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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Sub semnul dorinței comune de a adinei relațiile de colaborare prietenească 
româno-zaireze, in interesul reciproc, al cauzei păcii și progresului, ieri a început

Vizita oficială de prietenie a președintelui Republicii Zair,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni. 4 aprilie, pe tovarășul Hong 
Sang Nam, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Co
reene. conducătorul delegației țării 
sale Ia lucrările celei de-a XIII-a 
sesiuni a Comisiei mixte intergu- 
vernamentale consultative în relații
le economice Si tehnico-științifice in
tre Republică Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană. care se desfășoară la Bucu
rești. ■
. Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai căl
duroase salutări din partea tovară
șului Kim Ir Sen secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene. In același timp, el a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut din partea tova
rășului Kim Giăng II. membru al 
Prezidiului Biroului Politic, secretar

al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se trans
mită tovarășului Kim Ir Sen un 
cald salut și cele mai bune urări. De 
asemenea, a adresat un salut căl
duros tovarășului Kim Giăng II.

In timpul întrevederii au fost 
relevate relațiile de prietenie și cola
borare care s-au statornicit și se 
extind continuu între țările și po
poarele noastre, în spiritul înțelege
rilor convenite la nivel înalt. în 
acest cadru s-a evidențiat rolul im
portant ce revine Comisiei mixte în 
identificarea unor noi domenii și 
forme de cooperare, în realizarea 
obiectivelor de colaborare stabiiite, 
în dezvoltarea generală a conlucrării 
economice și tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, și cu acest prilej, că Româ
nia a susținut și susține propunerile 
președintelui Kim Ir Sen, ale R.P.D.

Coreene cu privire la reunificarea 
pașnică, pe calea tratativelor, a 
Coreei.

In numele conducerii de partid și 
de stat a R.P.D. Coreene, vicepre- 
mierul Hong Sang Nam a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pro
funde mulțumiri pentru sprijinul 
acordat și solidaritatea manifestată 
de România cu lupta poporului 
coreean pentru reunificarea pașnică 
a Coreei.

în cursul convorbirii au fost 
abordate unele aspecte ale situației 
internaționale, îndeosebi cele privind 
dezarmarea, soluționarea prin mij
loace pașnice a problemelor litigioa
se dintre state, lichidarea subdezvol
tării și instaurarea noii ordini eco
nomice mondiale, asigurarea unei 
păci trainice în lume.

La întrevedere a participat to
varășul Ion Dincă, prim viceprim- 
ministru al guvernului, conducătorul 
delegației române la lucrârne actua
lei sesiuni a comisiei mixte.

A fost de față Zo Iăng Guk. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Ministrul apărării naționale, trimis special al președintelui 
Republicii Liberia

împreună cu fana Mi Ladawa
Ceremonia

sosirii
in Capitala

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, luni a sosit în Capitală 
președintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga. îm
preună cil doamna Bobi Ladawa, 
care efectuează o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au in- 
tîmpinat cu căldură, la coborîrea 
din avion, pe președintele Mobutu 
Șese Seko și doamna Bobi Ladawa. 
Cei doi conducători de partid si de 
stat și-au strins miinile cu priete
nie, exprimindu-și satisfacția pen
tru noua întilnire de la București.

De asemenea, la scara avionului 
oaspetele a fost salutat de tova
rășul Constantin Dăscălescu.

O gardă militară aliniată 
aeroport a prezentat onorul, 
fost intonate imnurile de stat 
Republicii Zair și Republicii 
cialiste România. în timp ce. în 
semn de salut, au fost trase 21 d.e 
salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko au trecut în re
vistă garda de onoare.

Președintele Republicii Zair a 
fost apoi salutat de membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, generali, 
de alte persoane oficiale.
(Continuare în pag. a Ill-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui 

Mobutu Șese Seko și a doamnei Bobi Ladawa
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, luni, la Palatul

TOASTUL PRESEDINIELIU 
MCOlffi CEAUSESCU

Stimate domnule președinte,
Stimată doamna Bobi Ladawa,
Stimați oaspeți din Republica Zair,
Tovarăși și prieteni,îmi face o deosebită plăcere să vă salut ca oaspeți ai României socialiste și să vă adresez, și în acest cadru, domnule președinte, cele mai calde urări de bun venit în țara noastră.Vizita dumneavoastră constituie o ilustrare a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, o expresie a dorinței comune de a le dezvolta și mai mult în viitor. îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o anul trecut în frumoasa dumneavoastră țară, de primirea ospitalieră de care ne-am bucurat. Convorbirile purtate împreună cu acel prilej, acordurile și înțelegerile pe care le-am convenit au deschis noi perspective colaborării și conlucrării reciproc avantajoase dintre țările noastre, înscriindu-se aa un moment important în dezvoltarea raporturilor prietenești româno-zaireze. Sînt încredințat că, în cadrul convorbirilor pe care le-am început astăzi, vom găsi noi căi și posibilități de a transpune în viață înțelegerile convenite, de a lărgi și mai mult cadrul relațiilor bilaterale în domeniul economic, tehnico-științific, cultural și în alte sectoare de interes comun pentru țările noastre.

(Continuare in pag. a III-a)

începerea convorbirilor oficiale
Luni după-amiază, Ia Palatul Con

siliului de -Stat, au început convor
birile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre-

Consiliului de Stat, un dineu oficial 
în onoarea președintelui fondator al 
Mișcării Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair, Mobutu Șese 

ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, și președintele fondator al Miș
cării Populare a Revoluției, preșe
dintele Republicii Zair, Mobutu Șese 
Seko.

Seko, și a doamnei Bobi Ladawa.
Au participat membri și membri 

supleanți ai Comitetului Politia
(Continuare în pag. a IXI-g)

TOASTUL PBESMIEIUI 
MMI SESE SEKO

Stimate domnule președinte.
Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
vă rog, primiți omagiile mele cele mai res

pectuoase.
Domnilor miniștri,
Distinși invitați,
Doamnelor și domnilor,Aș dori ca în numele soției mele, al delegației care mă însoțește și al meu personal să vă exprim întreaga noastră recunoștință pentru amabila invitație și pentru cordialitatea și căldura primirii pe care poporul român, guvernul dumneavoastră și dumneavoastră personal, domnule președinte, ne-ați rezervat-o de la sosirea noastră în frumoasa dumneavoastră capitală.Această primire prietenească și spontană, care confirmă stima pe care o nutrește față de poporul zai- rez poporul prieten al României, constituie o mărturie vie a tradițiilor de ospitalitate de care au dat dovadă întotdeauna compatrioții dumneavoastră și pe care noi le apreciem la justa lor valoare.Este pentru mine a treia ocazie fericită de a aprecia ospitalitatea legendară a poporului român.După vizitele pe care le-am efectuat in 1970 și 1980, această a treia vizită in țara dumneavoastră constituie un răspuns la eforturile constante pe care dumneavoastră nu încetați să le depuneți pentru a dez-

(Continuare in pag. a III-a)

La convorbiri au participat:
Din. partea română : Ioan Tolu, 

ministrul afacerilor externe ; Șerban 
Teodorescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini ; Nicolae Amza, 
ministrul petrolului ; Cornel Pinza- 

■ ru, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo-(Continuare în pag. a îll-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, dumtnică-seara, pe gene- 
ral-maior Gray D. Allison, minis
trul apărării naționale, trimis special 
al președintelui Republicii Liberia.

Cu acest prilej, președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-a fost inmînat 
un mesaj din partea președintelui 
Republicii Liberia, Samuel Kanyon 
Doe. Totodată, șeful statului libe
rian a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut și cordiale

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, 
pe Paul Munyembari. ambasadorul 
Republicii Burundi, cu prilejul în

Ambasadorii! Republicii Democrate Populare Laos
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, luni, pe Thongsavatn 
Khaykhamphithoune, ambasadorul 
Republicii Democrate Populare Laos, 
cu ocazia încheierii misiunii sale in 
tara noastră. - ț . 

PENTRU GRĂBIREA iNSĂMlHȚĂRILOR:

FIECARE ORĂ BUNA DE LUCRU IN ClMR-FOLOSITÂ DIN PLIN! 
® Suprafafa însămînîaîă pînâ în seara zilei de 3 aprilie a ajuns la 1,2 

milioane hectare, adică 22 la sută din suprafața teteSă prevăzută prin progra
mul acestei campanii agricole

® Cete mai mari suprafețe, cuprinse între 30 șl 45 la suta din cete plani
ficate, au fosî semănate în județele Olt, Constanța, Ialomița, Mehedinți, Călărași, 
Dolj, Buzău, Brăila și în sectorul agricol ilfov

o Pentru recuperarea restanțelor Ea semănat este absolut necesar ca în 
toate unitățile, în toate județele să. se acționeze zi și noapte, cu toate fortete, spre 
a se atinge o viteză zilnică de lucru de 350 030-400 000 hectare

O Vremea continuă să se mențină instabilă și, tocmai de aceea, nicăieri 
nu trebuie să se aștepte condiții ideale de lucru. Grice oră, orice zi cîștigate 
acum la semănat contează mult în eforturile pentru a încheia lucrările la terme
nele stabilite

urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și bunăstare po
porului român prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Samuel Kanyon Doe 
salutul său călduros și cele mai 
bune urări, iar poporului liberian 
prieten prosperitate și pace.

în cadrul întrevederii a fost 
evocată recenta vizită oficială de 
prietenie efectuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elenă Ceaușescu, în Repu

Ambasadorul Republicii Burundi
cheierii misiunii sale în tara noas
tră.

In timpul întrevederii s-au rele
vat bunele relații româno-burunde- 
ze. precum si condițiile favorabile

în cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost subliniate raporturile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, precum și posibilitățile 
extinderii lor in continuare, in do
menii de interes comun. 

blica Liberia, care, prin rezultatele 
sale, prin înțelegerile convenite, a 
conferit noi dimensiuni colaborării 
dintre cele două țări, în interesul 
ambelor popoar.e, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării între na
țiuni.

La primire a participat general
colonel Vasile Milea, ministrul apă
rării naționale.

A fost de față R. Webster Simp
son, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Liberiei la București.

existente pentru dezvoltarea acesto
ra. in viitor, pe multiple planuri.

Ambasadorul a mulțumit călduros 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru sprijinul de care s-a bucurat in 
îndeplinirea mandatului său.

Ambasadorul laoțian a expri
mat calde mulțumiri președin
telui Nicolae Ceaușescu' pentru 
sprijinul ce i-a fost acordat 
în îndeplinirea misiunii sale în 
România. , ,

■'<4
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TIMIȘ: Tehnologii 
tu© înaifâ eficiență 

economică
La întreprinderea mecanică Ti

mișoara. in cadrul acțiunii de per
fecționare a organizării si moder
nizare a producției, au fost puse 
la punct si introduse în procesele 
de fabricație noi tehnologii de 
inalt randament, care asigură, tot
odată. o reducere substanțială a 
consumurilor materiale și energe
tice. Este vorba. între altele, de 
tehnologia da durificare a roților 
dințate de la rcductoarele pentru 
utilajele miniere, bazată ne trata
mentul termic ce iononitrurare, care 
înlocuiește tratamentul volumetric, 
noul procedeu permițind dublarea 
productivității muncii la operația 
respectivă, concomitent cu reduce
rea cheltuielilor materiale si eco
nomisirea de energie electrică. Tot 
in acest an, pentru prima oară, 
aici au fost realizate o instalație 
portal de sudat mecanizat cu două 
capete sub strat de flux si o in
stalație de sudat în mediu de gaz 
protector, fiind elaborate si teh
nologiile adecvate, care asigură 
creșterea de două ori a producti
vității muncii, îmbunătățirea su
durilor efectuate la subansamble- 
le din componenta susținerilor me
canizate de abataj. O creștere de 
peste trei ori a productivității 
muncii și o însemnată reducere a 
consumurilor materiale si energe
tice se obține si la operația de 
turnare a tijelor cilindrilor hi
draulici. care echipează utilajele 
miniere si automacaralele, în 
urma înlocuirii procedeului de 
rectificare cu cel de rulare exte
rioară. după cum avantaje econo
mice similare se obțin prin înlo
cuirea sudurii manuale cu sudura 
mecanizată a tronsoanelor ce com
pun brațele telescopice ale auto
macaralelor. (Cezar Ioana).
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ECONOMISIREA ENERGIEI
9 aluminei

În industria extractiva a țițeiului

îndeplinirea integrală a planului la producția fizică, în condițiile re
ducerii accentuate a consumurilor materiale și energetice — sarcină eco
nomică majoră, subliniată la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.— reprezintă 
în perioada actuală unul din obiectivele esențiale, care polarizează efortu
rile tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Pentru producătorii de 
mină, această sarcină are o semnificație deosebită. De ce ? Pe de o 
te. pentru că alumina este materia primă de bază pentru obținerea 
miniului și, totodată, un material auxiliar important în siderurgie ; . 
urmare, realizare# cantităților stabilite la acest produs primar creează 
premise pentru o bună aprovizionare cu metal a ramurilor prelucrătoa
re ale industriei. Pe de altă parte, alumina este un produs energointen- 
siv, realizat cu mari consumuri de energie electrică și păcură ; reducerea 
cu numai un procent a acestor consumuri în 1988 echivalează cu o eco
nomie de aproape 2 000 MWh și 2 700 tone de păcură.

Suficiente argumente, așadar, pentru a vedea care sînt preocupările 
producătorilor de alumină din țară — întreprinderile din Oradea și Tul- 
cea — pentru realizarea exemplară a producțiilor prevăzute, in condițiile 
unor consumuri materiale și energetice tot mai reduse. Astăzi, ne vom 
referi la activitatea întreprinderii de alumină din Oradea.

alu- 
par- 
alu- 
prin

în condițiile în care an de an se 
obțin producții la nivelul capacității 
proiectate — deși calitatea bauxitei 
folosite a înregistrat o evoluție nefa
vorabilă — preocupările colectivului 
de oameni ai muncii de la între
prinderea de alumină din Oradea au 
fost îndreptate 
direcția reducerii 
special a celor 
sînt principalele 
în acest sens ?

în primul rînd. 
reducerea consumului 
electrică, iar rezultatele sint demne 
de reținut : față de un consuni 
proiectat inițial de 385 kWh energie 
electrică pe tona de alumină, în 
1987 s-a ajuns la 261 kWh, ceea ce. 
la nivelul unui an, înseamnă o eco
nomie de 30 mii MWh. Două au fost 
acțiunile principale care au determi
nat reducerea consumului. Prima se 
referă la înlocuirea procedeului de 
agitare cu aer comprimat a soluției 
din vasele de descompunere cu agi
tarea mecanică, realizată cu turbine 
de construcție specială. Procedeul — 
invenția a inginerului Constantin 
Ștefănoiu — a asigurat o economie 
de peste 100 kWh ia tona de alumi
nă. Al. doilea moment important l-a 
reprezentat inlocuirea pompelor „cla
sice" cu un model original, invenție 
a inginerului Gheorghe Cmeciu. prin 
care se reduce puterea motoare
lor folosite aproape la jumătate, 
pompele avind totodată o durată de 
funcțioriare de 4—5 ori mai mare. 
Merită subliniat că, în prezent, uni
tatea orădeană fabrică în serie ase-

mai cu seamă in 
consumurilor. în 
energetice. Care 

acțiuni întreprinse

s-a avut în vedere 
de energie

sînt folosite și 
ale industriei

menea pompe, care 
în alte întreprinderi 
chimice.

Colectivul nu s-a 
cu aceste realizări, 
numite de excepție. S-a continuat cu 
așa-numitele „mici măsuri", imple
mentate in ultimii 2—3 ani : Întocmi
rea bilanțurilor termice pe instalații, 
creșterea factorului de putere prin 
montarea suplimentară de baterii de 
condensatoare, modificarea morilor 
de măcinare și altele, toate contri
buind cu încă trei procente Ia redu
cerea consumului de energie elec
trică. Iar în acest an. prin raționa
lizarea vehiculării materiei prime la 
instalația de măcinare, se va realiza 
o economie de 1000 MWh energie 
electrică.

Așadar, prin perfecționarea proce
deelor de prelucrare a bauxitei și 
modernizarea tehnologiilor, consumul 
de energie electrică a fost redus, pe 
ansamblu, cu 33 la 
nivelul proiectat.

Recuperarea căldurii 
procesul de prelucrare 
reprezentat un alt cimp 
afirmare a creativității colectivului, 
soluțiile adoptate dovedindu-se ex
trem de eficiente in bilanțul energe
tic al unității. Astfel, la una din in
stalațiile de calcinare, modificată in 
1985. consumul de păcură s-a redus 
cu 20 kg pe tona de alumină. Pro
cedeul se referă la recuperarea căl
durii gazelor arșe (380—400’C) și a 
aluminei calcinate (1 100—1 200°C), 
care se folosește pentru preîncălzirea 
hidroxidului de aluminiu și a aeru-

mulțumit insă 
deși ele pot fi

sută fată de

degajate din 
a bauxitei a 

fertil de

lui cu ajutorul căruia se arde păcu
ra. în luna noiembrie a anului trecut 
a fost pusă in funcțiune și a doua 
instalație de calcinare cu recupera
toare de căldură, modernizată față 
de pruna, consumul reducindu-se cu 
încă 5 kg de păcură la tona de 
alumină, Este puțin 1 Dacă vom con
semna economia de peste 1 000 tone 
păcură realizată față de norma de 
consum in 1987, vom avea imaginea 
reală a eficienței obținute prin aceste 
măsuri de modernizare ; iar econo
miile vor fi mult mai mari în acest 
an. Cu o condiție însă : aproviziona
rea cu păcură să se realizeze ritmic, 
conform graficelor stabilite. Sub
liniem acest lucru deoarece, a*a  cum 
ne spunea directorul unității, ing. 
Marin Titu Rădulescu, in ultima 
perioadă au apărut dereglări în 
aprovizionare, iar conducerea unității 
depune mari eforturi pentru a 'asigu
ra consumul fiecărei zile. Or. opri
rea unui singur cuptor provoacă, pe 
lingă pierderea de producție, un 
consum suplimentar de 15—20 tone 
păcură pentru revenirea la tempera
tura de calcinare a aluminei. Risipă 
care poate fi evitată prin asigurarea 
la timp a bazei materiale.

O altă formă de recuperare a căl
durii o reprezintă valorificarea apei 
calde rezultate din procedeele de 
fabricație. De doi ani, serele aflate 
în apropierea unității sint încălzite 
cu apa de 75—85°C de la întreprinde
rea de alumină. începînd din acest 
an va fi folosită și iapa avind tem
peratura între 55—70“C pentru in
stalația de biogaz a orașului. Numai 
această din urmă acțiune va asigura 
o economie de peste 14 mii tone 
combustibil convențional pe an.

Am insistat asupra procedeelor de 
refolosire a energiei rezultate din 
procesul de producție deoarece ele 
sint valoroase nu numai în sine, ci 
și ca eventuale sugestii pentru alți 
mari consumatori de energie, inclu
siv pentru întreprinderea de alumi
nă din Tulcea, unde, deocamdată, 
apa caldă este „folosită" în... tumul 
de răcire. Tocmai de aceea merită 
să arătăm că numai apa caldă furni
zată serelor a adus întreprinderii de 
alumină din Oradea 
două milioane lei în 
a contribuit direct la 
neficiului planificat.

Toate acestea dovedesc capacitatea

un venit de 
1987. ceea ce 
depășirea be-

profesională a colectivului, 
deosebită care este acordată 
misirii resurselor energetice, 
zind insă realizările de pină acum, 
trebuie să arătăm că există incă o 
serie de deficiențe în activitatea des
fășurată, care generează unele de
pășiri ale normelor stabilite. Astfel, 
consumul de abur tehnologic și de 
bauxită se menține același de peste 
20 de ani, în anul 1987 depășindu-se 
norma cu peste 6 500 tone combus
tibil convențional și 2 400 tone 
bauxită. Este adevărat, unele din 
cauze se situează în afara întreprin
derii : bauxitele au un conținut de 
substanță utilă cu aproape 8 la sută 
mai mic decit cel prevăzut inițiaț, 
aburul tehnologic este uneori livrat 
la parametri necorespunzători. Tot 
atit de adevărat este însă și faptul 
că. dacă s-ar fi efectuat la termen 
reparațiile prevăzute și s-ar fi res
pectat în fiecare moment tehnologi
ile prescrise, nivelul consumurilor ar 
fi fost redus, iar producția fizică ar 
fi înregistrat valori superioare. Aces
te probleme 
seriozitate 
o serie de 
zează atit 
disciplinei 
cit si ___________ ___
nologii. între măsurile stabilite men
ționăm înlocuirea actualelor 
încălzitoare ale suspensiei 
bauxită cu un sistem tubular, 
va asigura reducerea cu peste 
procente a consumului de energie 
termică, ceea ce înseamnă o econo
mie anuală de 15 mii tone combus
tibil convențional. Măsura, experi
mentată industrial încă din 1987, se 
va generaliza pină in 1990. Totodată, 
pentru reducerea consumurilor de 
materii prime, creșterea productivi
tății muncii și a randamentului in
stalațiilor. se experimentează prelu
crarea concomitentă a mai multor 
sorturi de bauxită. Precizăm că in 
acest domeniu întreprinderea de 
alumină din Tulcea a 
deja o serie de rezultate 
experiența ei fiind, fără 
utilă si pentru unitatea
Dar Ia realizările si preocupările co
lectivului întreprinderii de alumină 
din Tulcea ne vom referi intr-un 
viitor articol.

Euqen RADULESCU 
Ioan LAZA

atenția 
econo- 
Anali-

au fost analizate cu 
de colectiv, adoptîndu-se 
măsuri practice, care vi- 
intărirea răspunderii și 
la fiecare loc de muncă, 

modernizarea unor teh-
pre- 

de 
care 
zece

înregistrat 
concrete, 
îndoială, 

orădeană.

O tehnologie valoroasă, 
dar prea puțin aplicată

Pe mai bine de jumătate din su
prafața județului Dimbovița isi des
fășoară activitatea patru schele de 
producție petrolieră : Viforita. Mo- 
reni, Valea Mare-Găești și Titu, 
Mulțimea de sonde de țiței, gaze si 
de injecție aflate in exploatare „co
munică" cii parcurile de rezervoare, 
cu instalațiile furnizoare de apă să
rată. aburi si alte fluide tehnologice 
printr-o Întinsă rețea de conducte. 
Sute de kilometri de țevi de diverse 
dimensiuni, îngropate in pămint ara
bil, pe dealuri acoperite cu livezi, 
finețe și păduri, asigură buna func
ționare a procesului de extracție a 
petrolului. Montarea lor a costat 
multi bani, se înțelege, dar si scoa
terea temporară din folosință a în
semnate suprafețe agricole. Iar lu
crările de acest gen continuă, deoa
rece, anual, intră in producție nu
meroase sonde noi ce nu pot func
ționa fără asemenea conducte: pen
tru că operațiile de injectare 
delor in straturile geologice 
derea creșterii factorului de 
perare a țițeiului se extinde 
zăcăminte.

Pină aici nimic nu pâre a 
bișnuit. Dar acest domeniu al acti
vității petroliștilor este, in realitate, 
confruntat cu numeroase probleme 
si constituie obiectul unor intense 
preocupări întrucît a devenit gene
ratorul unor neajunsuri deloc negli
jabile. Care sint acestea ? Ascultin- 
du-i pe muncitorii, specialiștii si ca
drele de conducere din aceste uni
tăți, care iau cuvintul în adunările 
generale ale oamenilor muncii. în 
adunări ale organizațiilor de partid 
și consfătuiri, dintre care multi se 
referă de fiecare dată si la țevi, 
concluzia ar fi că dificultățile intim- 
pinate au in principal două cauze : 
1)...................................... -
de 
ra 
te 
cu 
de __ ___ „
rare nu pot fi extinse potrivit preve
derilor, ceea ce se reflectă negativ, 
în ultimă instanță, irț producția de 
țiței. Petroliștii dețin o cazuistică 
impresionantă cu care pot susține 
mai ales temeinicia celui de-al doi
lea punct, ce influențează direct pe

a flui- 
in ve- 

recu- 
pe alte
fi neo-

furnizorii nu livrează cantitățile 
țevi necesare; 2) calitatea acesto- 
este necorespunzătoare. Din aces- 
cauze unele sonde noi sint puse 
intirziere în producție, procesele 
ridicare a factorului de recupe-

INSAMINȚARILOR
oră bună de lucruFiecare

folosită din plin!in cimp
Agregate din toate 

județului 
a recupera

PENTRU GRĂBIREA

primul : calitatea slabă a țevilor 
face ca acestea să se uzeze prema
tur, iar ca urmare ele trebuie înlo
cuite mult mai devreme decit pre
văd normativele; așadar, sint nece
sare cantități mai mari de țevi decit 
ar fi normal, ceea ce impune si chel
tuieli suplimentare substanțiale din 
partea schelelor.

Stările de lucruri determinate de 
„cazul țevilor", pentru că ele repre
zintă intr-adevăr un c&z în unități
le petroliere, apar in întreaga lor 
complexitate dacă se mai iau in cal
cul : volumul marc de manoperă ce 
se execută pentru „cirpirea" nenu
măratelor spărturi ce se semnalează 
zilnic, fiecare schelă avind formații 
specializate in astfel de lucrări ; 
pierderile de țiței și fluide tehnolo
gice ce se prepară si se transportă 
cu însemnate consumuri de energie; 
deteriorarea unor terenuri agricole, 
care sint scoase din circuit, pentru 
perioade mai lungi sau mai scurte de 
timp, datorită săpăturilor pe care le, 
presupun aceste remedieri, precum 
și poluării. Faptele fiind certe, ori- 
cind verificabile, singura concluzie 
este că producătorilor de țevi le re
vine o mare răspundere în această 
privință — aceea de a înlătura cit 
mai repede cu putință deficiențele 
de calitate la țevile pe care le li
vrează schelelor petroliere.

Problema mai are insă un aspect, 
deoarece si petroliștii au partea lor 
de răspundere în „cazul țevilor". 
Despre ce este vorba ?

Sint mai bine de 15 ani de cînd la 
Schela de producție petrolieră Vifo
rita au început căutările pentru 
conceperea unui procedeu de com
batere a coroziunii țevilor prin aco- 

' perirea acestora. în interior, cu o 
peliculă de material protector. Cer
cetările făcute s-au încheiat cu trei 
realizări notabile, fiecare breveta
tă ca invenție : 1) soluție de pro
tecție; 2) procedeu si instalație pen
tru curățirea interioară a conducte
lor metalice ; 3) procedeu si instala
ție de acoperire cu soluție in interior. 
In final, pe baza lor s-a construit o 
stație de acoperire pentru care au 
fost necesare fonduri de investiții în 
valoare de 1.4 milioane lei, utilajele 
fiind executate în atelierul mecanic 
al schelei. De Ia intrarea ei în func
țiune, in luna mai 1976, a fost efec
tuată operația de protecție la citeva 
sute de mii metri de conducte. Docu
mentele întocmite la vremea res
pectivă privind rezultatele aplicării 
acestor idei in practică conțin infor
mații, aprecieri si concluzii ce 
lasă nici un dubiu in legătură 
oportunitatea si 
Mai exact, in ele 
durata de viată a 
gește, in acest fel.
ca două ori. cheltuielile de produc
ție pe care le necesită lucrarea re- 
prezentind 10 la sută din prețul țe
vilor. Un rezultat remarcabil deci, de 
natură să asigure o reducere impor
tantă a consumului de țevi, a chel
tuielilor. a consumurilor materiale 
si de manoperă, să preintimpine 
stricăciunile pe terenurile agricole...

Ciudățenia este că, de cîte ori am 
fost de fată la discuțiile referitoare 
la țevi, și am fost în multe Împre
jurări. la greutățile legate de apro
vizionare și la calitatea lor necon
formă cu cerințele, am auzit multe 
critici ia adresa producătorilor, în
dreptățite. firește, dar nici măcar 
o aluzie critică sau autocritică cu 
privire la faptul că procedeul de 
protecție utilizat la schela Viforita 
nu s-a extins; că, mai mult, chiar si 
aici se realizează un volum de astfel 
de lucrări redus fată de capacitatea 
instalațiilor. Nu este aceasta o mo-

nu 
cu 

eficienta acțiunii, 
se precizează că 

țevilor se prelun- 
in medie, de oir-

♦

TULCEA
complexe, la pregătirea 

terenului
Repede și de cea mai bună caM- ' 

tate — iafâ deviza sub care acțio
nează în aceste zile lucrătorii o- 
goarelor din județul Tulcea. Deși in 
cursul ultimei săptămini ploaia a 
continuat să cadă. Îndeosebi noap
tea. in mai toate localitățile jude
țului. specialiștii unităților agricole 
urmăresc permanent starea fiecărei 
sole, chiar parcele in parte, și. in 
funcție de umiditatea din sol, dis
pun trecerea la insămințat. Așa se 
face că. începind de vineri, ritmul de 
lucru a fost superior celui din zile
le precedente, fiind insămințate a- 
proape 2 090 hectare, Îndeosebi pe te
renurile cu expunere sudică. Cum 
insă, la nivelul județului, pină ieri 
dimineață terenul fusese pregătit pe 
35 560 hectare, iar sămința era pusă 
sub brazdă pe 31 888 hectare, repre- 
zentind doar 18 la sută din supra
fața planificată, comitetul județean 
de partid a dispus adoptarea de noi 
măsuri tehnice si organizatorice in 
vederea recuperării grabnice a res
tantelor. Astfel, forțele mecanice și 
umane sint concentrate pe suprafe
țele deja zvintate pentru a se fo
losi din plin fiecare oră bună de 
lucru. Maximă exigență se ma
nifestă pentru a asigura o cit mai 
bună calitate a lucrărilor, specialiș
tii urmărind cu atențje atit evitarea 
tasării terenului la pregătit, cit și 
respectarea densității și a adincimii 
prescrise de tehnologie la semănat. 
Acolo unde se acționează cu răspun
dere. cu maximă responsabilitate 
pentru aplicarea acestor măsuri, su
prafețele însămințate cresc de la o 
zi la alta. Este cazul unităților a- 
grieole din consiliile agroindustriale 
Somova, Isaccea și Cerna, unde, așa 
cum am putut constata, se lucrează 
repede și bine, rezultatele fiind su
perioare mediei pe județ. In schimb, 
in alte unități, precum cele din con
siliile agroindustriale Topolog. Mi
hail Kogălniceanu. ritmul de lucru 
trebuie urgentat pentru recuperarea 
grabnică a tuturor restanțelor înre
gistrate, și aceasta nu numai dato
rită ploilor, ci și ca urmare a unor 
deficiente de ordin organizatoric.

Adrian VASILE
corespondentul „Scinteii

iași: Ritmul la semănat 
poale și trebuie să fie 

mult accelerat
pePrimăvara sosită mai tirziu 

meleagurile județului Iași, precum 
si ploile căzute in ultima perioadă 
au împiedicat desfășurarea normală 
a lnsămmtărilor. Iată da ce meca-

nizatorii și cooperatorii 
unitățile agricole ale 
muncesc intens pentru 
intirzierile la efectuarea lucrărilor 
agricole de primăvară. în acest scop, 
sub indrumarea specialiștilor. sint 
identificate terenurile zvintate, care 
pot fi insămînțate imediat. Ca atare, 
pină . la sfîrsit.ul săptăminii tre
cute. s-a reușit să se termine de 
semănat ovăzul, mazărea, lucerna, 
trifoiul și borceagul pe aproape 
toate cele 6 000 hectare planificate. 
De asemenea, s-au plantat cele 250 
hectare cu cartofi timpurii, ca și 
aproape 1 000 hectare cu cartofi de 
vară. Din aceste zile, a inceput semă
natul sfeclei de zahăr pe cele 10 000 
hectare prevăzute a se cultiva anul 
acesta.

„Urmărim ca în fiecare unitate 
agricolă să se însămințeze chiar pe 
porțiuni mai'mici, zvintate. ciștigînd 
astfel și ore. nu numai zilele pierdu
te — ne spune inginerul Iulian Brin- 
zan, director adjunct cu problemele 
vegetale la direcția agricolă jude
țeană. Pentru pregătirea terenului 
folosim agregate echipate special 
pentru a putea lucra in terenurile 
mai puțin zvintate — tractoare cu 
roți duble, cele cu șenile etc. — evi- 
tindu-se astfel taxarea pămîntului. 
Pe solele cu exces de umiditate, si
tuate în lunci, cooperatorii fac șan
țuri și rigole de scurgere. Se lucrea
ză astfel continuu, cit e ziua de 
lungă ; fiecare cooperator, mecani
zator și specialist ințelegind bine că 
timpul fiind înaintat nu se mai poate 
aștepta. Grăbind semănatul, nu în
seamnă că închidem ochii la calita
te. Controlăm atent ca sămința să fie 
pusă in pat germinativ bun, să fie 
asigurate densitățile optime pentru 
fiecare cultură".

Lucrindu-se astfel, 1n multe uni
tăți agricole, intre care «ele de la 
Ciurea, Miroslava. Podu Iloaiei, 
Lețcani, Tirgu Frumos, Belcești și 
Movileni. au fost însâmințațe supra
fețe mari. La cooperativa agricolă 
Focuri, lucrindu-se zilnic cu cele 30 
de tractoare repartizate pentru pre
gătirea terenului și cu 10 semănători, 
s-a reușit ca, pină la 1 aprilie, să 
se însămințeze toate cele 225 hectare 
cu mac și in pentru ulei. După aceea 
s-a trecut la semănatul celor 220 
hectare cu sfeclă de zahăr si s-au 
pregătit, totodată, o bună parte din 
cele 150 hectare destinate florii-soa- 
relui, precum și 1 000 hectare pentru 
porumb. Și, la cooperativa agricolă 
Bivolari, lucrindu-se operativ pe 
porțiunile zvintate. au putut fi în- 
sămințate aproape 450 hectare cu ma
zăre si in pentru ulei. De asemenea, 
s-au plantat cartofii timpurii pe 10 
hectare și cartofii de vară pe 150 
hectare.

Cu toate acestea. în multe unități, 
mai ales în cele situate in zonele de 
nord-vest ale județului. unde a 
plouat mai mult, se mențin rămineri 
in urmă atit la pregătirea terenului, 
cit. și la semănat. Acum, cind ploile 
s-au oprit, ritmul de lucru trebuie 
intensificat. De asemenea, se impun 
a fi mobilizate mai multe forțe la 
săparea de șanțuri in vederea

scurgerii apelor oare băltesc. Prin
tr-o mai puternică mobilizare de 
forte in cimp. și in județul Iași se
mănatul trebuie să se desfășoare de 
acum in ritm mult mai intens spre 
a se putea recupera râminerile in 
urmă cauzate de ploi.

' Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii

MUREȘ: Exemplul 
fruntașilor arată că 
se poale mai repede

Si în unitățile agricole din județul 
Mureș ploile din ultima perioadă și 
temperatura scăzută din sol au con
stituit un obstacol în calea semănă
torilor. Întrucît s-a lucrat mai mult 
in „ferestrele" dintre ploi și pe 
terenurile cu expoziție sudică, pînă 
în seara zilei de 3 aprilie sămînța 
a fost încorporată în sol pe numai 
6 145 hectare din cele 131 895 hectare 
programate. Dată fiind această in
tirziere. cit și faptul că unele culturi, 
cum este sfecla de zahăr, cultivată 
pe 11810 hectare, trebuie însămîn- 
țate imediat, comandamentul jude
țean pentru agricultură a luat măsuri 
energice în vederea impulsionării 
lucrărilor in cimp. astfel îneît viteza 
stabilită la semănat să fie atinsă în 
cel mai scurt timp.

Întrucît în ultimele zile timpul s-a 
ameliorat, iar temperatura se află 
intr-o ușoară creștere, concomitent 
cu acțiunile organizate pentru eva
cuarea apelor de pe suprafețele unde 
ea băltește, a fost reluat cu o mai 
mare intensitate semănatul sfeclei 
de zahăr, ca si al altor culturi. Spe
cialiștii din unități Și cei ai direc
ției agricole cercetează oră de oră 
starea solului pentru a stabili unde 
se poate lucra cu prioritate. Așa se 
procedează in majoritatea unităților 
agricole din consiliul agroindustrial 
Tirgu Mureș. în cooperativele agri
cole Nazna, Acățari. Singeorgiu de 
Mures. Mureșeni și altele. pe 
suprafețele unde terenul se zvîntase 
se lucra de zor. La C.A.P. Mure
șeni, bunăoară, unde am ajuns in 
jurul orei 10 și unde începuse și 
semănatul sfeclei de zahăr, în urma 
unei semănători ce cobora în pantă.

• inginerul-șef al cooperativei, 
stantin Pop. urmărea pas 
cum se încorpora sămința 
„Ne grăbim, dar respectăm cu cea 
mai mare strictețe normele de cali
tate. ne spune el. Sintem hotărîți să 
realizăm, pentru a treia oară, cea 
mai mare producție de sfeclă de 
zahăr din județ". în această unitate, 
ca și în altele, preocuparea pentru 
grăbirea însămintărilor si respectarea 
calității lucrărilor a făcut ca. și in 
condițiile mai puțin prielnice din 
această primăvară, să se atingă 
aproape viteza stabilită Ia semănat. 
Ca atare, insămînțarea sfeclei de 
zahăr se va încheia în cel mult 3—4 
zile bune de lucru. Vasile Almășan,

Con- 
cu pas 
în sol.

Acum, fiecare oră bună de muncă in cimp trebuie folosită din plin la 
semănat, la executarea celorlalte lucrări agricole de primăvară

inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial. prezent la fața locului, ne 
Spune că. întrucît se folosesc 44 com- 
binatoare și agregate de grape. 32 se
mănători și alte utilaje, pe ansam
blul consiliului agroindustrial insă- 
mințarea celor 980 hectare cu sfeclă 
de zahăr se va încheia in circa 5 zile 
lucrătoare.

Munca . ește temeinic organizată și 
în unitățile din consiliul agroindus
trial Iernut, unde sfecla de zahăr 
ocupă o suprafață de 870 hectare. în 
cooperativele agricole Cipău, Iernut, 
Sălcud, Cucerdea se lucra de zor la 
pregătirea terenului și semănat. Aici, 
ca in toate unitățile agricole din 
acest consiliu, formațiile de me
canizatori sînt conduse direct de 
specialiști. Reținem, de asemenea, 
că. dată fiind răspunderea ce revine 
celor două întreprinderi de indus
trializare a sfeclei de zahăr din

Luduș și Tirgu Mureș în realizarea 
producțiilor planificate, au fost de
tașați, pe întreaga perioadă a cam
paniei. specialiști și agenți agricoli 
din cele două unități prelucrătoare, 
care. împreună cu cei din unitățile 
cultivatoare, controlează, oră de oră. 
umiditatea și temperatura solului, 
urmăresc asigurarea întocmai a 
densității optime la semănat.

'finind seama că pe ansamblul 
județului Mures semănatul culturilor 
de primăvară este mult întîrziat. este 
necesar ca in toate unitățile agri
cole specialiștii să urmărească per
manent. starea terenului, astfel incit 
imediat ce tractoarele pot intra in 
brazdă să se treacă cu toate forțele 
la executarea lucrărilor de pregătire 
a terenului și insămînțări.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

dalitate eficace, la îndemîna tuturor 
unităților, de a compensa cel puțin 
în parte lipsa de țevi 7 Ca să nu mai 
vorbim de celelalte avantaje econo
mice. O singură excepție există, dar 
nu in județul Dîmbovița : Schela de 
producție petrolieră Videle. care 
și-a construit, in colaborare cu sche
la Viforita, o asemenea instalație.

Ne-am pus si am pus întrebarea: 
de ce1 entuziasmul cu care au fost 
promovate în practică cele trei in
venții „s-a topit" treptat, ajungind 
la ora actuală intr-un stadiu vecin 
cu indiferența ? De ce. în loc să be
neficieze de ele toate unitățile pe
troliere și — de ce nu ? — unități 
din alte ramuri ale industriei, utili
zarea lor pierde teren 1 Constantin 
Dona, inginerul-șef 
producție petrolieră 
cunoaște pină la 
probleme, a fost de 
ția practicată la Viforita nu dă inte
gral satisfacție, că in special in zona 
îmbinărilor nu se obține o protecție 
bună; asta însă, a conchis specialis
tul. nu constituie un motiv să nu se 
acționeze pentru perfecționarea ei, 
sugerind ca cercetarea, in speță In
stitutul de cercetare, si proiectare 
pentru petrol și gaze din Cimpina, 
cane are la București o grupă de 
cercetare specializată in combaterea 
coroziunii, să-și spună mai operativ 
cuvintul. La Schela de producție pe
trolieră Valea Mare-Găești. unde 
s-au făcut constatări pe un tronson 
de țeavă de 1 000 metri, ing. Stefan 
Vișinescu. director tehnic, ne-a spus 
că s-au înregistrat rezultate foarte 
bune, mai puțin în zona îmbinărilor. 
Ing. Constantin Bunea. director teh
nic al Schelei de producție petrolie
ră Moreni. s-a declarat fără rezerve 
de partea procedeului.

Ce să înțelegem din aceste opinii 
diferite ? Se prea poate ca soluția 
respectivă să fie eficientă numai in 
anumite condiții. Sau ca unii bene
ficiari (schela Viforita a executat 
lucrări de protecție a țevilor si pen
tru alte unități) să pretindă de la 
ea mai mult decit poate da. Ori. pur 
și simplu, să nu fie bine pusă la 
punct. în orice caz însă, ea merită 
o atenție mai mare decit i s-a acor
dat in cei aproape 12 ani de cind a 
fost omologată. La Viforita. asa cum 
ne-a informat maistrul Gheorghe 
Sterescu, șeful atelierului mecanic, 
instalația nu mai produce de aproa
pe o lună de zile deoarece nu s-a 
stabilit furnizorul pentru- unul dintre 
materialele ce intră în componenta 
peliculei de protecție. Situație care 
arată limpede că interesul ce se ma
nifestă pentru această activitate nu 
se situează la o

Este de așteptat 
trolului. care este 
mai inalt grad să 
rezolvare a problemei 
organizeze și să coordoneze 
această acțiune, stabilind sarcini cla
re pentru specialiștii din cercetare 
și producție, pentru conducerile 
schelelor, astfel incit ea să fie cit 
mai curînd finalizată. Atunci cînd 
nu va mai fi folosit, mai cu seamă 
în medii corosive, nici un metru ds 
teavă neprotejată, se va putea vorbi 
de un mane cistig pentru economia 
națională, cîștig concretizat în mari 
economii de metal. Rezultatele înre
gistrate pină in prezent in acest 
domeniu constituie un important pas 
înainte, rămine insă ca 
dobindită 
ționată și 
cane vom 
subiect.

al Schelei de 
din Titu. care 
detalii aceste 

părere că solu-

cotă prea ridicată, 
ca Ministerul Pe- 
interesat în cel 

găsească o cale de 
țevilor, să 

direct

experienta 
să fie îmbogățită, perfec- 
generalizată. Motiv pentru 
mai reveni asupra acestui

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii*

ARGEȘ : Rezultate ale
Colectivele de oameni ai muncii 

din unitățile economice ale jude
țului Argeș acordă o atenție deo
sebită aplicării in producție a 
măsurilor cuprinse in programele 
de modernizare a producției. Ast
fel. fn ultimii doi ani au fost apli
cate . numeroase măsuri, care s-au 
soldat cu obținerea unei producții 
suplimentare in valoare de peste 
1.5 miliarde lei. In urma aplică
rii măsurilor de modernizare, la 
întreprinderea de autoturisme din 
Pitești au fost puse în fuart- 
țiune noi linii moderne de transfer

modernizării producției
pentru cămăși cilindru si bloc- 
motor. Totodată, s-au extins teh
nologiile de formare mecanică a 
pieselor la secția de segmenți și 
turnătoria de neferoase. De ase
menea. la Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc Pitești au fost 
modernizate liniile tehnologice 
pentru fabricarea membranelor la 
pompa de benzină a automobilelor, 
iar la întreprinderea „Electroargeș" 
din Curtea de Argeș s-a realizat 
montajul in flux al componentelor 
electronice pe posturi mecanizate. (Gheorghe virstea).

Traductoarele inductive de poziție 
sînt utilizate pentru măsurarea cu 
Înaltă precizie a deplasării liniare 
sau unghiulare a diverselor piese, 
repere. Se montează pe mașini-unel- 

’ te, sisteme de navigație, mecanisme 
de precizie. Semnalul de ieșire furni
zat de traductor poate fi „captat" 
de un afișaj. folosit pentru gene
rarea de date necesare unui calcula
tor in vederea prelucrării sau utili
zat ca semnal de reacție in servo- 
sisteme.

în lume sint puține firme (in 
S.U.A., R.F.G., Japonia) care reali
zează asemenea aparatură, adevărată 
bijuterie a electrotehnicii modeme.

în cadrul C.A.E.R.. preocupările 
specialiștilor sint la ora actuală 
deosebite, realizările din fiecare 
țară fiind periodic analizate, veri
ficate din punct de vedere al nive
lului tehnic atins. în 1984. firma 
„Karl-Zeiss Jena" din Republica De
mocrată Germană a comandat și 
cumpărat din țara noastră, mai exact 
de la Institutul de cercetări pentru 
electrotehnică (I.C.P.E.), trei traduc
toare inductive. Acestea au fost ve
rificate metrologic, rezultatele testă
rilor fiind dintre cele mai bune, re
zultate care au interesat in mod deo
sebit pe constructorii de mașini- 
unelte de la institutul de cerce
tare de profil, precum și de la 
Centrul de cercetări al Combinatului 
de construcții mașini-unelte ..Fritz 
Haeckert". Reprezentanții acestor 
firme au fost invitați la București, 
bineînțeles la I.C.P.E., pentru a se

convinge la fața locului de perfor
manțele traductoarelor românești, 
care se anunțau un serios concurent 
al traductoarelor de tip „Inducto- 
sin". La standul de verificări, nive
lul tehnic al traductoarelor româ
nești a fost încă o dată confirmat, 
impresionind în mod deosebit parte-

permanent. în acest an înregistrăm 
o creștere, aș putea spune spectacu
loasă, a cererii de traductoare. Să 
precizăm că pentru 1988 institutul are 
ca sarcină să producă 7 tipuri de tra
ductoare, aceasta insemnind peste 
20 000 de bucăți, din care 100 sint de 
tip rotativ.

Electrotehnica în sprijinul modernizării producției

Traductoarele - elemente 
esențiale ale automatizării

nerul extern. După citeva luni, din 
R.D. Germană au sosit pe adresa in
stitutului primele comenzi ferme.

Cînd au apărut însă primele cereri 
din economia națională ? Ne răspun
de ing. Vlad Popescu Stănești, șeful 
laboratorului de traductoare din 
I.C.P.E. :

— Primele cereri, este adevărat că 
foarte modeste la inceput. au fost 
semnalate in 1981. Cereri importante 
însă au sbsit. aproape simultan cu 
cele din R.D. Germană. Ponderea 
traductoarelor în planul de producție 
al institutului, destinate economiei 
naționale și exportului, a crescut

lată și opinia unui beneficiar, ing. 
Matei Culiță, de Ia întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate București :

— Prin echiparea mașinilor-unelte 
cu comandă numerică sau afișare de 
cote, precum și a celulelor flexibile 
sau a roboților cu traductoarele rea
lizate la I.C.P.E., productivitatea unei 
mașini crește cu 20—25 la sută, iar 
valoarea unei tone de utilaj, cu ade
vărat modern, eficient, se mărește cu 
30 la sută. Dincolo de aspectul eco
nomic, sîntem și noi impresionați de 
performanțele tehnice ale echipa
mentelor pe care cercetătorii de la 
I.C.P.E., cu recunoscuta lor compe-

tență profesională, știu să le reali
zeze.

In momentul de față, după cum 
precizează secretarul științific al in
stitutului. dr. fiz. Ana Maria ' 
Moisin, cererile din economia na- 
țională au crescut, la fel ca și cele 4 
de la partenerii externi. Aceasta im- . j 
pune, desigur, un efort mai mare din j 
partea colectivului de la I.C.P.E., i 
precum și măsuri de natură organi- ; 
zatorică. De pildă, in 1988, capacita
tea de producție crește fată de amil 
precedent de circa patru ori. Desigur, 
numărul de mașini-unelte aflate in 
marile întreprinderi din economia 
națională va impune o dezvoltare si 
diversificare a producției din institut 
și in următorii ani. Să reținem că 
traductoarele sint elemente esențiale 
ale automatizării, ale modernizării 
producției, produse care în ierarhia 
tehnicii mondiale sint cotate drept 
echipamente de cea mai înaltă pre
cizie.

Să reținem deci această reușită a 
electrotehniștilor ca pe un exemplu 
de profesionalism în munca de cerce
tare, dirijată spre traducerea in 
fapt a indicațiilor și orientărilor date 
de secretarul general 
cu privire 
tehnologii și 
zare, astfel 
creștere mai 
tății muncii 
sporirea eficienței întregii activități 
economico-sociale.

la introducerea 
mijloace 
îneît să 
puternică
— factor

al partidului 
noilor 

de automati- 
se asigure o 
a productivi- 
hotărîtor în

Valeria ICH1M $
st
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAIR,
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA RANGA, ÎMPREUNĂ CC DOAMNA RODI LADAWA
DINEU OFICIAL OFERIT DE EOVARA51IINICO1AE CEAUSFSCU SI EOffllSl ELENA CEAUSESCU

» its s

IN ONOAREA PREȘEDINTELUI MOBUTU SESE SEKO SI A DOAMNEI BOBI LADAWA
» 1

(Urmare din pag. I)
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai conduce

Toastul președintelui Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. I)

Domnule președinte,Preocupîndu-se și luînd toate măsurile pentru desfășurarea cu succes a întregii activități de coh- struire a noii orinduiri sociale, România acordă, în același timp, o atenție deosebită evoluției vieții internaționale, participă activ și își aduce întreaga sa contribuție la eforturile popoarelor, ale forțelor înaintate pentru instaurarea unui climat trainic de securitate, colaborare și pace în lume.Situația internațională continuă să fie încă destul de gravă și complexă, fiind marcată de puternice contradicții — politice, economice și militare. Cursa înarmărilor este încă departe de a fi încetat, se mențin și chiar se intensifică unele conflicte dintre state, au loc acțiuni de amestec brutal in treburile interne ale altor țări, se accentuează noile forme ale politicii de dominație și exploatare colonialistă și neocolonialistă, ale monopolurilor imperialiste și capitalului financiar — ceea ce afectează profund întreaga viață economică .mondială, și îndeosebi situația țărilor în curs de dezvoltare. Existența uriașelor arsenale de arme nucleare care s-au acumulat în lume — și care pot distruge de cîteva ori întreaga omenire, însăși viața pe planeta noastră — impune o schimbare radicală a modului de gîndire și abordare a problemelor internaționale, cere să se facă totul pentru unirea eforturilor și conlucrarea tot mai strînsă a tuturor popoarelor pentru apărarea păcii și vieții întregii omeniri.Semnarea tratatului dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale
Toastul președintelui Mobutu Șese Seko

(Urmare din pag. I)volta între cele două țări ale noastre dialogul util pe care trebuie să-l continuăm și să-l adîncim în vederea unei mai bune cunoașteri a realităților noastre respective.
Domnule președinte,Acum un an, în cursul dineului oficial pe care l-am organizat la Kinshasa, la Palatul Poporului, cu ocazia vizitei dumneavoastră oficiale, am făcut o trecere în /. revistă a cooperării noastre bilate- ■. rale și am descris fizionomia generală pe care o prezintă ome- . nirea astăzi.Cred că pot să afirm că ana- / liza de atunci își păstrează în pre- 1 zent întreaga sa actualitate. Nu voi reveni asupra acestor probleme decît pe scurt.Pe plan bilateral, dacă vizita dumneavoastră de anul trecut la Kinshasa a constituit ocazia de a pune noi jaloane în vederea dezvoltării conlucrării noastre, prezenta mea la București astăzi trebuie să reprezinte o continuare pe calea înfăptuirii celor convenite. Bunele raporturi de cooperare statornicite între țările noastre trebuie deci dinamizate.Astfel, așa cum am stabilit, trebuie să sporim volumul schimburilor comerciale, să lărgim cooperarea economică, în special în domeniul minier, agricol, petrolier și industrial, și să întărim rolul comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică în promovarea activă a relațiilor între Republica Socialistă România și Republica Zair.în acest context, Acordul-pro- gram privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice și tehnice și a schimburilor comerciale între țările noastre, pe care l-am semnat la 1 aprilie 1987, la Kinshasa, cu prilejul vizitei dumneavoastră oficiale, ar trebui să constituie un început de exe

rii unor instituții centrale și or
ganizații de masă, alte persoane 
oficiale.

Au luat, de asemenea, parte 
persoanele oficiale care 11 Însoțesc pe

Americii cu privire la rachetele nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțipne a constituit un eveniment de o importanță deosebită, o victorie a politicii realiste, a luptei tuturor popoarelor. Dar, avînd în vedere că în lume continuă să existe încă uriașe stocuri de arme nucleare, este necesar să se intensifice eforturile în direcția reducerii acestora și apoi a lichidării lor complete, a opririi experiențelor nucleare și renunțării la militarizarea Cosmosului, a eliminării pericolului unui război nuclear nimicitor. De asemenea, România consideră că trebuie să se renunțe cu desăvîrșire la perfecționarea și producerea de arme nucleare, să se treacă în mod hotărît la eliminarea armelor chimice și la reducerea radicală a armelor convenționale.Milităm neabătut pentru eliminarea forței și amenințării cu forța din relațiile internaționale, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale politică, prin tratative. Evenimentele din Orientul Mijlociu arată cît de necesară a devenit organizarea unei conferințe internaționale care să deschidă calea realizării unei păci trainice și juste în această regiune, să asigure soluționarea, în primul rînd, a problemei poporului palestinian, pe baza dreptului la autodeterminare, la crearea unui stat propriu independent, precum și pentru asigurarea integrității și suveranității tuturor statelor din zonă.Poporul român. România socialistă și-au manifestat dintotdeauna sprijinul și solidaritatea activă cu lupta popoarelor din Africa pentru lichidarea totală a colonialis

cutare încă din acest an, ținînd seama de faptul că punerea sa în aplicare în 1987 nu a fost posibilă datorită conjuncturii economice dificile pe care a cunoscut-o țara noastră.Mă refer în mod special la proiectul de construire a celor două conducte Kinshasa — Matadi și Kisangani — Walikali, proiectul de construire a unei uzine pentru rafinarea și prelucrarea cuprului, proiectul privind industrializarea lemnului și realizarea de unități de producere a celulozei și a pastei de hîrtie, precum și proiectul de construire a unor centre pentru cultura porumbului.Mă bucură perspectiva că vizita mea la București ne va permite să continuăm convorbirile pe care le-am început la Kinshasa și să dezvoltăm mai mult relațiile de colaborare pe care le dorim reciproc avantajoase în domeniile culturii, științei, învățămîntului, sănătății, sportului și formării cadrelor.
Domnule președinte,Actuala mea vizită are loc Intr-un moment cînd situația internațională continuă să fie, ca și anul trecut, dificilă șl complexă.într-adevăr, examinînd situația actuală în lume, nu pot decît să dezaprob spiritul de confruntare și de violență, precum și amestecul în treburile interne ale altor state, care tind să se impună în relațiile internaționale în detrimentul principiilor înțelegerii și coexistenței pașnice.Recurgerea din ce în ce mai frecventă la folosirea forței în relațiile internaționale și întreprinderea unor acțiuni de destabilizare împotriva altor state constituie o ilustrare frapantă a actualei situații internaționale dificile și complexe.în ce privește Africa, în special în partea sa australă, America Latină, Asia de sud-est sau Orientul 

președintele Republicii Zair în vizita 
în țara noastră.

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
.președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mobutu Șese Seko au

mului și neocolonialismului, consolidarea independentei naționale și dezvoltarea lor liberă pe calea progrest^ui economic și social. Ne-am pronunțat și ne pronunțăm pentru întărirea colaborării și unității popoarelor africane. Apreciem că un rol important revine, în această privință, Organizației Unității. Africane, care poate contribui nemijlocit la dezvoltarea Conlucrării între statele continentului, a colaborării lor economice, la soluționarea pe cale politică a unor probleme divergente dintre acestea, la consolidarea independenței și suveranității fiecărui stat.Susținem lupta justă de eliberare a poporului namibian, șub conducerea S.W.A.P.O., pentru independența Namibiei. Condamnăm cu toată hotărîrea politica de apartheid a regimului rasist din Africa de Sud și cerem încetarea oricăror acțiuni represive față de populația majoritară din această țară, a actelor ostile la adresa stanelor suverane și independente vecine.România militează consecvent pentru lichidarea subdezvoltării și realizarea unei noi ordini economice internaționale, pentru soluționarea echitabilă a problemei datoriilor externe, - care împovărează tot mai greu țările în curs de dezvoltare. în acest sens, considerăm necesară organizarea, sub egida O.N.U., a unei conferințe internaționale la care să participe, cu drepturi egale, atît țările în curs de dezvoltare, cît și cele dezvoltate, pentru a se ajunge la soluții reciproc acceptabile în problemele subdezvoltării — inclusiv în ce privește datoriile externe și dobinzile extrem de mari — și

Mijlociu, conflictele sau tensiunile privează populația nevinovată de pace sau de dreptul la autodeterminare.Zairul, în ceea ce-1 privește, a încurajat întotdeauna toate acțiunile de reglementare pașnică a acestor conflicte și contribuie la eforturile desfășurate pentru rein- staurarea păcii și înțelegerii în a- ceste puncte fierbinți ale lumii, atît în cadrul Organizației Națiunilor Unite, Organizației Unității Africane, cît și în cel al mișcării țărilor nealiniate.în domeniul dezarmării, anul 1987 a permis semnarea la Washington, la 8 decembrie 1987, a Tratatului asupra eliminării rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune. Aceasta reprezintă un pas important spre reducerea și controlul armamentelor.Zairul dorește ca fondurile enorme care sînt consacrate supra- înarmării să fie în viitor afectate ajutoarelor pentru dezvoltarea țărilor din lumea a treia.
Domnule președinte,Dacă pe plan politic situația internațională este alarmantă, ea nu este mai' puțin preocupantă pe plan economic.Criza economică ne afectează fără milă și eforturile țărilor lumii a treia sînt sortite eșecului în fața intransigenței țărilor bogate.Sistemul economic internațional actual, bazat pe inechitate, inegalitate și exploatare, este într-adevăr incompatibil cu nevoile de dezvoltare ale tinerelor noastre națiuni.Agravarea datoriei externe a țărilor noastre, criza constantă a prețurilor la materiile prime, deteriorarea ratelor de schimb constituie tot atîtea obstacole în calea instaurării unei noi ordini economice internaționale.în ce privește în mod special problema datoriilor continentului african, care se ridică în prezent 

rostit toasturi, urmărite cu interes 
și subliniate cu aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Zair și Republicii So
cialiste România.

pentru a se pune bazele instaurării unei noi ordini economice internaționale, întemeiate pe relații de deplină egalitate, și echitate între state, care să favorizeze progresul multilateral al tuturor țărilor, și in primul rînd al celor in curs de dezvoltare.Soluționarea problemelor complexe ce confruntă epoca noastră impune participarea în condiții de deplină egalitate la viața internațională a tuturor statelor, și in mod deosebit a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate — care constituie marea majoritate a statelor lumii și sînt nemijlocit interesate într-o politică de pace, de independență și largă colaborare internațională.în același timp, apreciem că trebuie să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, în soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale, în democratizarea relațiilor dintre state și asigurarea păcii și înțelegerii in lume.Avînd convingerea că vizita pe care o faceți în România, convorbirile și înțelegerile la care vom ajunge vor deschide noi perspective colaborării multilaterale dintre țările și popoarele noastre, doresc să toastez :— în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte, și a doamnei Bobi Ladawa ;— pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele român și zairez, dintre țările noastre ;— pentru pace și colaborare în întreaga lume ;— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor 1 (Aplauze).

la peste 200 miliarde dolari, susținem ideea unei conferințe internaționale între țările debitoare și cele creditoare.Cunoașteți, desigur, domnule președinte, poziția pe care o apăr în această privință și pe care am avut ocazia să o exprim în ultima perioadă in cadrul mai multor conferințe internaționale.Continuu să cred că țările dezvoltate, urmînd exemplul Canadei, trebuie să accepte anularea pur și simplu a datoriei țărilor africane celor mai sărace și să prezinte celorlalte țări propuneri concrete de ușurare agrafelor datoriilor lor, constituind o reeșalonare pe o perioadă lungă de 25—30 ani.Noi considerăm, de asemenea, că plata datoriei externe trebuie să țină seama de programele de dezvoltare ale țărilor lumii a treia și de restructurarea sistemului de comercializare a materiilor lor prime.
Domnule președinte,Doresc să închei acest toast mulțumindu-vă din nou pentru amabila dumneavoastră invitație, pentru primirea caldă ce ne-a fost rezervată, urînd, totodată, poporului român, guvernului și partidului său, dumneavoastră personal succese tot mai importante în înfăptuirea programelor pe care vi le-ați propus.Pentru realizarea acestor urări invit întreaga asistență să toastăm, potrivit tradiției zaireze :— în onoarea Excelenței Sale domnului președinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a doamnei Elena Ceaușescu, căreia îi reînnoiesc omagiile mele cele mai respectuoase ;— pentru întregul popor român ;— pentru dezvoltarea trainică și rodnică a prieteniei și colaborării româno-zaireze.Trăiască România !Trăiască Zairul ! (Aplauze).

începerea convorbirilor oficiale

(Urmare din pag. I)
perărli Economice Internaționale, alte 
persoane oficiale.

Din partea zalreză : Nguza Karl- 
I-Bond, comisar de stat la Afaceri
le Externe și Cooperarea Internațio
nală ; N’Kema Liloo, consilier spe
cial al șefului statului ; Kalongo 
Mbikayi, șeful Cancelariei șefului 
statului ; Mokolo Wa Pombo, comi
sar de stat pentru lucrări publice și 
amenajarea teritoriului, alte persoa
ne oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu deosebită căldură noua vi
zită în România a președintelui 
Mobutu Șese Seko, apreciind că a- 
ceasta reprezintă o expresie a bune
lor raporturi de prietenie și colabo
rare româno-zaireze. ilustrează do
rința celor două țări de a întări și 
mai mult conlucrarea dintre ele, atit 
pe plan bilateral, cit și în sfera vie
ții internaționale, în interesul re

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intilnit, luni, 
la Palatul Consiliului de Stat, cu

Ceremonia sosirii in Capitală
(Urmare din pag. I)

Erau de față ambasadorul Zairului 
la București, membri ai ambasadei, 
precum și tineri zairezi care studiază 
în țara noastră.

Un grup de pionieri români și 
copii zairezi au oferit președinților 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese 
Seko, tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Bobi Ladawa buchete de 
flori.

Solemnitatea primirii oficiale s-a 
încheiat cu defilarea gărzii de 
onoare.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroportul Otopeni, ca și de-a lungul 
traseului străbătut prin Capitală de 
coloana oficială de mașini au făcut 

ciproc, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Președintele Mobutu Șese Seko a 
mulțumit pentru invitația de a vi
zita țara noastră, pentru primirea 
caldă de care s-a bucurat la sosirea 
în Capitală și a exprimat profunda 
satisfacție de a se reîntilni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a con
tinua dialogul deschis și prietenesc, 
de a examina și stabili împreună noi 
măsuri in vederea promovării mai 
intense a colaborării pe multiple 
planuri dintre Zair și România.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko au examinat sta
diul și perspectivele relațiilor ro
mâno-zaireze in spiritul acordurilor 
și înțelegerilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor precedente de la Bucu
rești și Kinshasa. In legătură cu 
aceasta, s-a hotărît ca membrii celor 
două delegații să analizeze și să 
stabilească modalități concrete de 

Întîlnire protocolară
președintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
și doamna Bobi Ladawa, care le-au 
făcut o vizită protocolară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 

președinților Nicolae Ceaușescu șt 
Mobutu Șese Seko, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Bobi Ladawa 
o caldă manifestare de stimă, acla- 
mînd îndelung pentru prietenia 
româno-zaireză ; ei au dat astfel 
expresie satisfacției pentru noul 
dialog la nivel înalt româno-zairez, 
cu convingerea că acesta va des
chide o nouă perspectivă colaborării 
bilaterale și pe plan internațional 
între țările și popoarele noastre.

La reședința rezervată oaspeților, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut într-o atmosferă cordială ou 
președintele Mobutu Șese Seko și 
doamna Bobi Ladawa. 

lărgire. în continuare, a colaborării 
româno-zaireze, de transpunere în 
viață a înțelegerilor și acțiunilor de 
cooperare convenite la nivel înalt.

Președinții Nicolae Ceaușescu sl 
Mobutu Șese Seko au avut un schimb 
de păreri in legătură cu aspectele 
actuale ale vieții politice internațio
nale, și îndeosebi cu situația din 
Europa și Africa.

In acest cadru, o atenție specială ® 
fost acordată problemelor privind 
încetarea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare, in primul rînd de dezarmare 
nucleară, rezolvării tuturor proble
melor litigioase dintre state numai 
pe cale pașnică, prin tratative, solu- I 
ționării globale a problemelor f| 
subdezvoltării — inclusiv a datorii- 'j 
lor externe —, instaurării unei noi d 
ordini economice internaționale.

Convorbirile se desfășoară într-o J 
atmosferă cordială, de înțelegere și ’ 
stimă reciprocă.

ambianță de stimă și înțelegere 
reciprocă, în spiritul bunelor rapor
turi de prietenie și colaborare exis
tente între partidele, țările și po
poarele noastre.

La Muzeul de artă al
Republicii Socialiste România

Doamna Bobi Ladawa a vizitat, 
luni după-amiază. Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România.

în cursul vizitei i-au fost pre
zentate lucrări din colecțiile aflate 
în patrimoniul prestigiosului așeză- 
mint de cultură, lucrări de artă 
veche românească, reprezentative 
pentru secolele X—XVIII. Au fost 
parcurse, de asemenea, sălile consa
crate artei românești moderne și 
contemporane.

Doamna Bobi Ladawa a semnat în 
Cartea de onoare, exprimînd admira
ția pentru valorile muzeului, pen
tru bogăția și originalitatea colecții
lor sale.

(Agerpres)

TURDA
Printre unitățile economice din 

îudetul Cluj, care și-au Îndeplinit 
și depășit planul la export pe pri
mul trimestru, se numără și 
Combinatul de lianți ți materiale 
refractare din Turda. Prevederile 
de plan la export pe cele trei luni 
— ne-a relatat inginerul Constantin 
Gâetan. directorul combinatului — 
au fost depășite cu 6 000 tone 
ciment din mărci superioare și 
ciment alb. Măsurile adoptate de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
și Marea Adunare Națională, pri
vind stimularea producției de ex
port și a exportului, au fost pri
mite cu satisfacție șl de către 
oamenii muncii din această unitate 
și ele determină angajarea cu 
toate forțele și capacitatea de 

creație pentru onorarea exemplară 
a contractelor si comenzilor pe 
trimestrul II și pe întregul an. 
(Marin Oprea).

ZALĂU
Prin materializarea măsurilor 

din programele de perfecționarea 
organizării muncii și modernizare a 
proceselor de producție, colectivul 
de oameni ai muncii de la între
prinderea de țevi din municipiul 
Zalău și-a realizat si depășit sar
cinile de plan la export pe luna 
martie și pe primul trimestru al 
anului. Ca urmare, de la începutul 
anului pînă în prezent, au fost 
realizate suplimentar, pentru par
tenerii externi, produse în valoare 
de 3.5 milioane lei. De notat că 
la obținerea acestor rezultate a

REALIZĂRI DIN ECONOMIE
contribuit într-o mare măsură or
ganizarea de schimburi și zile-re- 
cord in producție. (Eugen Teglaș).

TURNU MĂGURELE
La întreprinderea de mașini elec

trice din Turnu Măgurele — uni
tate aflată intr-un amplu proces de 
dezvoltare și modernizare — au fost 
asimilate în fabricație noi tipuri de 
motoare electrice de curent alter
nativ. cu puteri între 100 și 1250 
kW. Aceste produse, cu înalte per
formanțe tehnico-funcționale. sînt 
destinate unor unități din industria 
extractivă și industria metalurgică. 
Intre acțiunile ce au drept scop, 
conform unor programe prioritare, 

lărgirea nomenclatorului de fabri
cație cu alte tipuri de motoare 
electrice, se înscriu și acelea care 
vizează punerea in funcțiune a noi 
linii tehnologice, alcătuite din uti
laje moderne, de mare productivi
tate, la montarea cărora se lu
crează în prezent. (Stan Ștefan).

SATU MARE
La fabrica „Oșana" din Negrești- 

Oaș — aparținînd întreprinderii 
județene de producție industrială 
și prestări servicii Satu Mare — au 
fost realizate două noi materiale 
de construcție. La realizarea lor se 
folosesc materiale recuperabile din 
industriile petrochimică ți textilă. 

Primul produs — ‘izolaren — este 
un hidroizolator care înlocuiește 
cu succes bitumul, iar cel de-al 
doilea — termotex — se folosește 
la termoizolații. sub formă de 
plăci său de saltele la izolații de 
conducte. Noile materiale sînt rea
lizate pe o linie de fabricație exe
cutată aici prin autodotare. (Octav 
Grumeza).

VASLUI
înnoirea și modernizarea produc

ției, introducerea unor tehnologii 
de mare productivitate constituie 
și pentru colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de a- 
parate de măsură și control din 

Vaslui preocupări de prim ordin 
pentru sporirea eficientei întregii 
activități. Aici a început să fie a- 
plicată o nouă și valoroasă tehno
logie pentru execuția carcaselor de 
termostate pentru autocamioane, 
prin care se urmărește înlocuirea 
totală a consumului de tablă dm 
alamă cu material plastic. Așa cum 
ne spunea Viorel Rotariu, inginer- 
șef cu fabricația, noua tehnolog e 
duce la creșterea productivității 
muncii cu 60 la sută, asigură o ca
litate ridicată a produselor și con
tribuie la reducerea cheltuielilor 
materiale. Prin înființarea unui 
sector de mașini-unelte pentru me
canică fină, în întreprinderea 
vasluiană au fost produse și pri
mele utilaje specifice fabricației 
de profil, între care mașini de 
asamblat elemente elastice pentru 
manometre și strunguri de fabrica

ție specială, atit pentru autodotare, 
cît și pentru a fi livrate altor uni
tăți similare din țară. (Petru 
Necuîa).

PRAHOVA
De la începutul anului, con

structorii Trustului antrepriză ge
nerală construcții-montaj Prahova 
au pus la dispoziția oamenilor 
muncii 226 apartamente. în muni
cipiul Ploiești și în alte localități 
ale județului. în aceste zile, se 
află in stadiu final de execuție 
alte 200 de apartamente, ce-și vor 
primi locatarii pină la sfirșitul 
lunii. De reținut este și faptul că, 
in aceeași perioadă, un număr de 
69 de apartamente au fost con
struite în comunele Poiana Cîm- 
pina. Bărcănești și Valea Călugă
rească. (Ioan Marinescu).
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Climatul competitivității
Săptămina care a trecut a fost 

bogată in evenimente de cea mai 
mare însemnătate pentru viața e- 
conomică. politică si socială a tă
rii. Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. întru
nită in zilele dc 28 si 29 martie, 
deschiderea, la 30 martie, a lucră
rilor sesiunii a VII-a din cea de-a 
IX-a legislatură a Marii Adunări 
Naționale au prilejuit un semnifi
cativ bilanț al rezultatelor dobin- 
dite in 1987, în toate sectoarele de 
activitate ; totodată au fost trasa
te noi direcții de acțiune pentru 
îndeplinirea planului national unic 
pe acest an și pe întregul cin
cinal. Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu. documentele 
plenarei, legile si hotăririle adop
tate de forumul suprem legislativ 
ăl țării se constituie, pentru între
gul nostru popor, pentru fiecare 
cetățean al patriei, într-un însufle- 
titor program de muncă, de gîn- 
dire si de acțiune în spirit revolu
ționar.

Ideea de bază ce străbate în
treaga cuvintare a secretarului 
general al partidului, toate celelal
te documente adopțate este aceea 
că munca întregului popor trebuie 
să se integreze exigențelor dezvol
tării intensive, ritmurilor celor 
mai Înalte pe care Ie înregistrează 
lumea contemporană; că produsele 
românești trebuie să se încadreze 
între cele mai avansate realizări 
obținute pe plan mondial. Desigur, 
realismul acestor obiective se înte
meiază pe fapte; se întemeiază cu 
deosebire ne realizările de pină a- 
cum si pe voința intregii noastre 
națiuni de a adăuga noi si noi va
lori de seamă avuției naționale.

La sfirșitul anului trecut, pe baza 
dezvoltării generale a forțelor de 
producție, valoarea avuției națio
nale făurite de poporul român se 
ridica la 4 957 miliarde lei.. Socie
tatea noastră a avut astfel posibi
litatea să încredințeze colectivelor 
de oameni ai muncii — în calita
tea lor de proprietari, producători 
și beneficiari — fonduri In valoare 
de peste 3 300 miliarde lei. cu obli
gația de a asigura nu numai o 
bună gospodărire a acestora, dar 
și continua lor dezvoltare. O con
diție fundamentală a progresului 
economic si social este dezvoltarea 
fără încetare a bogăției de care in 
prezent dispune societatea.

O cale sigură a dezvoltării avu
ției naționale o constituie acumu
larea rațională. O rată optimă a 
acumulării nu este un scop in sine. 
Rolul, ei este acela de a avea o 
contribuție fundamentală la mo
dernizarea economiei, la dezvolta
rea multilaterală a întregii socie
tăți. Pentru că nici ritmurile de 
creștere. nici eficienta econo
mică, in ultimă instanță nici veni
tul național nu pot să aibă o dina
mică pozitivă decît în cazul unei 
evoluții corespunzătoare a ratei a- 
cumulării. Dacă intr-o tară nu sa 
repartizează, din venitul national, 
mijloacele necesare pentru dezvol
tare, dar mai cu seamă dacă re
partiția acestor mijloace nu este 
optimă, la nivelul cerințelor din- 
tr-o etapă ori alta, se ajunge re
pede la stagnare si la regres în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale. De la tribuna plenarei Co
mitetului Central al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : ,,Viața, realitățile demon
strează cu putere că numai si nu
mai asigurind o acumulare rațio
nală. o creștere corespunzătoare a 
fondului de dezvoltare se pot asi
gura înnoirea și perfecționarea 
continuă a tuturor sectoarelor eco
nomici naționale, dezvoltarea con
tinuă a patriei, creșterea — pe a- 
ceastă bază — a avuției naționale 
și a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului".

Creșterea forțelor de producție, a 
«cumulării, a reproducției lărgite

sînt legi obiective ale progresului 
multilateral al patriei. Lor li se 
adaugă insă si o altă legitate, de 
cea mai mare importanță : eficien
ta. Prin munca poporului au fost 
acumulate mari bogății. între care 
se înscriu modernele platforme in
dustriale din toate județele tării, 
în general puternica bază materia
lă a întregii economii românești, 
impunătoarele cetăți ale științei, 
învățămîntului si culturii, edificii
le sociale. Ele reprezintă valori a- 
dăugate avuției naționale. Valori 
ce au fost dobindite cu uriașe efor
turi. Fără existența lor ar fi fost 
de neconceput obiectivul cuteză
tor cu privire la trecerea Româ
niei. la capătul actualului cincinal, 
pe o treaptă nouă, superioară, in 
rindul țărilor mediu dezvoltate ale 
lumii. Fără existenta lor ar fi fost 
fără sens propunerea ca in citiva 
ani în România să se ajungă la un 
nivel al productivității muncii egal 
cu acela al țărilor dezvoltate ; cum 
fără sens ar fi fost si telul de a 
realiza, in industria românească, 
produse la fel de bune — in unele 
domenii chiar mai bune — in com
parație cu cele mai prestigioase 
firme cunoscute în lume. Dar aces
te valori reprezintă numai o premi
să. Cealaltă fațetă a problemei o 
reprezintă modul in care sînt ele 
folosite. Ceea ce implică, asa cum 
sublinia, la plenară, secretarul ge
neral al partidului, „creșterea ren
tabilității si eficientei tuturor uni
tăților economico-sociale". De alt
fel, în aoest sens au fost stabilite 
obiective concrete: încă din acest 
an să nu mai existe nici măcar o 
singură intreprindere care să lu
creze cu pierderi; să se acționeze 
în aSa fel incit beneficiile să fie 
maxime.

Legile pe care le-a adoptat Ma
rea Adunare Națională, la deschi
derea celei de-a VII-a sesiuni, cu
prind prevederi stimulatorii pentru 
acțiuni ferme, în toate colectivele 
din unitățile economice, de natură 
să asigure creșterea rentabilității 
și eficienței. Se deschid astfel noi 
căi pentru o bună activitate econo
mică. menită să garanteze reduce
rea costurilor si a cheltuielilor. 
„Am incercat să găsim, arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in condi
țiile noastre, socialiste, noi forme 
care să ducă la creșterea cointere
sării în producție, la realizarea ex
portului". Aceste forme sint. acum, 
după ce au primit votul unanim 
al forului suprem legislativ, o rea
litate. Unele sint definitivate. Alte
le se vor aplica, așa cum s-a legi
ferat. numai cu titlu experimen
tal. Dar absolut toate intră în 
realitatea vieții economice și so
ciale din patria noastră cu rolul 
de a stimula munca de înaltă ca
litate și competitivitate.

Nici legile, nici hotăririle adop
tate nu vor asigura insă, prin ele 
însele, ridicarea nivelului tehnic si 
calitativ al produselor românești 
pînă la nivelul stabilit. Rolul ho- 
tărîtor fl au oamenii; îl au colec
tivele de muncă din fiecare unita
te; Fiecare colectiv de oameni ai 
muncii primește, spre gospodărire 
și administrare, o parte din avuția 
națională. Fiecare colectiv are 
deci datoria fundamentală; de a 
munci, de a-și organiza in asa fel 
munca îneît iă valorifice in mod 
superior, cu eficientă maximă, 
partea din avuția patriei ce i-a 
fost dată în răspundere. Desigur, 
trebuie să acționeze in spiritul si 
în litera legii; să aducă la înde
plinire hotăririle de partid si de 
stat. Dar în același timp,' in spiri
tul principiilor autoconducerii si 
autogestiunii. trebuie să dovedeas
că inițiativă, creativitate, să gă
sească si să folosească modalitățile 
cele mai potrivite pentru deplina 
valorificare a resurselor materiale 
și umane în realizarea planului. 
Mai cu seamă exportul — asa cum

reiese din documentele plenarei, 
din cuprinsul noilor legi — se cere 
a fi intensificat fără incetare. in 
condițiile actualei conjuncturi in
ternaționale. cind exigentele sint 
tot mai mari,si concurenta tot mai 
puternică.

Desigur. afirmarea spiritului 
creator este de cea mai mare im
portantă. într-o vreme în care lu
mea întreagă a devenit conștientă 
că resursele materiale sînt limita
te, crește din ce în ce mai mult 
rolul ..laboratoarelor" gindirii în 
descoperirea de noi soluții pentru 
asigurarea eficienței maxime. Via
ta a demonstrat că sporirea bene
ficiilor pe baza reducerii costuri
lor de producție, a consumurilor 
de materii prime și energie, a creș
terii productivității muncii si cali
tății produselor depinde intr-o 
foarte mare măsură de raportul 
muncă — creativitate — conștiință. 
Investiția de responsabilitate si 
creativitate nu numai că este din 
ce in ce mai rentabilă, dar se do
vedește a fi si din ce în ce mai 
necesară.

Dar eficienta acestui raport se 
asigură, asa cum a arătat practica, 
numai in acele colective in care se 
ridică mereu ștacheta autodepăși- 
rii; numai în acele colective în care 
oamenii sînt îndemnați să mun
cească si să învețe la nivelul vre
mii noastre; la nivelul cerințelor 
noii revoluții tehnico-științifice. 
Desigur, modalitățile de a se s- 
junge la împlinirea acestor teluri 
sînt numeroase, fiind necesară an
trenarea factorilor economici, po
litici. ideologici, etici. Dar o cale 
absolut necesară, in toate împreju
rările, în absenta căreia nici un 
rezultat bun nu este de așteptat, 
o constituie un climat bun de 
muncă, de creație, de învățătură, o 
ambiantă corespunzătoare de mun
că și viață.

Spiritul creator, bunăoară. are 
nevoie de un teren fertil de pro
movare si afirmare. Un astfel de 
teren îl poate oferi climatul exis
tent intr-un colectiv. Cel mai pre
țios stimulent pentru toți cei ce au 
pasiunea creației este respectul de 
care se bucură în cadrul colectivu
lui. Și. bineînțeles, este sprijinul 
care li se acordă. Pentru că dacă 
atitudinea unui colectiv este a- 
ceeași. atit fată de cei care prin 
gindirea si acțiunea lor găsesc căi
le spre eficienta cea mai ridicată, 
cît și față de cei cane se complac 
să muncească asa cum au învățat 
cu ani in urmă, fără să mai ino
veze. fără să mai perfecționeze ni
mic, cei dintîi își pot pierde su
flul. în astfel de cazuri apare pe
ricolul uniformizării colectivului 
Ia... nivelul celor lipsiți de dorința 
si de competența de a promova 
noul, de a îmbunătăți munca.

Climatul competitivității rodește 
acolo unde se manifestă voința 
autodepăsirii. Acolo unde nu se' 
uită că soluțiile cele mai eficiente 
de a asigura beneficii maxime sint 
cele radicale : adică acelea care 
vizează tehnologii noi. mașini si 
utilaje noi. produse noi. de cea mai 
bună calitate. Iar astfel de soluții 
nu se pot naște decit din 
interesul major fată de cre
ație. Din frămîntări ce fac să 
pătrundă raze de lumină în labi
rinturile proceselor, fenomenelor, 
necunoscute deocamdată. Din bă
tălii individuale si colective pentru 
victorii care. să aparțină tuturor.

Noile hotăriri de partid si de 
stat, noile legi adoptate recent sint 
de natură să stimuleze, in toate 
colectivele de muncă, climatul fer
til al competitivității. Un ast
fel de climat se va dezvolta cu 
adevărat prin efortul fiecărui co
lectiv de a-si ridica fără încetare 
cota năzuințelor si a rezultatelor 
concrete.

Adrian VASILESCU

CALITATEA MĂSURILOR 
ADOPTATE SE CONFIRMĂ

PRIN REALIZĂRILE PE CARE LE DETERMINĂ
Continuăm ancheta noastră, organizată cu sprijinul corespondenți

lor „Scinteii" in mai multe județe ale țării, cu privire la felul in care 
se îndeplinesc hotăririle conferințelor extraordinare ale comitetelor ju
dețene de partid. De data aceasta investigația situează in centrul aten
ției una din sarcinile prioritare subliniate la Plenara C.C. al P.C.R. din 
28—29 martie a.c. : îndeplinirea exemplară a planului la export.

Preocupări susținute, rezultate pe măsură

titudine. mentionînd că unele pro
bleme ii depășesc și pe ei.

In acest fel. problemele nerezolva
te se acumulează și planul de ex
port nu se îndeplinește. Este nevoie 
ca programul de măsuri adoptat de 
conferința județeană de partid Că
lărași să se afle si in • atenția

C.I.C.H.C.A. Bacău, care. Indeplinin- 
du-și atribuțiile ca titular de plan, 
este chemată să acorde atenția cu
venită și unității direct subordona
te de la Călărași, pentru ca aceas
ta să contribuie și la îndeplinirea 
planului de producție al cen
tralei. (Mihail Dumitrescu).

La întreprinderea „Sinterom" din 
Cluj-Napoca, subinginerul Vasile 
Gliga, secretarul comitetului de 
partid, ne-a informat că, așa cum 
s-a botărit la .conferința organiza
ției județene de partid, se acționea
ză pentru creșterea producției și lăr
girea profilului de fabricație cu pro
duse care să aibă desfacere la in
tern si export. Acțiunile întreprin
se de comitetul de partid s-au con
cretizat in infăptuirea de către fie
care secție și formație de lucru a 
unor măsuri organizatorice și teh
nice eficiente. Șefii de secții, 
maiștrii urmăresc zilnic derularea 
producției, inclusiv respectarea ca
lității și încadrarea in consumurile 
de materiale și energie și. împreu
nă cu alti comuniști, vin cu propu
neri la analizele periodice pe care 
le întreprind comitetul de Dartid si 
biroul executiv al consiliului oame
nilor muncii pentru aplicarea cu for
te proprii a tuturor măsurilor din 
programul de perfecționare si mo
dernizare a producției. Spre exem
plu. în primele luni din acest an s-a 
omologat și a început fabricarea în 
serie a unui nou sortiment de contac

te electrice pentru industria electro
tehnică. O altă măsură aplicată recent 
este modernizarea cuptorului de us- 
care-vidare a pulberii de argint- 
cadmiu. realizare tehnică concepu
tă de specialiștii întreprinderii, prin 
care s-a dublat capacitatea de pro
ducție a cuptorului.

Acțiunile comitetului de partid și 
ale consiliului oamenilor muncii 
pentru asigurarea condițiilor tehni
ce si materiale de desfășurare a pro
cesului de producție. stimularea 
creativității oamenilor, implicarea 
responsabilă a cadrelor de condu
cere. a specialiștilor în organizarea 
și modernizarea producției s-au con
cretizat în depășirea principalilor in
dicatori de plan, inclusiv la export, 
unde au fost livrate suplimentar în
semnate cantități de produse. Se
cretarul comitetului de partid men
ționa. vorbindu-ne despre activita
tea desfășurată in secții, că in a- 
dunările organizațiilor de partid co
muniștii. care se află în fruntea for
mațiilor de lucru, s-au angajat să 
încheie și trimestrul II cu depășiri 
la producția fizică, la export și la 
ceilalți indicatori. (Marin Oprea).

Efectul constructiv al criticii

Cind se acumulează problemele nerezolvate.
Colectivul Combinatului de celu

loză și hirtie Călărași, apreciat in 
anii trecuti pentru rezultatele bune 
obținute, a înregistrat in 1987 nerea- 
lizări de plan între 10 și 20 la șută 
și peste 70 la producția destinată 
exportului. Drept urmare. în planul 
de măsuri adoptat de către confe
rința județeană de partid s-au pre
cizat. printre altele, și următoare
le: „Comitetul de partid de la C.C.H. 
va mobiliza comuniștii, pe toti 
oamenii muncii, pentru găsirea și 
aplicarea de soluții tehnice, de în
treținere șî exploatare, care să per
mită reducerea consumurilor speci
fice si creșterea ponderii hirtiei de 
calitate superioară, realizarea unui 
volum sporit de export din totalul 
producției".

Cum sînt traduse în viată sar
cinile stabilite de conferința jude
țeană de partid 7

— Cu toate eforturile noastre — 
ne spune tovarășul Nicolae Ne- 
greanu. secretar al comitetului d; 
partid — nu ne-am putut îndeplini 
sarcinile la export pe primele 
luni ale anului. Ne lipsesc o serie 
de materiale și materii prime de ca
litate superioară, pentru ca să rea
lizăm o producție la nivelul exigen
telor partenerilor externi. Din pă
cate, cei de la centrala noastră tu- 
lelară — C,I.C.H.C.A. Bacău — la 
repetatele și insistentele intervenții 

<făcute pentru a ne asigura la 
timp. în cantitățile și calitățile co
respunzătoare, cele necesare, nu 
ne răspund întotdeauna cu promp-

- f

Studenți ai Facultății de tehnologia și chimia produselor alimentare din 
Galați lucrind in stația-pilot Unilact

Foto : S. CristianBrigada artistică
Desigur, așa cum afirmam în ar

ticolul din numărul precedent al 
ziarului, brigada artistică este o 
formațiune operativă, ce-și propune 
o anumită finalitate. Realitatea ara
tă însă că, vorba uneia dintre ele, 
„directorii trec, problemele rămin !“. 
Nu peste tot și, mai ales, nu imediat 
dispar cele criticate și este de pre
supus că destule din lipsurile arătate 
de brigadă au mai fost văzute și de 
alții, înaintea ei. Mai mult, una din
tre sursele de inspirație cele mai 
autorizate, larg folosită în progra
mele multor brigăzi, este chiar darea 
de seamă a C.O.M. din întreprinderi 
și instituții. Această formă de critică 
socială nu-și limitează rolurile doar 
Ia cel de strictă semnalizare, necesar, 
dar nu suficient. Născută din dreptul 
și obligația criticii și autocriticii, 
satira populară are valoarea unui 
simptom de sănătate spirituală a 
diverselor compartimente și structuri 
sociale. Ea dă seama de funcționarea 
normală și naturală a gindirii și ati
tudinii înaintate, superioare. Este, 
totodată, un instrument viu. suplu, 
mobil de intreținere a unui climat 
destins, dar exigent și intolerant cu 
lipsurile, abuzurile, așteptările înșe
late, cu tendințele ariviste, de căpă
tuială și fugă de muncă. Valul de 
ris declanșat de aceste formații spi
rituale — adesea înzestrate cu au
tentice talente — avind o importantă 
funcție terapeutică, trebuitoare, in 
general, unei societăți dinamice și 
viguroase, constituie, totodată, un 
„aspirator" social menit să curețe 
uriașa pinză a realizărilor de impu- 
ritățile ce-i pot umbri strălucirea, 
estompa frumusețea, culoarea. De 
aceea, asemenea individualizări, ale 
spiritului militant promovat cu atit 
succes in cadrul festivalului trebuie 
să fie permanent sprijinite și indru- 
mate, susținute in acțiunea lor de 
„ecarisaj social". Pot fi folosite, in- 
tr-o mai vizibilă alianță, ca mijloace 
de mare eficientă ale muncii de pro
pagandă și educație. Este excelent, 
dar nu-i suficient să provoace aplau
zele sălii de concurs, ci este necesar 
să ciștige dacă nu aplauzele, măcar 
încrederea acelui director care s-a 
lăsat „curtat" și vizitat trei luni pînă 
a „admis" ca și la el in Întreprin
dere să răsune cuvintui brigăzii. 
Fără prea mult haz, o brigadă punea 
recent o întrebare ce dă de gindit. 
„Cit curaj trebuie să avem : mergem 
pină la etaj sau ne oprim la demi
sol ?“. Alții spuneau că ar avea 
curaj destul, dar printre hlrtiile pre
tinse la înscrierea in brigadă li se 
cere și o „copie legalizată" de curaj. 
Chiar dacă nu strălucesc prin umor 
verbal, atare întrebări dezvăluie un 
conținut mai adine, demn de toată 
atenția : apariția lor indică locuri 
unde se manifestă tendința de gitui- 
re sau Înăbușire a criticii, de cocolo- 
șire prin orice mijloace a lipsurilor, 
de „plafonare" a curajului, a Îndrăz
nelii și combativității. Ideea „copiei

în fața „examenului de calitate1*

La conferința extraordinară a or
ganizației județene de partid, co
lectivul Combinatului de prelucrare 
a lemnului Bacău a fost criticat 
pentru nerealizarea ritmică și inte
grală a sarcinilor de plan la ex
port, lucru deosebit de important 
dacă ținem seama că peste 95 la sută 
din producția de mobilă a acestei 
mari unități industriale, precum și 
o bună parte din producția de bi
nale. plăci fibrolemnoase. case pre
fabricate etc. este destinată parte
nerilor de peste hotare.

— Critica îndreptățită ne-a mobi
lizat pe toți, și in primul rind pe 
noi, comuniștii — menționa tova
rășul Ioan Drăgulin. secretarul co
mitetului de partid. Am reorgani
zat secții de producție, am înfiin
țat noi formații specializate, le-am 
întărit pe cele existente cu munci
tori și specialiști de înaltă califi
care. S-a mers chiar mai departe și 
pentru prima dată in acest an sec
țiile de producție au fost specia
lizate pe tipurile de mobilier so
licitate de firmele străine.

Munca politică desfășurată de la 
om la om. propaganda vizuală con
cretă si eficientă existentă in toa- 
se secțiile și atelierele de produc
ție. emisiunile transmise la statia 
de radioficare îi mobilizează pe oa
meni să muncească mai bine, con- 
știenți că tot ceea ce fac este în in
teresul lor. al întreprinderii. S-a a- 
vut in vedere că onorarea promp
tă. uneori chiar in avans, a con
tractelor încheiate sau a unor co
menzi urgente depinde și de mă
sura în care tipurile de produse a-

Hotăritoare este
Așa cum reiese din relatările co

respondenților „Scinteii". precum șl 
din numeroase constatări făcute de 
redactorii ziarului nostru in mai 
multe județe din tară, la patru 
luni de la desfășurarea conferin
țelor extraordinare ale comitete
lor județene de partid, măsurile 
adoptate cu acest prilej, criticile și 
propunerile făcute se află zi de zi 
pe agenda de lucru a organelor si 
organizațiilor de partid. O bună ex
periență in această privință am a- 
flat și la Comitetul județean de 
partid Brăila, unde secția organiza
torică întocmește periodic situații si 
fișe de îndeplinire a măsurilor, pe 
baza cărora se analizează si se a- 
doptă operativ măsurile necesțirej 
pentru înfăptuirea întocmai a celor 
stabilite. Cu prilejul acestor anali
ze sint precizate măsurile politico- 
organizatorice necesare, sînt indica
te formele si modalitățile concreta 
de acțiune care, prin folosirea tu
turor pîrghiilor muncii de partid, 
să asigure transpunerea în viată a 
obiectivelor social-economice. îndeo
sebi a celor cu privire la realizarea 
planului de export.

Din păcate, mai există însă și 
locuri in care hotăririle conferințe
lor județene de partid, criticile și 
propunerile făcute au rămas închi
se între copertele dosarelor. Toc
mai de aceea este necesară o ac
tivitate complexă, stăruitoare, elimi
narea oricăror tendințe de birocra-

flate în fabricație corespund tendin
țelor actuale de pe piața externă. 
Ca atare, s-a făcut și se face in 
continuare un efort susținut de con
cepție pentru înnoirea și moderni
zarea producției. în primele luni ale 
acestui an a fost realizat un număr 
important de modele noi de mobilă.

— De regulă — spunea inginerul 
Victor Neagoe, directorul combina
tului și membru al comitetului de 
partid — ne-am organizat în așa 
fel munca incit fiecare contract în
cheiat cu partenerii externi pentru 
acest an să poată fi onorat cu cel 
puțin o lună mai devreme decît ter
menele stabilite.

Totuși, critica făcută în conferin
ța organizației județene de partid 
râmîne valabilă și aoum. pentru că, 
în perioada la care ne referim, com
binatul nu și-a onorat contractele în
cheiate cu partenerii de peste hota
re pentru sortimentul binale. Pe 
lingă unele defecțiuni în aprovizio
narea tehnico-materială — in lichi
darea cărora este necesar si spri
jinul ministerului și al centralei in
dustriale de resort — la aceste ne- 
realizări au mai contribuit și defi
cientele interne în organizarea și 
desfășurarea producției, neaplicarea 
la vreme a unor măsuri tehnice din 
programul de perfecționare și mo
dernizare a producției și a muncii 
și altele. Sint deficiente la care tre
buie să reflecteze în primul rind or
ganizația de partid din combinat 
pentru ca, eliminindu-le, critica din 
conferința județeană să-și atingă pe 
deplin telul. (Gheorghe Baltă).

acțiunea concretă
tie și formalism, mai ales a neajun
surilor — semnalate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului — cu privire la o 
anumită rămânere în urmă a acti
vității practice, organizatorice, ma
nifestate și prin neindeplinirea unor 
programe și planuri de măsuri, prin 
tendința de a nu urmări pină la ca
păt aplicarea tuturor celor stabili
te. de a invoca justificări si cind 
este cazul, și cind nu este cazul.

La conferințele județene de partid 
au participat. în calitate de invitați, 
și factori de răspundere din condu
cerea unor ministere, organe cen
trale de sinteză, centrale industria
le etc. Pentru a cunoaște stările de 

r‘ -lucruri concrete și măsurile adop
tate. Pentru a contribui la realiza
rea lor. Cert este că unele foruri 
rămîn datoare unităților economica 
în îndeplinirea propriilor promisiuni.

în toate cazurile și la toate ni
velurile amintite sînt necesare — 
așa cum subliniază cu pregnanță 
documentele recentei plenare a C.C. 
al P.C.R. — sporirea eficientei 
muncii politico-organizatorlce, întă
rirea controlului de partid pentru în
făptuirea întocmai a măsurilor adop
tate, desfășurarea exemplară a în
tregii activități economice. îndeosebi 
a producției destinate exportului, 
pentru a se asigura îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor acestui an și pe 
întregul cincinal. (Gh. Atanasiu).

legalizate" arată că nu peste tot 
există înțelegerea necesară sau, dacă 
s-au înțeles, forța și eficiența cri
ticii sub forma satirei neliniștesc, 
produc temeri. Tocmai de aceea se 
încearcă, pe alocuri, escamotarea 
mizei criticii, micșorarea sau chiar 
frinarea traiectoriei săgeții, surdini- 
zarea pînă la șoaptă indistinctă a 
vocii comice sau măcar catifelarea 
verbului mai ascuțit. Una din brigă
zile auzite își „juca" partitura cri
tică prin simple vocalize și, în loc 
să numească ceea ce era de numit, 
cînta : „la, la, la". Această suspen
dare a adresei și înlocuirea ei cu 
puncte... sonore de suspensie arată 
cu destulă claritate intenția de cen
zurare a criticii, izvorîtă ori din 
neînțelegerea funcției sale, ori din 
teama de consecințele ei. Din contră, 
sînt conducători de întreprinderi care 
se „supără" tocmai atunci cînd bri-

Prestigiul in colectivul 
de muncă - premiul 

cel mare

gada îi menajează, evitindu-i. Sînt 
cei care înțeleg că intervenția civică 
a brigăzii, departe de a leza cu tot 
dinadinsul persoana sau de a răni 
„amorul propriu", măsurîndu-și cu 
maximă atenție cuvintui rostit pe 
scenă, apără interesele obștești și, 
implicit, pe ale fiecăruia. Ținînd 
deci cont de funcția, eficienta și re
zonanta publică a brigăzii artistice, 
este necesar — cum s-a subliniat și 
în consfătuirea de la Zalău — ca 
acestor dinamice echipe de artiști 
amatori să li se dea un mai substan
țial ajutor, atit în privința eficacită
ții și operativității acțiunii lor, cit 
și, mal ales, sub raportul asigurării 
pregătirii cultural-artistice a instruc
torilor și animatorilor, cei de care 
depinde în mare măsură calitatea 
programelor. Desigur, dacă inteligen
ta și simțul umorului nu se dau prin 
diplome, cum spunea cineva, acestea 
pot fi și trebuie să fie cultivate. Cu 
atit mai mult cu cît formele de in
struire șl de ridicare a nivelului cul
tural, profesional al acestor oameni 
nu-i cuprind, în momentul de față, 
decit mai ales pe cei „competitivi", 
ajunși in finala concursului republi
can. Dar tocmai la nivelul etapei de 
masă a festivalului există destule 
carențe, stingăcii, lipsă de îndrumare 
și control ce se resimt negativ. In 
fond, arăta tovarășul Nicolae Nistor, 
instructor principal în Consiliul 
Culturii si Educației Socialiste, 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" n-a fost gîndit prin prisma 
etapei republicane a concursu
lui. ci ca un nou și larg ca
dru de participare democratică a

oamenilor muncii la activitatea cul- 
tural-educativă, în vederea intensifi
cării vieții spirituale a maselor in
tr-un vast proces de autoeducatie. 
Sigur că datorită creării acestor 
condiții ies la iveală impresionante 
talente din popor. Din vastul ansam
blu al festivalului țîșnesc valori ce 
nu trebuie să se piardă. Aceasta insă 
nu justifică orientarea exclusivă a 
atenției spre faza finală ci. din con
tră, face și mai necesară grija pen
tru asigurarea mijloacelor, a instru
mentelor capabile să ridice neconte-; 
nit nivelul activității de masă — 
baza acestui festival, expresie a de
mocratismului culturii. Din acest 
punct de vedere cred că este o gre
șeală să se încurajeze tendința către 
performanta in sine, dezinteresată 
de conținutul programului prezentat, 
de noutatea și actualitatea lui, de 
participarea efectivă și permanentă a 
oamenilor la viața spirituală din ju
dețul, orașul, intreprinderea lor. 
De altfel, cursa exclusiv orientată 
către performanță conduce in destule 
locuri la vedetism. însăși ideea de 
performanță este înțeleasă extrem 
de diferit sub raport valoric. Una din 
explicații trebuie căutată în rarita
tea schimburilor de experiență și 
necunoașterea directă, de către ama
torii de performanță, a performanței 
veritabile. Ceea ce implică îmbună
tățiri sub raport organizatoric in 
desfășurarea etapelor, îndeosebi a 
celei finale. Pe de altă parte — ob
serva cu justețe Ștefan Goanță. de 
la Centrul județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de amatori — Sălaj — 
se poate semnala in prezent o 
anumită demonetizare a premiilor, 
în primul rînd din pricina unui abuz 
cantitativ : „e plin pămintul de 
laureati". spunea fel. Și are dreptate : 
atit juriile, cit și unii factori locali, 
din tendințe „umanitariste", unii, 
din orgolii locale, alții, s-au întrecut 
in atribuirea de premii cu nemiluita. 
Premiile trebuie să-și păstreze sta
tutul sărbătoresc și semnificația va
lorică. atribuirea lor să nu funcțio
neze în nici o imprejurare ca un au
tomatism pernicios, tinzînd să ștear
gă diferența dintre meritul de ordin 
calitativ și acela desemnat de sim
plul efort, lăudabil și el. de partici
pare : ciți participanți, cam tot ati- 
ția premianți f Ceea ce este necesar 
acum constă în asigurarea, la nivel 
central și județean, a unui sistem 
mai cuprinzător și mai riguros de 
pregătire culturală și artistică a 
celor care, instructori, animatori și 
membri ai formațiilor, desfășoară cu 
pasiune netăgăduită o muncă entu
ziastă. Și, pe această bază, o restabi
lire a prestigiului premial : care nu 
se atribuie prin rotație egalitaristă, ci 
se cîștigă de către cei mai buni prin 
decizie democratică, premiile răsplă
tind realizări la nivelul performanței.

C. STANESCU

„Patria 'teste un spațiu al 
dorului absolut, al luminii 
și ăl limpezimii sufletești. 
Patria este frumusețea si 
este căldura, patria este 
marea cu valuri transpa
rente. este nisipul arzător 
ce-mi mingiie pașii, este 
vintul surizind in copacii 
înfloriți, patria este răsă
ritul de soare. Patria este 
freamătul fierbinte al gin- 
dului omenesc, patria este 
emoția gestului adine al 
vieții noastre... Patria 
este... acasă. Acasă este Io-, 
cui meu de liniște, polul 
meu cald spre care mă ro
tesc cu toată lumina din 
suflet, acasă înseamnă su- 
risul și sărutul, acasă în
seamnă geometria compli
cată a sentimentelor mele. 
Acasă înseamnă liliacul 
înflorit în miez de primă
vară. înseamnă dorul de 
fereastra mea prin care mă 
pierd intr-o lume interioa
ră nebănuită și fantastică. 
Acasă înseamnă farmecul 
înserării de iarnă. în
seamnă toamnele cu lungi 
nostalgii, inseamnă glasul 
de lebădă al ploii, inseam
nă cuibul în care mi se to
pește oboseala... Acasă este 
patria. Anume patria ro
mână".

Definiție 7 Nu. pentru că 
unei definiții docte nu i se 
cere emoție, i se cere. în 
schimb, mai multă precizie 
a termenilor. Poezie 7 Nu, 
că poeziei. în sensul teo
riei literaturii, i se cere în
scrierea in canoanele bine 
definite ale genului. Atunci 
ce este ? Este, pur si sim
plu, liberul zbor al gîndu- 
lui. intr-o clipă în care 
unui tinăr de 18 ani i s-a 
cerut să scrie tot ce simte 
in legătură cu noțiunea de 
patrie. El. tinărul. a privit 
în jur. apoi- dincolo de fe
restrele încăperii, si-a che
mat amintirile și a scris pe 
foaia de caiet : „Patria este 
un spațiu al dorului abso
lut, al luminii și al lim
pezimii sufletești...". Su
perb 1

Era într-o prelungire a 
orei de dirigentie a cla
selor a Xl-a și a Xll-a de 
la liceul pedagogic din Ti
mișoara. Nu era un test 
școlar de rutină, ci, pur și 
simplu, o invitație la re
flecție pe o temă care pre
ocupă. in egală măsură, pe 
tinerii si virstnicii de toa
te categoriile si profesiile, 
pe toti cei ce trăiesc „în

spațiul de dor" al acestei 
țări.

Multi dintre ei au sim
țit nevoia unei definiții și, 
neavihd-o. acolo si atunci, 
la indemină. au elaborat-o 
potrivit cunoștințelor si 
simțirii lor. De aceea, de
finițiile lor nu sint cele 
seci, scolastice ; sint ema
nații din sufletul lor fier
binte. Nu se referă la no
țiunea universală de pa
trie, ci la o patrie anume, 
a lor. aceea în care trăiesc 
și care trăiește în ei. Să 
urmărim citeva (nu luați 
în seamă naivitățile si 
stîngăciile. Sau. dimpotri
vă, luați-le în seamă toc-

în care se vorbește limba 
română a moșilor și stră
moșilor mei. unde oamenii 
te pot înțelege și te pot 
ajuta" (Grațiana Spinant, 
clasa a Xll-a). Iată și 
versuri, ivite spontan (ele 
se puteau naște astfel nu
mai sub imperiul unui pu
ternic simțămînt) : „De la 
marea cea mare / Am în
vățat ce înseamnă / Să fii 
puternic. / De la munții 
cei înalți / Am învă
țat ce-nseamnă să fii 
semeț. / De la cîmpiile bo
gate / Am învățat ce în
seamnă / Să fii harnic. / 
De la susurul izvoarelor / 
Am învățat doina. / De la

Inimă" (Cristina Ută. cla
sa a Xll-a). „Patria 7 Lu
mină. culoare, mama, mîi- 
ne. munți, căldură, iubire, 
ape, acasă, cintec. uzină, 
lanuri, floare. șcincet, 
brazi, împlinire. viată, 
pace, senin, soare... Să pă
trunzi sensul pe care-1 au 
toate acestea în viata noas
tră și tot n-ar fi destul ca 
să înțelegi întregul cane 
este patria. Mai trebuie să 
adaugi că noi existăm, gin- 
dim, iubim, muncim liberi 
pentru patria din noi. Ceea 
ce sintem, așa cum sin- 
tem. cu tot ce e mai bun 
în noi, sintem patria" 
(Anda Albu. clasa a Xll-a).

Patria, un spațiu al luminii 
și al deplinei afirmări

atmosferă de vacantă. în
conjurați de colegi cu care, 
chiar dacă nu le știam lim
ba, ne înțelegeam. Și to
tuși. cînd. după un timp, 
am întilnit in oraș doi 
concetățeni de-ai noștri, o 
familie aflată si ea în 
excursie, mi-au dat la
crimile. Abia atunci mi-am 
dat seama cit de tare imi 
era dor. Ei veneau din alt 
oraș de acasă și din alt 
județ, dar erau de ACA
SĂ". Un altul povestește 
cam același lucru, petre
cut într-o altă țară, unde 
se afla in excursie cu pă
rinții, pentru citeva zile. 
Și i-a fost dor. De părinți? 
Nu, că se aflau împreună, 
„îmi era dor de tot ce în
seamnă acasă, dor de pă
mint. de oameni, de străzi, 
de cintece. de prieteni...", 
într-un cuvint, de patrie.

Și ce înseamnă toate as
tea 7 înseamnă ceea ce 
spunea Mihail Sadoveanu

mai ca pe expresii ale sin
cerității. ale autenticității 
simțirilor la virsta prime
lor grave meditații asupra 
vieții). „Patria este fami
lia. locul nostru de muncă;
este aceea pentru care au 
luptat și s-au jertfit stră
bunii noștri. Patria este tot 
ceea ce m'ă înconjoară, imi 
vine foarte greu să o defi
nesc. o simt, la fiecare pas.
în fiecare gest. privin-
du-mă blinda si surizâtoa- 
re, la fel ca mama atunci 
cînd fac ceva util și fru
mos, dojenitoare atunci 
cind greșesc; este ceva mai 
presus de mine si de orice" 
(Florina Dragomir. clasa a 
Xll-a). Deci patria ne pri
vește blinda sau dojeni
toare, după cum o merită 
gesturile noastre.. Există
o mai curată și mai plas- 

s a ideii de 
responsabilă 

socială, exi- 
protectoare. 

patria !? „Pa- 
casa în 

satul, 
’a

tică expresie 
apartenență 
la entitatea i 
gentă 
care 
tria 
care 
pîrful ___ ___ .
poartă, oamenii integri de 
acolo, apoi orașul în care 
am crescut mai tîrziu. unde

și 
este 
Înseamnă 
m-am născut.

care trece pe

am învățat să vreau, să as
pir, să iubesc. Patria în
seamnă locul (intreg locul)

oamenii acestei țări / Am 
învătat să trăiesc. / Am în
vățat să invăț. / Am în
vățat să iubesc ! O tară 
frumoasă / Numită Româ
nia" (Titiana-Sabina Pa- 
veloni. clasa a Xl-a). Și 
ce mai inseamnă patria 
pentru acești băieți si a- 
ceste fete — generația care 
va prelua răspunderile 
concrete ale zilei de mii- 
ne 7 „Patria reprezintă 
sentimentul de siguranță 
pentru fiecare roniân "care 
se simte acasă in orice loc 
de pe aceste meleaguri (ce 
gind înalt ! — n.n.). Patria 
inseamnă telul. bogăția, 
bucuriile" (I. Marinov, cla
sa a Xll-a). înseamnă „în
tinderea de pămint, cu tot 
ce-i aparține și fată de 
care poți spune patria 
mea" (Ramona Ilie . clasa 
a Xl-a). înseamnă „pă- 
mîntul pe care calc, aerul 
pe care il respir, cerul 
brăzdat de curcubee..." 
(Claudia Cociuba, clasa a 
Xl-a). înseamnă „locul în 
care ești, ca niciunde in 
altă parte, tu însuti" (Ali
na Andreea, clasa a Xl-a). 
„Patria sint eu, ești tu, 
sintem noi, cei care îi clă
dim viitorul, este univer
sul meu. este floarea pe 
care o tin la piept, lingă

Gindesc frumos copiii 
noștri. Sensibilitatea lor, 
sufletul lor delicat si ge
neros sint gata să se înal
te intr-un zbor înalt, să 
cinte, să vibreze atunci 
cind. ca in cazul prezent, 
se află față in fată cu 
idei și noțiuni fundamen
tale ce guvernează exis
tența noastră. Patria, care 
este pentru ei. ca pentru 
noi toti, mai mult decit o 
idee și mai mult decit o 
simplă noțiune, o gindesc. 
o simt ca fiind intregul 
din care facem parte, a- 
dînc și organic integrați, 
căreia îi aparținem si ne 
aparține și fără de care, 
cum scrie unul dintre ei. 
„omul nu e om. nu este el 
însuși". Cițiva s-au refe
rit și la experiențe de 
viată concrete, simple dar 
revelatoare, prin care pa
tria le-a apărut cu întrea
ga ei forță de a ne defini 
și de a o simți, in noi. ca pe 
o prezentă vitală. „E in
tregul de care ti-e cel mai 
dor". „în urmă cu citiva 
ani — povestește unul din
tre elevi — am fost într-o 
tabără pionierească inter
națională dintr-o tară so
cialistă, unde pot spune că 
m-am simțit minunat; 
eram între prieteni, într-o

— pe care unul dintre e- 
levi îl citează, foarte co
rect, din memorie (cît de 
mult i-a plăcut ideea 1) 
„Țara nu se servește cu 
declarații de dragoste, ci cu 
muncă cinstită și la nevoie 
cu jertfă. Munca cinstită, 
viața curată, iubirea de 
semeni, acestea inseamnă 
patriotism, și nu vorbe de
șarte". Și inseamnă. in pri
mul rind — după cum a- 
firmă acești tineri —' răs
pundere. „Nu l-aș crede pe 
acela care toată ziua ar 
spune că e patriot, că-și 
iubește tara, poporul, par
tidul în vreme ce singura 
lui ocupație ar fi să res
pecte conștiincios niște ce
rințe medii, să zacă in me
diocritate. Fiecare ar tre
bui să aducă în lumea lui, 
în munca lui ceva nou. să 
fie un creator. Iar asta nu 
depinde numai de talent, cl 
și de educație. Patriotism 
înseamnă cunoaștere, mun
că, dragoste" (Grațiana 
Spinant, clasa a XII-a).

Frumos, matur și înalt 
gîndesc acești fii și fiice, 
nepoți și nepoate ale 
noastre. O generație pentru 
care patria este exact ceea 
ce trebuie să fie.

Mihai CARANF1L
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PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

De la producători la consumatori 
-un drum cit mai scurt

Vizita delegației parlamentare din Indonezia

Recensămtntul animalelor domes
tice din luna februarie a pus in evi
dentă faptul că, in prezent, in gos
podăriile populației din județul 
Giurgiu există peste 17 300 vaci cu 
lapte și aproape 3 000 de juninci, care, 
pe parcursul acestui an, vor intra si 
ele în lactatie. De asemenea, con
ducerea întreprinderii județene pen
tru industrializarea laptelui — ca 
principal contractant al ^cestui pro
dus — își achită cu regularitate în
datoririle ce-i revin privind acor
darea stimulentelor materiale și 
bănești către crescătorii de animale 
care inteleg să-și onoreze la timp 
obligațiile asumate prin contracte. 
Numai în 1987 au fost distribuite 
drept stimulente peste 430 tone 
tăriță. în plus, pentru mai multă 
operativitate în preluarea laptelui de 
la producători și deci în scopul 
scurtării drumului acestui produs 
către consumatori, aceeași unitate a 
înființat alte 20 centre de colectare 
— fiecare localitate din județ dis- 
punind în prezent de un asemenea 
centru — bine igienizate și dotate cu 
aparatura și reactivii necesari sta
bilirii operative a tuturor parametri
lor cantitativi și calitativi ai laptelui. 
Pe de altă parte, în afara pășunilor 
comunale, organele județene de spe
cialitate au identificat noi surse de 
furaje, cum ar fi linurile de pe cei 
105 km diguri, din cadrul sistemelor 
de irigații, iarba de pe marginea dra
murilor șl șoselelor județene și na
ționale etc. stabilindu-se ca aceste 
resurse furajere să fie folosite cu 
prioritate pentru hrana vacilor de 
către crescătorii care au încheiat 
contracte cu statul,

— Ca urmare, în acest an, canti
tățile de lapte de vacă ce au fost 
contractate au crescut cu 62 000 nl 
fată de 1987 — a tinut să ne preci
zeze Paul Rădulescu, directorul în
treprinderii județene pentru indus
trializarea laptelui. Există consilii 
populare, ca cele din Găujani. Izvoa
rele. Joița, Bulbucata, Putineiu, Gră
dinari și altele, care manifestă o 
preocupare susținută pentru reali
zarea programului de autoaprovizio- 
nare în profil teritorial și, în acest 
cadru, pentru creșterea producțiilor 
animaliere, în primul rind a produc
ției de lapte și achitarea cu priori
tate a obligațiilor contractuale ’a 
fondul de stat. Iată un singur exem
plu care demonstrează că. atunci 
cind consiliile populare comunale se 
implică și urmăresc zi de zi modul 
în care sint realizate și predate pro
dusele contractate cu statul, nici re
zultatele acestei strădanii nu se lasă 
prea mult așteptate. După încheie
rea contractelor pe 1988. spre exem
plu, constatăm că din comuna Slobo
zia. săptămîni în șir, nu a sosit către 
unitatea de industrializare nici un 
litru de lapte, deși majoritatea vaci
lor aflate în ogrăzile cetățenilor 
erau In plină lactatie. Atunci. un 
colectiv format din specialiști al în
treprinderii noastre și activiști de la

Handbaliștii de la Minaur 
Baia Mare așteaptă cu încredere 
meciul-retur al semifinalelor 

„Cupei I.H.F."
în prima partidă a semifinalelor 

„Cupei Federației internaționale de 
handbal", H. C. Minaur Baia Mare 
a intilnit la Barcelona echipa spa
niolă F. C. Barcelona. După un joc 
echilibrat in ambele reprize (la 
pauză scorul a fost egal : 11—11), 
handbaliștii spanioli au câștigat la 
limită (doar un gol avantaj !) : 
22—21. Rezultatul — ca și jocul 
prestat — asigură handbaliștilor 
băimăreni șanse reale pentru califi
carea în tradiționala cupă europeană 
interduburi. Returul va avea loc la 
Baia Mare, duminică 10 aprilie.
• La Sabac (Iugoslavia), in meci

tur pentru semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal mas
culin, echipa locală Metaloplastika 
a terminat la egalitate : 24—24
(11—11) cu formația Ț.S.K.A. Mos
cova.

• în meci pentru semifinalele 
„Cupei cupelor" la handbal mascu
lin, echipa sovietică S.K.A. Minsk a 
învins cu scorul de 35—23 (16—11) 
formația iugoslavă Medvesceak. 
Returul va avea loc săptămina vii
toare la Zagreb.

NATAȚIE. în concursul interna
țional de la Budapesta, proba femi
nină de 100 m liber a fost domi
nată de înotătoarele românce Lumi
nița Dobrescu și Livia Copariu. cla
sate in această ordine pe primele 
două locuri (57”42/100. respectiv, 
57’’51/100). Pe locul al treilea : Me
linda Burian (Ungaria) — 57”70/100. 
Anca Pătrășcoiu a ocupat locul al 
doilea la 200 m spate, cu 2’15”60/100, 
iar Livia Copariu a fost a treia la 
100 m fluture cu l’04”14/100. în con
cursul masculin. lonuț Musat • s-a 
clasat pe locul doi la 50 m liber, cu 
24”. precedat de bulgarul Golomeev 
cu 23”85/100. Proba de 100 m flu
ture a revenit olandezului Frank 
Drost — 56”21/100. secundat de ro
mânul Flaviu Vișan. 56”61/100. 

consiliul popular comunal au mers 
și au stat de vorbă cu fiecare cetă
țean care contractase lapte cu statul. 
Li s-a reamintit acestora. încă o 
dată, că respectarea obligației asu
mate prin contract constituie nu 
numai o chestiune de ordin juridic, 
ci și o indatorire civică. Mai toți in
terlocutorii noștri ne-au mărturisit 
că aici s-a statornicit o practică gre
șită. și anume aceea ca laptele de 
vacă să fie predat mai mult in tim
pul verii. Dar consumatorii au ne
voie de lapte pe tot parcursul anu
lui, iar achitarea de această obli
gație numai intr-un anumit anotimp 
înseamnă goluri in aprovizionarea 
populației. Astfel s-a ajuns ca. in 
lunile ianuarie și februarie, din co
muna Slobozia să se predea la stat, 
pe bază de contract, o cantitate de

Cîteva constatari 
în legătură cu îndeplinirea 

contractelor 
pentru fondul de stat 

în județul Giurgiu

lapte mai mare decit s-a predat în 
întreg anul trecut.

Relatarea acestui caz a condus la 
fireasca întrebare : de ce nu proce
dează la fel și consiliile populare din 
comunele Roata. Prundu. Băneasa, 
Vărăști, Hotarele, Crevedia Mare, 
Colibași, Greaca și altele ? Consul
tăm situațiile onorării predărilor din 
contractele încheiate cu statul de că
tre locuitorii acestor așezări pe 1987 
și pe primul trimestru din acest an 
și constatăm că. in această perioadă, 
din comunele respective nu s-au li
vrat statului decit niște cantități in
fime de lapte, iar din unele comu
ne nu s-a livrat nimic. Din această 
cauză planul la nivelul județului oe 
anul 1987 la preluarea laptelui con
tractat cu gospodăriile populației a 
fost realizat numai în proporție de 
circa 20 la sută, iar în primul tri
mestru din acest an — și mai puțin, 
într-o asemenea situație, este greu 
de calificat atitudinea unor consilii 
populare, a unor primari și a altor 
factori de răspundere, care lasă ca 
activitatea de organizare, de realiza
re și preluare a produselor agro-' 
alimentare contractate cu 'Statul să 
se desfășoare la voia întimplării. Re
zultatele din acest prim trimestru 
demonstrează faptul că unele con
silii populare consideră că misiunea 
lor s-a încheiat o dată cu înmînarea 
planului de culturi și de creștere a 
animalelor, deci o dată cu semna
rea de către cetățeni a unor con
tracte de predare la fondul de stat. 
Deși, așa după cum se știe, legea 
prevede in mod expres că răspunde
rea pentru realizarea efectivă a pro
gramelor de autoconducere și auto-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
După etapa a 21-a a diviziei 4 la fotbal
în răstimpul dintre o campanie a- 

micală a echipei naționale (cu un 
meci neconvingător Ia Dublin, cu al
tul bun la Halle) și o miercure eu
ropeană (cu Steaua în rol principal) 
s-a consumat duminică încă o eta
pă de campionat. A 21-a. din cele 
34 cite programează divizia „A". Sco
rurile. dar mai cu seamă modul in 
care s-au desfășurat partidele în sine 
au conferit etapei unele atribute a- 
parte : asprime (dispute îndirjite 
pentru puncte la Cluj-Napoca. Su
ceava. Bacău. Hunedoara si pe Ciu
lești). spectaculozitate (tot cam pe 
aceleași terenuri) și fair-play (între
ceri în general corecte, fără nici un 
cartonaș roșu, fără acte nesportive). 
Dar iată, comentate pe scurt, rezul
tatele :

Universitatea Craiova — Victoria 
București 1—3. în cel mai important 
joc al etapei s-a produs si cea mai 
mare surpriză a ei. Factorii surțfri- 
zei : pe de o parte, recunoscutul po
tențial competitiv al bucurestenilor ; 
Pe de altă parte, slăbiciunile tine
rei formații craiovene — ^periată, 
parcă, de absenta veteranului Lung 
din poartă. Să fi fost premature lau
dele aduse noii echipe a Băniei și

VOLEI. în zona a doua a turneu
lui internațional feminin de volei de 
la Montreux (Elveția), reprezentati
va R.P. Chineze, campioană mon
dială și olimpică, a întrecut cu sco
rul de 3—0 (15—1. 15—1. 15—2) se
lecționata Elveției. într-un alt 
meci. Finlanda a dispus cu 3—2 de 
Bulgaria.

POLO. Rezultate înregistrate în 
ziua a patra a turneului internatio
nal de polo pe apă de la Zagreb 
Iugoslavia — R.F. Germania 20—4 
(2—0, 8—3. 5—0. 5—1) ; Olanda — 
Spania 13—8 (4-0, 2—2. 4—5. 5—1) ; 
Italia — Franța 10—7 (1—1, 4—3. 
2—2, 3—1). 

aprovizionare în profil teritorial re
vine consiliilor populare, că acestea 
trebuie să joace principalul rol in 
organizarea producției agricole și i 
livrării produselor la fondul de stat.

Dar, după cum vom vedea. în une
le comune din județul Giurgiu lu
crurile se petrec tocmai invers. Pre- 
valîndu-se de unele prevederi care 
permit organelor locale ca în situația 
în' care unii cetățeni nu-și predau 
laptele prevăzut prin contract, îm
preună cu întreprinderea de Indus
trializare a laptelui, să emită so
mații pentru ca aceștia să plă
tească în bani contravaloarea 
laptelui contractat și nepredat, 
unele consilii populare au ales 
calea cea mai curioasă și neave
nită de ..realizare" a programului de 
autoaprovizionare : aceea de a în
locui producția de lapte... cu bani. 
Iată însă ce ne relatează în acest 
sens inginera Maria Nedelcu, șefa 
compartimentului materie primă de 
la întreprinderea de industrializare a 
laptelui Giurgiu.

— în gospodăriile populației din 
comuna Roata există în prezent 912 
vaci, la Crevedia Mare — 615 vaci, 
la Hotarele — 427 vaci, la Vărăști — 
403 vaci, la Colibași — 238 vaci, dar 
aceste comune nu au predat la fon
dul de stat pină acum decit intre 
2—4 hl de lapte. Am stat de vorbă 
de nenumărate ori cu primarii de 
aici : Florea Tudor. Dumitru Barei. 
Mihai Ristea, Ioana Dociu și respec
tiv Dumitru Iordan, solicitîndu-le 
ajutorul pentru ca. prin mijloacele 
de care dispun ca organe locale ale 
puterii și administrației de stat, să 
determine pe producătorii de aici să 
predea cantitățile contractate. Dar, 
în loc să iă măsuri pentru ca fiecare 
cetățean să-și onoreze exemplar 
obligațiile asumate, primarii Respec
tivi insistă . pe lingă întreprinderea 
noastră să venim la fata locului și 
să încasăm... contravaloarea laptelui 
respectiv.

O asemenea optică privind „realiza
rea" programului de autoaproviziona
re este anacronică din cel puțin două 
motive : 1) Consumatorii au nevoie șl 
vor să găsească în magazine laptele 
necesar, și nu contravaloarea aces
tuia în bani. 2) Consiliile populare 
stimulează astfel nerespectarea legii 
contractelor • și stimulează și 
specula, pentru că aproape tot lap
tele contractat și devenit surplus la 
cetățean ia calea unor tranzacții 
particulare, la preturi greu de con
trolat.

Iată de ce este datoria comitetelor 
comunale de partid, a consiliilor 
populare să acționeze neîntîrziat 
pentru îndeplinirea contractelor In 
fiecare gospodărie și predarea tutu
ror cantităților de produse agro- 
alimentare contractate pentru fondul 
de Stat. Este o datorie civică, o da
torie de onoare a fiecărui gospodar.

Ton MANEA
corespondentul „Sclnteii* * 

Institutul de meteorologie si hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 aprilie, ora 20 — 8 aprilie, 
ora . 20. In țară : Vremea va fi relativ 
caldă, cu cerul variabil, mai mult no-

• lacob : COSMOS (37 34 95) — 9;
11,30; 14; 18,30; 19
• Zimbet de soare : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19
• Extemporal la dlrigenție : FEREN
TARI (30 49 85) — 15; 17; 19, VIITO
RUL (10 87 40) — 13: 17: 19
• Misterele Bucureștilor : POPULAR 
(33 15 17) — 13: 17;.19
• Secretul Iui Bachus : MUNCA 
(21 30 97) — 15:. 17: 19
• Puștiul : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori :
PATRIA (1186 25) — 9; 11,30; 14;
16.30; 19
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11; 13: 13: 17: 19. GRI- 
VITA (17 08 58) — 9: 11: 13: 13: 17: 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
DACIA (30 33 94) — 9: 11; 13: 13: 17: .19
• Faraonul : BUZESTI (50 43 38) — 
15; 18
• Jandarmul »! Jandarmerlfele : 
DRUMUL SĂRII (31 38 13) — 15; 17: 19
• Salamandra : LUCEAFĂRUL 
(13 87 67) — 8.45; 10,45; 13; 13,13; 17.30; 
19:45

noului ei antrenor 7 Noi nu credem, 
credem că duminică a fost un acci
dent nedorit. Oricum, să mai ve
denii...

Politehnica Timișoara — Oțelul 
Galați 0—1. A doua surpriză. Oțe
lul. ca și Victoria (vecina de cla
sament), e 6 echipă solidă, care știe 
ce vrea și poate ce știe. Poli, la a 
patra infringere consecutivă in acest 
retur. începe să aibă nopți... albe. 
Mai ales că mai are de jucat aca
să cu Steaua. Flacăra Mpreni. F.C. 
Olt. F.C.M. Brașov și cu contracan
didatele Petrolul, Sportul studen
țesc. Rapid !

„U“ Cluj-Napoca — Sportul stu
dențesc 1—1. Martorii oculari sus
țin că ambele formații au jucat la 
un nivel superior locurilor modeste 
ocupate de ele in clasament. O e- 
videhtiere îmbucurătoare : juniorul 
Stanici, care după ce a revenit în 
formație (fusese accidentat o vreme), 
înscrie gol in fiecare meci.

C.S.M. Suceava — F.C. Argeș 2—1. 
Cu minus patru in clasamentul a- 
devărului. sucevenii luptă cu o fan
tastică dăruire, fiindcă pentru a ră- 
mine în „A" trebuie să recupereze 
în deplasare orice eventual punct 
pierdut acasă — unde vor mai primi 
șapte vizite : in ordine. A.S.A.. Univ. 
Craiova, Poli. „U“. Steaua. Oțelul, 
Pdtrolul.

S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș 
2—1. într-un meci aprig disputat s-a 
impus prin valoare și clarviziune ti- 
nărul Sabău (ca și la Dublin, ca și 
la Halle. în echipa națională).

Rapid — F.C.M. Brașov 2—I, Di
namo — Flacăra Moreni 2—0 și chiar 
Corvinul — F.C. Olt I—l sint re
zultate mai mult sau mai puțin nor
male ale etapei. Ca si Steaua — Pe
trolul 2—0 (meci al etapei a 21-a 
jucat cu citva timp înainte).

Pină la etapa următoare (a 22-a, 
de simbătă. 9 aprilie) să ținem pum
nii strinși pentru Steaua, care miine 
intilnește pe Benfica in semifinalele 
„Cupei campionilor europeni".

Hai. Steaua I Succes. Steaua I
G. M1TRO1

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, s-a întilnit, 
luni după-amiază, cu delegația par
lamentară indoneziană condusă de 
R. Soekardi, vicepreședinte al Ca
merei Reprezentanților, care, la in
vitația M.A.N.. întreprinde o vizită 
oficială de prietenie in țara noas
tră.

în timpul întrevederii s-a efec- . 
tuat un schimb de informații cu pri
vire la activitatea celor două foruri 
legislative și s-a subliniat rolul a- 
cestora în dezvoltarea și diversifi
carea cooperării în domenii de inte

Viața economico-socială 
a localităților patriei
TIRGU MUREȘ : 

Apartamentul 35 000
în ultimii ani. municipiul Tîrgu 

Mureș a cunoscut, asemenea tutu
ror orașelor mureșene, o dezvol
tare edilitară fără precedent. în 
prezent, în zona industrială din 
perimetrul fabricii de materiale 
fotosensibile se conturează un nou 
și modern ansamblu de locuințe 
„Unirii". Aici a fost construit și 
dat in folosință in aceste zile cel 
de-al 2 000-lea apartament. Alte 
474 de apartamente se află in dife
rite stadii de execuție. Cu locuin
țele finalizate aici, in cel mai ti- 
năr cartier al municipiului, nu
mărul apartamentelor construite la 
Tîrgu Mureș in anii actualului cin
cinal a ajuns la 2 631, jar al celor 
înălțate în ultimii 20 de ani — la 
35 000. Aceasta face ca mai bine de 
trei sferturi din populația, actuală 
a orașului de pe Mureș să locu
iască in case noi. (Gheorghe 
Giurgiu).
SUCEAVA : Dezvoltarea 

rețelei comerciale 
și de prestări servicii

în județul Suceava se dezvoltă 
tot mai mult rețeaua comercială 
aparținind Uniunii județene a coo
perativelor de producție, achiziții 
și desfaoere a mărfurilor. Pentru a 
răspunde solicitărilor populației, in 
ultimul an au fost extinse și mo
dernizate 35 de unități comerciale 
din Broșteni. Solea, Arbore. Fru- 
mosu și altele. în prezent, se află 
în faza finală de execuție, urmînd 
a fi date în curind ’ in folosință 
complexele comerciale și de pres
tări servicii de la Cîrlibaba, Bilca, 
$aru Dornei și Fundu Moldovei. 
Ele vor dispune de unități și ra
ioane specializate în desfacerea 
produselor industriale șl alimenta
re. precum și de secții de produc
ție și de prestări servicii. (Sava Be- 
jinariu).

BOTOȘANI : întineresc 
pășunile

în județul Botoșani, unde pășu
nile și finețele naturale însumează 
circa 90 000 hectare, se acordă o 
maximă atenție organizării de ac
țiuni menite să sporească poten
țialul productiv al acestor tere
nuri, în scopul obținerii unor can
tități cit mai mari de nutrețuri, Cy 
participarea a zeci de mii de coo
peratori și crescători de animale, 
în întreg județul se desfășoară lu
crări de întreținere, regenerare, re- 
insămîntare și fertilizare, elimina
re a excesului de umiditate, în ulti
mele zile. în comunele Albești. Vii- 
șoara, Coțușca, Hănești, Ibăneș.ti., 
Havîrna, Prăjeni, Ripiceni. Ungu
reni. Bălușehi. Sendriceni, Lunca. 
Trușești și altele, mii de cetățeni 
au venit în ajutorul zootehnistelor 
curătind terenul de 'spini și de 
boscheți. împrăștiind mușuroaiele 
și nivelînd gropile, efectuînd lu
crări de insămînțare si fertilizare a 
izlazurilor și tinetelor. într-o sin
gură zi. in consiliile unice agro
industriale Albești. Săveni. Stău- 
ceni. Frumușica, Sendriceni. Dra- 
galina. Ripiceni și altele, cei aproa
pe 40 000 de participant au exe
cutat lucrări de sporire a potenția
lului productiv al pajiștilor pe circa 
15 000 hectare, (Eugen Hrușcă).

ADJUD : Dotări 
social-edilitare

An de an se schimbă și Înfăți
șarea orașului Adjud. De curind,

teatre
• Teatrul National <14 7.171, Sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18 : (sala Amfiteatru) : Un anotimp 
fără nume — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
saxofon Nicolae Simian. La pian : 
Mihai Ungureanu — 17 : (Ateneul Ro
mân) : „Universul artei vocale". 
Sanda Șandru — soprană, Valentin 
Gheorghiu — pian — 19
• Opera Română (13 1S 57) : Nabucco 
— 18
• Teatrul „Lucia sturdza Bulândra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei. 11 93 44) : Anchetă asupra 
unui tinăr care nu a făcut nimic ■»- 18
• Teatrul Mic (14 M 81) : Niște țărani 
— 19
• Teatrul Foarte Mic (14 93 95) : Ano
nimul Venetian — 19,30 

res reciproc. Totodată, s-a exprimat 
dorința comună de a intensifica con
lucrarea dintre cele două parlamen
te, dintre parlamentarii români și 
indonezieni in direcția soluționării 
problemelor cu care se confruntă 
omenirea, pentru crearea unui cli
mat țle pace și înțelegere intre toa
te națiunile lumii.

A fost prezent Ridwan Yanya, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Indonezia Ia București.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu in onoarea oaspeți
lor.

aici au fost date in folosință. Ia 
parterul; blocurilor, noi spații co
merciale și de producție pentru 
cooperația meșteșugărească. în 
prezent, se află In construcție 120 
de apartamente și un spital care 
va avea 250 de paturi și va dis
pune de cabinete medicale de spe
cialitate, de alte dotări. Pină acum, 
la Adjud s-au construit peste 3 700 
apartamente, o nouă scoală cu 16 
săli de clasă, o casă de cultură, 
numeroase unități comerciale și 
prestatoare de servicii pentru 
populație. (Dan Drăgulescu).

AGNITA : Acțiuni 
de înfrumusețare 

și buna gospodărire
în orașul Agnita acțiunile pen

tru buna .gospodărire si infruinu- 
sețare a localității se află în pli
nă desfășurare.

—• Față de 1987 — ne spune 
Eugen Constantin, primarul orașu
lui — sarcinile acestui an sint mult 
mai mari și se vor solda cu un 
piua de frumusețe conferit loca
lității noastre. Au început lucrări
le lâ primul tronson de canaliza
re., se lucrează intens la noile a- 
partamente ce se vor ridica m zona 
Parc II. se află in stadiu final mon
tajul la instalațiile unei rioi cen
trale . de termoficare pe cărbune. 
Concomitent, se execută lucrări de 
reparat străzi și trotuare, reparat 
și zugrăvit fațade de locuințe, se 
organizează acțiuni de colectare a 
materialelor refoloslbile. (Ion Onuc 
Nemeș).

COVASNA : Apartamente 
peste prevederi

Continuînd bunele rezultate din 
1987, colectivul de La întreprinde
rea antrepriză construcții-montaj, 
județul Covasna, printr-o mai bună 
organizare a producției și a mun
cii, prin extinderea mecanizării lu
crărilor. încheie primul trimestru 
al anului curent cu o depășire de 
13 la sută Ia indicatorul producție- 
marfă industrială și cu aproape 30 
la șiit.ă la construcții-montaj. Ast
fel. s-a creat posibilitatea de a se 
preda peste plan aproape 100 de 
apartamente. Cele mai multe din
tre ele se înalță în orașul mineri
lor din Baraolt și in municipiul 
Sfîntu Gheorghe. De asemenea, 
numeroase apartamente se vor da 
în folosință în centrele consiliilor 
agroindustriale, ea Ozun si Boro- 
șenul Mare, precum și in comune, 
care să asigure condiții conforta
bile de locuit specialiștilor din 
mediul rural. (Constantin Timaru).

VASLUI : Cantine 
pentru mecanizatori 

în toate cele 15 stațiuni de me
canizare a agriculturii din județul 
Vaslui au fost înființate cantine 
unde mecanizatorii și specialiștii 
servesc mîncare caldă în tot 
timpul anului. Asemenea unități, 
care vin în sprijinul oataenilor 
muncii din agricultură, au început 
să fie deschise și în, asociații e- 
conomice și secții de mecanizare. 
Astfel, de aceste servicii benefi
ciază acum lucrătorii asociației e- 
conomice intercooperatiste vitipo- 
micole Vaslui, ai asociației de creș
tere a păsărilor Zorleni, mecani
zatorii din alte secții de mecani
zare. intre care Zăpodeni. Tutova, 
Tătărăni și altele. De remarcat că 
majoritatea cantinelor au și 
gospodării-anexă proprii. (Petru 
Necula).

• Teatrul de comedie (18 84 60) : Re
gele Ioan — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18 ; (sala 
Studio) : Idioata — t8,S0
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ («ala savoy, 10 38 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 18 : (sala Victoria, 
50 53 65) : vom einta — 10
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (1313 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 89 76, 
la sal» Ciulești) : Cum se cuceresc 
femeile — 13
• Teatrul „Ion Creangă" (50 28 55) .: 
„Stop : In top : Daniela !“ — io

cinema
• Egreta de tilde, : DOINA (18 35 88) 
—9: 15, FLOREASCA (33 29 71)- — 9; 
11; 13
• Program epecial pentru copii ,1 
tineret : DOINA — 11; 13; 17; 10

PAKISTANUL PE CALEA UNEI ACCELERATE
u

Străbătind teritoriul Republicii 
Islamice Pakistan, de la Înălțimile 
acoperite de zăpadă ale munților 
Hindukuși la întinderile aride din 
provincia Sird, vizitatorul ințîlneș- 
te numeroase localități care oferă 
edificatoare imagini ale civilizații
lor ce au inflorit in valea Indusu- 
lui, ale eforturilor depuse de po
porul pakistanez. pentru continua 
dezvoltare a țării sale. Unul dintre 
aceste locuri de larg interes, a că
rui înfățișare reflectă sugestiv dru
mul de ample transformări parcurs 
de tihărul stat asiatic de la pro
clamarea independenței (14 august 
1947) și pină azi, este marele oraș 
Karachi.

Situat pe țărmul Golfului Oman, 
nu departe de vărsarea fluviului 
Indus, Karachi a fost odinioară o 
mică așezare de pescari. Abia la 
jumătatea secolului al XIX-lea, 
cind mările sudului erau tot mai 
frecvent colindate de navele me
tropolelor coloniale, el își descoperă 
vocația de port maritim și începe 
să evolueze ca atare. Dezvoltarea 
sa este lentă, atit sub raport de
mografic, cit și al tezei economice, 
în momentul proclamării indepen
dentei Pakistanului nu avea decit 
360 000 de locuitori. Industria era 
ca și inexistentă. Ea se reducea la 
cîteva ateliere meșteșugărești. Cu
cerirea independenței avea să des
chidă o etapă cu totul nouă și in 
viata orașului-port. Stimulat de 
faptul că între 1947—1959 a fost ca
pitala noului stat, Karachi cunoaște 
o expansiune deosebit de rapidă. 
Cine poposește astăzi aici găsește 
un' oraș cu aproape 6 milioane de 
locuitori $1 cu o înfățișare deosebit 
de atrăgătoare. Alături de străzi 
înguste, tipic orientale, orașul este 
jalonat de mari bulevarde, mărgi
nite in zona centrală de clădirile 
impozante ale marilor hoteluri, 
bănci și sedii administrative. Cel 
mai important dintre ele este bu
levardul Mohammed Aii Jinnah, 
care pornește din dreptul portului 
și se termină la poalele unei coline 
situate în zona estică, pe a cărei 
înălțime se profilează monumentul 
de marmură albă al întemeietoru
lui statului pakistanez.

Dar dezvoltarea orașului Karachi 
este evidentă nu numai sub raport 
edilitâr. în cele aproximativ patru 
decenii care au trecut de la procla
marea independenței, și cu deose
bire in ultima perioadă, portul său 
a ajuns principala punte de legă
tură cu lumea exterioară. în rada 
acestuia poposesc nave din zeci de 
țări : aici se efectuează 90 la sută 
din totalul schimburilor comercia
le cu străinătatea. Karachi a deve
nit. de asemenea, principalul centru 
industrial al țării. Pe cuprinsul său 
și în zona înconjurătoare au fost 
înălțate o serie de importante 
obiective Industriale, ca de exemplu 
marea rafinărie construită în coo
perare cu țara noastră, care joacă 
un rol important în peisajul eco
nomic al Pakistanului. „Construi
rea acestei rafinării — declara pre
ședintele Mohammad Zia-ul Haq la 
festivitatea de inaugurare, desfă
șurată în urmă cu cițiva ani — 
este un exemplu fericit de colabo
rare cu România, . un ’simbol al 
cooperării intre cele două țări, care 
deschide noi perspective dezvoltării 
noastre naționale. In numele gu
vernului, exprim recunoștință 
profundă și sinceră președintelui 
Nicolae Ceaușescu, față de care 
nutrim cele mai bune sentimente".

tv
20.M Telejurnal
20,25 Priorități în economie
00,45 Seară de balet (color). „Carmen*  

de Bizet-Scedrin. Interpretează

vremea

înfățișarea de azi a orașului Ka
rachi constituie doar un exemplu 
al transformărilor structurale pe
trecute in viața Pakistanului in anii 
de după proclamarea independen
ței. Gratie eforturilor tenace’desfă
șurate de poporul pakistanez pen
tru lichidarea consecințelor domi
nației coloniale, această tară din 
sudu] Asiei a reușit să-și făurească 
o industrie proprie diversificată, 
care realizează o gamă largă de. 
produse, ca utilaje chimice, trac
toare, autoturisme, nave, echipa
ment rulant, ingrășăminte etc. 
Combinatul siderurgic de la Pipri — 
cel mai mare complex industrial 
din țară — înălțat într-o zonă cu 
bogate zăcăminte de minereu de 
fier, are o capacitate planificată de 
13.6 milioane tone. Succese de sea
mă au fost obținute, .de asemenea, 
în agricultură, sector in care lu
crează marea majoritate a celor 89 
de milioane de locuitori ai tării. 
De-a lungul fluviului Indus și al 
afluenților săi au fost construite o 
serie de mari baraje, ca aceleâ de 
la Mangla și Tarbela. și a fost rea
lizată o imensă rețea de canale de 
irigații, care face posibilă practica
rea agriculturii pe circa un sfert 
din suprafața tării.

Mentinerea-unui ritm accelerata! 
dezvoltării economice, valorificarea 
pe scară largă a resurselor natu
rale constituie de altfel și in con
tinuare una din principalele pre
ocupări ale autorităților pakistane
ze. Astfel. în primii patru ani ai 
programului de dezvoltare econo
mică 1983—1988. producția indus
trială și cea agricolă au înregistrat 
creșteri notabile, iar în diferite 
zone ale țării au intrat în funcțiune 
noi obiective de importantă deose
bită pentru economia națională a 
Pakistanului. S-au intensificat tot
odată prospecțiunile geologice, ceea 
ce a dus la descoperirea unor im
portante zăcăminte de mangan. pe
trol și gaze naturale. în prezent, cu 
o producție zilnică de 41 000 barili. 
Pakistanul își asigură mai bine de 
un sfert din necesarul de petrol din 
producția proprie.

Animat de sentimente de pri
etenie fată de popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmă
rește cu viu interes rezultatele ac
tivității constructive desfășurate de 
poporul pakistanez. între Republica 
Socialistă România și Republica 
Islamică Pakistan s-au statornicit 
relații de prietenie și colaborare, 
întemeiate pe deplina egalitate in 
drepturi și avantajul reciproc, care 
cunosc un curs mereu ascendent. O 
contribuție hotărîtoare la evoluția 
pozitivă g acestor relații au adus 
lntilnirije1 la nivel înalt dintre 
președintele Nicolae Ceausescu și 
președintele Mohammad Zia-ul 
Haq. Desfășurate de fiecare dată 
sub semnul stimei și înțelegerii re
ciproce, ele s-au încheiat cu acor
duri și înțelegeri ’care au dat un 
puternic impuls conlucrării romă- 
no-pakistaneze atit pe plan bilate
ral. cit și în sfera vieții internațio
nale. Este convingerea fermă a po
poarelor român și pakistanez că 
extinderea și diversificarea in con
tinuare a colaborării dintre cele 
două țări corespunde pe deplin in
tereselor lor comune, constituind, 
totodată, o contribuție la cauza 
progresului și păcii în lume.

Nicolae N. LUPU

baletul clasic ș! contemporan 
„Fantasio44 din Constanta. Regia 
și coregrafia : Oleg Danovschi 

21,30 Cadre pregătite la nivelul exigen
telor dezvoltării economice și so
ciale a patriei. (color). în școala 
unde învață viitorii agricultori — 
reportaj

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

(Tos. Vor cădea, local șl temporar, pre
cipitații sub formă de ploaie, avînd și 
caracter de averse in toate regiunile, 
îndeosebi in sud și sud-vest. Cantitățile 
de apă pot depăși, izolat, 15 litri pe 
metru pătrat în 24 de ore în sud-vest. 
Vintul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări trecătoare în vestul ță
rii, cu 35—50 km la oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, în general, în
tre 4 și 12 grade, iar cele maxime între
14 șl 20 de grade, izolat mal ridicate. 
Dimineața, condiții de ceată, cu carac
ter izolat. In București : vreme relativ 
caldă, cu cerul variabil, mal mult no- 
ros. Temporar va ploua, vlnt slab pină 
la moderat, -Cu intensificări trecătoare 
pină la 35 km pe oră. Temperaturile 
minime vor oscila între 8 si 11 grade, 
iar cele maxime intre 16 si 20 de grade. 
Dimineața, condiții de ceată.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 2, 
DIN 3 APRILIE 1988

Extragerea I : 63 34 54 6.
Extragerea a Il-a : 24 8 74 36.
Extragerea a IlI-a : 11 60 15 69.
Fond total de ciștiguri : 646 729 lei.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)
• TEZAUR DE EXPERIENȚĂ. 

Initial, inteligența artificială s-a făcut cu
noscută publicului larg in special prin pro
gramarea jocului de șah. Cit privește sis- 
temele-expert, acestea sint îndeobște aso
ciate diagnosticului medical. „Principala 
sursă a acestei reputații este poate faptul 
că’ «Mycin», care continuă să fie cel mai 
cunoscut sistem-expert, are ca obiect diag
nosticarea bolilor infectloase ale singelui", 
notează revista franceză „La Recherche". 
Lui i se datorează marea surpriză făcută 
în 1974, anume aceea ca un domeniu atit 
de greu de delimitat ca medicina să poată 
fi abordat de către inteligenta artificială. 
Începînd de atunci, diagnosticul medical și 
medicina. în general, au constituit un teren 
experimental privilegiat, avînd In vedere 
că aplicațiile medicale reprezintă cam a 
șasea parte din ansamblul sistemelor-ex- 
pert. Depășind eooca pionieratului, aceste 
sisteme și-au extins considerabil domeniul 
de aplicație. Se pare insă că vor mai trece 
cițiva ani pină cind acestea vor fi cu ade
vărat de uz curent. în orice caz, actual
mente. pe plan mondial se depun ampla 

eforturi de cercetare In toate direcțiile. Se 
așteaptă deci ca, în curind. aria de apli
cații a sistemelor-expert, care înmagazi
nează experiența celor mai buni specialiști 
dintr-un domeniu, să se contureze mai 
clar, sub forma de avantaje concrete și de 
costuri competitive.

• COMPETENȚĂ MAXIMĂ ÎN 
DEPANĂRI J->e succes au Început să se 
bucure și noi activități de diagnosticare, de 
data aceasta nemedicală, în care priceperea 
expertului este, in principal, de tradiție 
orală. Bunăoară. „CATS-1" este cel mai cu
noscut sistem de diagnosticare a defecțiu
nilor ce apar lâ locomotive. Cunoștințele pe 
care le cuprinde au fost colectate de „Ge
neral Eleotric" de la tehnicienii care repa
ră. unii de cîteva decenii, locomotivele fa
bricate de această societate. Cunoștințele, 
deținute in cea mai mare parte de un per
sonal care se apropie de virsta pensionării, 
sint de acum înainte depozitate în 
„CATS-1". Ele devin accesibile și tehnicie
nilor tineri mai puțin experimentați. Un 
astfel de sistem în repararea automobilelor 

a fost realizat pentru <uzinele „Renault" da 
o firmă din Grenoble.

Informatica ridică și ea interesante pro
bleme de diagnosticare ce nu puteau scăpa 
atenției specialiștilor în inteligentă artifi
cială. De pildă, firma de calculatoare „Di
gital Equipment" a realizat un echipament 
care anticipează sau pune diagnosticul pe
nelor dintr-o instalație informatică, anali- 
zind „jurnalul de bord" în care orice calcu
lator mare păstrează o evidentă a activi
tății sale și a incidentelor Intervenite pe 
parcurs. Acest sistem este utilizat, bună
oară, în Franța, de către serviciul de între
ținere și depanare al firmei producătoare. 
In aceeași categorie se Înscrie și DART, un 
sistem realizat de societatea IBM, DART 
detectează sursa anomaliilor apărute tn- 
tr-o rețea telematică.

• MAGNET SEMIORGANIC. 
Primul asemenea magnet a fost realizat, 
recent, de către specialiști ai laboratoarelor 
din S.U.A. ale marii societăți chimice ,J)u 
Pont de Nemours" și de cercetători din 
cadrul Universității din Ohio. Este vorba 
de un material feromagnetic preparat pa 

cale artificială, pornind de la un compus 
aproape în întregime organic (cu peste trei 
pătrimi atomi de carbon și hidrogen), 
care are proprietatea de a se d’zolva în 
solvenți organici. Aceasta sare organome- 
talică devine feromagnetică la temperaturi 
sub 5 grade Kelvin.

Cercetătorii și-au propus ca următoare 
etapă — pînă la definitivarea căreia mai 
rămin însă de depășit multe dificultăți — 
aceea a realizării Unui compus feromag
netic în întregime organic la temperaturi 
mai ridicate. In final, acest tip de mate
riale s-ar putea afirma ca bune și avanta
joase înlocuitoare ale unor produse ca dio- 
xldul de crom, utilizat Ia fabricarea ben
zilor magnetice.
• TREIERAT NECONVENȚIO

NAL. Specialiști ai Institutului de avia
ție din Harkov, R.S.S. Ucraineană, au con
struit 0 treierătoâre specială, care utilizea
ză puternice jeturi de aer. Această instala
ție aerodinamică este prevăzută eu un tub 
prin care trece. într-un anumit unghi, aer 
comprimat. Sub acțiunea forței centrifuge 
acesta se desparte în curenti de diferite 

temperaturi și intensități, care separă de 
neghină grăuntele de grîu și de alte ce
reale. Se preconizează ca noua instalație 
să fie realizată în producție de serie.
• FIDELA TRANSPUNERE 

TEXTILĂ. în cadrul Fabricii de tricotaje 
„Petăr Lazarov". din orașul bulgar Popovo, 
s-a pus Ia punct o nouă tehnologie de 
transpunere pe material textil a diverse 
desene și a altor imagini color. Pentru 
transpunerea unei fotografii sint necesare 
5—10 minute, fără nici un fel de alte ope
rațiuni suplimentare. Imaginea realizată 
este de calitate superioară ; rezistă la spă
lat și nu se decolorează. Printre avantajele 
noii metode se mai numără și acela că per
mite reproducerea oricărui țip de imagini, 
inclusiv a tablourilor sau a altor opere de 
artă, la un cost relativ redus, informează 
revista „Orbita".

• NOI MATERIALE CHIRUR
GICALE DE.. CUSUT. Reușita 
unei operații chirurgicale depinde și 
da materialul de cusut întrebuințat. Pen-

_ - _ -—-——-j—.j—jr < 
ț

tru a putea satisface mai bine exigentele 1 
specialiștilor in chirurgie, Întreprinde- i 
rea „VEB CATGUT" Markneukirchen, din 
R. D. Germană, a trecut la perfecționarea ț 
și diversificarea materialului chirurgical i
de cusut de calitate superioară. Astfel, 1
printr-un procedeu complex, care cuprinde i
circa 20 de faze tehnologice, aici se reali- 
zează. din intestin de oaie, un catgut su- ț
perior calitativ, cu diametrul cuprins între i
0,1 și 1 mm. întreprinderea produce însă ’
și material de cusut care nu se resoarbe, ț
în principal dintr-un poliester ce se re- 
marcă printr-o comportare biologică neu- ț
tră. Din gama noilor produse face parte și l
un alt material pentru stituri — netrauma- *
tizant, ața respectivă fiind fixată de ac. i
Acest tip de fir. realizat în colaborare cu <
fabrica de ace din Ichterhausen. este utili- ‘
zat tot mai mult in diverse domenii ale i
chirurgiei deoarece face posibile suturi ’
care menajează în mod deosebit țesuturi- ț
le. Verificarea materialului chirurgical de i
cusut, gata de livrare, se face de către con- ‘
trolul de calitate al întreprinderii, dar și i
de reprezentanți ai Institutului de cerce- 7
tăii din domeniul igienei si microbiologici \
„Bad Elster". i

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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pe munți de arme!
Amplă participare la marșurile de primăvară 

pentru pace și dezarmare

In Cisiordania si Gaza situația se menține încordată
• • »

• Bilanțul unei singure zile: 6 morii și 500 răniți în rîndu- 
rile populației palestiniene • Un grup de generali israelieni 
se pronunță pentru negocieri cu țările arabe vecine • Apel 
al secretarului general al O.N.U., in favoarea unei confe

rințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu

rĂGENTIILE^
I --------------- 1--------- 7l
| DE PRESA |

I TRANSMIT: I

R. P. UNGARA

Depuneri de coroane de flori în memoria 
ostașilor români

La monumentul eroilor români din 
Hajduboszormeny au fost, de ase
menea, depuse coroane de flori din 
partea Consiliului Prezidențial și 
Consiliului de Miniștri ale R.P. 
Ungare, Ministerului Apărării, pre
cum și a comitetului județean de 
partid, consiliilor populare județean 
si orășenesc, a organizațiilor de 
masă și obștești din județul Haidu- 
Bihar.

La ceremonii au fost de față re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— într-un raport înaintat Consiliu
lui de Securitate, secretarul gene
ral al O.N.U.. Javier Perez de Cuel
lar. a adresat un apel la convoca
rea cit mai grabnică, sub egida Na
țiunilor Unite, a unei conferințe in
ternaționale de pace in Orientul Mij
lociu. cu participarea tuturor părți
lor interesate si a celor cinci mem
bri permarienți ai Consiliului de 
Securitate — transmite agenția 
T.A.S.S. Ultimele evenimente din O- 
rientul Mijlociu. în special situația 
din teritoriile arabe ocupate — se 
arată în raport — reclamă adopta
rea unor măsuri urgente pentru re
zolvarea problemei palestiniene, 
printr-o reglementare atotcuprinză
toare. justă și durabilă. Unul din 
principalele obiective ale conferin
ței. relevă documentul, trebuie să-l 
constituie înfăptuirea drepturilor le
gitime inalienabile ale poporului pa
lestinian. inclusiv a dreptului său la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu, independent

în toate orașele șî localitățile ru
rale din Cisiordania si Gaza au fost 
semnalate, luni, noi manifestații de 
protest și greve ale populației pa
lestiniene — transmite agenția 
M.E.N.A. S-au produs ciocniri in
tre demonstranți și forțele de ocu
pație. Au fost operate arestări.

Pe de altă parte, !n urma ciocni
rilor produse la 3 aprilie între ma- 
nifestanți împotriva ocupației în 
Cisiordania și Gaza și forțele mili

tare israeliene. șase palestinieni au 
fost uciși, iar 500 răniți, adaugă a- 
genția citată. Incidentele cele mai 
grave s-au produs la Nablus.

TEL AVIV 4 (Agerpres). —*Un  
grup de 10 generali israelieni au 
anunțat constituirea unei organizații 
pentru instaurarea păcii cu țările 
arabe vecine, anunță ziarul „Jeru
salem Post", citat de agenția T.A.S.S. 
Documentul de constituire a organi
zației se .pronunță pentru negocieri 
cu arabii pe o bază reciproc accep
tabilă și cere retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate.

CAIRO 4 (Agerpres). — Situația 
din Orientul. Mijlociu și problemele 
actuale ale Âfricii s-au aflat în cen
trul discuțiilor prilejuite de convor
birile dintre președintele egiptean, 
Hosni Mubarak, și președintele Ke- 
nyiei, Daniel arap Moi, aflat în vi
zită oficială la Cairo.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Pri- 
mul-ministru israelian, Yitzhak Sha
mir. a conferit luni cu secretarul 
de stat al S.U.A., George Shultz, so
sit în Israel în cadrul unui nou 
turneu în țări din zonă.

G. Shultz a conferit, de asemenea, 
cu ministrul Israelian de externe, 
Shimon Peres.

Discuțiile s-au referit la propune- 
rild americane privind Orientul 
Mijlociu.

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 43-a aniversări a 
eliberării Ungariei, ambasadorul 
României la Budapesta a depus 
coroane de flori la monumentele și 
mormintele ostașilor români din 
Budapesta-Rakosliget șl din localită
țile Hajduboszormeny și Nyiregy- 
haza. De asemenea, au mai fost 
depuse coroane de flori din partea 
ambasadei tării noastre în memoria 
eroilor armatei române căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ungariei 
de sub fascism în localitățile Gyor, 
Miskolc, Debrețin, Szeged, Cegled. 
Cserkeszolo și Oroshaza.

CONSULTĂRI POLITICE. Lide- I

Irul democrat-creștin Ciriaco de 
Mita. însărcinat de președintele I 
Italiei. Francesco Cossiga, cu for- | 
marea unui nou guvern, va relua.

I săptămina aceasta,, consultările cu , 
reprezentanții partidelor politice | 
componente ale fostei coaliții gu- •

■ vernamentale. După cum s-a a- 
I nunțat la Roma, el se va întîlni. I 

marți, cu delegațiile partidelor li- I 
Iberal si socialist-democratic, iar 

miercuri — cu reprezentanții re- I 
publicanilor si socialiștilor.

manifestări pentru pace 
și în acest an de o

Marșurile de primăvară, ediția 
tradiționale in țările occidentale - 
largă participare.

1988 este și un an jubiliar. In 
țiate primele marșuri de primăvară 
cidentale. „Este o absurditate să 
bombe s-ar putea spori securitatea popoarelor" - spunea in 1958 
cunoscutul filozof englez și laureat al Premiului Nobel, Bertrand Rus
sel, De atunci, militanții pentru dezarmare se intîinesc în fiecare pri- ț 
măvară, indiferent de starea vremii, în impresionante manifestări pri- r 
lejuite de marșurile de primăvară. Îndreptate în principal impotriva 1 
cursei absurde a inarmărilor, acțiunile lor condamnă, deopotrivă, fia- ț 
grantele nedreptăți sociale.

în REPUBLICA FEDERALĂ 
GERMANIA, sute de mii de cetă
țeni, porniți pe jos sau cu bicicle
tele din localitățile lor, au străbă
tut zeci de kilometri spre a se in- 
tilni cu alți militanți pentru pace 
și dezarmare, in marile piețe din 
Frankfurt pe Main, din Hamburg 
sau din localitățile afectate de 
criza oțelului și cărbunelui, din re
giunea Ruhr. Marșuri și demon
strații au avut loc in mai mult de 
300 de localități de pe tot cuprin
sul țării, în multe din acestea 
aflindu-se obiective militare.

■ „Pace și locuri de muncă" — a 
l fost tema adunării organizate la

- 1 Duisburg-Rheinhausen din Ruhr. 
! Printre cei 4000 de participanți se 
i aflau și numeroși muncitori din 
J schimburile de noapte de la uzine-

1988 
s-au bucurat

de ani au fost 
in țările Europei

k /

I aflau și numeroși
’ schimburile de noay.. u.c
ț le siderurgice din localitate, ame-
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1 lanț uman în jurul acestui obiec- 
ț tiv militar unde au fost instalate

nințate cu lichidarea. La Miinchen, 
lideri ai influentului sindicat „I.G. 
Metall" au reliefat absurditatea 
cursei înarmărilor desfășurată de 
patru decenii, cu consecințe atit de 
dramatice asupra 
viață și de muncă 
La Hamburg s-au 
10 000 de militanți 
vest-germani, dar și 
din Franța ' ~ 
cerut „i 
cheiate, distrugerea rachetelor nu
cleare și continuarea negocierilor 
de dezarmare".

La manifestația 
orașul Diisseldorf, 
cerut eliminarea 
R.F. Germania a 
cu încărcături nucleare, renunțarea 
la planurile de reducere a activi
tății unor întreprinderi, măsură 
care ar duce la creșterea șomaju
lui în rindurile muncitorilor din 
industriile metalurgică și chimică. 
Obiectivele militare in construcție 
pe ■ teritoriul vest-german — au 
arătat participanții la manifestație 
— contravin intereselor populației 
din R.F.G., cursa înarmărilor ame- 
nințind însăși viața.

condițiilor de 
ale oamenilor, 
intilnit peste 
pentru

, prieteni ai lor 
și Danemarca. Ei au 

.ratificarea acordurilor in-

pace

desfășurată în 
participanții au 

de pe teritoriul 
tuturor armelor

tn MAREA BRITANIE, mii de 
apărători ai dreptului la pace au 
luat parte, in jurul bazei militare 
Aldermaston, la un marș organizat 
de „Campania pentru dezarmare 
nucleară". Marșul a inceput vineri 
in Hyde Park (Londra) cu partici
parea unor lideri politici și vete
rani ai mișcării pentru pace din 
Marea Britanie. Alți demonstranți 
și-au declanșat acțiunea de pro
test din orașele Portsmouth, Do
ver etc. In programul manifes
tațiilor a figurat formarea unui

urmă cu 30 
pentru pace 
consideri că prin fabricarea

Inl- 
oc- 
de

\ 
\

\

ț
primele rachete americane „Cruise" l 
din Marea Britanie, in 1983. *

In ITALIA „Trenul păcii" al ti- i 
neretului sicilian, care a pornit 1 
săptămina trecută din Palermo, iși l 
continuă călătoria purtind un me- ? 
saj de pace al militanților pentru ț
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dezarmare prin întreaga tară. La 
Napoli, Roma, Veneția și Milano 
participanta la această acțiune or
ganizează expoziții de panouri și 
fotografii, precum și mitinguri In 
cadrul cărora este prezentată lupta 
tineretului sicilian pentru pace și 
dezarmare.

In LUXEMBURG, sub lozincile 
„Nu — cheltuielilor militare!", „Da 
— dezarmării!", „Cerem o politică a 
păcii si securității!", au avut loc noi 
marșuri in sprijinul păcii, la care 
au luat parte reprezentanți ai ce
lor mai diferite categorii sociale. 
Participanții au chemat la acțiuni 
concrete împotriva pericolului unui 
război nuclear, pentru edificarea 
unui climat international sănătos. 
Marșurile păcii de primăvară au 
fost sprijinite de numeroase orga
nizații sindicale, de diverse partide 
politice.

In ELVEȚIA, sub lozincile „Pen
tru o pace reală este nevoie de 
dezarmare" și „Securitate pentru 
toți !“, la Basel a avut loc „Mar
șul internațional de primăvară 
pentru pace", la care au luat parte 
un număr mare de reprezentanți ai 
organizațiilor și grupărilor care 
militează impotriva cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare și pace din 
Elveția, Franța și R.F. Germania. 
In cuvintările rostite la mitingul . 
care a avut loc cu prilejul acestei l 
manifestări, participanții au subli- ? 
niat necesitatea întreprinderii unor ț 
noi acțiuni vizind oprirea cursei I 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă- ’ 
rii, in primul rind a dezarmării l 
nucleare, în scopul salvgardării J 
păcii și întăririi securității în Eu- ’ 
ropa și în întreaga lume.

y 
y 
y 
y 
y 

mobilizării pentru noi și ample ac- J 
tiuni împotriva cursei înarmărilor, ț 
în cursul unui miting s-a subliniat i 
necesitatea intensificării eforturilor > 
pentru edificarea unei lumi fără l 
arme nucleare, pentru o lume mai <’ 
sigură, prin încheierea de noi acor- ț 
duri de reducere a armamentelor.

In AUSTRIA, orașul Bregenz 
a găzduit o întilnire pentru 
pace cu participarea â pes
te 2 000 de trimiși ai organiza
țiilor antirăzboinice din Aus
tria. Elveția și Liechtenstein. în- 
tilnirea. inițiată de aproximativ o 
sută de organizații din cele trei 
țări, s-a desfășurat sub deviza

UN RAPORT AL O.E.C.D. RELEVĂ:

Tendințe de încetinire a ritmului de dezvoltare 
a economiei mondiale

PARIS (Agerpres). — Potrivit unui 
raport al Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) consacrat prognozelor eco
nomice pentru anii 1988 și 1989, 
principalele fenomene care se vor 
înregistra în această perioadă sînt 
încetinirea treptată a ritmului de 
dezvoltare a economiei mondiale, o 
ușoară reducere a deficitului extern 
al S.U.A., instabilitatea dolarului, 
creșterea tensiunilor în cadrul Siste
mului Monetar (vest-) European. Do
cumentul urmează să fie anali
zat în cadrul reuniunii Comitetului 
O.E.C.D.. programată să se desfă
șoare, în prima jumătate a lunii în 
curs, la Paris.

Potrivit raportului citat, economia 
mondială ar urma să crească anul

acesta Intr-un ritm real de 2,3 la 
sută (3,1 la sută in 1987), in timp ce 
rata șomajului va spori cu 8.3 la sută. 
Dezechilibrele balanței plăților cu
rente vor persista. Deficitul balanței 
de plăți curente a S.U.A. ar urma să 
scadă anul acesta la aproximativ 134 
miliarde dolari, față de 163 miliarde 
in 1987. O.E.C.D. apreciază că, în 
1988, produsul național brut al 
S.U.A. va crește cu 2,4 la sută, iar în 
1989 cu numai 1,7 la sută. Cererea 
internă a S.U.A. nu va spori decît cu 
1 la sută anul acesta și cu 0,9 la sută 
anul viitor.- Rata șomajului va spori 
la 6,1 la sută in 1988 și la 6,4 la sută 
în 1989. Dolarul va înregistra in 1988 
o depreciere de 5,4 la sută față de 
actualele cotări.

Convorbiri sovieto - afgane
KABUL 4 (Agerpres). — In cadrul 

convorbirilor de la Kabul dintre pre
ședintele Republicii Afganistan, Na- 
jibullah, și ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Eduard Șevardnad- 
ze, a fost reafirmată hotărirea celor 
două părți de a înfăptui programul 
de acțiune conform declarațiilor se
cretarului general al C.C. al P.C.U.S., 
M. Gorbaciov, și președintelui Af
ganistanului, din 8 februarie 1988, 
indiferent de rezultatul final al con
vorbirilor indirecte afgano-pakista- 
neze de la Geneva — transmite a- 
genția T.A.S.S. Cele două părți au 
afirmat că, în cazul in care procesul

de la Geneva nu se va încheia cu 
acorduri corespunzătoare, Uniunea 
Sovietică și Afganistanul vor acțio
na așa cum le dictează interesele lor 
naționale.

★
La Geneva au continuat luni ne

gocierile indirecte afgano-pakistane- 
ze. Reprezentantul personal al se
cretarului general al O.N.U., Diego 
Cordovez, a avut întrevederi sepa
rate cu ministrul de stat pentru afa
ceri externe al Pakistanului, Zain 
Noorani, și cu ministrul de externe 
al Afganistanului; Abdul WakiL

Un proiect temerar al specialiștilor niponi

Centrala electrica în Cosmos
TOKIO 4 (Agerpres). — Potrivit 

unor relatări apărute in ziarul „Mai- 
nichi", un grup de specialiști de la 
Institutul de cosmologie din Tokio 
lucrează la proiectul unei mici cen
trale electrice cosmice, care, încă la 
începutul deceniului viitor, va trans
mite spre Pămint energie solară'’ 
transformată in energie electrică.

De aproximativ două decenii, spe
cialiști din diferite țări au preconi
zat posibilitatea amplasării pe orbite 
a unor centrale electrice cosmice, 
dar pentru transformarea energiei 
solare in energie electrică se preco
nizau colectoare cu suprafețe de zeci 
de kilometri pătrați, în timp ce spe
cialiștii niponi apreciază că mărimea 
lor ar putea fi considerabil mai mică.

Greutatea unor asemenea centrale 
electrice solare va fi de aproximativ 
8 tone și vor funcționa pe orbite si
tuate la numai 500 km de suprafața 
Terrei. Transmiterea energiei elec
trice obținute se va face prin inter
mediul a două antene. Se preconi
zează ca energia solară să topească 
în instalațiile satelitului substanțe 
ușor fuzibile, energia termică rezul
tată puțind fi apoi transformată in 
energie electrică, care va fi trans
misă spre Pămint sub formă de 
impulsuri electromagnetice. Puterea 
unei asemenea centrale ar putea fi 
de 50 kW. Specialiștii niponi inten
ționează să stabilească experimental 
și urmările ecologice ale proiec
tului lor.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
Noi victime și distrugeri

TEHERAN 4 (Agerpres). — Avi
oane Irakiene au bombardat, la 
3 aprilie, cartiere rezidențiale din 
Tabriz și zone civile din Ispahan, 
după două zile de la încetarea rai
durilor aeriene irakiene — infor
mează agenția I.R.N.A. Potrivit ace
leiași surse, cel puțin 5 persoane au 
fost ucise, iar alte 50 rănite. Unul 
din avioanele irakiene a fost dobori t.

Agenția I.R.N.A. precizează că 
partea iraniană a Încetat operațiu
nile de răspuns la atacurile irakiene 
asupra orașelor cu începere de la 
1 aprilie.

BAGDAD 4 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat militar, citat de 
agenția I.N.A.. avioane irakiene au 
Întreprins misiuni de luptă în inte
riorul teritoriului iranian. în cursul 
acestor raiduri au fost lovite rafină
riile de la Ispahan si Tabriz. Avi
oanele care au participat la raiduri 
»-au întors la bazele lor, cu excep-

in urma raidurilor aeriene
ția unui aparat, care a căzut pe te
ritoriul iranian.

Agenția I.N.A. relevă că, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, elicoptere 
militare irakiene au participat la 
misiuni de luptă, provocînd pierderi 
părții adverse.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a cerut Ira
nului și Irakului să nu reia așa-nu- 
mitul „război al orașelor" — trans
mite agenția A.P.S. într-un comuni
cat dat publicității la New York, se
cretarul general al O.N.U. a arătat 
că sistarea bombardamentelor asu
pra orașelor din cele două țări este 
de natură să salveze numeroase 
vieți omen"s‘i și să creeze atmos
fera nece. i • pentru înregistrarea 
unor progrese în cadrul consultări
lor viitoare cu cele două părți pen
tru transpunerea in viață a rezolu
ției 598 a Consiliului de Securitate.

I MEMORANDUM. La Viena a . 
I fost dat publicității un memoran- I 
1 dum al C.C. al P.C. din Austria in | 
Icare este respinsă ferm aderarea 

eventuală a țării la Piața comună, i 
Documentul apreciază că un ase- I 
menea pas ar contraveni interese- 1 

Ilor economice și politice ale Aus- . 
triei.

. LA SALONUL INTERNAȚIO
NAL AL AUTOMOBILULUI DE [

I LA BELGRAD au participat apro- | 
ximativ 430 de firme din 20 de

I țări. Modelele prezentate au evi- > 
1 dențiat că tendințele principale în I 

construcțiile de autoturisme, au- ■

Itobuze și autocamioane sînt redu
cerea consumului de carburanți, I 
creșterea fiabilității și a confor- I

Itului, diminuarea poluării atmo
sferei. |

EXPERIENȚĂ NUCLEARĂ. La 3 • 
I aprilie, în Uniunea Sovietică, la

poligonul din zona Semipalatinsk, a | 
fost efectuată o explozie nucleară I 

1 subterană cu puterea intre 20 și 150
kilotone — informează agenția I 
T.A.S.S.

Campania internațională împotriva fumatului

MĂCAR O ZI
KATMANDU (Agerpres). — In ca

drul acțiunilor ce vor marca Ziua 
internațională împotriva fumatului, 
la 7 aprilie, Guvernul Nepalului a 
hotărit să sisteze in acea zi, tem
porar, activitatea de prelucrare a 
tutunului. De asemenea, in paginile 
ziarelor, la posturile de radio și tele
viziune, la 7 aprilie nu se vor mai 
face nici un fel de reclame pentru 
țigări, iar în hoteluri, restaurante, 
autobuze, precum și in clădirile pu
blice vor fi lansate apeluri pentru ca 
cei ce fumează să renunțe la această 
practică nocivă.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Potrivit unor date statistice ale Mi-

FĂRĂ TUTUN...
nisterului Agriculturii al S.U.A., !n 
această țară, în anul 1987, consumul 
de țigări s-a redus cu 2 la sută. în 
1986, în S.U.A. reveneau, în medie, 
3 274 țigări fumate pe an de fiecare 
locuitor. Anul trecut, această cifră 
s-a redus la 3 201 — cea mai scăzută 
de după cel de-al doilea război mon
dial. în anul 1963, de exemplu, pen
tru fiecare locuitor al S.U.A. reve
neau 4 345 țigări fumate pe an.

Autoritățile americane și-au expri
mat speranța că numărul țigărilor 
fumate va continua să descrească 
datorită prețurilor din ce în ce mai 
prohibitive, propagandei antitabagice 
și interdicțiilor de a se fuma în locu
rile publice.

| REUNIUNE. Intre 11 și 16 apri- . 
I lie se vor desfășura, in Guate- | 

mala, lucrările celei de-a 79-a | 
Conferințe a Uniunii Interparla-

I mentare. Ordinea de zi a manifes- I 
I tării va cuprinde teme cum sînt ] 

relația dintre pace și dezvoltare.

I promovarea la nivel național și in- ■ 
ternațional a unor programe de | 
apărare a mediului înconjurător, a I 

I patrimoniului natural și cultural al
lumii.

PROGNOZA DEMOGRAFICĂ.

I Biroul de recensămînt al S.U.A. a i 
difuzat un raport potrivit căruia, I 
în anul 2040, populația Pămîntului 1

Iva ajunge la 10 miliarde de oa- 
meni. în anul 2050, India va fi țara | 
cu populația cea mai mare, cu | 
1 591 000 000 locuitori, pe locul doi

| situindu-se China cu 1 555 000 000 | 
| locuitori, iar pe locul al treilea I 

Nigeria cu 471 000 000 locuitori.
■ S.U.A. vor avea în anul 2050 un . 
I număr de 299 000 000 locuitori, iar ■[ 
1 U.R.S.S. — 386 000 000 locuitori. I

I
RAPORT. în Mozambic 2,2 mi

lioane de persoane suferă de foa
me. alte 2,6 milioane — de malnu- 
triție. iar aproximativ 1,1 milioane 
.au fost nevoite să se refugieze in 
țări vecine, ca urmare a politicii 
de destabilizare promovate de re
gimul minoritar de la Pretoria și 
de atacurile brutale ale trupelor 
sud-afrioane împotriva unor obiec
tive economice și sociale din Mo
zambic — se ^rată într-un raport 
întocmit de O.N.U. 
zambiicân.

și guvernul mo-

JAPONO-LAO- 
guvernamentală

I

I

Furtul „creierelor" - o expresie a practicilor de spoliere neocolonialistă
PRESA DIN ȚĂRI ÎN CURS DE DEZVOLTARE DESPRE SOARTA DRAMATICĂ A IMIGRANȚILOR

CONVORBIRI
ȚIENE. Delegația _ 
laoțiană condusă de Phoune Sipa- 
seuth, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al aface
rilor externe, și-a încheiat vizita 
oficială efectuată la Tokio, unde a 
avut întrevederi cu primul-mi- 
nistru al Japoniei, Noboru Take- 
shita, și cu ministrul de externe, 
Sosuke Uno. Părțile au discutat as
pecte ale relațiilor bilaterale și 
probleme regionale de interes co
mun. A fost 
un acord de

semnat, de asemenea, 
colaborare bilaterală.

I

I

In condițiile crizei economice și ale creșterii șomajului în țările capi
taliste, imigranții — cei ce sint sugestiv denumiți „străini în țară străină" 
— revin cu tot mai multă insistență în atenția cercurilor politice, a 
opiniei publice, fapt ce iși găsește reflectare și in paginile presei inter
naționale. Iar aceasta se explică fie datorită ecoului inevitabil al măsu
rilor drastice adoptate de autoritățile țărilor „gazdă" privind-limitarea 
noilor imigrări, fie manifestărilor de nemulțumire ale populației locale 
(care merg de la demonstrații de protest pină la acte violente impotriva 
străinilor), fie îngrijorării și derutei ce domnește in rindurile imigranților 
și care adesea duc la acte de disperare ce se impun de la sine a fi pre
zentate la loc central in ziarele și revistele din Occident,

Despre problemele dramatice ale imigrării relatează de multe ori 
pe larg și presa din unele țări în curs de dezvoltare, mai ales din acele 
țări care, confruntate ele insele cu lipsa de specialiști, au avut si au de 
suportat consecințele racolării cadrelor lor calificate.

Publicăm mai jos extrase din ziare și reviste de tpe diverse meridiane, 
care dezvăluie realități de multe ori ocolite sau trecute sub tăcere de 
presa occidentală.

anual moartea a 100 000 de persoane, 
dintre care aproape două treimi sint 
copii sub cinci’ ani. De aceea, pier
derea medicilor înseamnă nu numai 
o deposedare do prezent, ci și un 
furt al însuși viitorului acestor țări», 
în continuare, ziarul arată : „Un 
fapt și mai deplorabil este acela că. 
de multe ori, specialiștii racolați de 
țările occidentale după un timp iși 
pierd slujbele în statele respective 
și ajung șomeri, în condițiile in care 
in țările lor de origine este atîta ne
voie de ei".

tări in vigoare, dispun de „forme" in 
regulă nu au un statut solid, ci unul 
fragil, plin de riscuri, fiind perma
nent amenințați cu expulzarea.

La toate acestea se adaugă teama 
permanentă de elementele xenofobe, 
care oricînd pot provoca un scandal 
pentru că nu le plac „colorații". Și 
de aici, intervenția poliției, cu În
treg cortegiul de neplăceri. Valul de 
rasism împotriva muncitorilor imi
granți a atins proporții periculoase. 
Astfel, ajungind într-o lume în care 
au crezut că vor parveni, imigranții 
a'u ajuns paria societății».

„ANI DIFICILI ÎN PERSPECTIVĂ 
PENTRU IMIGRANTE'

Frontul de Elibe-
Kanak Socialist

„Un mijloc de a perpetua 
sârăcia"

Referlndu-se Ia consecințele atra
gerii de specialiști din țările in curs 
de dezvoltare in statele capitaliste 
dezvoltate, ziarul „EGYPTIAN GA
ZETTE", care apare la Cairo, scrie : 
-în țări ca S.U.A., Marea Britanie, 
Franța, R.F.G., Italia, Olanda, Elveția 
nu se pune problema că s-ar duce 
lipsă de cadre, de specialiști în vreun 
sector de activitate. Dimpotrivă, 
există chiar specialiști „de prisos" — 
respectiv un număr apreciabil de in
gineri, medici sau profesori care caută 
in zadar un loc de muncă. Faptul 
ca totuși prin toate mijloacele se 
continuă acțiunea de atragere a 
specialiștilor din țările in curs de 
dezvoltare — arată ziarul — aceasta 
nu are decît o singură explicație : 
monopolizarea „creierelor" pentru a 
domina sectoarele cele mai sensibile 
ala științei ți tehnologiei». La Între
barea de ce vor țările capitaliste 
dezvoltate să-și asigure această do
minație, ziarul scrie că se urmărește 
-obținerea de profituri, pe de o 
parte, prin realizarea — inclusiv cu 
ajutorul specialiștilor din lumea a 
treia — de produse superioare, iar. 
pe de altă parte, prin înlăturarea 
concurenților potențiali. Concurentii 
pot fi, așa cum se știe, și țările dez
voltate. Dar, continuă „Egyptian Ga
zette", prin acest ,.brain ' drain" 
(scurgere de „creiere") din țările în 
curs de dezvoltare spre cele indus
trializate se urmărește un obiectiv

cu bătaie lungă, anume ca țările 
sărace, lipsite astfel de cadrele ca
lificate pe care și le-au creat cu 
atitea cheltuieli, să nu aibă nicioda
tă posibilitatea să se dezvolte și să 
ajungă să concureze țările dezvoltate. 
Adică, prin ei se caută menținerea 
perpetuă în sărăcie a țărilor rămase 
in urmă. Și, astfel, cadrele racolate 
contribuie Ia sărăcirea propriilor 
frați și surori*  — conchide ziarul 
egiptean.

„Un Turn Babei al rătăcirii'1

*
„Nu numai o deposedare 
de prezent, ci și de viitor"
Abordind aceeași temă, ziarul in

dian „HINDUSTAN" arată con
secințele dramatice ele furtului 
„creierelor". -în fiecare an — 
scrie ziarul — din India sute da 
medici sint. atrași in țări vest-euro- 
pene, în Statele Unite sau Canada. 
Pentru multe țări — așa cum arată 
un studiu întocmit de Organizația 
Mondială a Sănătății — racolarea 
specialiștilor înseamnă o pierdere 
uriașă. Deși la prima vedere exodul 
„creierelor" ar putea să apară ca o 
scurgere de fonduri bănești — scrie 
ziarul „Hindustan" — pentru In
dia, ca și pentru alte state in curs 
de dezvoltare, nu se pune problema, 
in cazul plecării medicilor, de pildă, 
numai de pierderea a zeci și zeci de 
milioane de rupii cheltuite pentru 
formarea acestora. Este vorba de 
ceva mai mult : lipsa medicilor — 
datorită racolării lor de către țările 
capitaliste dezvoltate. Îndeosebi fos
tele metropole coloniale — Înseamnă

Intr-un articol referitor la proble
mele cu care se confruntă imigranții 
veniți din Maghreb in Franța, R.F.G. 
și Italia, revista algeriană „LA RE
VOLUTION AFRICAINE" scrie :

«Europa occidentală este pentru 
majoritatea imigranților un Turn 
Babei al rătăcirii. Mirajele opulenței 
apar celor nou veniți tulburătoare, 
menite să le creeze un complex de 
inferioritate care să-i facă nu doar 
privitori cuprinși de invidie, ci să-i 
determine să devină supuși umili, in
capabili să atingă înălțimile ameți
toare. Și, de la primul contact cu 
■piața muncii, afaceriști veroși, care 
urmează să-i plaseze la lucru, ie 
storc o bună parte din ceea ce li 
s-ar cuveni, in timp ce patronul le 
oprește cel mai mult, pentru că un 
imigrant n-o să fie niciodată plătit 
ca un autohton. în ceea ce privește 
„locuința", aceasta se află în cartie
re mizere, adevărate ,.ghetto“-uri, 
populate de o lume gălăgioasă, zbu
ciumată, îngrozită, terorizată de ban
de înarmate, ale căror victime sînt 
imigranții „recalcitranți". în aceste 
locuințe supraaglomerate și suprami- 
xere se încearcă sentimentul copleși
tor al despărțirii de țară și de 
familie.

Cel veniți clandestin, cei „sans 
papiers" (fără documente legale de 
ședere) duc viața cea mai grea. Cău- 
tînd să se facă pierduți în lumea 
,.ghetto“-urilor, în așteptarea unui 
patron dispus să le dea ceva de lu
cru. ei trăiesc coșmarul iepurelui 
amenințat și de umbra sa. Dar nici 
cei care, conform noilor reglemen

„Calea umilinței 
și a disperării"

«Ajuns pe meleaguri străine, scrie 
ziarul „LE RENOUVEAU" din 
Burundi, imigrantul se vede obligat, 
pentru a putea trăi, să vîndă 
ceva din ceea ce a agonisit A veni*  
cu visuri mari, sperind să ajungă 
cineva. Și-a lăsat țara, casa, părinții 
și nu vrea să se întoarcă drept un 
învins. De aceea iși vinde forța de 
muncă. Este gata să facă orice, să 
accepte orice slujbă, numai să-și 
atingă țelul. în postura de imigrant, 
el nu iși poate permite să facă 
nazuri. Trebuie să accepte orice. Alt
fel. moare de foame.

Dacă are o calificare înaltă sau, 
cumva, se dovedește capabil de în
semnate realizări în domeniul știin
ței și tehnologiei — scrie ziarul — 
trebuie să vindă și în acest caz ceva 
din ființa sa. își vinde inteligența, 
desigur, la prețuri de nimic. Și. deși 
se vede că este la fel de capabil, 
trebuie să accepte un salariu mult 
mai mic. Oricit s-ar strădui, oricît 
de apreciat ar fi, barierele de rasă, 
de origine nu le va putea depăși. Va 
rămine mereu „un străin", chiar dacă 
va căpăta cetățenia țării în care și-a 
găsit de lucru.

Au fost cazuri — arată ziarul —• 
cind. ajunși in situații disperate, unii 
imigranți au început să-și vindă sîn- 
gele. Pentru a avea din ce trăi. Dar. 
ce fel de trai ? O viață precară, în 
condiții umilitoare. Pentru o himeră.

Și realitatea ? Părăsindu-și țara 
pentru o viață mai ușoară, imigran
tul aiunge pradă adversităților de 
tot felul, deziluziilor și disperării» — 
conchide ziarul.

Această imagine însoțește un raport publicat de Biroul Internațional al 
Muncii, privind situația imigranților din țările occidentale

„Unde domină profitul, 
încetează drepturile omului"

Publicația mexicană „EXCELSIOR" 
a inserat un amplu articol consacrat 
„vinătorii de oameni", declanșată în 
Statele Unite împotriva muncitorilor 
străini „ilegali". Citind surse ale 
Serviciului pentru imigrare și natu
ralizare de la Washington, ziarul 
arată că în S.U.A. există cel puțin 
6,5 milioane de imigranți, în majo
ritatea lor veniți din țările de la sud 
de Rio Grande, a căror muncă este 
folosită ilegal și este cel mai prost 
plătită. -Prin normele legislative 
adoptate in 1986 — scrie ziarul — 
autoritățile americane încearcă să 
împiedice intrarea ilegală in tară a

unui important număr de cetățeni 
străini, racolați de diverși agenți ai 
unor companii din S.U.A.

Pină atunci însă, mii de agenți și 
polițiști sint antrenați în vaste ope- 

,rații de „vînătoare de oameni", dar 
efectele sînt departe de a împiedica 
comerțul odios cu oameni și,, mai 
ales, sînt departe de a garanta în
cetarea exploatării sîngeroase a imi
granților ilegali. Pentru că acolo 
unde prevalează profitul pălesc 
toate drepturile omului. Imigranții 
sint considerați de patronii lor nu ca 
oameni, ci ca surse de profit».

în Statele Unite, arăta un purtă
tor de cuvint al serviciului pentru 
imigrare și naturalizare, un număr 
de sectoare depind încă de munca 
imigranților ilegali. Este vorba — 
precizează ziarul mexican — de ser
viciile de salubritate, industria hote
lieră și cea alimentară, unde sînt, de 
altfel, și salariile cele mai mici.

BOICOT.
rare Națională
(F.L.N.K.S.) din Noua Caledonie, 
teritoriu francez de peste mări, va 
întreprinde măsuri pentru boicota
rea alegerilor regionale de la 24 
aprilie și a primului tur de scru
tin al alegerilor prezidențiale din 
Franța — se arată în hotărirea a- 
doptatâ de participanții la Confe
rința Națională a F.L.N.K.S. De
cizia a fost adoptată în semn de 
protest împotriva politicii guver
nului francez.
aocesul la 
teritoriu.

care tergiversează 
independentă al acestui

O serie de trei cutre- 
flost ■ înregistrate, in

I

SEISME, 
mure au 
cursul nopții de sîmbătă spre du
minică, în regiunea . Atenei. Potri
vit Institutului de geodinamică al 
Universității din capitala elenă, 
intensitatea seismelor a fost de 4,2 
oină la 4,6 grade pe scara Richter. 
Epiccntrele au fost localizate la 
Loutsa (20 km est de Atena) și, 
respectiv, în nord-vestul capitalei. 
Nu au fost anunțate victime sau 
pagube materiale.

„ZGÎRIE-NORI". în 
fac pregătiri p.entru 
clădirii ce urmează să 
mai înalt „zgîrie-nori" 
Clădirea, situată în orașul Yoko
hama, va măsura 295 m și va avea 
75 etaje deasupra solului și 3 ni
veluri subterane. Avind în vedere 
gradul de seismicitate al regiunii 
în care se află orașul Yokohama, 
construcția clădirii va reprezenta o 
adevărată performantă. în momen
tul de față, cea mai înaltă clădire 
din Japonia se află la Tokio și are 
60 etaje și 239 m înălțime.

Japonia se 
construcția 
devină cel 
din țară.

I
NUMĂRUL CAZURILOR DE

S.I.D.A. (Sindromul Imunodeficien- 
ței Dobîndite) a continuat să creas
că într-un ritm îngrijorător — re
levă serviciul de presă al Or
ganizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). Astfel, la sfîrșitul lunii 
februarie 1988, 133 de state din 
lume notificaseră 81 433 de cazuri 
de S.I.D.A. O.M.S. avertizează că, 
in pofida eforturilor, un vaccin 
impotriva S.T.D.A. nu va putea fi 
obținut atit de curînd. Nu există 
încă un tratament eficace împotri
va acestei maladii. Ca urmare, sin
gurele mijloace de combatere rămin 

. cele care vizează limitarea 
I pîndirii ei.

I
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