muncii au aprobat generalizarea in
acest an a soluției la nivelul intregii
hale ia secția clorosodice II, cate
prin care cheltuielile de producție se
vor reduce cu 10—12 milioane tei.
De asemenea, la secția policlorură
de vinii II s-a proiectat și' este in
fază de implementare un sistem in
formatic pentru supervizarea si con
ducerea asistată de către calculatoa
re adecvate a halei de polimerizare.

Este o aplicație care putea ti finali
zată inca de anul trecut dacă se
asigurau unele componente absolut
necesare de la Întreprinderea de
electronică și automatizări ClujNapoca. Desigur, mai. avem și alte
acțiuni in curs pentru extinderea in
formaticii, in gestiunea ■ puterii și
consumului de energie electrică, iu
sistemul robotizat — in viitor — al
ambalării și expedierii unor produ
se, precum și in alte domenii. Expe
riența noastră o punem ja dispoziție
oricăror unități interesate.
A? dori insă să niă refer lă două
probleme : una organizatorică, alta
de concepție. în legătură cu cea
dinții, se- cuvine menționat că. deși
extindem mult utilizarea tehnicii de
calcul, de fiabilitatea căreia. încet,
incet. vor ajunge să depindă înseși
continuita ea și eficiența procesului
de producție, echipa sendee a
I.I.R.U.C. s-a retras de pe platforma
noastră și s-a mutat la Rimnicu
Vîlcea. Or. mai mult ca oricind. toc-,
mai acum noi avem nevoie dc ei aici,

in miezul producției, cu piesele de
schimb necesare, pentru a asigura un
service operativ pe schimburi. Cea
de-a doua problemă o sintetizez in
tr-o propunere : proiectantul să țină
scama
dă cerințele
automatizării
complexe și ale utilizării tehnicii de

calcul. Pentru că este mult mai ușor,
mai eficient să se prevadă aceasta.de
la bun început decît să se realizeze
ulterior, prin modernizări, după ce
instalația a început să producă.

Ce anume se cuvine subliniat în concluzie ? Dovedind răspundere și
competență profesională, colectivul Combinatului chimic din Rîmnicu
Vîlcea acționează cu toate forțele pentru modernizarea proceselor de
fabricație. Ca urmare, atit anul 1987. cit și in perioada care a trecut din
acest an. efectele măsurilor de modernizare se resimt direct in rezultatele
activității economice, combinatul realizindu-și integral sarcinile de plan.
Observațiile critice făcute in cadrul dezbaterii noastre, propunerile avan
sate de specialiști cu recunoscută autoritate sint izvorite din dorința de
a dinamiza eforturile pentru pregres tehnic, de a crea condițiile pentru
a pune in valoare in acest scop experiența acumulată potentia'ul creator
al colectivului de oameni ai muncii de aici și, mai ales, pentru a fruc
tifica pe un plan superior munca de cercetare in domeniul chimiei, bine
organizată, axată pe problemele esențiale ale modernizării. De aceea
devine absolut necesar ca forurile de resort să analizeze cu promptitu
dine punctele de vedere exprimate, adopt’nd măsurile ce se impun, mă
suri care, asa cum s-a putut remarcă, vizează cu deosebire latura orga
nizatorică a acțiunii de modernizare.

Cornellu CÂRLAN
Ion STANCIU

corespondentul „Scinteii"

ziile Si reparațiile, pe primul plan trecînd responsabilitățile asumate, de
contul asupra onorării lor, angajarea
de viitor. Iar măsurile stabilite au
avut alt calibru, altă bătaie. Anali
za s-a desfășurat intr-un cadru mai
larg și prin invitarea altor făctori. A rezultat că în programarea
unor revizii și reparații se mai pro*
ceda birocratic, fără sâ se tină seama de prevederile cărții tehnice a
utilajului. Au fost reliefate si alte
neajunsuri in legătură cu pregătirea
reparațiilor și reviziilor, calitatea asistenței tehnice, urmărirea planuri
lor de revizii si reparații. In urma
dezbaterilor.
consiliul
oamenilor
muncii a hotărit înființarea in ca
drul serviciului meeanoenergetic a
unui birou de pregătire â reparații
lor și a stabilit precis atribuțiile acastuia: constituirea in cadrul ate
lierului de reparații mecanice a unei >

In unită(i din județul Alba
echipe complexe si extinderea lucră
rilor de reparații si in schimburile
It și III in vederea reducerii dura
tei intervențiilor; proiectarea și exe
cutarea .unor standuri de probă pen
tru testarea după reparații a mo
toarelor. ' instalațiilor si angrenajelor.
— Ce a urmat după aceea 2
— Ședința consiliului oamenilor
muncii a rămas deschisă. Am urmă
rit punct cu pupet realizarea măsu
rilor stabilite pentru a nu mai lua
în dezbatere aceleași probleme din
același punct. A fost creat biroul de
pregătire a reparațiilor, apoi a fost
pus in funcțiune. primul stand de
probe. Cred că nu greșesc dacă spun
că numai laptele pun in lumină spi
ritul revoluționar.

Oportunitatea analizelor. perse
verența manifestată pentru atinge
rea obiectivelor stabilite feresc ac
tivitatea consiliilor oamenilor mun
cii de rutină și formalism. întreprin
derea „Căprioara" din Sebeș, de pil
dă. se confruntă de mai multă vre
me cu dificultăți în domeniul apro
vizionării tehnico-materiale. deoareqe
unii furnizori nu iși onorează obli
gațiile contractuale. Repetarea ape
lurilor la furnizori, trimiterea de
delegați pentru impulsionarea livră
rilor. intervențiile la centrală și mi
nister sint unicele mijloace pentru
ameliorarea sau depășirea situației ?
Iată o întrebare pusă cu responsa
bilitate și angajare, de consiliul oa
menilor muncii din această unitate
economică.
— întrebarea aceasta s-a situat
intr-un context mai larg — precizează tovarășa Aurica Gioglovan. secre
tar ăl comitetului de partid, presedihteie consiliului oamenilor munCii din această întreprindere. Am
analizat nu cu mult timp in
urmă in consiliu situata acoperirii
cu comenzi și contracte a capacități
lor de producție pe primul semes
tru al anului. în alti ani. porneam
la drum cu anumite greutăți, unele
lucruri le rezolvam din mers. Acum,
fără a fi cu gindul la alții, am analizat posibilitățile noastre, resur
sele noastre. Am ajuns la concluzia
că trebuie să facem un efort pro
priu mai mare pentru creație si
realizarea unei colecții mari, mo
derne. in care să-și facă mai accen
tuat locul o serie de materiale noi.
La marochinărie, de exemplu, au
fost contractate pentru semestrul I
a.c. 13!) modele noi. Față de plan am
încheiat la unele produse contracte

suplimentare. Mai sint și acum greu
tăți in aprovizionare, mai avem
furnizori restanți, dar nu ca anul
trecut. Depunem eforturi susținute
pentru reducerea consumurilor, pen
tru economisirea materiilor prime si
reutilizarea materialelor refolosibile.
Această autoexigență ne îngăduie să
punem în valoare orice resursă in
ternă. să creștem eficienta măsuri
lor luate. Altfel, cum am soluționa
problemele autoconducerii ?
O activitate susținută desfășoară
și consiliul oamenilor muncii de la
întreprinderea mecanică din Alba
Iulia. Președintele acestuia, un des
toinic sderetar de partid, maistrul
Vașile Sopa. a imprimat activității
o febrilitate aparte izvorită din
preocuparea pentru continua îmbu
nătățire a stiiuiui de muncă, pentru
menținerea permanentă a contactelor
cu oamenii, pentru ca in orice ana
liză să se manifeste gindirea colec
tivă pentru îndeplinirea sarcinilor
de producție. Analiza efectuată in
consiliul oamenilor muncii cu privire
la înfăptuirea unei măsuri cuprinse
în programul de organizare si mo
dernizare. cea referitoare la moder
nizarea depozitului de cherestea de
la modelărie. a debutat cu o depla
sare la fata locului, care s-a doveait
instructivă si eficientă. Prin- moder
nizarea depozitului de cherestea, ci
clul de uscare se reduce de la 4 la
2 zile datorită utilizării uscării na
turale. de unde rezultă si o reduce
re a consumului de combustibil.
— Problematica organizării si mo
dernizării producției a fost anali
zată, din diferite unghiuri, in con
siliul oamenilor muncii, de trei ori
in anul trecut, ne spune tovarășul
Vasile Sopa. Altfel, unele probleme
ar fi fost mai greu urnite din loc.
De exemplu, realizarea unui cuptor
de regenerare termică a nisipurilor
uzate din turnătorie ar fi decurs
mult mai anevoios fără intervențiile
repetate ale , consiliului oamenilor
muncii. Am fost cuprinși de o am
biție colectivă și am urmărit fază
cu fază proiectarea cuptorului —
proiect original al unui specialist din
unitate. — realizarea si montarea lui
cu forțe proprii. Cuptorul asigură
regenerarea a 5 tone de nisipuri pe
oră. Pentru unitate, aceasta Înseam
nă o reducere a volumului de trans
port de nisip de turnătorie cu 120
tone pe zi.
Consiliul oamenilor muncii nu este
numai centrul unei conduceri demooratice, ci si.un organism care
menține trează atenția colectivului.
Contestind in fata consiliului oame
nilor muncii o sancțiune administra
tivă dată de conducerea tehnică a
unității, șeful atelierului de proiec
tare constructivă de la întreprin
derea mecanică din Alba lulia a
argumentat prin fapte afirmațiile
sale. Consiliul oamenilor muncii a
hotărit. după o dezbatere aprofun
dată. anularea sancțiunii cu 14 voturi
pentru. 2 contra și 2 abțineri. Sanc
țiunea. fusese acordată pentru neîncadrarea in termen a unui proiect de
introducere a unei tehnologii noi.
care presupunea un volum mare de
muncă și identificarea unor soluții
cu totul noi. Ședința a fost plină de
învățăminte pentru toată lumea. Și
aceasta pentru că. în orice împre
jurare. consiliile oamenilor muncii
nu acționează doar in numele oa
menilor muncii, ci cu sprijinul lor
hotărit si permanent. Numai astfel
mecanismul democrației muncito
rești este ferit de uzura rutinei si
formalismului, continuind să func
ționeze eficient, in viziunea mereu
innoitoare a spiritului revoluționar.

Ștefan D1NICA

corespondentul „Scinteii

BORZEȘTI ; Utilaje de înaltă tehnicitate
De pe rampa de expediție a în
treprinderii de utilai chimic Borzesti a fost livrat un noii lot de
vase cu ag’tator. schimbătoare de
căldură, co.oane si alte utilate teh
nologice pentru industria chimică
si petrochimică din tara noastră.
„Cu acestea — ne spune inginerul
Constantin Uzum. directorul uni
tății — volumul de utilaje realizat
de intrebrinderea noastră de la în
ceputul anului,este cu 200 tone
mai mare decît cel . realizat în pe
rioada corespunzătoare a anului
trecut. La această dată se află’in
. stadiu final de execuție schimbă
toarele de căldură cu Plăci t> bil
iare placate cu alamă, realizate

pentru prima dată de noi pentru
combinatele petrochimice Midia și
Borzești și rafinăriile Teleajen și
Dărmănești, evaporatoarele de mare
suprafață pentru labricile de amoniac din cadrul combinateipr de
celuioză si hirtie din Suceava st
Brăila; precum si linia de celofan
destinata întreprinderii „Viscolii
din București".
De notat că toate acestea sin
util:, ie de mare complexitate teh
nică și înalt randament cart
c'to-’tă foosirii unor tehnologi
moderne de execuție, sint realizat
cu u • cQ-.'um redus de metal /
energie electrică. (Gheorghe Bălți'
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apreciere, deplină aprobare fajă de rezultatele
vizitelor Întreprinse de tovarășul nicolae ceaușescu.
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu. In țări ale africii

Înaltă

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
»

Deosebita căldură cu care ati tost
inlimpinat de-a lungul acestor vi
zite, manifestările de respect și con
siderație care au tost exprimate in
fiecare dintre țările vizitate ilus
trează cu tărie imensul prestigiu de
care • vă bucurați pretutindeni in
lume, ca neobosit promotor al păcii,
ca luptător consecvent pentru afir
marea deplină a idealurilor de li
bertate. suveranitate și independen
tă. a celor mai nobile aspirații ale
popoarelor din întreaga lume — se
subliniază in telegrama COMITE
TULUI
JUDEȚEAN
arad
al
P.C.R. Mindri de semnificația acestui

nou și important eveniment inscris
in cronica relațiilor internaționale ale
țării noastre, vă asigurăm că toti
cei ce trăim și muncjm in județul
Arad, strins uniți sub steagul birui
tor al partidului, susținem cu în
treaga noastră ființă politica înțe
leaptă. științifică, profund umanistă
și clarvăzătoare pe care o promo
vați. in cel . mai strălucit mod. in
fruntea partidului și statului nostru.
In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BACAU aL
P.C.R. se arată, intre altele : Comu
niștii. toti oamenii muncii din ju
dețul Bacău au urmărit cu legitimă
mindrie patriotică noul itinerar de
pace, prietenie și colaborare pe care
l-ați întreprins in aceste zile. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
in țari ale Africii, vazind in
aceasta o nouă și strălucită contri
buție pe care o aduceți la dezvoltarea
relațiilor dintre popofuI roman și
popoarele țărilor vizitate. Modul
strălucit in care ati dat expresie și
cu acest prilei gindurilor și sen
timentelor noastre de pace și coope
rare constituie un bogat izvor de
mindrie patriotică. Vă asigurăm,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că oamenii muncii din județul
Bacău, in frunte cu comuniștii, sint
angajați pentru traducerea neabătu
tă in viată a istoricelor hotăriri și
obiective stabilite de cel de-al
XIII-lea Congres si Conferința Na
țională ale partidului, pentru infăptuirea și depășirea sarcinilor de
plan pe acest an și pe întregul cin
cinal. sporindu-ne astfel contribuția
la înflorirea continuă a patriei so
cialiste.
Uniți in ginduri și sentimente cu
întregul partid și popor, comuniștii,
toți oamenii muncii de pe cuprinsul
județului Bistrița-Năsăud vă adre
sează urarea fierbinte de bun sosit
pe pămintul scump ai patriei și cele
mai vii mulțumiri pentru modul
strălucit în care ați dus la îndepli
nire.această nouă solie de pace, prie
tenie si colaborare dintre țările și
popoarele noastre — se arată in te
legrama trimisă de COMITETUL
JUDEȚEAN
AL P.C.R.

BISTRIȚA - N.ĂSAUI)

Dind o înaltă apreciere rezultatelor vizitei, însuflețiți
de cele mai fierbinți sentimente
de dragoste, aleasă prețuire și
profundă recunoștință față de dum
neavoastră. fnult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. față de to
varășa Elena Ceaușescu. vă asigurăm
și cu acest prilej că vom acționa cu
hotărire. cu elan patriotic și spirit
revoluționar pentru indeplinirea sar
cinilor reieșite din istoricele hotă
riri ale Congresului al XIII-lea al
partidului, ale Conferinței Naționale,
din prețioasele orientări, indicații și
indșmnuri date de dumneavoastră,
aducindu-ne astfel contribuția la în
florirea pe mai departe a scumpei
noastre patrii, la sporirea continuă
a prestigiului ei pe arena mondială.
Vizitele oficiale de prietenie
pe care le-ati efectuat. mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceausescu, impreună cu
mult
stimata
tovarășă
Elena
Ceaușescu. in țâri ale Africii, se
constituie intr-un simbol al consec
ventei cu care dumneavoastră, țara
noastră militează pentru o politică
de independență și de largă colabo
rare intre națiuni, ilustrează consi
derația și prestigiul de care se
bucură in lume activitatea dum
neavoastră neobosită
consacfatâ
dezvoltării multilaterale a României
socialiste, afirmării sale pe plan
mondial. înfăptuirii nobilelor idea
luri ale umanității, păcii. înțelege
rii. prieteniei, progresului si inde
pendentei națiunilor — se spune in
telegrama MINISTERULUI AFACE
RILOR EXTERNE. Vă încredințăm
că. sub indrumarea dumneavoastră,
vom acționa energic, cu spirit re
voluționar. prin măsuri practice,
pentru înfăptuirea programelor de
acțiune si a hbfăririlor convenite cu
conducătorii țărilor vizitate, in vede"e-’ valorificării p'enare a posi
bilităților de colaborare existente.
La reîntoarcerea dumneavoastră pe
pămintul străbun al patriei, intr-un
gind și simțire cu intreaga națiune,
comuniștii, toti oamenii muncii din
județul Brăila iși exprimă cu vi
brație comunistă totaia adeziune și
profunda satisfacție față de excep
ționalele rezultate ale noii solii ro
mânești . de pace. înțelegere și cola
borare pe care dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. impreună cu
mult stimata și distinsa tovarășă
E>ena Ceaușescu. ați purtat-o in
unele țări prietene din Africa — se
arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R.

Vă exprimăm, și cu acest prilej,
mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, cele mai alese sen
timente de fierbinte dragoste, de
profund respect și nemărginită re
cunoștință pentru tot ceea ce faceți
spre ridicarea continuă a României
socialiste pe cele mai luminoase
culmi de progres și civilizație, pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii
interne și 'externe a partidului și
statului, politică al cărui strălucit
arhitect, sinteți dumneavoastră, emi
nentă personalitate a lumii contem
porane — mare erou al păcii și în
țelegerii între popoare.
Comuniștii, toti oamenii muncii din
județul Buzău, asemenea intregului
nostru popor, au urmărit cu deosebit
interes si vie satisfacție vizitele pe
care dumneavoastră, mult iubite Si
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
le-ati efectuat. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. in unele țări de pe
continentul african — se arată în

tfelegrama

COMITETULUI
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

JUDE

Această
nouă solie de pace si prietenie re
prezintă o expresie elocventă a afir
mării principiilor ce călăuzesc poli
tica externă a României.
Reatîrmindu-ne totala adeziune la
politica internă si externă a parti-?
dului si statului, la a cărei funda
mentare si aplicare in practică dum
neavoastră aduceți o contribuție de
terminantă. dăm glas profundei
satisfacții fată cjc cursul mereu as
cendent al relațiilor cu țările vizi
tate fată de noile dimensiuni confe
rite cooperării pe multiple planuri
intre statele si ■ popoarele noastre.
Comuniștii, toți locuitorii județului
Caraș-Severin. asemenea întregii na
țiuni române, au urmărit cu viu in
teres. cu nemărginită satisfacție si
mindrie patriotică desfășurarea vi
zitei oficiale dg prietenie pe care
dumneavoastră, piuit Iubite și stimate
t o v a r ă ș e secretar general
Nicolae CeaușesCu. impreună cu
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu; ati efectuat-o in țări de
pe continentul african — se spune in
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R

derație care v-au insoțit pe par
cursul intregii vizite in cele patru
țări, se- spune in telegrama COMI

TETULUI JUDEȚEAN
COVASNA
AL P.C.R. Toate aceste mărturii

ne Uferă o nouă ocazie pentru a ne
exprima adeziunea totală la politica
internă și externă a partidului și
statului nostru, fundamentată in
mod magistral de dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. constituind pen
tru noi toți un exemplu de viață și
activitate revoluționară, de slujire
cu devotament și abnegație a intereselor supreme cțe progres ale națiunii noastre socialiste.
Cu sentimente de înaltă mindrie
patriotică, constructorii de mașini.
asemeni intregului popor, au urmă
rit cu mare interes vizitele oficiale
de prietenie pe care dumneavoastră,
impreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. le-ati efectuat in țări
din Africa — se spune în telegrama
MINISTERULUI INDUSTRIEI CON-

STRUCȚIidOR DL MAȘINI, Avero
convingerea fermă că dialogurile
la cel mai inalt nivel care au
avut loc cu prilejul acestor vizite
si înțelegerile realizate vor extinde
legăturile de prietenie cu Ghana, Li
beria Guineea ș: Mauritania, dezvo)tindu-se colaborarea economică
și tehnico-științifică. Noi, constructorii de mașini, ne ar.gajăm solemn și cu acest prilej
că vom munci cu abnegație, cu dăruire patriotică, pentru îmbunătă-

'

în
telegrama
MINISTERULUI
ENERGIEI ELECTRICE se spune :

Ne exprimăm deplina satisfacție și
dăm o inaită apreciere rezultatelor
fructuoase ale acestor vizite, care
confirmă incă o dată justețea poli
ticii externe a partidului și statului
nostru, inestimabila contribuție pe
care dumneavoastră personal ați adus-o la afirmarea tării noastre in
rindurile națiunilor celor mai âctive
ale lumii pe marele front al păcii,
colaborării si înțelegerii, la presti
giul fără precedent de care România
socialistă se bucură pe arena mon
dială. Folosim și acest prilej, mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. pentru a vă
asigura că nu vom precupeți nici un
efort, că vom folosi intreaga noas
tră capacitate de muncă, pasiune și
elan revoluționar in mobilizarea tu
turor. oamenilor muncii din acest
sector pentru înfăptuirea exemplară
a sarcinilor ce ne revin din istori
cele hotăriri ale Congresului al
XIII-lea și ale Conferinței Naționale
ale partidului.
Aceeași deplină aprobare și înal
tă apreciere a rezultatelor vizitelor,
ca și angajamentul de a acționa cu
dăruire, abnegație și înaltă răspun
dere pentru a da patriei cit mai
mult țiței și gaze naturale sint ex
primate și in telegrama MINISTE

•

impreună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu — neobosiți și
înflăcărați luptători pentru triumful
deplin al idealurilor scumpe întregii
umanități — ati purtat-o in Ghana,
Liberia. Guineea și Mauritania. Exprimindu-și deplina satisfacție țață
de rezultatele deosebit de rodnice
ale vizitei, comuniștii, toti mehedințenii asigură conducerea partidului,
pe dumneavoastră personal, că vor
acționa cu întreaga răspundere, cu
toată priceperea pentru a transpune
in viață sarcinile ce le revin, pentru
a-și aduce o contribuție tot mai sub
stanțială la înălțarea patriei pe noi
culmi de progres și civilizație. ia
afirmarea, in intreaga lume, a idea
lurilor de cooperare intre popoare,
de prietenie și pace.
Primirea deosebit de călduroasă ce
v-a fost rezervată pe intreg parcursul
vizitei, înaltele onoruri cu care ati
fost intimpinați, largul ecou interna
țional al acestor evenimente au
constituit o mărturie elocventă a
prestigiului de care vă bucurați pe
toate meridianele globului, a clarviziunii cu care reprezentati aspirații
le națiunii române de pace și colabo
rare în lumea întreagă, se relevă in
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MUREȘ AL P.C.R. Dialogul
fructuos la cel mai inalt nivel, acor
durile si înțelegerile realizate mar
chează un moment politic de refe
rință in dezvoltarea si anroiundarea
relațiilor dintre România socialistă
si tăriie vizitate, conferind dimen-

niul dumneavoastră creator. 1-ati asigurat patriei noastre strămoșești,
vă mulțumim din adincul inimilo'r,
exprimindu-ne. totodată, atașamentul
deplin la politica internă și externă
a partidului și statului nostru, hotărirea de a nu precupeți nici un efort
pentru a ne îndeplini în mod exem
plar sarcinile ce ne revin. Ne anga
jăm incă o dată, mult stimate to
varășe secreta'r general, să nu pre
cupețim nici un efort pentru a ne
spori contribuția la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.

împreună cu intregul nostru popor,
comuniștii, toti oamenii muncii din
sistemul justiției iși .exprimă senti
mentele de inalt respect si profundă
satisfacție pentru rezultatele deose
bit de rodnice ale prestigioaselor
vizite oficiale de prietenie Pe care
le-ați efectuat, impreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in Ghana, Liberia. Guineea si Mauritania — se
spurte în
... telegrama
_______ MINISTERULUI
JUSTIȚIEI. Incredințindu-vă încă o
dată de adeziunea unanimă fată de
rezultatele prestigioase ale acestui
nou itinerar al păcii si colaborării pe
continentul african, fată de tot ceea
ce întreprindeți spre binele si feri
cirea poporului român, vă asigurăm,
mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea
nestrămutată de a acționa pentru
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin
în cadrul mărețului program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in scumpa noastră
patrie, pentru aplicarea consecventă
a politicii interne si externe a Parti
dului si statului nostru. Angajamente
asemănătoare au fost formulate si in
telegramele trimise de oamenii mun
cii din TRIBUNALUL SUPREM si
din PROCURATURA REPUBLICII

»

liste în lume, determinind un curs
mereu ascendent al raporturilor in
ternaționale spre dezarmare, coope
rare. destindere și pace, imperative '
ce constituie' direcția programatică a
acțiunilor românești întreprinse din
inițiativa fei sub conducerea dum
neavoastră nemijlocită.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se spu

ne : Constituind un eveniment de
remarcabilă Însemnătate in cronica
vieții politice mondiale, această nouă
solie românească s-a inscris ca o
elocventă expresie a consecventei
politicii de pace, înțelegere și largă
colaborare internațională a României
socialiste, a luptei nobile pentru sta
tornicirea pe planeta noastră a unui
climat de destindere și ințelegere, in
care popoarele să-și poată făuri un
viitor luminos și prosper. Mobilizați
Cu intreaga energie și forță creatoa
re pentru înfăptuirea istoricelor ho
tăriri ale Congresului al XIII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului,
de a obține în acest an cele mai
bune rezultate din actualul cincinal,
noi, toți cei ce trăim și muncim oe
meleagurile timișene. reinnoim. mult
stimate si iubite tovarășe secretar
general, legămintul revoluționar de a
vă urma neabătut prețioasele orien
tări si indicații, contribuind Dlenar
la triumful măreței opere de edifi
care a socialismului si comunismu
lui pe pămintul scump al patriei.

Manifestările entuziaste, pline de
căldură. înaltele onoruri cu care ați
fost intimpinați
sint o grăitoare
expresie a aprecierii si prețuirii de
RULUI PETROLULUI.
care vă bucurați pretutindeni in
lume. Dind glas adeziunii depline
Convorbirile avute. înțelegerile
față de rezultatele remarcabile ale
convenite privind intensificarea co
acestei prestigioase solii de pace,
operării in producție, colaborării eTn telegrama COMITETULUI JU
prietenie si
colaborare.
metaDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se
Jurgiștii, constructorii de mașini,
arată
: Noua solie de pace S'
minerii. lucrătorii ogoarelor si cei
prietenie purtată cu strălucire c’
lalți oameni ai muncii din județul
dumneavoastră, mult stimate toi
Caraș-Severin iși reînnoiesc angaja
rase Nicolae Ceaușescu, impreun?
mentul de a acționa exemplar, cu
tovarășa Elena Ceaușescu, intilr
întreaga capacitate de muncă și
la
nivel inalt, înțelegerile conv
creație, pentru a transpune în via
calda ospitalitate cu care
SOCIALISTE ROMANIA.
tă mărețele obiective stabilite de
întimpinat popoarele aceste
Congresul al XIII-lea și Conferința
prietene se constituie intr-o
Națională ale partidului.
Cu sentimente de înaltă vibrație tă
expresie a înaltului prr
patriotică, comuniștii, toți oamenii
In telegrama MINISTERULUI IN
muncii din județul Satu Mare. îm deosebitei aprecieri de care
DUSTRIEI METALURGICE se spu
preună cu întreaga națiune, iși ex rați pe plan mondial, a /
ne : Animați de cele mai înălțătoa
primă bucuria deplină și satisfacția de seamă pe care o adu
re sentimente de admirație si devo
profundă față de rezultatele rodnice socialistă la afirmarea '
tament. vă rugăm să ne ingăduiti ca
ale noii solii de pace, priete luri ale omenirii center
in' numele oamenilor muncii din in
nie și colaborare pe care ati primindu-ne adeziune
dustria metalurgică să vă adresăm
întreprins-o. împreună cu tovarășa intreaga politică
dumneavoastră, mult iubite si stima
Elena Ceaușescu, în unele țări de ternă a partiduli
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult
pe continentul.Africii — se arată în nostru, vă dorim
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu
telegrama adresată de COMITETUL milor noastre, mu’
îndelungată si
calda recunoștință și profunda sa
JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R.
tisfacție pentru rezultatele rodnica
Sînt.em pe deplin convinși că întîl- muncă spre a coi
ale vizitelor oficiale de prietenie în
nirile pe care le-ați avut cu șefii cutezanță revoluționai a _
treprinse în Ghana, Liberia, Guineea
statelor africane vizitate." ertnVb'fbi- l ; ne destinele României stfșt Oi
și Mauritania. Exprimind și cu acest
•rile 'Și acordurile încheiate"vbr Con
In
telegrama
COMITEffc.^c.
tribui la ridicarea pe o treaptă suprilej' întreaga noastră, adeziune față
;/1 peri oară -a cooperării 1 Rqrrtațitei' cu JUDEȚEAN V1LCEA AL > P.C.R.
de politica internă și externă a
'âCbste' țări pe plan politic, economic, ■"să spune ! Asemenea întregii noas
partidului și ’Stattiiili nostru.’profun
tehnico-științific. cultural și in alte tre națiuni, comuniștii, toți oa
da recunoștință pentru contribuția
menii' muncii din județul Vîlcea
domenii de activitate. Ne'exprimăm
decisivă la elaborarea și Înfăptuirea
acestei politici, pentru modul strălu
totodată adeziunea unanimă față de am fost- cu gîndul și inima alături
de
dumneavoastră, mult iubite to
poziția principială, a cărei justețe
cit in care conduceți destinele tării,
varășe Nicolae Ceaușescu, pe itinera
este mereu validată de viață.
vă asigurăm că. urmind minunatul
rul vizitei oficiale de prietenie efec
dumneavoastră exemplu, vom mobi
Noile întilniri la nivel înalt con tuate, împreună cu tovarășa Elena
liza 'ntregul nostru potențial pentru
realizarea sarcinilor ce revin in
stituie evenimente de mare insem- Ceaușescu, în cele patru țări africa
nătate in cronica relațiilor bilaterale, ne, unde ați purtat, în numele nobi
dustriei metalurgice din programele
menite să confere dimensiuni tot mai lelor idealuri ale neamului româ
de cooperare care rezultă din docu
largi raporturilor de colaborare din nesc, o nouă și strălucită solie de
mentele semnate si înțelegerile 1:1
tre țările vizitate si tara noastră, se pace, înțelegere și conlucrare între
care s-a ajuns in cursul convorbiri
spune in telegrama INSTITUTULUI popoare, in folosul triumfului celor
lor avute și vom acționa cu abnega
mai inalte aspirații care animă ome
DE CERCETĂRI CHIMICE-ICECHIM
ție și hotărir' pentru indeplinirea
nirea contemporană. Profund recu
neabătută a hotăririlor Congresului
BUCUREȘTI. Conferirea titlului de
doctor honoris causa al Universității noscători pentru tot ceea ce ați
al XIII-lea si ale Conferinței Națio
Liberia, dumneavoastră și mult făcut și faceți spre binele și fericirea
nale. a sarcinilor ce ne revin in acest
stimatei tovarășe' Elena Ceaușescu, poporului, spre triumful cauzei păcii
an și pe intregul cincinal.
și socialismului în lume, ne expri
țirea nivelului tehrțic și calitativ al
tehnico-științifice și cul siuni si mai largi conlucrării reci pune pregnant în evidentă strălucita măm
și cu acest prilej sentimentele
In telegrama COMITETULUI JU produselor, pentru participarea mai conomice.
apreciere de care se bucură in lume
turale
dintre
România
și
țările
vizi

proc
avantajoase
ne
Plan
politic,
ede nețărmurită dragoste față
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. se
activă-la dezvoltarea-cooperării ex tate sint o mărturie elocventă a vo conomic. științific, tehnic, precum si opera teoretică și activitatea desfă dumneavoastră,
mult iubite și știm
spune : Comuniștii, toți oamenii terne. pentru reducerea consumului inței popoarelor noâstre de g ridica
șurată de dumneavoastră. mult
sfera relațiilor internaționale, in 'stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu
muncii din județul Călărași au ur de energie și a stocurilor. pentru pe o treaptă nouă, superioară rela in
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
popoarelor noastre: al cauzei și de tovarășa Elena Ceaușescu. încredințăm solemn că
mărit cu deosebit interes si vie sa .reducerea normelor de consum, pen țiile de colaborare, de a spori priete interesul
tisfacție noul si strălucitul itinerar tru creșterea necontenită a produc nia cu toate națiunile, de a contribui păcii, securității si progresului.
consacrată înfloririi României so întregii națiuni, eornu
al păcii, prieteniei si colaborării în tivității muncii, aducindu-ne astfel mai intens la soluționarea .proble
cialiste. afirmării sale în lume, menii muncii din județ
Insuflețiți
de
cele
mai
alese
sen

treprins de dumneavoastră. împreună o mai mare contribuție la înflorirea melor complexe ale vieții interna timente de profundă dragoste și bunăstării si fericirii poporului ro face totul, cu inepuiza
cu tovarășa Elena Ceaușescu. ip re și propășirea patriei noastre.
si spirit revolut,
ționale. la salvgardarea păcii și asi prețuire, oamenii de artă și cultură mân, nobilelor idealuri ale păcii. . creatoare
înfăptuirea politicii i
publicile Ghana. Liberia. Guineea si
gurarea unei existențe demne, libere din tara noastră, activiștii CONSI prieteniei, progresului și independen tru
externe
a
partidului și statu
Republica Islamică Mauritania, o re
Așa cum a demonstrat intregul iti și independente fiecărui popor, se LIULUI CULTURII ȘI EDUCAȚIEI tei națiunilor. Ne angajăm să ne
a sarcinilor oe ne rev
marcabilă acțiune politică a Româ nerar. -popoarele din țările vizitate spune in telegrama COMITETULUI SOCIALISTE,
alături de intregul mobilizăm întreaga capacitate de tru.
niei so"ialiste. eveniment cu ample nutresc sentimente de inaită consi JUDEȚEAN
HUNEDOARA
AL popor, au urmărit cu viu interes și muncă și creație, pentru a îndeplini luminosul program de edificai
si profunde rezonante internațio derație
și
prețuire față
de P.C.R.. Vă încredințăm, și .cu adîncă recunoștință strălucita solie în cele mai bune condiții sarcinile cialistă și comunistă a scui
nale. Acum, la reîntoarcerea Pe pă România socialistă, față de dum acest prilej, că, urmind minunatul de pace transmisă cu ocazia vizi trasate nouă, cercetătorilor, de că noastre patrii.
mintul scump al patr'ei adre- neavoastră, mult stimate tovarășe dumneavoastră exemplu de slujire telor oficiale de prietenie pe care tre Congresul al XIII-lea si Con
Tn telegrama CONSILIULUI NA
sindu-vă din adincul inimilor un Nicolae
Ceaușescu. personalitate devotata a patriei, a cauzei socialis le-ati efectuat impreună cu tovarășa ferința Națională ale partidului.
TIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIO
fierbinte si entuziast ..bun veni*“. co- proeminentă a contemporaneității, mului și comunismului, vom acționa Elena Ceaușescu in țări ale Africii.
NIERILOR se spune : în numel
mi'nistii. tot' oamenii muric’: r’ln remarcabil om politic, promotor al cu întreaga noastră capacitate și forță O dată cu omagiul nostru fierbinte,
In
telegrama
COMITETULUI
județul Călărași, urmind neabătut ideilor celor mai avansate ale pro creatoare pentru ca Hunedoara să se prilejuit de. succesul remarcabil ai JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. pionierilor și șoimilor patriei, al tu
minunatul. si insufletiioru' dumnea gresului și păcii, erou al cauzei li afirme cu demnitatea faptelor in epo noului itinerar al păcii in țări ale se arată : Asemenea intregii na turor copiilor României socialiste
voastră exemplu d- muncă si bertății și propășirii popoarelor. Pri ca de mari împliniri ce poartă cu continentului african, vă asigurăm, țiuni. am trăit si noi momente de al cadrelor care le indrumă activ
luptă.
mult
stima’e
țov:‘răse mirea deosebit de călduroasă ce mindrie numele ctitorului ei
mult stimate și iubite tovarășe intensă si înălțătoare mindrie patrio tatea, ne exprimăm satisfacția d<
Nicolae Ceausescu, al tovarășei Elena v-a fost rezervată, deopotrivă, in „Epoca
Nicolae Ceaușescu. că nu vom pre tică văzînd că și în aceste țări din plină pentru această nouă solie c
Nicolae
Ceaușescu".
Ceausescu, vă asigurăm că r-u vom Ghana. Liberia. Guineea și Mauri
cupeți nici un efort pentru trans Africa, ca pretutindeni in lume, ați pace, prietenie și colaborare și v
precupeți nici un efort, că vom ac tania. manifestările de prietenie,
însuflețiți de cele mai profunde, punerea in viață a mărețelor obiec fost întimpinat cu deosebit de calde rugăm să ne permiteți să vă adresăr
ționa in snirit comunist, revolution inalta stimă și prețuire cu care ati sentimente
de dragoste, aleasă pre tive stabilite de Congresul al și emoționante manifestări priete mult iubite și stimate tovarăi
nar. pentru infătJtuirea eremp’ară a fost înconjurat constituie o nouă si țuire și fierbinte
recunoștință, co XIII-lea și Conferința Naționaiă ale nești. intr-un climat de aleasă stimă Nicolae Ceaușescu, urările noasti
sar"in”n,- d- "ian oe. acest an. pe semnificativă expresie a prestigiului muniștii. toti activiștii
COMITETU
partidului, care vor conduce scumpa și respect. Avem certitudinea că fierbinți de multă sănătate și pute;
intregul cincinal.
de care vă bucurați pe plan
LUI PENTRU PROBLEMELE CON
patrie pe noi culmi de ci
mondial — se arată in telegrama SILIILOR POPULARE și din siste noastră
programul dens a! noii acțiuni de de muncă spre binele și fericirea ît
vilizație și progres.
Comuniștii, toti oamenii muncii din COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ
politică
externă românească, al cărei tregului popor, pentru contini
mul
organelor
locale
ale
puterii
și
județul Constanta, asemenea între AL P.C.R. Exprimindu-ne întrea
tn telegrama COMITETULUI JU cutezător promotor sinteți. laborioa prosperitate și înflorire a Români
gului popor, au urmărit cu viu in ga adeziune la politica internă și administrației de stat, asemenea în DEȚEAN
NEAMȚ AL P.C.R. șe sa activitate desfășurată în timpul socialiste, pentru asigurarea înfă]
teres si profundă mindrie patriotică externă a partidului și statului nos tregului nostru popor, au urmărit cu .
vizita oficială de prietenie pe care tru, vă incredințăm și cu acest pri deosebit interes, totală aprobare și spune : Asemenea intregului nostru vizitelor efectuate în țări din Africa, tuirii cu succes a Programului part
dumneavoastră, mult stimate si iu lej. mult iubite tovarășe Nicolae deplină satisfacție noua solie de popor, comuniștii, toti oamenii mun înțelegerile convenite cu aceste pri dului de construire a socialismul
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați Ceaușescu. că. urmind insuflețitorul pace, prietenie și colaborare pe care cii din județul Neamț au urmărit lejuri conferă dimensiuni tot mai și comunismului în scumpa noast
efectuat-o. impreună cu tovarășa dumneavoastră exemplu de slujire a ati întreprins-o. împreună cu mult cu profund interes si vie satisfac- ample prestigiului României socia- patrie. Republica Socialistă Român
Elena Ceaușescu, in republicile intereselor poporului, vom acționa stimata tovarășă Elena Ceaușescu. tie noua si strălucita solie de pace,
Ghana, Liberia. Guineea și Republica cu intreaga energie și capacitate într-o serie de țări de pe continen prietenie, înțelegere si colaborare
Islamică Mauritania și aprobă in pentru a asigura creșterea contribu tul african. Dind o inaită a- întreprinsă de dumneavoastră, mult
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Corn
stimate
tovarășe
si
unanimitate, cu deplină satisfacție, ției județului la continua dezvoltare preciere rezultatelor deosebit de iubite
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fc
Nicolae
Ceaușescu.
impreună
cu
to

fructuoase
ale
acestei
noi
solii
de
rezultatele remarcabile, deosebit de și înflorire a patriei.'
adresate, de asemenea, un mare număr de telegrame din partea unor c
pace românești, acum, cu prilejul varășa Elena Ceaușescu. în țări ale
fructuoase care încununează acest
mitele municipale, orășenești și comunale de partid, ministere, institu
Vizitele ilustrează convingă
nou dialog la nivel inalt cu re
înțr-o deplină unitate de cuget și reîntoarcerii pe pămintul scump al Africii.
centrale,
organizații de masă și obștești, a numeroase colective de o
prezentanții de seamă ai acestor simțire cu întregul nostru popor — patriei, ne exprimăm din tot sufletul tor consecventa cu care partidul și
meni
ai muncii din unități industriale și agricole, institute de cerceta
statul
nostru,
sub
inteleapta
dum

popoare de pe continentul african se arătă in telegrama adresată de recunoștința noastră cea mai fierbin neavoastră conducere, promovează o
și proiectare, instituții de știință, cultură, artă, invățămint și ocrotire
— se arată in telegrama COMITE COMITETUL JUDEȚEAN GIURGIU te față de dumneavoastră, mult
sănătății, din alte sectoare de activitate.
politică
activă
de
pace,
cooperare
si
stimate
și
iubite
tovarășe
secretar
TULUI JUDEȚEAN
CONSTANTA
AL P.C.R. — cojnuniștii, toți oame
în telegrame se dă o inaită apreciere rezultatelor vizitelor oficii
AL
P.C.R.
Exprimîndu-ne din nii muncii din județul Giurgiu iși general, pentru Înflăcărată activitate înțelegere intre popoare. Vă rugăm
de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreună cu I
nou atașamentul total față de exprimă profunda satisfacție și de de neînfricat militant revoluționar, să ne permiteți să folosim acest pri
varășa Elena Ceaușescu, in țări din Africa, relevîndu-se că intilnir
politica internă și externă a parti plina aprobare față de rezultatele d? eminent conducător care și-a lej pentru a ne reafirma sentimen
la nivel inalt care au avut Ioc cu acest prilej reprezintă, prin rezi
noastre de inaită prețuire si vie
dului și statului, la a cărei ela deosebit de rodnice ale vizitelor ofi consacrat întreaga viață înfăptuirii tele
țațele lor rodnice, evenimente de o deosebită însemnătate in ampli
recunoștință pe care le nutrim fată
borare șl înfăptuire dumneavoas ciale de prietenie pe care le-ati nobilelor idealuri ale socialismului și de
earea
relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și țările respi
dumneavoastră,
cel
mai
iubit
fiu
comunismului,
slujirii
neabătute,
cu
tră aveți rolul determinant, vă efectuat, împreună cu tovarășa
tive, o nouă si grăitoare manifestare a politicii externe românești
al
poporului,
ilustrul
conducător
al
devotament
și
pasiune,
a
cauzei
cla

asigurăm, mult iubite si stirriate to Elena Ceaușescu, in țări ale Africii,
slujire consecventă a cauiei păcii și înțelegerii internaționale.
sei muncitoare, a apărării intereselor partidului si tării. Ne reafirmăm ho
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom
în telegrame se subliniază că primirea călduroasă, prietenească făct
de a acționa neobosit, zi de
acționa, cu pasiune si dăruire revo eveniment desfășurat sub semnul fundamentale ale poporului, rezol tărîrea
tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu in țâr
Cu înaltă răspundere pentru rea
luționară. pentru indeplinirea neabă dorinței comune de a dezvolta «re vării marilor probleme ale contem zi.
vizitate constituie o expresie elocventă a stimei și înaltei consider:
tută, la un inalt nivel calitativ, a lațiile d'.ntre România și țările vizi poraneității — activitate care a con lizarea exemplară a sarcinilor ce ne
față de președintele Republicii Socialiste România, pentru activitatea
sarcinilor ce ne revin din isto tate. in interesul reciproc, al cauzei ferit dimensiuni cu adevărat mon revin.
prodigioasă pusă in slujba intereselor vitale ale intregii omeniri, infi
ricele documente ale Congresului progresului și păcii. Dind o inaită diale renumelui tării noastre, condu
tuirii dezarmării generale, și in primul rind a dezarmării nucleare, e
In telegrama COMITETULUI JU
al XIII-lea. din programul de luptă apreciere neobositei activități pe care cătorului ei. iubit și stimat pe toate
ficării unor noi raporturi democratice intre state, respectării independi
DEȚEAN
PRAHOVA
AL P.C.R.
meridianele globului.
si muncă adoptat de Conferința Na
ței și suveranității fiecărui popor, instaurării în lume a unui climat
se subliniază : Noul itinerar de
o desfășurat: pentru promovarea
țională a partidului.
In telegrama COMITETULUI JU pace, prietenie si colaborare efec ' destindere, securitate. încredere și largă conlucrare intre națiuni.
idealurilor de pace și progres ale
Telegramele dau expresie sentimentelor de fierbinte dragoste, ale
Convorbirile la cel mai înalt nivel poporului român, pentru întărirea DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. tuat pe pămintul Africii a ilustrat,
prețuire și nemărginită recunoștință pe care toți cetățenii patriei
pe care le-ați purtat, documentele ce cooperării multilaterale cu toate sta so spune : Asemenea tuturor fii încă o dată, că România socialistă
nutresc
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul strălucit și clar
lor pămintului românesc — vatră se bucură de mare prestigiu interna
au fost semnate și care au o însem
zător al României socialiste moderne, care și-a consacrat intreaga vi
nătate deosebită în amplificarea re tele lumii, indiferent de orinduir.e de multimilenară încărcată istorie — țional. iar dumneavoastră. ilustrul
înfăptuirii celor mai scumpe idealuri ale poporului nostru de progres
lațiilor pe multiple planuri dintre socială, ne afirmăm deplina satisfac comuniștii, toti cei care trăim și creator și promotor al acestei, înțe
prosperitate, de pace, libertate și independență națională.
România și țările vizitate s-au con ție pentru acordurile și înțelegerile muncim pe înfloritoarele plaiuri me- lepte și dinamice politici, sinteți aReafirmindu-și si cu acest prilej totala adeziune la politica intern:
stituit in tot atitea mărturii ale încheiate în cadru! vizitelor oficiale ' hedintene am urmărit, cu firească preciat pe toate meridianele globu
lui ca o personalitate proeminentă a
externă a partidului și statului nostru, semnatarii acestor vibrante r
prestigiului de care vă bucurați pre
de prietenie întreprinse pe continen și legitimă mindrie patriotică, noua lumii
contemporane fiind intîmpisaje se angajează, in numele oamenilor muncii de pe intreg cuprin
tutindeni in lume. Deosebita stimă tul african, care marchează o nouă și strălucita solie, de pace, prietenie,
nat pretutindeni cu cele mai alese
țării, să muncească cu abnegație, in spirit revoluționar, pentru înde,
ce v-o poartă popoarele iubitoare de
etapă
in
evoluția
bunelor
relații
dincooperare
si
solidaritate
militantă
sentimente
de
stimă,
respect
și
înal

nirea exemplară a tuturor sarcinilor ce le revin din hotăririle Congresi
pace pe toate meridianele a fost
al XIII-lea si Conferinței Naționale ale partidului, pentru conții
elocvent reliefată și de 'primirile tre România și țările din această pe care dumneavoastră, mult iubite tă prețuire. Pentru uriașul presti
propășire a patriei.
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, giu internațional pe care, prin gecalde, manifestările de înaltă consi- parte a lumii.

Acțiune politică de mare însemnătate, elocventă
expresie a solidarității României socialiste cu
popoarele care au pășit pe calea dezvoltării
libere, de sine stătătoare.
Strălucite mărturii ale prestigiului, stimei și
prețuirii de care se bucură secretarul general
al partidului, președintele Republicii, pe toate
meridianele.
Adeziune unanimă la intreaga politică internă
și externă a partidului și statului nostru, hotărire
fermă de a acționa pentru continua înflorire
a patriei.
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SE ÎNCHEIE UH M OE STUOttJ M iNVĂȚĂHlNTUL POEIIICO-IDEOEOGIC U SATE
PREFAȚĂ LA DEZBATERILE RECAPITULATIVE
La sate a început febra campaniei
agricole de primăvară. Pe acest lond
are Joc incheierea anului de studiu
1987—1988 în, învățămintul politicoideologic. Desigur, se impune ca aceste activități să se desfășoare sea
ra, in așa fel incit să nu împiedice
bunul mers al campaniei, ci să con
tribuie la organizarea el eficientă.
Zilele trecute au fost organizate in
toate județele instruiri ale Propa
gandiștilor. Cei ce poartă răspunde
rea directă pentru bunul mers al ac
tivității de pregătire politică — ne
referim la secretarii adiuncti cu pro
bleme de propagandă ai comitetelor
comunale de partid si la propagan
diști — au participat ei inșisi la ac
țiuni de pregătire, in scopul asigu
rării unei eficiente înalte a dezba
terilor ce vor avea 10c in unitățile
agricole. în sate, in comune.
în județul Dîmbovița. instruirea
Propagandiștilor a fost organizată in
patru centre, pe grupe de comune.
Am participat, la sfirșitul săptăminii trecute, la instruirea ce s-a des
fășurat la Titu cu secretarii adiuncți
cu propaganda si propagandiștii din
comunele cuprinse în C.U.A.S.C.urile Braniște. Potlogi. Răeari și
Tărtășești. Primul fapt ce merită să
fie remarcat îl constituie consistența
si diversitatea prbgramului de pre
gătire. Au avut loc. cu acest prilej,
expuneri in legătură cu cele două
teme, consultații, răspunsuri la' în
trebări. dezbateri, un schimb de ex
periență. la care s-a adăugat analiza
activității din acest an de studiu. în
ceea ce privește acest ultim punct
din program, se impune mențiunea
că au fost evitate aprecierile de or
din general : s-a discutat in modul
cel mai concret, pe baza unor exem
ple edificatoare, atit pozitive, cit și
negative.
Cu prilejul instruirii, ne spunea
Dumitru Dumitrescu, activist in ca
drul cabinetului județean Pentru ac
tivitatea politico-ideologică. am fo
losit concluziile unor activiști ăi co

mitetului județean de partid, ce au
participat la diferite cursuri, ale bri
găzilor complexe si ale colectivelor
tematice de control. în acest fel.
pledoaria pentru promovarea unor
forme active de Pregătire. Pe bază
de dezbateri la care să participe toți
cursanții. a pornit de la faptul real
că rezultate cu adevărat bune, ce
s-au reflectat in activitatea unități
lor agricole. aU fost obținute numai
pe această cale.
Un fapt semnificativ : pledoaria
pentru dezbatere s-a făcut- .prin...
organizarea Unei dezbateri. Ă unei

Răspunderi mări în întreaga des
fășurare a invățămintului revin or
ganelor si organizațiilor de partid.
De calitatea’ îndrumării efective, a
Controlului va depinde, in bună
parte, calitatea dezbaterilor.
Desigur, aspectele organizatorice
isi au importanta lor — arata Con
stanta Dragomir. secretar adjunct
cu propaganda în cadrul comitetului
comunal de partid de la Corbii Mari.
Ne revine nouă, celor ce îndeplinim
un mandat intr-un organ de partid,
îndatorirea de a controla dacă se
respectă graficele cu privire la pro-

ADNOTĂRI LA INSTRUIREA PROPAGANDIȘTILOR
dezbateri-model. la a cărei reușită
au contribuit, in egală măsură, atit
organizatorii instruirii, cit si. Participanții. Un alt activist al cabinetu
lui județean pentru activitatea politico-ideologică. Mircea Bobaru. s-a
referit la importantă acestui aspect :
— A fost ințeles mâi bine, in acest
fel. adevărul că reușita unei dezba
teri depinde, in egală măsură, de cel
care o conduce si de cei ce participă.
Desigur, conducătorul dezbaterii, are
un rol activ, un rol deosebit de im
portant. El este chemat , să întrețină
cu idei, cu aprecieri personale, cu
clarificări oportune ..focul'* discu
ției. Dar dacă participantii nu se ba
zează pe o pregătire temeinică, ne
studiu individual aprofundat, condu
cătorul dezbaterii riscă... să vorbeas
că singur. De aceea am ținut să
subliniem in mod deosebit., in te
meiul acestei dezbateri al cărei nivel
ridicat il datorăm, in mare măsură,
bunei pregătiri a tuturor celor ăflațl
în sală, cit de necesar este să se in
siste pentru intenslfițârea studiului
individual al fiecărui cursant.

gramarea dezbaterilor, dacă prezenta
€ bună, dacă toate răspunderile sint
onorate. Dar rolul nostru nu se în
cheie aici. A reieșit limpede, in ca
drul instruirii, responsabilitatea ce o
avem de a asigura eficienta acestei
acțiuni. O răspundere specifică o
are propagandistul. Lui ii revine indatorirea de a se intiini .cu membrii
cursului ne care il conduce, de a le
•recomanda materiale bibliografice,
de a le da îndrumări cu privire la
organizarea studiului individual.
S-a insistat, in cadrul instruirii,
asupra importantei folosirii unor
materiale ajutătoare : planșe, grafice
— sublinia Ion Nită. secretar ad
junct ctt propaganda in comuna Sălcioara. Este necesar să se înțeleagă
bine faptul că propagandistul nu
poate realiza singur aceste materia
le. El trebuie să fie ajutat. Mai cu
'seamă, trebuie să i se asigure date
concrete din unitățile agricole, com
parative cu situațiile pe județ șl pe
tară, pentru ca dezbaterea să nu rămină intr-un plan general, ci. să se
integreze în realitățile de Ia fiecare
loc de muncă.

CULTIVAREA SENTIMENTULUI PATRIOTIC
- in permanenta atenție a cadrelor didactice
ă discuta despre educație patriotiinseamnă cei mai adesea a centra
iția asupra modalităților in care
tinutul științelor sociale, al iș
ti și literaturii române asiprin predarea-invățarea lor
iltarea sentimentelor și conrilor patriotice. Dorim. de
ă dată, să ne referim la
tățile in care alte obiecte
udiu din liceu pot și reușesc
ribuie la îndeplinirea acestui
formativ : limbile străine.
.dere prin lecțiile ce prezin-... ..,-r . .•-■ de cultură, artă si știintă
românească, dar și prin exploatarea
unor texte din diverse alte domenii,
înainte de toate, este necesar să
facem două precizări. Una s-ar re
feri la faptul că datoria unui das
căl, indiferent de obiectul pe care il
predă, nu este să Înghesuie in capul
unui elev cit mai multe cunoștințe
din afară, ci să reușească să extra
gă din mintea fiecăruia Pe acelea
care sini deja înmagazinate acolo si.
)egindu-le cu cele noi. să construias
că ceea ce și-a propus. Altfel, ado
lescentul. deprins să învețe mimetic
și pe dinafară, va ajunge, prin auto
matism, un adult a cărui aderare la
formulele predate de alții este doar
exterioară. Nu există doi elevi iden
tici și. deși, practic, este imposibil să
lucrezi diferențiat cu fiecare copil
in parte, este obligatoriu să sti
mulezi . gindirea proprie, originală.
telege oamenii, apoi a Înțelege
». pe urmă a înțelege ideile,
■‘e. de sus in jos. scara
«■nunea Nicolae Iorga.
(s-ar. referi la
d 5> ’.Predate în li*
d'' â‘:CG cu v<’de' suficient.
’ ’o
«fii ale cuA^lnteuri.
îtay ca.
Ș un
difcîntre
Reuitescu isl
treptate dorință
„metodică a gîndiajute la O ințelegere glorenomenelor. Ia formarea uiziuni integratoare.
ieroase texte care dezvoltă
de cultură, artă și civilizație
cască, prezente in manualele
ibi străine, urmăresc, pe lingă
îți rea cunoștințelor si deprin• de limbă. Împlinirea unui
v afectiv-formativ de prim
cultivarea sentimentului paprin evidențierea valorilor
ice,
progresiste
românești,
c datoria fiecărui tinâr.să poabi intr-o limbă străină de Iar*
culațte despre țara să. despre
>rii unei mari istorii si culturi,
ită descoperi in același timp
rituri și civilizații, valori auale patrimoniului universal,
i esențială a patriotismului
t este insă și integrarea perății creatoare, artistice pro
.
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cinema
icob : VICTORIA (16 28 7?) — 9;
; 14; 16,30;
19.
FLAMURA
7 12) — 9: 11.30: 14: 16,30: 19.
linibet de
sOare :
LUMINA
4 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CULAL (83 50 13)
— 9: 11 ; 13; 13;
9.
xtcmporal la dirigentie : LIRA
1 71) — 9; 11: 13; 13; 17; 19. MIO4 (14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17
TUDIO (59 53 13) — 10; 12,30; 15;
; 19.30.
otul se
plătește : POPULAR
i 17) — 15: 17: 19.
e la literatura la film : PATRIA
125) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19.
u e ușor cu bărbații : SÂLĂ
4 A PALATULUI - 17,15; 19,30.
.A (11 03 72) - 9: 11; 13; 15;
19.30. FAVORIT (45 31 70) — 9;
I; 15; 17; 19.
ursa secolului : TIMPURt NOI
10) — 9: 11: 13; 15: 17: 19.
coruptibilul de ia etajul XIX :
'TTA (17 03 58) — 9: ti; 13; 15;
19. AURORA (35 04 66) — 9; 11;
5: 17: 19.
Islune specială : DACIA (30 3â 94)

prii în universalitate. $i aici isi
o alunecare dintr*un domeniu in al
găsesc locul și limbile moderne,
tul. dar care tară îndoială se pot
mijlocitoare ale cunoașterii intre
aprofunda adecvai in cadrul altor
popoare, punți întinse spre înțe
materii, acolo unde se găsesc puncte
legere și prietenie, deschideri spre
de interferență. Toate acestea aju'ă
alte culturi și civilizații, dar si punți
elevul să-și găsească singur o cale
spre propria noastră cultură și civi
de disciplinare a gindirii. mai potri
lizație. Citi dintre marii noștri scrii
vită poate decit ceti comună sau cea
tori n-ar fi stat de mult in galeria
impusă de profesor. Pe de altă par
valorilor universale dacă ar fi putut
te. Orice lecție .concepută astfel de
fi citit! și apreciați și de alții ? „Mă
vine incitantă pentru adolescenți,
simt român și in același timp euro
care mai devreme sau mai tirziu vor
pean. intim solidar eu istoria, cul
deschide porțile la care i-au lăsat
tura și-(destinul, patriei mele, «inte - ace* le drumuri.
grată istoric și cultural unui ansam
De altfel. în Liceul „I.L. Caragiablu geppplhic Si spiritual care. .s * pil-, ., le",....din, —București...există o în
rnește Europa. Ca român, am convin
delungată- preocupare pentru pre
gerea și intuiția că literatura și cul
darea interdisciplinary a multora
tura tării noastre exprimă o parte
dintre materiile Înrudite. Dintre
din Europa, după cum Europa se
incwcările mai recente ale li
exprimă. Ia rindul său. in parte,
ceului amintim : lecțlile-experiment
prin România'*, spunea Adrian Ma
realizate cu participarea a doi pro
rino. Reiese clar ideea că nu este su
fesori — de filozofie și fizică (des
ficient să se abordeze fenomenul li
pre materie, mișcare, spațiu și timp),
terar sau cultural izolat, fără a șe
de filozofie și bioiogie (lecția despre
stabili legăturile firești, fără a-1 in
conștiință); cercul intefdisciplinar eu
tegra in universalitate. Limbile străi
tema „Teoria relativității -- semni
ne pot realiza aceste conexiuni ne*
ficații fizice, implicații filosofice";
forțat, in cadrul orelor respective.
setul de diapozitive pe 12 teme —
în afara binecunoscutelor atribute
,,Fizica in contextul interdisciplinary*
și funcții rezervate orelor de limbi
(conexiuni cu literatura română, chi
moderne, există încă o latură rare,
mie. materii tehnice, filozofie etc.).
valorificată adecvat, necesitind. efort
Există, de asemenea, ș: . inițiativa
și pasiune din partea profesorului,
unor . „caiete interdisciplinare**, cu
poate da rezultate deosebite in lăr
contribuția tuturor catedrelor, care șă
girea orizontului elevilor, in forma
slujească diverselor ore de curs. Ca
rea și adincirea’ spiritului de cunoaș
binetul de tehnică de calcul al liceu
tere. Este vorba de limbile străine
lui a început să devină un centru al
ca punți de legătură intre obiec
activității interdisciplinare cu carac
tele cu profil umanist. Pornind
ter experimental, unde se realizează
de Ja orice text de bază din manual,
programe matematice centru cele
profesorul îndreaptă Cu atenție dis
lalte discipline de invățămint — cele
cuțiile spre diverse domenii posibile,
tehnice, chimie, fizică, biologie. în
rezultate din el. Un exemplu concret
cadrul activității de programare se
este „ideea de sunet", inclusă îiitr-un
studiază relațiile dintre matematică
text tehnic, care poate genera dis
și disciplinele in care matematica
cuții în domeniul comunicațiilor
are diverse aplicații sau in care ma
(limbajul, telegraful, telefonul, mass
tematica servește ca instrument pen
media etc.), al artelor (muzica, poe
tru înțelegerea superioară a concep
zia. teatrul, cu exemplificări legate de
telor specifice.
noțiunea de sunet), curiozități știin
Tot ceea ce s-a prezentat Cină aici
țifice. recorduri, aplicații in tehni
constituie doar o mică parte dîn lar
că. meloterapia etc. Uneori, numai
ga paietă de posibilități aflate la
un element al unei lecții poate sluji
dispoziția profesorului in munca sa
ca punct de plecare cu nenumărate
de formare și dezvoltare a sentimen
ramificații, cum este de exemplu
tului patriotic la elevii săi. Totuși,
„Coloana fără sl'irșit". menționată in
trebuie să ținem seama de faptul
lecția „Constantin Brâncuși". Privin
că.
oricît de temeinic ar stăpini un
d-o atent, se nasc conexiuni posibile
profesor teoriile lingvistice și peda
aproape cu toate materiile ce se Stu
gogice. tehnici, metodologii șj stra
diază in școală. Matematic, ea este
tegii de predare-ihvățare. numai ao suită de forme geometrice, un
ceste lucruri nu-i pot asigura succe
ghiuri și suprafețe : fizic, este o axă.
sul. Un element fundamental il re
un element de echilibru ; istoric, ur
prezintă atitudinea lui fată de elevi.
mărind ideea de repetiție, de evo
Viziunea sâ integratoare va fi trans
luție ciclică, arătă și succedarea ge
misă
tinerelor minți numai dacă ea
nerațiilor șl evenimentelor! în ter
există și in mintea sa 81 este for
meni literari, ea este un simbol as
mulată cu convingere. Abia atunci
censional. o metaforă a Verticalității,
elevul va înțelege că insula prezen
legătura dintre cer și pămint etc.;
tată de fiecare profesor în parte, ce
organic, arată creșterea, dezvoltarea;
se perindă la catedră, este de fapt
din punct de vedere chimic este o
o
bucată dintr-un uriaș continent.
reacție în lanț: după cum tot O
A face o lecție bună, a descătușa si
reacție in lanț, de data aceasta a
dezvolta mintea și sufletul adoles
gindurilor. poate fi socotită din
centului. a-1 ajuta să se realizeze ca
punct de vedere filozofic. Exemplele
om pentru oameni reprezintă în e*
de acest gen se pot multiplica prac
sență un act patriotic. •
tic in funcție de numărul noțiunilor
cuprinse in lecții. Precizăm Insă că
Prof. Veronica FOC$ENEANU
aceste incursiuni în diverse sfere nu
sint decît niște abordări, conpctlve.
Liceul „I. L. Caragiale" - București
— 13: 17: 19, ARTA (21 31 86) — 9; ti;
13: 13: 17; 19.
• Biciul fermecat : PACEA (71 30 S3)
- 8,30; 10,30: 12,30: 14.30; 16.45; 19.
• Un pas greșit : DRUMUL ȘAHII
(31 38 13) — 15: 17; 19.
• Mesagerul invincibil : VIITORUL
fio 67 40) — 15; 17; 19.
• Miss Iugoslavia : FERENTARI
(80 49 85) —
13 ; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15: 11: 19.
• Program special pentru copii și ti
neret — 9: tl: 13: 15. Revoltă în cos
mos — 11: 19 : DOINA (16 35 38).

teatre
• Teatrul National (14 îl li. Sala
mare) : Nu se știe niciodată — 18;
(sală Amfiteatru) : Actorul — 1(1:
(sala Atelier): Pe la ceasul Cinci
spre seară.... — 18.
• Filarmonica ..George traseu"
(13 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu.
Solist : Toke Lund Christiansen (Da
nemarca) — 18.
• Opera Română (13 18 37): Hamlet
— 18

• Teatrul de operetă -(13 63 48): Vic
toria șl-al ci husar —, 18.
• Teatru) „Lucia Sturdza Bulandra**
(sala Schitu MăguCeanu. 14 75 46) :
Amintiri — 18; (sala Grădina Icoanei,
il 95 44): Cîntce despre mine itisumi
— 18.
• Tcal.ru! Mic (14 10 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul șl., femeile — 13,30.
• TeatfUl „Nottâra- (59 31 03,
Sala
Maglieru) : Necazurile unui
îndră
gostit — 18: (Sala Studio): Acești în
geri triști — 17,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 12 34) : Amadeus — IS: (sala Giu
lești. 18 04 85) : Milionarul sărac —
18.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase“ (sală Savoy. 15 56 18) : Temno,
tempo — 18; (sala Victoria, 50'58 63):
Varietăți pe portativ — 19.
• Teatru! „Iod Creangă** (50 26 55) :
Toate pinzele sus — 9;
Pistruiatul
— 1-8.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria. 13 23 77) : Vitejii cetății BadeBade — io:
(sala CoSmonailților.
tl 12 04) : Poveste despre marionetă
- 15.
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30.
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 30) ; Urmașul — 18.30

Aici, la instruire, au fost clarifi
cate toate problemele de conținut
legate de convorbirile recapitulative
— ne-a spus Valeriu Jeinu, propa
gandist din comuna Braniște. Dacă
noi ne vom rezuma insă să memorăm
ideile, frazele din caietele noastre de
notițe, pentru ca apoi să.le transjnitem întocmai cursanților. vom face o
mare greșeală. S-a subliniat, in ca
drul analizei activității noastre, că
există acest obicei, ca Unii, propa
gandiști să se prezinte în fața
cursantilbr cu fraze Învățate Pe de
rost : cu fraze prefabricate, memo
rate din caietele de notițe. Rostui
nostru, al propagandiștilor, nu este
acela de a fi simpli transmtțători de
cunoștințe. Știu din propria expe
riență că ori de cite ori discuția CU
oamenii se poartă in spiritul mate
rialului bibliografic, dar tu cu
vinte care să fie ale lor. pe înțelesul
lor. schimbul de idei se leagă repede
și devine rodnic. Politica agrară a
partidului nostru se cere a fi înțe
leasă. mai ales. în spiritul ei. in esenta ei. pentru a fi aplicată in
același fel.
Oamenii trebuie să invete să ju
dece problemele din unitățile noas
tre in raport cu spiritul. cu esența
politicii agrare — a adăugat Ion Dumitrică. propagandist la Corbii Mari.
Asigurarea de producții mari, sigure
și stabile este un obiectiv esențial
al noii revoluții agrare. Cum ne ra
portăm la acest obiectiv 7 Ce . între
prindem concret pentru a-1 îndeplini
in mod exemplar ? Iată intrebări
care trebuie să primească răspun
suri deschise. O să mă refer la un
singur exemplu : producția de ce
reale. .Fiecare cursant trebuie să în
țeleagă bine importanta creșterii
producției de cereale, de care de
pinde si dezvoltarea zootehniei. Să
înțeleagă bine că un milion de tone
cereale — din cele 35 planificate pe
întreaga, tară — trebuie să se obțină
în județul nostru, cu contribuția
directă a fiecăruia dintre noi. Si să
știe ce are de făcut, fiecare, la locul
lui de muncă.
Am înțeles cu totii importanta
producțiilor-record — a subliniat
Ștefan Neagu. propagandist in comu
na Odobești. Si in numeroase loca
lități din județul nostru au fost-ob
ținute astfel de recolte. Aș aminti
rezultatele bune obținute la cultura
griului. Noi am dovedit, in 1987. că
la Odobești. in județul Dimbovița.
recoltele de grîu pot fi dintre iele
mai mari. Dar am făcut această do
vadă pe suprafețe restrmse. Iată 6
problemă ce Se impune a fi introdusă
în dezbateri. Pentru ca oamenii să
înțeleagă in modul cel mai concret,
pornind de la experiența noastră, că
avem condiții pentru o cotitură Iri
munca noastră, dar că ele trebuie să
fie valorificate Pe întreaga suprafață
agricolă.
Este limpede, așadar, faptul că
dezbaterile recapitulative trebuie să
se „înscrie direct, cu mijloacele lor
specifice, in bătălia pentru o nouă
calitate a muncii in agricultură.
Pentru ca. in acesL. ..an. h.otăritor iii
înfăptuirea noii revoluții agrare, să li
se insufle oamenilor o înțelegere
noi^ă a răspunderilor ce.le revin: șă
fie ajutați să cunoască bine progra
mele complexe de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, de transfor
mare a naturii, să le înțeleagă in esenta lor. să fie îndemnați să le în
făptuiască in mod exemplar. :

Adrian VASILESCU

Resursele
educative
ale muzeului
A fost redeschis,
national constituie un
după o renovare, Mu
izvor nesecat de edu
zeul de artă contempo cație patriotică. Garană românească . de
lațiul. prin acest mu
la Galați. Preocupări
zeu, prin celelalte in
muzeale, ne averti
stituții de profil, prin
zează un catalog, da
intregul său
poten
tează la Galați din ul
țial cultural, dispune
timul decieniu al seco
de instrumente capa
lului trecut, insă abia
bile să acționeze be
anii socialismului vor
nefic asupra conștiin
contura instituțiile cu
ței locuitorilor". In
răspunderi in
a iest
tr-adevăr,
structura
domeniu. Profilul ac
populației Orașului și
tual al muzeului a
a ZOnei. determinată
fost decis în urmă cu de importantele, dez
21 de ani. Redeschi
voltări
industriale
derea muzeului gălădin ultimele decenii,
țean nl-1 înfățișează,
oferă spatii ample de
parcă, mai puternic
acțiune și pe liniă esub aspectul frumo
ducației estetice
și,
sului pe care il găz
prin aceasta, în direc
duiește. Cele 5 000 de
ția dezvoltării conti
lucrări de artă plas
nue a sentimentului
tică din patrimoniu
înălțător ăi dragostei
sint realmente o for
de țară, a creșterii
ță pe linia educației
responsabilității
so
estetice. Cele 36 de
ciale față de actul
săli de expunere, că
muncii, față de valo
rora li se adaugă ex
rile uriașe puse în opoziția de sculptură în
peră la Galați pentru
aer liber din curtea
industrializare, în sco
muzeului, nu reușesc pul creșterii bună
să prezinte decît- cir
stării oamenilor.
ca 600 de lucrări, ast , De aici rezultă., im
fel incit, la fiecare
plicit., răspunderea in
jumătate de an. expo
stituției în atragerea
ziția de bâză se va
către acest frumos lă
imprbspăta cu opere
caș â maselor largi de
din depozit. ’Noutăți
oameni ai muncii, a
constituie nu numai
elevilor și studenți
regîndirea amplasării
lor gălățenî—‘ mi
lucrărilor’ în săli, pre
siune de care întregul
cum și prezentarea
colectiv al muzeuldi
unei secțiuni de afiș,
este conștient. Ală
ci și ambianța mu
turi de. rosturile azicală, ghidul sonor,
mlntite . ar fi de do
ce însoțesc vizitatorul.
rit că Muzeul de artă
De asemenea, sint in
contemporană româ
tegrați, in mod firesc.' nească de la Galați,
în expoziție membrii
tocmai datorită pro
filialei locale a U*
filului său unic, să
nitinii artiștilor plas fie mai temeinic în
tici.
scris în circuitul na
țional. Nu numai pen
Ani regăsit în pro
gramele de lucru ale
tru cunoașterea sa
(turiștii organizați ar
instituției o mâi te
trebui să se oprească
meinică aplecare Că
tre latura de eduiare
neapărat și la acest
a publicului, de for
muzeu), ci și pentru
mare a gustului este
dezbaterea
fenome
tic. Muzeul organi
nului plastic actual.
zează activități diver Aici, la Galați, ar pu
se în această direcție
tea veni mai des per
artistice,
folosind
diapozitive, sonalități
specialiști în domeniu
filme de artă, găz
duind ore de desen
pentru a discuta la
fața locului, eventual
ale elevilor, confe
in dialog cu un pu
rințe. dezbateri
ș.â.
blic muncitoresc (poa
In măsură mai mare
decît pînă acum, in
te chiar cu cei care
stituția face educație
au lucrat. efectiv la
estetică pe un front
renovare), asupra di
' larg. ■fviai:-ț'tniâlt' tdeelt ■ recțiilor de dezvibl-*
ătît. După cum pre
tare a artej contempo
ciza Iulian Antonescu,
rane românești.
director adjunct in
Dan PLAE$U
Consiliul Culturii si
Educației
Socialiste,
corespondentul
„patrimoniul cultural
„Scîhteii"

• CASTRUL ROMAN DE LA
APULUM ISI DEZVĂLUIE ALTE
TAINE. în campania de săpături arheo
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comunicări, organizată sub egida Institu
tului de istorie „N. Iorga** și a Laboratoru
lui de demografie istorică de pe lingă
Facultatea de istorie-filozofie a Universi
tății din București. — pe . corptipică proL
L. Roman, secretarul laboratooului -y.a foșt
prezentată o interesantă comunicare pri1. . vind populația părților arădene in veacu
rile XVI—XVII. Autorul ei. prof. Eugen
*
Gliick, sublinia că. în perioada amintită, îh
care granița dintre Imperiul otoman și
* Principatul Transilvaniei trecea prin te
ritoriul actual al județului Arad, populația
*
de aici a avut mult de suferit din cauza
deselor expediții armate turcești, habsburI
gice și chiar tătărești. în pofida acestora,
T
populația zonei, alcătuită în marea sa ma
joritate din români, a gââit posibilități de
a rezista tuturor vicisitudinilor, concen* trindu-se în jurul unor cetăți ori refugiindu-se în locuri mai ferite din calea inva
ziilor, răminînd statornici în ținuturile na
tale. Astfel, în 1562 în sangiaCul Arad erau
187 de sate, în 1686—1687 în sangiacul Ineu
2 160 de case. Oamenii locului au continuat
să trăiască, așadar, pe aceeași vatră, or
ganizați în cnezate și voievodate de veche
ț tradiție, cultivînd pămînturile și practicînd
meșteșugurile moștenite din gerterație în
generație. Este încă un exemplu de stator
nicie românească în pofida oricîtor greutăți
cu care i-au încercat vremurile.

*
j

*
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tinuâ expansiune, e avidă
de nou, e dornică de răs
punderi pe măsură încre
dințate de o societate exi
gentă și generoasă, avind
conștiința că acesta-i dru
mul afirmării, al infloririi
personalității.
Tinerețea
poată fi insă și impruden
tă, atunci cind se ghidea
ză exclusiv de preă multă
încredere in forțele-i pro
prii, ignorind experiența
celor mai virStilici. său cîr.d
cedează in fata obișnuințe
lor și deprinderilor străine
virstei ei. apărținind altui
timp și altor mentalități.
Setea de ideal a tinereții
își găsește, in ' societatea
noastră socialistă, teren
generos de acțiune. Liber
tatea, democrația, echitatea
Sint nobilele principii pro
movate de partid căre So
licită tinereții acțitme con
cretă. revoluționară. nu
simplă declarație verbăiâ.
In realizarea in fapt a ăcestot principii, generațiile
mai virstnice nu plămădesc
viitorul numai după vi
ziunea lor, ci. împletindu-și
forțele cu cele ale genera
țiilor tinere, sădesc in con
știința acestora aceeași
maioră responsabilitate a
împlinirii exemplare a idea
lurilor comuniste care le-a
călăuzit si lor întreaga
viată.
„Sigur, se poate discuta
mult pe această temă —
era de acord un interlocu
tor de-al nostru mai in
virstă. Nu putini sint aceia
care cred că tinereții

trebuie să-i aparțină to
tul atunci cind are viito
rul în față. Ea urcă piscuri
înalte, piscurile speranțe
lor posibil de transformat,
prin propriile-i forțe, in
realitate, bazindu-se insă
pe ce au creat generațiile
înaintașe. Dar bătrineții
Ce-i mai rămine. in cazul
acesta ?'* Nu ne-am putut
sustrage și. vtind-nevrind.
l-am ascultat litania. Ca «ă
numim așa gindurile lui
nostalgice și cam pesimis
te. 11 ascultam și ne era
greu să-l aprobăm in me
ditația lui generată de. ab
dicări nemărturisite. Nu-1
aprobăm pentru că. ase
menea maistrului din pri
mul nostru . exemplu, sint
milioane și milioane de
oameni care știu 9ă îmbă*
trinească frumos, cafe nu
abdică nici un moment. Pri
cit le-âr fi, de greu,_ de la
spiritul tineresc cu ’ căre
au iijfruntat întotdeauna
dificultățile îngrămădite de
viață în fată lor ; oameni
care înțeleg vîrsta părului
cărunt că pe un anotimp al
culegerii roadelor semăna
te in tinerețe și continuă
să semene eu gindu) la ce
JaSă în urmă lor viitoare
lor generații. Altfel spus,
oameni care își evaluează
vîrsta cu luciditate, socotlnd-o un tezaur neprețuit
de experiență umană și
profesională,
socotind-o
resursă Inepuizabilă de vi
goare și pentru ei. și pen
tru tinerii din preajmă. O
înțeleaptă
formulă
de
viată.

De aceea, așa-zisa opo
ziție tiiiprete-bâtrinețe are
un fals fundament. întâl
nești, de pildă, tineri care
se simt „exilați" tocmai in
locurile in care sint che
mați să le înflorească prin
darul puterii lor de muncă;
dar și bătrini care-i scot
din inerție pe cei din jur,
îmbrățișind eu fervoare
idei cutezătoare, acțioiiind
cu adevărat tinerește. Se
cretul 7 Ei știu că cel mai
eficace mijloc de apărare
împotriva avatarurilor virstși îl constituie, îh , c-ea
mai mare măsură, conștiin
ța utilității șociale sprijini
tă de experiența practică.
Am reținut. în acest sens,
nu O părere de veteran, el
Opinia unui tînăr. tehnician
la uzina de mașini-unelte
din Arad, angajat în crea
rea celulelor flexibile de
fabricație, cârd ne mărtu
risea că lucrurile marî nu
se fac prin Simplă farță
fizică, prin iuțeală
etc.,
ci prin chibzuință, compe
tență — valori morale eiistrutnd autorități veritabi
le —. Prin idei născute din
echilibrul
cunoștințelor
profesionale și. de viață.
Ascultîndu-1. ne-am f*:amintit sensul vorbei popu
lare căre distinge admira
tiv pe tinăriii ce gindește
cumpănit și profund, ca un
bătrin înțelept. Vorbă pe
care am întregi-o cu un
vechi proverb lătin ce sus
țină Că trebuie să „îmbă*
trînești** (acumulînd expe
riență) înainte de vreme
dacă vrei să fii multă vre
me tinăr.

vilizației orășenești de acum cinci secole a
furnizat descoperirea. Ia Suceava, a subso
lului unei locuințe medievale din epoca lui
Ștefan cel Mare — ne spune arheologul
Ioan Emandi. de la Complexul muzeal ju
dețean Suceava. Impresionează. înainte de
toate, marea varietate a mărfurilor : peste
100 de piese ceramice, cirpa 280 de piese
din metal (de la unelte meșteșugărești la
ustensile casnice) ; interesante sint și două
sigilii pentru marcarea mărfurilor, respec
tivele însemne reprezentînd o garanție a
calității acestora. Deosebit de frumoasă
este ceramica adusă din lumea orientală,
conțlnînd vase policrome în care predomină
culorile alb și albastru. O valoare de uni
cat are un ulcior (25 centimetri înălțime)
decorat cu o figurină antropomorfă repre
zentînd un luptător cu o caschetă pe cap.
Prin inventarul său variat, chiar luxos în
anumite privințe, deppzitul amlnt.lt atestă
prosperitatea Sucevei și fastul vieții orășe
nești de aici în veacul al XV-lea, aruneînd,
de asemenea, noi lumini asupra nevoii de
frumos a locuitorilor bătrlnei capitale mol
dave, asupra legăturilor lor economice cu
2one aflate la mare deipărtaTe de pămintul
românesc.
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(Urmare din pag. I)

• VESTIGII ALE CIVILIZAȚIEI
ORĂȘENEȘTI DIN VEACUL AL
XV-LEA. Interesante detalii asupra Ci

*

• STATORNICIE Șl DĂINUIRE
ROMÂNEASCĂ. într-o ședință de

I
I

CA SĂ FII MEREU TÎNĂR...

logice din anul trecut au continuat cerce
tările în castrul roman de la Apulum. in
qare a staționat vreme îndelungată Legiu
nea a XIII-a Gemina — ne comunică ar
heologul Vasile Moga de la Muzeul Unirii
din Alba Iulia. A fost investigată cu pre
cădere latura de nord a fortificației ro
mane. fiind identificat zidul de incintă din
această parte, Sint. astfel, cunoscute acum,
in linii generale, toate cele patru laturi ale
castrului și s-a putut efectua o măsurătoa
re a acestora : castrul, de o formă aproxi
mativ pătrată, are laturile de 430 și. respec
tiv, 440 de metri, ocupind o suprafață de
aproape douăzeci de hectare. S-a putut eva
lua și grosimea iidului — 2.10 metri.
Deosebit de interesant este faptul că ceta
tea ridicată în Evul Mediu la Alba Iulia
coincide in linii mari cu dimensiunile ve
chiului castru roman, ale cărui vestigii au
fost, de altfel. încorporate în parte in for
tificația medievală.

*

fondurile filialei județene Vrancea a Arhi
velor Statului, evocă, după cum aflăm de
la șeful filialei. Victor Nămoloșanu. amin
tirea unui. moment de neuitat al istoriei
Orașului Focșani din epoca Unirii. Este
vorba despre popasul domnitorului Alexan
dru Ioan Cuza, aflat in* drum de la Iași
la București, in urbea de pă Milcov, la 5
februarie i859. Locuitorii orașului au ținut
să-i facă, celui care era simbolul unirii ro
mânilor,
strălucită primire" aici, la ve
chiul, hotar pe care Cuza-vodă, sprijinit pe
Voința fermă a poporului său, avea să-l
șteargă pentru totdeauna de pe hărțile po
litice. In cinstea domnitorului s-au ridicat
4 arcuri de triumf. împodobite cu 30 de
stindarde tricolore și cu 4 tablouri Cu ste
mele alăturate ale celor două țări-suron,
iar pentru iluminarea orașului s-au folosit
„200 de felinare de tinichea cu hârtie** și
„650 felinare cu țilindru", toate fiind „atîrnate prin brazii înșirați pă șoseaua de la
hotar și pînă la palat și inainte iarăși pă
șosea". Dincolo de asemenea, cifre, docu
mentele amintite aduc spre noi. cei de azi.
o secvență a marii bucurii pe care țara a
trăit-o in acel inceput de an. expresie a
adevărului că unirea era. cum s-a spus în
epocă, insuși „sufletul poporului român".

a văzut lumina tiparului cu citva timp în
urmă o valoroasă lucrare de istorie :
„Apărarea autonomiei Principatelor Româ
ne. 1821—1859" — elaborată de Anastasie
lordache și Apostol Stan. Perioada supusă
analizei reprezintă o epocă de puternică
afirmare a voinței de unitate și indepen
dență a poporului român, voință din care
s-au nutrit flacăra revoluțiilor de la 1821 și
1848 și istorica înfăptuire de la 1859, pre
cum și vasta și impresionantă activitate
politico-diplomatică desfășurată de români
in acei ani. Pe baza unui bogat material
documentar se atestă nu numai continui
tatea neîntreruptă a acestui efort, ci și ca
racterul său ascendent, conferit atît de
prevederile mereu mai cuprinzătoare ale
programului românesc de acțiune, cit și, mai
ales, de antrenarea în această luptă a unor
forțe sociale mereu mai largi. Si tocmai
amplitudinea participării populare, arată
autorii, s-a aflat la temelia izbinzilor obți
nute de oamenii, „pămintului dacic", cum îi
numea un memoriu din epocă, în apărarea
autonomiei Principatelor. în slăbirea su
veranității otomane și dejucarea planurilor
expansioniste ale marilor imperii vecine. în
lichidarea treptată a stînjenitoarelor inge
rințe ale acestora în treburile interne ale
celor două țări-suroti. Moldova și Mun
tenia. Așadar, o carte care vine să ateste
că biruință din ianuarie 1859 a încununat O
îndelungată luptă.
Grupaj realizat de

Silviu ACHIM
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• DOMNUL UNIRII LA FOCȘANI Mai rnul,e documente, păstrate în

• PENTRU UNITATEA Șl NEATÎRNAREA „PĂMÎNTULUI DA
CIC". Sub însemnele Editurii Academiei,
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TELEGRAMA ADRESATĂ

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Vă mulțumesc dumneavoastră și poporului român pentru cordialei?
felicitări transmise cu prilejul celei de-a 144-a aniversări a independenței
noastre.
Adresez cele mai bune urări de fericire personală pentru dumneavoastră
și de progres continuu națiunii române.

Președintele Republicii Socialiste România

secretar general al Partidului Comunist Român,

JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii Dominicane

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la plenara Consiliului Central
al Uniunii Generale a Sindicatelor din România
Mult iubite și
Nicolae Ceaușescu,

stimate

tovarășe

secretar

general

Desfășurindu-și lucrările in atmosfera de puternică angajare patriotică.
revoluționară in care întregul nostru
unit
in „jurul
__
.popor,
. . strins
____ ___
.. __
___ partidului,
ai dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, acțio
nează pentru înfăptuirea exemplară a planului pe acest an hotăritor al
cincinalului, plenara Consiliului Central al U.G.S.R. a dat o vibrantă expre
sie sentimentelor de nețărmurită dragoste, de aleasă stimă și recunoștință pe
care toti oamenii muncii, membri de sindicat, vi le poartă pentru strălucita
și neobosita activitate ce o desfășurați, cu înalt patriotism și spirit revolu
ționar, pentru înflorirea multilaterală a patriei, creșterea necontenită a
bunăstării poporului, pentru cauza socialismului și păcii in întreaga lume.
Exprimind sentimentele de profund respect și prețuire ale tuturor mem
brilor de sindicat, participant!! la plenară au adus, de asemenea, un
călduros omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și statului nostru, om de știință de ampli recu
noaștere internațională, pentru contribuția sa de inaltă valoare la elaborarea
și traducerea în viată a programelor de propășire econom ico-socială a țării,
la înflorirea științei, învălămintului și culturii, la cauza păcii și înțelegerii
intre popoare.
Dind o inaliă apreciere contribuției esențiale, decisive pe care ați adus-o.
mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și
fundamentarea științifică, realistă a prevederilor planului pe anul 1988, participanții la plenară și-au manifestat sentimentele de profundă dragoste și
mulțumire iată de dumneavoastră. Erou intre eroii neamului, ctitorul genial
al României socialiste moderne, pentru marile și cutezătoarele programe care
au asigurat dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, înflorirea tuturor
zonelor tării, prosperitatea poporului și imensul prestigiu international de
care se bucură România pe toate meridianele globului.
Teza de inestimabilă valoare teoretică și practică fundamentată de dum
neavoastră. potrivit căreia „socialismul se construiește cu poporul și pentru
popor", atribuie sindicatelor importante responsabilități in conștientizarea
maselor. De aceea ne angajăm să desfășurăm o largă și susținută activitate
politico-educativă. să acționăm permanent in mijlocul oamenilor muncii
pentru creșterea și afirmarea puternică a rolului adunărilor generale ale
oamenilor muncii in viața colectivelor, pentru întărirea responsabilității, a
spiritului de răspundere, ordine și disciplină, pentru transformarea fiecărei
întreprinderi într-o adevărată citadelă a muncii și spiritului revoluționar.
Exprimindu-șî mindria și recunoștința fată de activitatea pe care dum
neavoastră o desfășurați pe planul politicii externe, activitate pătrunsă de un
fierbinte patriotism și umanism, de o înaltă răspundere pentru destinele
omenirii, participantii la plenară, in numele milioanelor de membri de sin
dicat, se angajează ca. prin fapte de muncă exemplare, să demonstreze întregii
lumi vocația de pace a clasei noastre muncitoare, a poporului român, do
rința fierbinte de a înfăptui in liniște și pace Programul partidului de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României
spre comunism.
Urmind luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vă în
credințăm. mult iubite si stimate tovarășe secretar general, că, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de partid, sindicatele vor acționa cu
toată hotărîrea și răspunderea, in spiritul orientărilor și sarcinilor stabi
lite de cea de-a V-a Conferință Națională a partidului, pentru a-si spori
contribuția lor la realizarea exemplară a planului de dezvoltare economico-socială pe acest an și pe întregul cincinal 1986—1990, la ridicarea
patriei noastre pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.

*
Joi a avut loc în Capitală plenara
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România,
care a analizat sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor sindicale
clin Raportul prezentat Conferinței
Naționale a partidului de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în vederea spo
ririi contribuției organelor și orga
nizațiilor sindicale la mobilizarea
oamenilor mujicii pentru înfăptuirea
exemplară a planului pe anul 1988
și a programelor de dezvoltare econornicO-socială a patriei.
Plenara a stabilit măsuri pentru
îmbunătățirea muncii organizatorice,
politice și tehnico-economice in ve
derea transpunerii in viață a sarci
nilor ce revin sindicatelor din do
cumentele Conferinței Naționale a
partidului, din orientările și indica
țiile tovarășului. Nicolae Ceaușescu,
vizind îmbunătățirea continuă a sti-

t
20.00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie. în obiec
tiv: Programul energetic
20,45 Pe calea progresului multilateral
al țării (color). Două decenii de

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 18 martie, ora 20 — 21 mar
tie, ora 20. tn țară : Vremea va conti
nua să se răcească la începutul Inter
valului. cînd cerul va fi mai mult noros, apoi va Intra intr-uh proces de
ușoară încălzire, incepînd din vestul
țării, iar cerul va deveni variabil, rănu'nînd insă noros in regiunile estice.
Precipitații temporare sub formă de
ploaie, lapovlță șl ninsoare vor cădea
la Începutul Intervalului in cea mai
mare parte a tării, exceptînd regiunile
sud-vestlce, unde aria precipitațiilor
va fi mal restrtnsă. La sfirșltui Inter-

lului și metodelor de muncă folo
site pentru mobilizarea susținută a
oamenilor muncii — membri de
sindicat — la înfăptuirea neabătută
a politicii interne și externe a parti
dului și statului.
Plenara a examinat, de asemenea,
activitatea desfășurată de organele
și organizațiile sindicale in dome
niul selecționării, pregătirii, promovării. și educării, cadreiqr. rezolvării
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii,
precum și un raport privind efecti
vul, compoziția: și structura orgarti*
?atorică ale sindicatelor.
în încheierea lucrărilor, partici
pantii au adoptat o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu.
secretar .general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

la reorganizarea teritoriat-administrat.lvă. Azi, județul Covasna
21.00 Cadran mondial • România și
problemele lumii contemporane
21,15 Serial științific (color). Univers,
, materie, viată. Emisiune de educa
ție materiallst-ștllntifică
21,35 Laureati ai Festivalului, național
„Cîntarea României (color)
21.50 Telețuirnal
22.00 închiderea programului

valului vor mal cădea precipitații lo-,
cale în regiunile estice, iar in rest —
izolate. Vintul va prezenta unele in
tensificări din sector nordic in regiu
nile din estul tării, cu viteze intre 40
șl 70 kilometri la ora, viscolind trecă
tor zăpada. La munte va ninge vis
colit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 4 șl plus 4 grade,
mai coborite in depresiuni, Iar cele
maxime intre zero șl 10 grade, izolat
mal ridicate la sfirșltui intervalului In
vestul țării. în București : Vremea va
continua să.se răcească. Iar cerul va
fi mal mult noros. Temporar vor că
dea precipitații sub formă de ploaie,
lapovlță și ninsoare, mal ales in prima
parte a intervalului. Vintul va prezen
ta Intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor oscila Intre mi
nus 1 și plus 3 grade, iar cele maxime
intre 5 șl 8 grade.

Cronica

IAȘI : Autogreder
articulat
La întreprinderea mecanică „Nicolina" din Iași s-a realizat autogrederul articulat de 104 C.P.,
utilaj ce se
folosește cu mare
randament la execuția lucrărilor
de nivelare și scarificare a tere
nurilor. Față de autogrederele fixe
. de 120 C.P. și 180 C.P., noul auto
greder articulat se poate manevra,
prin rotirea șasjului din față, la
teral dreapta-stinga cu 30 grade,
ceea ce se constituie intr-o veri
tabilă premieră. Important este și
faptul că noul agregat se reali
zează cu cantități mai niici de me
tal, este dotat cu un motor mai
mic decit agregatele fixe si. ca
atăre. consumă mai puțin carbu
rant. (Manole Corcaci).

MUREȘ-: Grijă sporită
pentru ocrotirea
mamei și copilului
în județul Mureș se acordă, ca
pretutindeni in țară, o atenție deo
sebită dezvoltării și modernizării
rețelei sanitare destinate ocrotirii
sănătății populației. In ultima pe
rioadă, spațiile destinate ocrotirii
mamei și copilului din clinieile de
specialitate au sporit cu incă 350 de
locuri. între cele mai recente rea
lizări in acest domeniu se numără
noua clinică de pediatrie din ca
drul Spitalului clinic județean din
Tirgu Mureș, modernizarea și dez
voltarea secțiilor de pediatrie din
Reghin și Tlrnăveni. Acestora li se
adaugă locurile in creșe și grădi
nițe care, in ultimii, ani, au sporit

(Urmare din pag. I)
Și in acest an. la realizarea lucră
rilor de Împădurire este antrenată
și populația din mediul rural, ca și
de la orașe, in special tineretul, in
cadrul manifestărilor ce se orga
nizează in perioada martie-aprilie a
fiecărui an. in raport de condițiile
climatice locale, sub emblema „LU’A PĂDURII". Această manifestare,
î semnificații și amploare deose'e față de anii, anteriori, are ca
' o amplă mobilizare a forțelor
■u Înfăptuirea importantelor
ive stabilite prin programele de
tare a silviculturii și prin alarga participare a locuitorilor
sate, popularizarea importanale si economice a pădurii,
ea unei opinii în rindul popuin special al tineretului si cofavorabilă conservării si proacesteia. Ministerul Silviculopreună cu Ministerul Educanvățămîntului. Consiliul CulEducației Socialiste, Comitentru Problemele Consiliilor
e. Uniunea Tineretului Co
si Cbnsiliul National ai Or
ei Pionierilor au elaborat in
ns un program ce cuprinde
ienite să contribuie la reafapt a indicațiilor si orieniducerii partidului și statuhcu privire la mai buna
a fondului forestier și
i lemnoase din afara aacest program sint stasi volumul lucrărilor
Apreciază că pot fl efecriul 1988, cu particitineretului si copiilor,
iind difuzate în profil

★

Cu prilejul încheierii misiunii sale
in țara noastră, ambasadorul Repu
blicii Cuba, Rodney A. Lopez, a ofe
rit. joi. o recepție.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe,
reprezentanți ai altor ministere și
instituții centrale, oameni de artă si
cultură.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

cu peste 1 100. numărul copiilor cu
prinși în această rețea ajungind la
circa 50 000. (Gheorghe Giurgiu).

ARGEȘ : Apartamente
moderne la sate
Ca peste tot in țară, și comunele
argeșene au cunoscut profunde
prefaceri înnoitoare. La1 10 000 a
ajuns numărul apartamentelor con
struite in mediul rural. Anul acesta
urmează să fie construite incă 930
apartamente in centrele de consilii
unice agroindustriale. Formațiile de
constructori au raportat realizarea
in acest an a primelor 100 de apar
tamente pentru specialiștii satelor.
(Gheorghe Cirstea). -

BIHOR : Se dezvoltă
prestațiile poștale
Dezvoltarea in ritm intens a lo
calităților bihorene. creșterea cali
tății vieții locuitorilor de aici au
impus in mod firesc extinderea re
țelei telefonice. Darea in exploata
re a unei noi centrale in munici
piul Oradea a permis instalarea a
peste 3 500 posturi telefonice, cu
deosebire in modernul cartier Nu
fărul. adevărat „oraș în oraș" in
municipiul de pe Crișul Repede.
Totodată. în scopul dezvoltării pres
tațiilor poștale, au fost date in fo
losință noi spații la'oficiile poș
tali! din comunele Diosig, Valea lui
Mihai. Sîr.bi. Nojorid. Anul în curs
va marca instalarea a încă 3 000
posturi telefonice în noile cartiere
orădene, precum și creșterea nu
mărului de abonați în mediul rural,
(loan Laza).

în Republica Socialistă Ceho
slovacă există, la ora actuală, 1 664
de cooperative agricole care dețin,
in medie, cite 2 584 hectare de te
ren agricol și realizează 68 la sută
din producția agricolă a țării. Prin
transformarea socialistă a agricul
turii, Cehoslovacia iși asigură acum
cea mai mare parte a produselor
agricole necesare.. Ea și-a dobindit,
in ultimii ani, independența... ce
realieră. Deși, in privința aceasta,
n-a avut tradiție si nici condiții
climatice favorabile. Numai acest
fapt de l-am cunoaște și ar fi de
ajuns pentru a ne face o idee asu
pra progreselor certe din domeniul
agriculturii într-o țară cu relief
predominant montan si colinar. Nu
e greu de. înțeles că forțarea limi
telor clasice a fost posibilă numai
nrin optima simbioză dintre știin
ță. dotare tehnică.' tehnologii si...
muncă.
La Tuchoraz. unde se află sediul
unei cooperative agricole unificate
(initial, cooperativele se mărgineau
la domeniile unui singur sat. ele
s-au unificat ulterior dind naștere
unora mai mari), discut cu pre
ședintele. ing. Miroslav Kiusaeek.
El îmi prezintă producțiile :
— Avem 4 000 de hectare. din
__
ele 3 300 arabile. în rest, 441 ha
livadă, apoi pășuni și lunci. Cul
tivăm cereale pc 1 600 de hectare.
Griu pe 1 200 și obținem cam 6 300- '
6 500 kg la hectar. Mai cultivăm
orz, și puțin porumb pentru boabe,
dar porumbul nu ajunge intotdeauna la maturitate și atunci ii inglobăm in suprafețele de porumb fu
rajer la care obținem cam 37 000
kg masă verde la hectar și consti
tuie. alături de lucernă ți trifoi,
baza alimentației in sectorul crește
rii animalelor. Producții bune și la
sfecla de zahăr, unde se obțin, in
medie. 40 de tone la hectar. Ne
ocupăm intens de fructe ; ajn con
struit două depozite climatizate. al
treilea e în construcție. Stăm bine
și in domeniul- creșterii animalelor.
Avem 3 200 de taurine, din care
1 700 vaci cu lapte. Obținem o me
die anuală de 3 800 litri do lapte de
la fiecare vacă furajată. Producem
deci 5.5 milioane de litri de lapte"
anual. Mai livrăm anual 110 va
goane de carne de porc. 43 de va
goane carne de pasăre.
Miroslav Kiusaeek z î m b e ș t e
atunci cind il întreb ce reprezintă
aceste rezultate, in raport cu
alte cooperative. îmi arată. într-o
vitrină, o decorație. „Ordinul Muncii“, conferit cooperativei.
— Nu sintem printre cei din
urmă, după cum mai sint și coope
rative la care ne uităm... in sus.

Ne uităm ca să ajungem și noi acolo. Și o să ajupgem !
Pe pe se bizuie ? Pe aplicarea
riguroasă a noilor tehnologii agri
cole. a tuturor noutăților științifice
din acest domeniu, pe aportul ce
lor 24 de specialiști cu studii supe
rioare pe care ii are cooperativa,
al agronomilor, al celor din labora
torul propriu de cercetări și deter
minări. al celor care lucrează la
centrul de calcul al cooperativei.
— Da
continuă președintele —
se poate mai mult. Deși avem re
zultate
bune.
mulțumirea de
sine ar fi o greșeală, Trebuie
șă fim mereu
__ __ , __________
atenți la „trenul
__ .....
mondial"... Care aleargă mereu mai
repede. De aceea studiem mereu
noutățile. De la noi și de aiurea.
Dau înapoi eiteva file din car-

17 combine, linii complexe de re
coltare a cerealelor, sfeclei și al
tor culturi. Sintem foarte bine do
tați. Totul însă ar fi în zadar dacă
nu ne-am ocupa îndeaproape de
școlarizarea permanentă a oameni
lor care lucrează cu ele. Mașinile
devin rentabile numai dacă sint
bine exploatate. Un tractor bun
costă mai mult de jumătate de
milion de coroane. Nu-i păcat de
el să-l dăm pe mîna unui nepri
ceput ? Sau alt exemplu : dăm pe
mina unui îngrijitor 80 de vaci de
rasă. O avere. Și nu ne este indi
ferent cine este și cum se ocupă
de ea omul în cauză. Nici că la
școală a fost de nota patru. Am
vrea ca averea asta să poată fi
încredințată unor tineri bine pre
gătiți, inteligenți și inimoși. Atita
doar că. din păcate, tinerii nu prea
mai vor să rămină în agricultură,
se duc în industrie, la oraș. Deși
Insemnări
le asigurăm aici venituri mai bune,
le dăm case și garaje... Ei însă vor
din R. S. Cehoslovacă
să lycreze opt ore. la trei să fie
liberi și seara să se distreze. Or,
în agricultură se mai lucrează și '
netul meu de însemnări și găsesc
pină seara. Ba. uneori. în campa
lucrurile spuse de un redactor de
nii. chiar și duminica... Mă între
specialitate de la ziarul ..Rude
bați ce va fi peste zece — cinci
Prăvo", care mi-a vorbit despre rea
sprezece ani ? Nu știu. Noi. cei
lizarea. în Cehoslovacia, prin cerce
mai in virstă, nu n# mai uităm
tări întreprinse in comun-cu centre 1 atit de des la ceas cind sintem la
științifice din U.R.SiS.. a unei pro
lucru. După mine, un singur lucru
mițătoare aplicații a ingineriei ge
este important : să fie pîine. Un
netice. Anume. transplantul de
vechi proverb de-al nostru spune
embrioni la bovine. Embrioni de Ia
că „Dacă este piine, sint și cînvaci cu potențial biologic ridicat
tece“.
sînt. printr-o operație, posibil de
Discutînd despre problema com
executat de către o stație mobilă, plexă a asigurării forței de muncă
implantați la vaci cu potențial
în agricultură si subliniind că incă
slab, dar care, astfel, vor da naș nu se întrevede cristalizată o solu
tere unor viței cu Însușirile fizio
ție. inginerul Kiusaeek continuă
logice ale. „donatoarei". în toate nostalgic :
fermele și de la toate vacile fer
— Am 60 de ani. Muncesc de 37
tile se pot obține astfel vi
de ani. De 20 de ani sînt aici, pre
ței cu randament biologic înalt. în
ședinte. Și. dacă m-aș naște a doua
plus, metoda permite ca vacile să
oară, tot in" agricultură m-âs duce
producă doi viței pe an. deci du
să muncesc. E una dintre cele mai
blarea numărului de fătări si ex
nobile profesii. Cînd eram mic,
tinderea perioadei de lactatie. Ex
tata, tot agricultor și el. imi spu
perimentată in eiteva centre din tară
nea : „Apleacă-te, băiete, și simte
(in Slovacia în mod deosebit), me cum miroase pămîntul !“. Dacă ii'
toda se află în, curs de extindere,
spun asta fiului meu, el se apleacă
va lua amploare pe .măsură ce se și spune : „Nu miroase". Vedeți,
vor crea mai multe stații mobile asta e diferența. Și asta e, de fapt,
și mai mulți specialiști in execu
principala problemă a agriculturii...
tarea operației.
încheiem aici convorbirea. Tre
Mai discutăm și despre alte nou
cem apoi prin uriașul spațiu gos
tăți ale tehnicilor agricole, după
podăresc al cooperativei, printre
care gazda noastră conchide că. de
zeci și zeci de ateliere și mașini
fapt, esențial in tot și in toate este
aflate acum in reparațiile necesa
omul...
re campaniilor viitoare. Ne luăm
— Noutățile tehnologice — spu
rămas buri și părăsim astfel satul
ne et — ne ajută numai in măsura
— de fapt o așezare de cochete
in care oamenii sint . apți să le
case moderne. E o după-am.iază
aplice. Noi avem, de exemplu, pro
rece, dar cu un soare de miere.
pria noastră 'bază de mașini agri
cole și tractoare. 91 de tractoare.
Mihai CARANFIL
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BULETIN RUTIER
Iniormatii de la Inspectoratul General al Miliției
— Direcția circulație

Acum, cînd primăvara se insta
lează in drepturile ei, precipitațiile
sinț mai frecvente, astfel că, pe
multe șosele, porțiuni umede alter
nează cu altele uscate. în aceste
condiții, se impune din partea automobiiiștilor o permanentă corelare
a vitezei autovehiculelor cu starea și
configurația drumurilor, cu gradul
de vizibilitate, cu
intensitatea și
varietatea traficului de vehicule și
pietoni. Pe șoselele cu mizgă,
neadaptarea vitezei, îndeosebi in
curbe ori. in intersecții, poate genera
deraparea, cu urmări, adeseori, im
previzibile. Depășirile, trebuie efec
tuate cu multă precauție și cu men
ținerea unei distanțe laterale cores
punzătoare în timpul efectuării ma
nevrei. Faptul că nu s-a asigurat în
deajuns la efectuarea unei depășiri
în municipiul Hunedoara l-a pus
pe un automobilist. îritr-o situație
extrem de dificilă. Din față se apro
pia autoturismul 3-HD-8947. Numai
prezența de spirit a acestuia a dus
la evitarea unei coliziuni riscante.
Dar viteza neadecvată cu care rula
cel ce efectua depășirea și urmările
momentului critic l-au făcut să
piardă controlul asupra autoturismu
lui. Aceste s-a izbit de un copac și
a fosț grav avariat. Cel de la vo
lan a fost salvat datorită faptului
că purta centura de siguranță, acce
soriu pe care multi automobilisti il
neglijează — și nu, este în interesul
lor.
Sondajele recent întreprinse pri
vind respectarea regimului legal de
viteză in zone cu risc crescut de
producere a accidentelor relevă fap-

'

teritorial la organizațiile de tineret
și inspectoratele silvice. Este vorba.
_____
in principal, de identificarea trupu
rilor de pădure, situate în apropierea localităților, in care se pot
executa, in cadrul „Lumi păduri.
, ____ ",.
lucrări de împăduriri, de îngrijire a
plantațiilor, răchităriilor și a arboretelor tinere, de. igienizare a
pădurilor, precum și de combatere
a dăunătorilor acestora. Au fost adoptate măsuri ca lucrările respec
tive să se poată face in cele mai
bune condiții de calitate, cu respec
tarea normelor de protecție a mun
cii. Se urmărește ca. prin ținuta
exemplară a personalului silvic, prin
modul de organizare a lucrărilor,
această acțiune să constituie un
model de instruire in rindul participunților. Totodată, prin Legea pentru conservarea și protejarea pădurilor se stabilește si obligația orga
nelor și organizațiilor de stat, co
operatiste. celorlalte organizații ob
ștești care au in administrare, folo
sință sau proprietate terenuri cu ve
getație forestieră situate in afara
fondului forestier, de a asigura con
servarea acestora.
în cadrul acțiunilor ce se între
prind acum pentru buna gospodă
rire a fondului forestier, un loc im
portant îl ocupă cele privind apli
carea corespunzătoare a tratamente
lor de prevenire și combatere a
dăunătorilor și bolilor. îmbunătăți
rile ce s-au adus la normele pentru
asigurarea stării de Igienă a Pădu
rilor vizează, intre altele, și faptul
că ministerele, celelalte organe cen
trale si locale, de stat si coopera
tiste. care au in subordine unități
a căror activitate poate aduce, prin

lare Mongole și au fost prezentate
filme documentare puse la dispozi
ție de Ambasada R. P. Mongole la
București.
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Cerinfe noi la ora noilor tehnologii

zilei

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, gene
ral-colonel Vasile Milea. a adfesat
o telegramă de felicitare ministru
lui apărării ai Republicii Populare
Mongole, general-colone] Jamsrangiin london, cu prilejul celei de-a
67-a aniversări a creării Armatei
Populare Mongole.
Cu același prilej, ambasadorul
R. P. Mongole la București. Togoociin Ghenden. s-a întiinit cu militari
dintr-o unitate a armatei noastre,
cărora le-a vorbit despre semnifica
ția evenimentului aniversat.
‘ A fost, totodată, deschisă o fotoexpoziție cu aspecte din viața și
activitatea militarilor Armatei Popu-
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poluarea mediului Înconjurător, pre
judicii fondului forestier și vegeta
ției forestiere din afara acestuia,
sint. obligate să ia măsurile nece
sare pentru excluderea oricăror con
secințe negative ale acestor activi
tăți. Se cuvine menționat, in acest
sens, că se constată încă numeroase
abateri de la prevederile legale, in
disciplină și lipsă de răspundere din
partea unor întreprinderi ca^e. prin
activitatea lor. aduc prejudicii fondu-'
lui forestier. Ne referim mai ales la
faptul că o suprafață mare de te
reiuri forestiere se află sub m
fluenta factorilor de degradare, ea
urmare a spulberării sterilului de
halde si iazurilor de decantare, deversărilor de petrol, apă sărată și
nămol de sondă, scurgerii de țiței
de la sonde, emanațiilor cu bioxid
de sulf, cenușă de la electrocentralele termice, deversării dejecțiilor
animaliere de la unitățile zootehnice
de stat și cooperatiste etc. Pentru a
preveni extinderea unor asemenea
fenomene, s-a intervenit direct la
Conducerea ministerelor de resort ale
Întreprinderilor respective, cerindu-se să se întreprindă măsuri ur-’
gente pentru a se respecta strict pre
vederile legale în vigoare.
Este de cea mai maro importantă
să se înte'eagă faptul că sarcinile
ce revii! unităților silvice nil pot fi
duse Ia îndeplinire. în totalitate.
fără participarea tuturor oamenilor
muncii, a Întregi? oopulntii la con
servarea șl nroteiarea pădurilor. Acesta este sensul major al acțiuni
lor de amploare ce se intreDrind acum pentru realizarea obiectivelor
programului de dezvoltare a fondu
lui forestier.

tul că marea majoritate a conducă
torilor de autovehicule înțeleg să
circule corect, preventiv. Unele ex
cepții readuc insă in atenție perico
lul creat in trafic de acei automobiliști care nu înțeleg decit prea tirziu
că imprudența de o clipă lasă uneori
urme de neșters o viață intreagă. La
Tirgu Mureș, un automobilist a cir
culat cu 103 kilometri pe oră în lo
calitate. La Sebeș, un alt automobi
list a condus cu viteză excesivă
mașina care a derapat pe șoseaua
umedă, într-o curbă, intrind în coliziune cu un autovehicul care circuIa regulamentar din sens opus. în
urma impactului, o persoană și-a
pierdut viața, iar alte trei, printre
care și imprudentul conducător auto,
au fost grav rănite.
Siguranța deplasării pietonilor pe
drumurile publice este condiționată,
in mare măsură, de modul în care se
efectuează traversările. Confruntarea
pietonilor cu traficul de autovehicu
le este reglementată printr-o", serie
de reguli și amenajări rutiere me
nite să confere siguranță și protec
ție. cu condiția respectării normelor
rutiere. în eiteva recente situații,
o clipă de neatenție ori tra
tarea cu ușurință a unor măsuri de
precauție e'ementare s-a soldat cu
accidente deosebit de grave. Astfel,
pe strada Morarilor din Capitală, un
pieton a traversat in fugă o intersec
ție. la culoarea roșie a semaforului,
tăind calea unui autoturism. Cu toa
te eforturile depuse, cel de la volan
nu l-a mai putut evita, pietonul
imprudent fiind grav rănit.

Steaua București
Ieri. în zori. avionul companiei
TAROM ii aducea în patrie Pe fot
baliștii campioni ai României, care
se reintorceau de la Glasgow cu o
prețioasă calificare in semifinalele
Cupei campionilor europeni. Obosiți
după un impresionant efort fizic si
psihic, după o călătorie de patru ore
in puterea nopții, dar fericiți după
această nouă si mare performantă,
gindul
la
care ne poartă pe toti cu
,_ ___
_____
ceea ce a realizat Steaua cu doi ani
in urmă, cind a cistigât trofeul celor
mai bune echipe de club de De con
tinent.
Firește că după răsunătorul succes
de la București al echipei noastre
campioane asupra campioanei Sco
ției. cei care cunoșteau bine forța de
atac a românilor, ambiția si tenaci
tatea lor aveau tot dreptul să fie
optimiști in coptinuare si să creadă,
realmente, in calificarea Stelei' in
; semifinale. Si acești minunați jucă
tori stelisti nu le-a.i înșelat aștep
tările. în ziua meciului, influentul
ziar scoțian ..Daily Record" publica
pe ultima pagină, dedicata sportului,
o fotografie a. antrenorului Anghel
Iordăneseu surprins- cu un suris să
nătos. plin de optimism, care nu a
scăpat reporterului, iar in scilrtul
interviu pe care i l-a luat l-a în
trebat dacă acest suris îl va păstra
si după jocul cu Rangers : „Să nu
uitati că la ora de începere a jocu
lui scorul va fi 2—0 pentru Steaua.
Băieții mei știu șă apere acest avan
taj care să ne asigure calificarea".
Antrenorul român n-a mai adău
gat că jucătorii stelisti erau pregă-

DE LA CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI
Titularul unui instrument de eco
nomisire are oricind posibilitatea
să ceară înscrierea m acesta a
unei clauze de împuternicire, prin
care să acorde dreptul de a dispu
ne de sumele economisite și altor
persoane (cei mult două) pe care
le indică pe documentul de depu
nere. în instrumentul de economi
sire respectiv se înscriu de către
C.E.C. numele., prenumele și anul
nașterii persoanelor împuternicite.
De clauza de împuternicire pot
beneficia num ii persoanele majore,
•ea acționind numai pe timpul vieții
titularului instrumentului de eco
nomisire.
Clauza de împuternicire poate fi
modificată sau anulată în timpul
' vieții titularului numai de către
acesta.
Dacă la emiterea libretului nu
a fost introdusă clauză de împuter
nicire. ulterior, cu ocazia unei ope
rații de depunere chiar și pentru
suma de 5 lei. titularul instrumen
tului poate introduce clauză de
împuternicire.
Depunătorii care efectuează de
puneri p numele altor persoane
pot cere la prima depunere intro
ducerea. in favoarea lor sau a altor
persoane, a clauzei de împuternici
re. .
Minorii nu pot fi trecuți 1a clauza
de imputernicire.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor oot introduce clauza
de imputernicire numai dacă au
împlinit virsta de 14 ani.
Titularul unui instrument de
economisire are dreptul să stabi
lească prin „dispoziție testamenta-

ră“ persoanele fizice sau juridice
care să dispună de sumftle econo
misite la C.E.C. după decesul său.
Dispoziția testamentară se înscrie
in fra de cont a instrumentului de
economisire. Ea poate fi revocată
s?u modificată
numai de către
titularul depunerilor.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor pot introduce dispoziții testamentare numai dacă au
împlinit virsta de 14 ani și se intrețin singuri.

Dezvoltarea continuă a procesuIui de economisire la C.E.C. este
demonstrată si de existenta asu
pra populației a peste 25 milioane
librete de econorhii.
Printre multiplii factori care au
determinat dezvoltarea procesului
de economisire se numără si drep
turi e si avanta’ele de care bene
ficiază toti depunătorii la C.E.C.
U iul di itre acestea se referă la
garanția statului asupra sumelor
depuse, precum si asupra dobinzilo.- acordate de C.E.C.
Garantarea de către stat a_ ecor.o_
mii or păstrate la C E.C înseamnă
asigurarea restituirii oricind a su
melor depuse oe libretele de eco
nomii în conturile curerte neisoriale, oe obligațiuni C.E.C.. ca ăi pe
alte instrumente de economisire: la
cererea persoanelor îndreutătite să
jnca'săze sumele respective.
Depunătorii la C.E.C. au dreptul
să dispună timp nelimitat de sume
le Păstrate la C.E.C. si de dobinzile. cuvenite.
acestea fiind Im
prescriptibile deci puțind fi înca
sate oricind de cei in drept.

intre primele patru echipe din Europa
ti ti nu să apere avantajul obținut la
București, ci să obțină calificarea, să •
atace, nu să se apere. După numai
trei minute de ioc. 'avantajul deve
nise 3—0. dar golul lui Marius Lă
cătuș. căzu, ca un trăsnet, i-a sur
prins pe toti. pe jucători si pe antre
nori. pe miile de suporteri. Golul a
fost, ca execuție tehnică, de o factură
pur englezească, asa cum avea să
declare mai tirziu Lăcătuș. în plină
dominare a gazdelor, in atmosfera
fierbinte creată de spectatori, este
greu de cerut unui jucător să fie
calm, să judece atit de exact si să
înscrie atit de precis. Lăcătuș a Pri
mit o pasă în adîncime de la Stoica,
a sprintat cu balonul la picior, alun
gind singur cu portarul, ieșit mult
din poartă pentru a preintimpina
pericolul. Atacantul nostru, cu o lo
vitură bine calculată, a trimis min
gea peste excelentul Woods si a des
chis scorul. Am crezut că. din acel
moment, situația este si mai clară
decit la începutul partidei, dar pre
siunea gazdelor, care nu au vrut să
creadă nici un moment că vor fi eliBr.'n.te din , competiție, s-a amplifi
cat. atacuri după atacuri au fost res
pinsă cu multă dificultate de apă-,
rarea noastră. în care absenta lui
Bumbescu s-a resimțit. Citeva' ine
xactități in intervenții ale portaru
lui Stingaciu ne-au prilejuit, multe
emoții, iar după primul sfert de oră
tabela de marcaj arăta 1—1. în mi
nutul 30 scorul devenise 2—1 pentru
scoțieni, dar imediat după înscrierea
golului al doilea din lovitură de la
11 metri. Pițurcă a ratat una dintre
cete mai mari situat’i de gol.
A urmat pauza și Steaua a. reînceput jocul mult mai sigură, mai
calmă, combinind excelent, creindu-și multe situații de gol. Hagi in
minutul 57. Gică Popescu (min. 70)
apoi Hagi in două faze a ajuns sin
gur cu portarul, dar și-a prelungit

plăcerea driblingului, ratind cu ușu
rință posibilitatea de a aduce egalarea. La faza din minutul 82, arbi
trul i-a refuzat un 11 metri clar,
fiind faultat de portar.
De la stadion, impreunâ cu jucă
torii, am plecat direct la aeroport, .
iar in drupi spre patrie, lesiie de în
țeles, s-au schimbat ginduri. im
presii. Pe Ungureanu, lovit destul
de puternic, il doare cel mai mult
faptul că pentru două cartonașe gal
bene (primite la București și Glas
gow cu aceeași echipă), nu va putea
juca în următoarea partidă. Gică
Popescu, la debutul său internațio
nal in echipa Steaua,' care in gene
ral a jucat bine, este supărat că nu
a putut înscrie, Antrenorul Iordănescu. care si-a păstrat surisul după seara dramatică de
Pe „Ibrox Parc", se gindește deja
la primul ioc care urmează, Este
preocupat de faptul
___
că
_ ____
in mo..
mentul de față numărul indisponibi
lităților este destul de mare (cinci
jucători : Lăcătuș care se resimte
după ruptura musculară. Hagi încă
nerestabilit, Stingaciu, Ungureanu.
Rotariu). „După rezultatul de la
București am fost sigur că ne vom
califica, dar tot atit de adevărat este
și faptul că am avut și unele slă
biciuni in jocul nostru. Explicabile
poate și pentru faptul că sintem
la începutul sezonului, insă știm cu
exactitate ceea ce avem de făcut
pină la următorul joc. Steaua este
acum o echipă matură, cu un joc
care poate face față oricărui adver
sar, așa că nu vreau să mă hazardez
în a dori o echipă sau alta, acum
inainte de tragerea la sorți. Oricare
va fi adversarul, avem datoria să
jucăm astfel incit să facem următo
rul pas : spre finala competiției care
se va juca anul acesta la Stuttgart".

Petre CRISTEA

Comentarii ale agențiilor internaționale de presă
GLASGOW 17 (Agerpres). — Comentînd rezultatele din sferturi
le de finală ale cupelor europene
de fotbal, corespondenții agențiilor
internaționale de presă menționea
ză la loc de frunte succesul echipei
Steaua București, care s-a califi
cat cu brio în semifinalele princi
palei competiții continentale intercluburi. eliminind celebra echipă
scoțiană Glasgow Rangers. în co
mentarii . sint evidențiate calitățile
tehnico-tactice și moral-volitive ale
formației române, care iși onoreăză
cartea de vizită de ciștigătoare a
„Cupei campionilor europeni" (in
1986) șl a „Șupercupei Europei"
(anul trecut).
Astfel, agențiile D.P. A.-Hamburg.
Taniug, A.D.N., China Nouă și

A.N.S.A. consemnează spectaculoasa
calificare a campioanei României,
subliniind faptul că partida de la
Glasgow a început cu o veritabilă
lovitură de teatru pentru formația
scoțiană și numeroșii săi suporteri
(peste 70 000), aflați în tribunele sta
dionului „Ibrox Park" : „în minutul
4. Marius Lăcătuș, excelent angajat
frontal de către Tudorel Stoica, a
sprintat sec și. cu un șut abil, lobat,
l-a lăsat fără replică pe portarul
Woods. Cele două goluri înscrise apoi dfe gazde n-au mai putut schimba
soarta calificării, care a revenit pe
merit fotbaliștilor români. Mat
mult. în partea a doua a intilnirii
retur, echipa română a avut citeva
bune acțiuni ofensive, trecînd cu
puțin pe lingă o egalare echitabilă".

T

RUGBI. Joi s-a disputat in Capi
tală meciul internațional amical de
rUgbi dintre selecționatele divizio
nare ale României și Poloniei. Rugbiștii români au obținut victoria cu
scorul de 65—10 (29—6).
HOCHEI. La Sapporo. în Campio
natul mondial de hochei pe g :eață
pentru juniori (grupa B). echipa
României a întrecut cu scorul de
4—2 selecționata Elveției. Alte rezultate : Norvegia — Austria 5—2 ;
Franța — Iugoslavia 7—6. în clasament conduce echipa Norvegiei (ci
Româ6 puncte), urmată de Franța,
-__ _______
nia. Elveția (cite 4 puncte). Iugo
slavia si Olanda (cite 2 puncte). Ja
ponia și Austria (cite 1 punct).

POLO. în prima zi a turneului in
ternational de polo pe apă de la Bu
dapesta. echipa Dinamo București a
intreput cu scorul de 15—8 (3—1,5—2,
3—2. 4—3) formația franceză Nisa,
într-un alt joc. B.V.S.C. Budapesta
a dispus cu 13—10 (4—3. 3—2. 2—2,
4— 3) de echipa Glifada (Grecia).

BIATLON. „Cupa mondială" la
biatlon a programat în localitatea
finlandeză Keuru o probă masculi
nă de 10 km. in care victoria a re
venit norvegianului Erik Kvalfoss,
cu timpul de 24’54”. Pe locurile ur
mătoare: Vladimir Bratoev (U.R.S.S.)
— 25’14” si Fritz Fischer (R.F. Ger
mania) — 25’27”.

/

La Beijing ;

Expoziție dedicată personalității
și activității tovarășului
Nicolae Ceaușescu
BEIJING 17 (Agerpres). — La
Galeriile de Artă din Beijing a
avut loc vernisajul expoziției de
fotografii „OMAGIU", dedicată
personalității și activității tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.
Luind. cuvintul, Lin Deyoii, ad
junct al ministrului culturii, a re
levat că expoziția reflectă activi
tatea revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. eroul poporului
român, prieten apropiat al poporu
lui chinez. Sint înfățișate, de ase
menea, marile realizări obținute de
poporul român, condus de partidul
comunist, in toate sectoarele de ac
tivitate, frumusețile țării. Expoziți i

„Omagiu", a spus vorbitorul, este
un minunat prilej de a cunoaște
progresele României în construcția
socialistă. Ea Va avea un rol im
portant în intensificarea prieteniei
frățești și a cooperării bilaterale, in
dezvoltarea relațiilor culturale româno-chineze.
La vernisaj au participat repre
zentanți ăi ministerelor afacerilor
externe și culturii, secției de rela
ții externe a C.C. al P.C.C., Asocia
ției de prietenie a poporului chinez
cu străinătatea, ai altor organe
centrale și ai municipiului Beijing.
Oameni de artă și cultură, un nu
meros public.
Expoziția urmează să, fie prezen
tată și in alte orașe ale R.P. Chi
neze.

Sint necesare noi acorduri și măsuri concrete de dezarmare
MOSCOVA 17 (Agerpres). —
U.R.S.S. sprijină pe deplin Decla
rația grupului celor 21 de stata
nealiniate și neutre privind interzi
cerea armei chimice, prezentată in
cadrul Conferințe* pentru dezarma
re de la Geneva, și își reafirmă
hotărirea de a face tot ce depinde
de ea pentru ca in viitorul cei mai
auropiat Convenția privind interzi
cerea generală și totală si distru
gerea tuturor armelor chimice să
devină <| realitate politică — se re
levă intr-o declarație a M.A.E. al
U.R.S.S.. citată de agenția T.A.S.S.
în prezent există toate condițiile
pentru încheierea- unei asemenea
convenții — subliniază documentul.

STOCKHOLM 17 (Agerpres). —
Luind cuvintul in cadrul dezbaterilor
de politică externă din parlament,
ministrul de externe al Suediei. Sten
Andersson, a subliniat necesitatea
ca Tratatul sovieto-american privind
eliminarea rachetelor cu rază medie
și. mai scurtă de acțiune să fie ur
mat de noi măsuri concrete de
dezarmare, cum sint reducerea cu
50 la sută a armamentelor nucleare
strategice și prevenirea extinderii
cursei înarmărilor in spațiul cosmic.
El a apreciat, de asemenea, că și
armele nucleare tactice trebuie să
constituie obiectul unor negocieri,
care să ducă la reducerea acestei
categorii de armament.

GENEVA 17 (Agerpres). — La Ge
neva s-au deschis lucrările sesiunii
Comisiei consultative. permanente
sovi-eto-americane. instituită in con
formitate cu înțelegerea din 1972
dintre guvernele celor două țări pent.-u a sprijini realizarea acordurilor
bilaterale privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive si redu
cerea pericolului declanșării unui
război nuclear — transmite agenția
T.A.S.S.

VIENA 17 (Agerpres). — Partidul
Socialist din Austria: se pronunță
pentru lichidarea armamentelor chi
mice, a declarat Alois Roppert. re
prezentant oficial al acestei forma
țiuni politice. Ei a subliniat necesi
tatea interzicerii tuturor tipurilor
de arme chimice, ca și a distrugerii
sub control internațional a stocuri
lor existente de asemenea. arme.

BERNA: Întîlnire între miniștrii apărării
ai U. R. S. S. și S. U. A.
BERNA 17 (Agerpres). — La
Berna s-a încheiat intilnirea dintre
ministrul apărării al U.R.S.S.. ge
neral de armată Dmitri Iazov. și mi
nistrul apărării al S.U.A.. Frank
Carlucci. După cum relatează agen
ția T.A.S.S.. în cadrul convorbirilor
au fost abordate unele aspecte de
principiu in vederea găsirii de so-'

Iuții pentru cele mai importante pro
bleme ale negocierilor sovieto-americane privind armamentele nuclea
re și cosmice și a sprijinirii înce
perii negocierilor referitoare la re
ducerea tortelor armate și armamen
telor convenționale in Europa, lichi
darea armelor ehirfticS și incitării
experiențelor nucleare.

Poziția P. C. Italian în legătură cu soluționarea
crizei de guvern
ROMA 17 (Agerpres). — După
consultările cu președintele Frances
co Cossiga. în vederea soluționării
crizei-de guvern din Italia. Alessan
dro Natta, secretar general al P. C.
Italian, a declarat că a cerut șefu
lui statului crearea unui guvern care
să nu fie legat de o formulă pre
stabilită — relevă agenția ANSA. El
a apreciat că eventuala reeditare a
coaliției pentapartite anterioare —
care nu ă dat rezultate e scontate —
ar presupune riscul agravării crizei,
politice și instituționale. Tn condiții
le situației dificile din Europa si pe
plan international. Italia are nevoie
de un guvern cu un program clar,
bazat pe un consens si un sprijin po

litic. largi, deschis tuturor forțelor
democratice — soluție la care sînt
gata să participe si comuniștii ita
lieni — a relevat secretarul general
al P.C.I.

Ciriaco de Mita. însărcinat de-pre
ședintele Republicii Italiene să for
meze un nou guvern, isi va incepe
vineri consultările cu principalele
partide politice — informează agen
ția ANSA. El a afirmat că pentru
soluționarea numeroaselor probleme
cu care se confruntă Italia este ne
voie de un guvern caracterizat prin
stabilitate politică si acorduri clare
asupra tuturor elementelor unui pro
gram de guvernămînt.

intilnirea prietenească dintre reprezentanți
ai tineretului din România și Polonia
VARȘOVIA 17 (Agerpres). — Joi
au luat Sfirșit. la Varșovia, mani
festările din cadrul întîlnirii priete
nești dintre reprezentanți ai tinere
tului din Republica Socialistă Româ
nia si ai tineretului din Republica
Populară Polonă.
La încheierea întîlnirii. condu
cerea delegației, tineretului din țara
noastră a .'ost pr. .r'.tă T- levar.
Stanislaw Gabielski. șeful
secției
politico-organizatorice dir. cadrul
C.C. a! P.M.U.P. Cu acest prilej ș-a
relevat că actuala. întîlnire priete
nească constituie o expresie eloc
ventă a evoluției mereu ascendente
a relațiilor de prietenie, colaborare
și solidaritate pe linie de tineret,
care au Ta bază legăturile tradițio
nale dintre P.C.R. și P.M.U.P.. din• , '-pnoar’Ig ,si țările n/jas're s -e
dezvoltă în spiritul înțelegerilor con
venite la ce! mai inalt nivel.
Manifestările întîlnirii prietenești
au permis . realizarea unui dialog

util, au contribuit la o mai bună
cu naștere reciprocă. • r,>
posibilități de adincire și diversifi
care a relațiilor de colaborare dintre
U.T.C. și organizațiile de tineret și
studenți poloneze, dintre tineretul
din România și cel din Pplonia. în
cadrul întîlnirii a fost realizat un
amplu schimb de experiență privind
participarea tineretului djn cele două
țări la construcția societății socialis
te. Pe baza hdtărîrilor Congreșulu:
al XlII-lea a! P.C.R. și. respectiv,
P.M.U.P
ale Congresului ai X-lea
Delegația tineretului român a avut
convorbiri ia Consiliul Central al
Uniunii Tineretului Socialist Polo
nez si la .Comitetul de Stat pentru
tineret și ■ sport a vizitat obiective
economice și social-culturale din
voievodatul Lublin si dir. Va-sov ■
s-a întîlnit cu tineri și cadre ale or
ganizațiilor de tineret și studenți
din R.P. Polonă.

Consiliul de Securitate examinează
conflictul dintre Iran și Irak
NAȚIUNILE UNITE 17 .(Ager
pres). — Consiliul de Securitate al
O.N.U. s-a întrunit la New York
pentru examinarea conflictului- din
tre Iran Și Irak. tntr-o declarație
făcută presei, președintele .in ixercițiu al Consiliului de Securitate a
arătat, că membrii consiliului regre
tă profund escaladarea ostilităților
între cele două târî,și. îndeosebi.

atacurile împotriva unor orașe si obiective civile. Membrii Consiliului
de Securitate — ă ădătigal el — in
sistă ca ambele țări să înceteze
atacurile si să se abțină de la orice
acte care pot duce la escaladarea
conflictului și ia crearea de noi ob
stacole in calea aplicării rezoluției
598. adoptată anul trecut de Consi
liu) de Securitate.

In legătură cu situația de la frontiera
dintre Nicaragua și Honduras
MANAQUA 17 (Agerpres)..- — thtr-un mesaj adresat națiunii, pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niei Ortega, a dezmințit afîripațiile
potrivit cărora trupe aparținînd Ar
matei Populare Sandiniște ar fi pă
truns în Honduras — informează
agenția EFE. Șeful statului nicaraguan a confirmat că. incepînd din
6 martie, armata sandinistă a lansat
o puternică ofensivă in nordul tării
împotriva forțelor contrarevoluțio
nare. dislocînd total efectivele aces
tora și ob!igîndu-le să se retragă
spre Honduras.
Daniel Ortega a solicitat, secreta
rului general al O.N.U.. Javier Perez
de Cuellar, șj secretarului general al
Organizației Statelor Americane.
Joao Baena Soares, numirea unei
comisii mixte care să se deplaseze
la fata locului și să formuleze reco
mandări asupra desființării tabere
lor de contrarevoluționari antisandiniști de pe teritoriul hondurian.

TEGUCIGALPA 17 (Agerpres). Guvernul Hondurasului a semnalat
că la. frontiera cu Nicaragua există
o situație, de tensiune, dar nu a con
firmat că teritoriu! tării este obiec
tul unei acțiuni militare nicaraguane
— informează agenția EFE. La o
conferință de presă, ministrul hon
durian al relațiilor externe. Carlos
Lopez Contreras, a arătat că in zo
nele de frontieră comună se află
masate trupe ale armatei nicaragua
ne pe care ..le consideră o amenin
țare la adresa securității Hondura
sului".
Intr-un comunicat oficial se arată
că președintele țării, Jose Azcona
Huyo. a cerut asistență militară gu
vernului S.U.A.

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
La Washington s-a anunțat oficial
că Statele Unite, au trimis efective
de 3 000—4 000 militari in Honduras,
la cererea guvernului de la Tegu
cigalpa, informează agenția EFE.

Tentativă a unui grup de ofițeri
de a ocupa cartierul central al forțelor de apărare
panama:

Trimiterea de „trupe speciale antiteroriste** nord-americane
la bazele din zona canalului
CIUDAD DE PANAMA 17 (Ager
un curs do specializare in diferite
pres). — Trupele loiale comandanunități militare din S.U.A.
tului-șef al Forțelor de Apărare din
Panama, generalul Manuel Antonio
CIUDAD DE PANAMA 17 (Ager
Noriega, au înăbușit, într-o acțiune,
pres). — Surprindere si preocupare
rapidă și fără vărsare de singe. în
a generat in Panama sosirea a 100
cercarea unui- grup de ofițeri de a
de militari din ..trupele speciale an
ocupa Cartierul central al acestei
titeroriste" nord-americane. ceea ce
instituții militare, din capitala tării
face să se ridice la 700 efectivele
— transmit agențiile Prensa Latina
de acest tip in bazele militare ale
și EFE. Un comunicat oficial al
S.U.A. 'din zona Canalului Panama .
Comandamentului Forțelor de Apă
— relatează agenția Prensa Latina.
rare panameze relevă că toți com
Deși Pentagonul a anunțat că aplotiștii au fost arestați. între aceș
ceste efective au venit în Panama
tia aflîndu-se șeful poliție1, polon 'pentru a fi folosite in scopuri de
lui Leonidas Macias. Majoritatea
fensive. militarii sint antrenați ca
forță de asalt și' in vederea reali
ofițerilor implicați in tentativă — se
zării unor ’ misiuni de sechestrare,
arată în document — s-au întors re
sabotaje etc.
cent în țară după ce au participat la

Lichidarea armelor chimice obiectiv de stringentă actualitate
Salutată eu îndreptățită satisfacție,
semnarea tratatului sovieto-american
privind eliminarea rachetelor cu rază
medie și mai scurtă de acțiune din
Europa a fost privită — și nici nu
putea fi altfel — doar ca un prim
pas. deschizător de drumuri in am
plul și deosebit de importantul pro
ces al opririi cursei înarmărilor și în
făptuirii dezarmării. Cît timp vor
continua să existe si să se producă
arme nucleare si alte arme de dis
trugere in masă, cit timp va plana
pericolul
autodistrugerii
întregii
noastre planete, eforturile pentru eli
minarea totală a acestor arme, pent’-u
făurirea unei lumi fără arme si fără
războaie vor trebui să se multiplice
în permanentă. Este și motivul pen
tru care România socialistă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu eviden
țiază. in mod constant si cu deose
bită putere, imperativul intensificării
luptei pentru dezarmare, in primul
rind pentru dezarmarea nucleară —
ca problema fundamentală a epocii
noastre, de a cărei rezolvare depind
viitorul omenirii, pacea si securitatea
tuturor popoarelor. In acest sens este
urmărită cu atenție și interes evolu
ția tratativelor pentru realizarea unei
noi și de această dată substanțiale
reduceri, prin diminuarea cu 50 la
sută a armelor nucleare strategice.
Dacă ..prioritatea priorităților" o
formează scoaterea in afara legii si
lichidarea totală a armelor nucleare,
o problemă de cea mai mare acui
tate o reprezintă, in același timp, și
.eliminarea din arseiale'e statelor a
unui alt mijloc de distrugere in
masă, respectiv a armelor chimice,
care, prin potențialul lor uriaș de
distrugere, apropia: de ce! al arma
mentului atomic, reprezintă, de ase
menea. un grav pericol la adresa
umanități.

Un uriaș potențial dis
tructiv Atlt experiența tragică a
trecutului, cit si realitățile prezen
tului vin să se constituie in serioase
argumente ale preocupării manifesta
te nu numai- d» către tara noastră,
dar si de numeroase alte stale ale
lumii pentru lichidarea definitivă si
totală a armelor chimice. Utilizarea
armelor chimice, pentru prima dată

pe scară largă, a avut loc în timpul
primului război mondial. La 22 apri
lie' 1915. trițpele germane au Co osii
180 de tone de clor pe frontul de la
Ypres. atac soldat cu 15 000 gazați și
5 000 de morți. Au urmat fosgfeni.il și
difosgenul. substanțele toxice ,Clark
I" și .,Clark II". iperita sau ..gazul de
muștar" (folosit tot pe frontul de
pe Ypres. de tinde ii provine și
numele) împotriva cărora chiar și
măștile de gaze s-au dovedit un mij
loc insuficient de anărare. Bl) ■ atu!
primului război mondial: 113 000
tone de gaze sufocante, iritante sau
vezicante folosite — I 300 000 de
morti. intoxicați, orbi sau mutilați
de război.
Sub presiunile puternicului curent
de opinie creat. în 1925 a fost înche
iat Protocolul de la Geneva, care in
terzicea „folosirea in război a gaze
lor asfixiante, toxice și a mijloacelor
bacteriologice", fără să oprească însă
perfecționarea, producerea si deține
rea unor astfel de arme. Atît de pu
ternic a fost oprobriul opiniei publi
ce. incit nici hlt'.eristți n-au îndrăz
nit să le folosească în timpul celui
de-al doilea război mondial.
în deceniile ce au urmat marii
conflagrații. în parale! cu dezvoltarea
fizicii atomice si folosirea -atomului
în scopuri militare, a avut 1oc si o
deturnare a rezultatelor spectaculoa
se înregistrate de chimia modernă.
Arma -.hiinică s-a dezvoltat însă
practic ia umbra armei nucleare, atenția omenirii fiind atît de concen
trată asupra acestui din urmă peri
col. îndeosebi după exploziile de la
Hiroshima și Nagasaki. îneît s-a tre
cut practic cu vederea că armele
chimice cunosc și ele un vertiginos
proces de confecționare. As<i se ex
plică faptul că in arscnațetii diferite
lor state au fost, introduse substanța
neuroparalizante. psihochimice. toxi
ne biologice produse pe cale sintetică
— toa’e cu o uriașă torță de ucidere.
Dacă mult controversata bombă cu
neutroni ar putea, de pildă, in cazul
unui conflict nuclear, să nimicească
orice formă de viată într-un oraș,
lăsind intacte obiectivele edilitare si
industriali:, substanțele neuroparali
zante — tabunui, «arinul și «omanul
— ar avea un efect distructiv ase
mănător.

Panoplia armelor chimice s-a di
versificat l'oarte mult. Una din pro
blemele cele mai serioase a repre
zentat-o pînă nu de mult stocarea
acestora, datorată unui șir de fac
tori — probleme de coroziune, etan
șeitate etc. In prezent, o astfel de
barieră de ordin tehnic poate ti de
pășită. ajungindu-se la ti.-, sal! cali
tativ in dezvoltarea acestor arme.
Este cazul așa-numitelor ..arme chi
mice binare", construite -de * S.U.A.
Ele constau din doi componenți
practic inofensivi atît timp cit sînt
izdlați unul d.« altul : prin ameste
cul lor însă, sub impact-il' exploziei
prpîectilului. se formează un compus
toxic cu efecte mortale imediate. De
altfel, această tendință proliferează.
Chiar în aceste zile Franța a confir
mat intenția sa de a dispune de „un
stbc minim de arme chimice" : chiar
dacă s-a făcut precizarea că scopul
acestei măsuri este defensiv, nu
este mai puțin adevărat că ea se în
scrie pe o linie contrară deziderate
lor unanime de lichidare totală a
acestui tip de armament.
Nu trebuie eludat nici faptul că
arma chimică — dr>și sub aspectul
forței sale nimicitoare tinde să se
apropie de armamentul atomic — este
mult mai puțin costisitoare și noate fi
construită cu mijloace relativ simple.
Cît despre efectele eL ce poate fi
mai elocvent decît următorul exem
plu prezentat într-un studiu dat pu
blicității recent la Bruxelles : un
război cu arme chimice moderne
desfășurat în Europa poate ucide In
numai 24 de ore 12 milioane de oa
meni 1 Expertii militari apreciază că
stocurile actuale de arme chimice
neurotoxfce sînt suficiente pentru a
face să dispară orice formă de viată
superioară pe planetă.

După 15 ani de dezba
teri... Toate aceste realități puii în
lumină cît de important și presant
este să fie scoase in afara legii, să se
acționeze pentru lichidarea arsenale
lor existente. După cum este cunos
cut. in spiritul politicii sale de Prin
cipiu. tara noastră s-a pronunțat și
se pronunță pentru interzicerea com
pletă și distrugerea totală a arme

lor chimice, fapt reafirmat. în
de tovarășul
repetate rinduri.
Nicolae Ceaușescu.
Problema încheierii unei convenții
universale privind interzicerea expe
rimentării. producerii si stocării ar
melor chimice, precum și distrugerea
stocurilor existente se allă. după cum
se știe, de mai bine de 15 ani pe agen
da Conferinței pentru dezarmare de la
Geneva. în prezent, textul viitorului
acord aflat in curs de negociere are
la bază un proiect de convenție nes
pus de U.R.S.S., ia 1982. și. respectiv,
un proiect avansat de S.U.A. în 1984.
In mai multe rinduri. Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat rezoluții
prin care se cere conferinței urgen
tarea si finalizarea negocierilor. Se
cuvine remarcat că la ultime e se
siuni ale acesteia au fost înregistrate
o serie de progrese apreciate drept
semnificative in elaborarea textului
convenției. Astfel, au fost convenite
reglementările esențiale ale conven
ției care privesc intecziccea produ
cerii, deținerii, transferării și folosi
rii armelor chimice, declara-ea sto»urilor de arme chimice și a instalațiilor
de producere, precum si nrocedee’.e
de distrugere a. acestora. S-au înre
gistrat. de asempiea oisi înainte in
definirea principiilor privind preve
nirea producerii armelor chimice de.
către i 'dustric chimică civilă, com
petentele și funcționarea organelor
si procedurilor de control. Rămin
insă, in continuare, de elucidat o se
rie de aspecte importante de ordin
politic juridic militar si tehnic. Tn
cadrul negocierilor de pină acum, un
important număr de țări, printre ca -e
și România au făcut declarații ofi
ciale privind nedeținerfea <'e arme
chimice — acestea renrezentind ade
vărate măsuri de creștere a încrede
rii. do natură să finalizeze evoluția
favo-ab’lă a negocierilor.
Actionind cu consecventă pentru
încheierea unui tratat international
prin care să se interzică perfecțio
narea. producerea și stocarea arme
lor chimice și distrugerea stocurilor
existente de asemenea arme. Româ
nia a depus si depuhe eforturi susți
nute. in cadrul conferinței pentru
dezarmare, pentru definitivarea tex
tului convenției și acționează in per

ORIENTUL MIJLOCIU

Apel la salvarea vieții
celor șase luptători
antiapartheid din R.S.A.
PRETORIA 17 (Agerpres). — Opi
nia publică din Africa de Sud. de
pe întregul continent african. din
numeroase țări ale lumii își mani
festă. in continuare, protestul tată
de hotărirea autorităților de la Pre
toria de a rămine insensibile la
apelul general privind comutarea
pedepsei cu moartea pronunțată îm
potriva a șase tineri de culoare. Ce
rerea de clementă pentru cei sase
membri ai mișcării antiapartheid se
întemeiază pe faptul tă. ir. timpul
procesului, instanța nu a putut pune
in evidență, ne bază de probe, vino
văția celor inculpați.
In favoarea grațierii celor șase
persoane s-au pronunțat arhiepisco
pul Desmond Tutu, laureat al Pre
miului Nobel pentru pace, care s-a
intîlnit cu șeful regimului rasist.
..președintele" Botha. personalități
cunoscute sud-africane. numeroși oa
meni politici din întreaga lume.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres)
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
— întrunit joi după-amiază — a adoptat o rezoluție în care cere au
torităților din Africa de Sud să anu
leze sentitița de condamnare la
moarte a șase tineri de culoare din
Sharpeville. Rezoluția aprobată in
unanimitate, adresează comunității
internaționale apelul de a interveni
de urgentă, in conformitate cu pre
vederile Cartei O.N.U.. ale rezoluți
ilor Consiliului de Securitate, ale al
tor norme ale dreptului. internatio
nal. pentru salvarea vieții tinerilor
condamnați. Cererea convocării Con
siliului de Securitate a fost formu
lată de Zambia.

DAKAR 17 (Agerpres). — Tntr-un
document difuzat la Dakar de Con
gresul National African (A.N.C.). co
munitatea internațională este chema
tă să intervină de urgență pentru a
determina autoritățile rasiste din
Africa de Sud să revină asupra de
ciziei de a executa șase africani din
Sharpeville. Documentul A.N.C. lan
sează tuturor organizațiilor politice,
sindicatelor, guvernelor din Africa
Si din alte țări apelul de a acționa
pentru salvarea vieții celor șase
membri ai mișcării antiapartheid din
R.S.A.
LONDRA 17 (Agerpres). — Peste
100 de parlamentari britanici au
semnat o rezoluție în care denunță
în termeni fermi hotărirea autorită
ților rasiste de la Pretoria de a exe
cuta șase persoane nevinovate pen
tru activități antiapartheid.

S.U.A.: Alegerile
preliminare
din statul Illinois
WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Alegerile preliminare din statul Illi
nois. desfășurate ia perspectiva de
semnării candidaților la funcția de
președinte al Statelor Unite, s-au
soldat. în tabăra republicanilor, cu
succesul lui George Bush, care a
obținut 54 la sută din voturi, ur
mat de Robert Dole (36 la sută) -ți
Pa; Robertson (7 la sută). în ca
drul Partidului Democrat. Paul Si
mon a întrunit 43 la sută din vo
turi. Jesse Jackson — 31 la sută, iar
Michael Dukakis — 17 la sută.
Pînă in prezent. George Bush dis
pune de 767 delegați pentru conven
ția națională, iar Robert Dole de
179 delegați. La demografi. Michael
Dukakis este sprijinit de 473 dele
gați. Jesse Jackson — de 462. iar
Albert Gore — de 359 delegați.
Agenția EFE amintește că pen
tru obținerea învestiturii convenției
Partidului Republican — care va avea loc in luna august, la New Or
leans — sînt necesare voturile a
1 139 delegați, din totalul celor 2 277.
Candidatura democraților reclamă un
minimum de 2 082 de voturi, din rîndul celor 4 162 delegați la conven
ția din iulie, care se va desfășura
la Atlanta.

• Sprijin iață de eforturile în direcția convocării unei con
ferințe internaționale de pace • în încercarea de a înăbuși
revolta populației palestiniene din teritoriile de pe malul de
vest și Gaza, autoritățile israeliene de ocupație au hotărît
să aplice sancțiuni economice pe lînqă acțiunile represive
• Condamnarea practicilor represive israeliene

PARIS 17 (Agerpres). — La Paris
a avut Ioc o intîlnire a ministrului
francez al relațiilor externe. JeanBernard Raimond. și o delegație a
Ligii Arabe, condusă de secretarul
general al organizației. Chedlj Klibi,
din care au maj făcut parte miniș
trii de externe ai Siriei. Farouk Al
Sharaa. Irakului. Tarik Aziz, șj șeful
Departamentului Politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.
Farouk Kaddoumi. Au fost discutate
căile si modalitățile de soluționare
negociată a situație' din Orientul
Mijlociu, părțile exprimînd sprijinul
fată de eforturile diplomatice ce se
depun pentru convocarea unei con
ferințe internaționale privind pacea
in regiune, sub auspiciile Națiunilor
Unite, notează agenția KUNA.
PARIS 17 (Agerpres) — într-o de
clarație făcută la Paris, secretarul
general al Ligii Arabe. Chedli Klibi,
a anunțat că o reuniune arabă la ni
vel inalt' urmează să aibă loc luna
viitoare,la Tunis sau Alger pentru a
examina ultimele evoluții ale situa
ției din Orienlul Mijlociu în con
textul revoltei
populației palesti
niene din teritoriile ocupate.
RIAD 17 (Agerpres). — După con
vorbirile avute la Riad cu regele
Fahd și cu alte oficialități ale Arabiei Saudite. regele Hussein al Iorda
niei și-a încheiat vizita efectuată
timp de două zile in capitala saudită.
Au lost discutate cu prioritate aspec
te privitoare la căile de soluționare
a problemelor din Orientul Mijlociu,
relatează agenția F.A.N.A.
TEL AVIV 17 (Agerpres). — După
cum transmite agenția Taniug. ci
tind o declarație a ministrului israe-

Tn

CAIRO 17 (Agerpres) — Egiptul
condamnă practicile represive israe
liene împotriva populației palesti
niene din teritoriile de pe malul de
vest al Iordanului și Gaza, apreciind
că măsurile la care recurg autorită
țile israeliene sînt incompatibile cu
respectare;) drepturilor omului, a
declarat vicepremierul și ministrul
egiptean de externe. Esmat Abdel
Meguid. El a subliniat că aceste
practici constituie un obstacol major
in calea păcii și stabilității in regiume.
BEIRUT 17 (Agerpres). — Secre
tarul generai adjunct al O.N.U..
Marrak Goulding. a declarat, într-un
interviu acordat ziarului libanez „Al
Safir", că revolta populației palesti
niene din teritoriile ocupate de - Is
rael a creat nu numai o situație
nouă, dar si perspective noi pentru
ajungerea la pace in regiune. El a
spus, totodată, că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei nu poate fi
exclusă din procesul de pace în Orientul Miilociu...transmit agențiile
KUNA si M.E.N.A.

lumea capitalului
• Șomajul — în creștere

PARIS 17 (Agerpres). — Șomajul
a afectat in luna februarie în R.F.
Germania 8.8 la sută din totalul
populației active, informează coti
dianul francez „Le Monde", citind
un comunicat al Oficiului federal al

muncii dat publicității la Niirnberg.
Numărul șomerilor inregistrati ofi
cial în R.F.G. se ridică la 2.516 mi
lioane. La această cifră trebuie adăugați cei 350 300 de șomeri parțiali,
precizează „Le Monde".

• 45 milioane persoane trăiesc sub limita sărăciei
în țările Pieței comune
ROMA 17 (Agerpres). — Condiții
le sociale ale majorității populației
din țările membre ale Comunității
Economice (vest-) Europene devin
tot mai precare — a apreciat Gio
vanni Sarpellon, președintele Comi
siei pentru problema sărăciei din ca
drul Consiliului de Miniștri italian,
citind statistici difuzate recent la Ro
ma. Numărul celor care trăiesc sub
limita sărăciei se ridică, în ansamblu,

la 45 milioane. Potrivjt opiniei lui
Sarpellon. cauza majoră a acestui
fenomen o reprezintă șomajul. Deo
sebit de ridicată este rata șomajului
în rîndul tinerilor. Oficialitatea ita
liană a arătat că această situație re
duce posibilitățile de instruire si
dezvoltare ale adolescenților și per
petuează fenomenul sărăciei de-a
lungul mai multor generații.

„Nu vreau să ajung să cerșesc...“
Gestul disperat al unui șomer
In lumea occidentală, sub impac
tul crizei, șomajul este in creștere.
Numai în țările Pieței comune anul
trecut numărul celor rămași fără
lucru a depășit 16 milioane. Potrivit
datelor existente. . ratele cele mai
înalte ale șomajului au fost înregis
trate in Spania (21,5 la sută din
populația aptă de m'uncă). Irlanda
(19,4 la sută), Italia (14.8 la sută).
Olanda și Belgia (12.1 la sută fie
care), Franța 111.4 la sută). Lipsiți
de dreptul elementar al oricărui
om, acela de a munci, descurajați
de căutarea zadarnică a unei noi
slujbe, unii dintre șomeri se văd
puși în situația de a recurge la
gesturi disperate. Acesta este și
cazul muncitorului agricol
Guy
Martelleur (Franța), despre care
ziarul „Le Monde" relatează într-un număr recent următoarele :
„Guy Martelleur, șomer in virstă
de 52 de ani. s-a sinucis, joi 18
februarie, cu un glonte de carabi
nă, deoarece'Jnu voia -să ajungă
să cerșească-. Anterior, a dat foc
cdrtulUi care ii servea drept lo
cuință. la marginea unei comune
din departamentul Pas-de-Calais,

manentă pentru găsirea de soluții in
problemele divergente. Tn ce privește
măsurile și procedurile de control
international, inclusiv inspecția la
fața locului și competentele organe
lor internaționale ce vor fi create,
tara noastră se pronunță în favoarea
unui sistem
eficient, care să fie
conform cu principiile relațiilor
intre state, cu scopurile și cerințe
le fundamentale ale viitoarei con
venții si să implice Pentru statele
membre eforturi financiare cit mai
reduse.

El. se instalase în această comu
nă de trei ani și trăia de pe urma
unor mici lucrări agricole. Pînă pe
la mijlocul lunii ianuarie, fusese
folosit la recoltarea verzei de că
tre un cultivator din comună. De
o lună rămăsese însă fără lucru,
fiind ca atare privat, de cei 30 sau
40 de franci pe zi cit ii aducea ac
tivitatea sa de muncitor sezonier
și neprimind nici un fel de indem
nizație de șomaj. Fără prieteni,
fără familie nu a mai putut su
porta situația.
Acest om -«agreabil, vesel, volu
bil». după spusele celor care îl cu
noșteau, a devenit deprimat și
sumbru. De mai multe ori nu și-a
ascuns intenția de a-și pune ca
păt. zilelor. -Era un om mindru-,
explică un agricultor care din cind
în cind recurgea la serviciile sale.
«Nu voia să fie silit să cerșească,
singurul lucru pe care îl dorea era
ca societatea, să-i. recunoască exis
tența ca ființă umană-. Sinucigașul
a lăsat o scrisoare in ' care-și re
vendica dreptul la 'demnitate", iși
încheie „Le Monde" relatarea.

-AGENȚIILE DE PRESA i

- pe scurt

„Zonele dechimizate", im
portantă măsură pe calea
eradicării armelor chimice.
România este in același timp de
părere că instituirea unor zone li
bere nu numai dc arme nuclea
re ei si de arme chimice.' :n di
ferite părți ale Europei și. in gene
ral. in lume, este de natură să con
tribuie la promovarea realizării unei
înțelegeri cu caracter universal în
domeniul interzicerii totale a' aces
tor arme. Pe această linie se în
scrie Declarația-Apel a președinte
lui Republicii Socialiste România.
Nicolae Ceaușescu. și a președintelui
Consiliului
de Stat al Republicii
Populare Bulgaria. Todor Jivkov. cu
privire la realizarea în Balcani a
unei zone fără arme ' chimice prin
care se propune începerea neîntîrziată de negocieri tn vederea reali
zării unui acord intre țările balca
nice privind neexperimentarea. neproducerea. neobținerea și nestocarea de asemenea arme pe teritoriul
lor. Se cuvine a sublinia că la
recenta reuniune a miniștrilor de ex
terne ai țărilor din Balcani au fost
reiterate importanța s>: actualitatea
acestei propuneri. Țara noastră spri
jină. totodată, inițiativa Republicii
Democrate Germane și Cehoslovaciei
privind crearea unei zone „dechimir
zate" in centrul Europei.
Desigur. încheierea in cel mai
scurt timp a convenției privind opri
rea experimentării și producerii ar
melor chimice, precum și lichidârei
stocurilor existente obiectiv pe de
plin posibil in condițiile manifes
tării voinței politice din partea tu
turor statelor oartlcijjante. s-ar în
scrie ca o contribuție importantă la
stimularea procesului dezarmării, ‘ar
deschide calea spre noi și însemnați
pași în direcția realizării obiectivu
lui dezarmării generale și totale.

lian al apărării, Yitzhak Rabin; au
toritățile israeliene de ocupație au
hotărît să aplice sancțiuni economi
ce pe lingă acțiunile represive in
încercarea de a înăbuși revolta popu
lației palestiniene impotriva ocupa
ției din teritoriile de pe malul de
vest al Iordanului și Gaza. Intensificînd măsurile de represiune împo
triva populației palestiniene, autori
tățile israeliene au întrerupt liniile
telefonice internaționale ale teri
toriilor ocupate și au interzis circu
lația palestinienilor intre malul de
vest al Iordanului si Gaza.

UN MITING DE PROTEST îm
potriva reînnoirii Tratatului americano-filipinez privind prezența
pe teritoriul țării a bazelor mili
tare ale S.U.A. a avut loc in orașul
filipinez Sebu. al doilea oraș că
mărime din țară. Au Luat parte re
prezentanți ai organizpțiilor de ti
neret din Sebu.

PROPUNERE. Președintele Par
tidului Socialist din Austriei fos
tul cancelar federal. Fred Sino•watz, și-a prezentat demisia in
fata direcțiunii acestui partid de
guvernămînt. După cum transmite
agenția EFE. propunerea ca actua
lul șef al guvernului. Franz Vranitzky. să preia conducerea P S.
din Austria a fost acceptată. Ale
gerea noului lider urmează să fie
făcută, oficial, in cadrul congresu
lui extraordinar al partidului, pro
gramat la 11 mai.
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MANEVRE. Biroul de coordonare
al țărilor nealiniate s-a întrunit la
New York, in cadrul unei ședințe
de urgentă, pentru examinarea si
tuației din Atlanticul de Sud ca
urmare a manevrelor militare or
ganizate de Marea Britanie in zona
Insulelor
Malvine
(Falkland),
Luind cuvintul. ministrul de externe al Argentinei. Dante Caputo.
a apreciat că manevrele vor con
tribui la sporirea încordării in regiune. El a exprimat, disponibilita
tea tării sale de a continua eforturtle pentru găsirea unei reglemen’ări pașnice a problemei Malvinelor.
ALEGERI. Consiliul de Miniștri
al Franței a stabilit definitiv ca
cele două tururi de scrutin pentru
alegerile prezidențiale să aibă loc
la 24 aprilie și 8 mai — a anunțat
un purtător de cuvint guverna
mental. citat de agenția A.P.A. Ter-
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menul-limită pentru prezentarea
candidaturilor este 5 aprilie.
DENUNȚARE. O pace trainică
In Africa australă nu va putea fi
realizată fără recunoașterea drep
turilor politice ale populației de
culoare din R.S.A., majoritară, și
fără acc'esu! Namibiei la indepen
dentă — subliniază ziarul tanzanian
„Daily News". De asemenea, coti- .
dianul denunță acțiunile de agre
siune militară directă ale regimu
lui rasist de la Pretoria impotriva
statelor „din prima linie", cum
este cazul actualei agresiuni a ar
matei sud-africane Pe teritoriul
Angolei.
SATELIT. Joi. cu ajutorul unei
rachete purtătoare sovietice de tip
„Vostok" a fost lansat satelitul
artificial al Pămintului „IRS-1Â"
apartinind Indiei si destinat obți
nerii unor informații operative le
gate de explorarea bogățiilor nr,
turale ale Pămintului. Dirijarx
zborului satelitului este efectu;
de două stații terestre, una c
apropiere de Moscova și a doua
pe teritoriul Indiei, relatează ag
tia T.A.S.S.
CAPRICIILE VREMII. Tn regnea orașului Shanghai s-au se
nalat. in ultimele zile, ploi tor
țiale. insotite de lapovită și r
soare, ca urmare a unei supra
neri. oarecum neobișnuite per
această perioadă a anului, a ef
telor unui curent de aer polar
un val de aer cald. După cum
fonnează agenția China Nouă,
coastă evoluție a detern
mercurul termometrelor să >
vertiginos, in decurs de numa
va ore. de la peste 26 grad»
sius la minus opt grade,
ciile vremii s-au extins și
altor zone din R.P Chinez
care Nanjing și Jiangsu.

Radu BOGDAN
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