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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
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Intilnire intre președintele Republicii Socialiste România,
a plecat într-o vizită oficială de prietenie 

în Republica Indonezia
tovarășul Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena Ceausescu

si președintele Republicii Islamice Pakistan,
Mohammad Zia-ul Haq

. ..

M Ceremonia
w ■

primirii
$ la Karachi

în după-amlaza zilei de 7 aprilie 
1988, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au avut, la Karachi, o 
intilnire prietenească cu Mohammad 
Zia-ul Haq, președintele Republicii 
Islamice Pakistan.

* Noua Intilnire a conducătorilor 
eelor două țări, desfășurată într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate, care definește relațiile 
pe multiple planuri dintre popoarele 
român și pakistanez, constituie un 
eveniment de profundă rezonanță în 
cronica raporturilor dintre România 
*1 Pakistan, o nouă dovadă grăitoare 
a rolului determinant pe care il au 
convorbirile si Înțelegerile la nivel 
Înalt In promovarea dialogului poli
tic activ și a colaborării economice, 
tehnico-științifice și în alte domenii 
dintre țările și popoarele noastre.

La sosirea pe aeroportul interna
țional din Karachi, împodobit 
sărbătorește în onoarea distinși
lor oaspeți români, președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
lntlmpinați cu multă căldură de 
președintele Mohammad Zia-ul Haq.

Cei doi șefi de stat și-au strîns 
eu căldură mîinile. S-au îmbrățișat, 
exprimîndu-și satisfacția de a se 
reintilni și a avea noi convorbiri 
privind promovarea, în continuare, 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări.

Cu cordialitate și stimă deosebite, 
președintele Pakistanului a salutat, 
de asemenea, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La ceremonia primirii înalților 
oaspeți au fost prezenți guvernato
rul provinciei Sind, Ashraf Tahani, 
cu soția, ministrul federal al comer
țului, alți membri ai guvernului pa
kistanez, președintele Adunării Le
gislative și miniștrii guvernului pro
vinciei Sind, alte persoane oficiale, 
membri ai corpului diplomatic.

A fost prezent Laurean Tulai, 
ambasadorul României în Pakistan.

Dineu in onoarea
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa E'ena Ceaușescu au luat 
parte, joi, la un dineu oferit in 
onoarea lor dfe președintele Republi
cii Islamice Pakistan, Mohammad 
Zia-ul Haq.

In timpul dineului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohammad Zia-ul Haq s-au întreți
nut cordial, exprimîndu-și satisfac
ția față de noua intilnire și convor
birile purtate, convingerea că înțele
gerile convenite cu acest prilej vor

CONVORBIRI PRIETENEȘTI 
LA NIVEL (NALT ROMÂNO-PAKISTANEZE
în seara aceleiași zile au avut loc 

convorbiri între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele Republicii 
Islamioe Pakistan, Mohammad Zia-ul 
Haq.

Președintele Mohammad Zia-ul 
Haq și-a exprimat satisfacția 
de a se reintilni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu și de a continua 
schimbul de opinii privind aspecte 
importante ale relațiilor bilaterale si 
ale vieții politice internaționale.

Șeful statului pakistanez a apre
ciat că acesta va contribui la 
adîncirea și diversificarea colaborării 
reciproc avantajoase dintre cele două 
țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat mulțumiri pentru primirea 
cordială rezervată, subliniind con
vingerea că și de această dată în- 
tîlnirea cu președintele ' Mohammad 
Zia-ul Haq va constitui un mo
ment de referință în procesul amplu 
de întărire și extindere a conlucrării 
dintre țările noastre. în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

în cadrul convorbirilor, cel doi 
președinți au trecut în revistă prin
cipalele aspecte ale raporturilor din
tre România si Pakistan, modul în 
care au fost transpuse în practică 
înțelegerile convenite la lntîlnirile 
precedente.

S-a evidențiat, de comun acord, 
că în ultimii ani colaborarea dintre 
cele două țări s-a desfășurat in 
condiții favorabile, ducînd la finali
zarea cu succes a unor noi acțiuni 
de cooperare economică și adoptarea 
de măsuri care au contribuit la ex
tinderea schimburilor comerciale. A 
fost exprimată dorința comună de 
a se adinei și diversifica. în con
tinuare. colaborarea economică, teh- 
nico-științifică. culturală și în alte 
domenii dintre cele două țări.

Procedind la un schimb de opinii 
asupra situației politice și economice 
internaționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohammad Zia-ul Haq au consta
tat, și cu acest prilej, că cele două 
țâri au poziții și puncte de vedere 
identice sau foarte apropiate in le
gătură cu problemele grave cu care 
se confruntă omenirea, în special in 
privința dezarmării, în primul rind a 
celei nucleare, soluționării conflicte
lor și focarelor de criză, lichidării

înalților oaspeți
da un nou impuls conlucrării dintre 
România și Pakistan, atit pe pla i 
bilateral, cît și în sfera vieții inter
naționale. în folosul și spre binele 
ambelor țări și popoare, al progresu
lui și prosperității lor. al cauzei 
păcii. înțelegerii și colaborării între 
națiuni.

In timpul dineului, care a decurs 
!ntr-o atmosferă de caldă prietenie, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammad Zia-ul Haq 
au rostit toasturi. 

subdezvoltării și instaurării noii or
dini economice internaționale.

Președinții celor două țări au 
apreciat că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea hotă- 
rîtă la dezarmare, in primul rînd la 
dezarmarea nucleară, apărarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor la viață, la pace, la exis
tență liberă, independentă șl demnă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammad Zia-ul Haq 
au salutat acordul dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune, care constituie însă numai un 
prim pas pe calea înlăturării uriașe
lor stocuri de arme nucleare exis
tente în prezent în lume.

România și Pakistanul consideră 
că se impun cu hptărîre realizarea 
de noi acorduri în direcția reducerii 
cu 50 la sută a armelor nucleare 
strategice și a eliminării . totale a 
armelor nucleare, interzicerea si 
oprirea experiențelor nucleare, re
nunțarea la militarizarea Cosmosu
lui, adoptarea unei' convenții de in-' 
terzicere și lichidare a armelor chi
mice, a altor arme de distrugere in 
masă.

Cele două țări se pronunță pentru 
desființarea bazelor militare si re
tragerea trupelor străine de pe te
ritoriul altor state, pentru renun
țarea la demonstrații și manevre 
militare la granițele altor țări.

Expcimînd preocuparea lor profun
dă față de persistența și extin
derea focarelor de încordare șl 
conflict din lume. președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohammad Zia-ul Haq se pronunță 
cu hotărire pentru reglementarea 
tuturor problemelor dintre state ex
clusiv prin, mijloace pașnice, prin 
tratative, pentru o politică de pace, 
securitate și colaborare, pe baza res
pectării independenței și suveranită
ții tuturor statelor, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, a dreptului fiecărui popor la 
dezvoltare liberă, fără nici un a- 
mestec din afară.

In acest sens, președinții celor 
două țări se pronunță pentru or
ganizarea unei conferințe internațio
nale de pace asupra Orientului Mij
lociu. sub egida O.N.U.. la care să 
participe, cu drepturi egale, toate 
părțile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei și 
israelul, precum și membrii perma
nent! ai Consiliului de Securitate.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Islamice Pakistan au exprimat în

Plecarea din Karachi
Joi seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintei^ Re
publicii Socialiste România și to
varășa Elena Ceaușescu au părăsit 
Karachi, indreptîndu-se spre Indo
nezia. La plecare, distinșii oaspeți 
au fost conduși, cu deosebită priete
nie. de Mohammad Zia-ul Haq, pre
ședintele Republicii Islamice Pa
kistan.

Noul dialog la nivel înalt s-a în

grijorarea fată de evoluția pericu
loasă a conflictului din Golf și- au 
cerut încetarea imediată a ostilită
ților dintre Iran si Irak si soluțio
narea diferendelor dintre ele pe cale 
pașnică, in conformitate cu rezolu
ția 598 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

Conducătorii celor două state s-au 
pronunțat pentru rezolvarea politică 
a situației din Afganistan și Kam- 
puchia, pentru realizarea unei largi 
reconcilieri între toate forțele din 
aceste două țări, asigurarea indepen
denței și suveranității lor naționale, 
a caracterului lor de țări neutre și 
nealiniate. Aceasta presupune ca o 
necesitate retragerea tuturor trupe
lor străine și încetarea oricărui 
amestec în treburile lor interne.

Avînd în vedere inrăutățirea situa
ției economice în lume și îndeosebi 
a țărilor in curs de dezvoltare, 
conducătorii celor două state consi
deră că se impun soluționarea pro
blemelor economice internaționale, 
și in primul rind lichidarea subdez
voltării, edificarea unei noi ordini 
economice mondiale, juste și echi
tabile.

în acest scop, președintele Româ
niei și președintele Pakistanului 
s-au pronunțat pentru organizarea 
unei conferințe internaționale, în 
cadrul O.N.U., la care să participe, 
cu drepturi egale, toate țările în 
curs de dezvoltare si țările dezvol
tate. pentru a se ajunge la so
luții reciproce acceptabile în pro
blemele economice — inclusiv in 
problema datoriilor externe deose
bit de mari ale țărilor în curs de 
dezvoltare — care să deschidă calea 
lichidării subdezvoltării și realizării 
noii ordini economice mondiale.

Președinții României și Pakistanu
lui au subliniat faptul că pentru 
rezolvarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane este necesară 
participarea activă a tuturor state
lor, indiferent de mărime, potențial 
economic sau orînduire socială, in- 
deosebi a țărilor mici și mijlocii, 
care sînt direct interesate in promo
varea unei politici de pace, securitate 
și colaborare internațională.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohammad Zia-ul Haq au exprimat 
hotărîrea României și Pakistanului 
de a-șl intensifica în viitor con
lucrarea pe arena internațională, în 
cadrul O.N.U. șl al altor organisme 
internaționale, pentru a-și spori con
tribuția la crearea unei lumi mai 
bune și mai drepte, a înțelegerii și 
colaborării între națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

scris ca un moment de însemnătate 
deosebită in evoluția raporturilor 
dintre România și Pakistan punînd 
pregnant în evidentă rolul determ - 
nant pe care il au convorbirile din
tre cei doi șefi de stat. înțelegerile 
convenite cu acest prilej, în promo
varea tot mai largă a colaborării 
multilaterale dintre țările și po
poarele noastre, a conlucrării celor 
două state în viața internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, _ împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat joi. 7 apri
lie, într-o vizită oficială de prietenie 
în Republica Indonezia, la invitația 
președintelui Republicii Indonezia, 
Suharto, și a doamnei Tien Suharto.

Președintele Republicii este însoțit 
de tovarășii Ștefan Andrei, Silviu 
Curticeanu, loan Totu.

La plecarea din București, pe 
aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de mem
brii și membrii supleant! ai Comite
tului Pqlițiț Executiv al C-C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri al Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești.

In premieră pe țară :

Turnarea elicei pentru 
nava de 165 000 tdw

GALAȚI (prin telefon, de la co
respondentul „Scînteii"). Joi, 7 a- 
prilie. la Fabrica navală de elice 
și prelucrări la cald din cadrul 
întreprinderii mecanice navale Ga
lați, a avut loc un eveniment de 
producție deosebit : turnarea e-, 
licei pentru nava de 165 000 
tdw, aflată in construcție la Con
stanța. E o premieră, întrucit este 
vorba despre cea mai grea piesă 
de acest fel turnată în țară. Un co
los. Greutatea la turnare : 51 tone, 
Dimensiunile, conform proiectului: 
6,7 metri în diametru.

Șeful secției turnătoria de nefe
roase, subinginer Gabriel Ene, ne 
dă amănunte. Acțiunea pentru rea
lizarea acestei operații-unicat s-a 
desfășurat în două direcții. Pe de 
o parte s-a lucrat la executarea 
formei (lucrare terminată într-un 
timp record, de 10 zile), precum și 
pentru efectuarea pregătirilor in 
vederea turnării. Pe de altă parte, 
deoarece cantitatea, de metal ce 
trebuia elaborată și rurnată depă
șea capacitatea cuptoarelor aflate 
in funcțiune, s-a lucrat intens la 
ștamparea și sinterizarea unui cup
tor cu inducție de 30 tone, aflat în 
rezervă. S-au utilizat materiale re
fractare românești, produse dc 
centrala industrială de materiale 
refractare Brașov. Aliajul special, 
cu caracteristici mecanice supe
rioare, a fost elaborat în trei cup
toare. Turnarea propriu-zisă a du
rat în jurul a 30 de minute. Spe
cialiștii unității ne-au asigurat că 
operația a reușit pe deplin. Meri
tă să-i amintim aici pe cîțiva din
tre oamenii muncii care au contri
buit la succesul acestei premiere 
industriale românești : maistrul 
Grigore Micu, inginer Cristina 
Cocu, șeful echipei de formatori 
Dinu Horovei, alături de inginer 
Paul Caranaș, maistrul Nicolae Mi
ron, șefii de echipă de Ia elabora
re, Gică Ovidenie, Neculai Dodu, 
Ion Grigoruț ; dintre șamotori no
tăm pe șeful de formație Ion Se- 
menescu, împreună cu Constantin 
Marinoaie și Gică Bîrgovcanu. iar 
din rindul topitorilor — pe Apostol 
l’.Iunteanu, Marcel Bănică. Victor 
Cînepă și alții. Turnarea. în formă 
a fost efectuată de macaragiii Ghi- 
uliria Dărăbană și Constantin 
Vrinceanu.

Performanța menționată se bi- 
zuie pe experiența ciștigată la alte 
turnări cu mare grad de dificulta
te. Inginer Laurențiu Harbuz, di
rectorul Fabricii navale de elice și 
prelucrări la cald, ne spune că în 
acest ah unitatea împlinește un de
ceniu de existență, timp în care, 
aici, s-au realizat peste 10 000 de 
elice de cele mai diferite dimen
siuni, dintre care mai bine de 100 
de elice cu diametre mari, de pes
te 4 metri. Evident, cea de azi este 
un record.

Erau de față ambasadorii Repu
blicii Socialiste Vietnam, Republicii 
Populare Mongole, însărcinați cu 
afaceri ad-interim ai Republicii Is
lamice Pakistan și Republicii Indo
nezia, membri ai misiunilor diplo
matice ale șcestor țări la București.

Un mare număr de oameni ai 
muncii din Întreprinderi și Instituții 
bucureștene au venit la aeroport 
pentru a adresa, cu sentimente da 
înaltă stimă șl aleasă prețuire, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. - to
varășe! Elena Ceaușescu. urarea de 
drum bun, de Succes deplin în aceas
tă nouă acțiune politică ce se desfă
șoară sub semnul prieteniei, păcii și 
colaborării internaționale.

Manifestările pline de căldură ale 
reprezentanților colectivelor munci

Toate obiectivele de investiții
- in funcțiune ia termen I
Pentru constructori șl montori, 

pentru colectivele de oameni ai 
muncii din intreprinderile furnizoare 
de utilaje tehnologice și producătoa
re de materiale de construcții, orien
tările și sarcinile formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. con
stituie un mobilizator program de 
acțiune, de muncă intensă și eforturi 
susținute, consacrate terminării și 
punerii rapide in funcțiune a tutu
ror obiectivelor si capacităților pro
ductive planificate. Această sarcină 
majoră și, implicit, ampla concentra
re de forțe umane și mijloace mate
riale. pe toate șantierele, pentru eli
minarea neajunsurilor manifestate 
în luna martie si indeplinirea inte
grală a prevederilor de plan trebuie 
să constituie acum obiective priori
tare pentru lucrătorii din domeniul 
investițiilor.

Este vorba de cerințe izvorîte din- 
tr-o profundă rațiune, dacă avem in 
vedere că bătălia pentru realizarea 
obiectivelor acestui an hotăritor al 
cincinalului a intraț. acum, cînd am 
pășit într-un nou trimestru. într-o 
fază hotărîtoare. succesul general 
depinzînd — intr-o foarte mare mă
sură — de realizarea tuturor inves
tițiilor în termene cît mai scurte, cu 
cheltuieli și consumuri materiale re
duse. asigurîndu-se funcționarea lor 
la nivelul indicatorilor tehnico-eco- 
nomici proiectați.

Am insistat asupra acestor aspecte 
deoarece fiecare din lunile următoa
re aduce cu sine sarcini mult spo
rite in volum și complexitate, atit 
pentru cohstructori si montori, cit 
și pentru ceilalți factori din dome
niul investițiilor. Zeci de obiective 
și capacități sint planificate să-și 
facă în curind debutul productiv. 
Stocul de utilaje care trebuie mon
tate pe o serie de șantiere din 
industria chimică, metalurgie, e- 
nergie electrică. industria con- 
striicțiilor de mașini continuă să se 
mențină incă ridicat. Pe alte șantie
re. in schimb, se resimte serios efec
tul negativ al restantelor in livrări, 
înlăturarea acestor dificultăți si 
creșterea susținută a ritmurilor de 
lucru pe toate șantierele impun ca. 
în primul rind. organele și organi
zațiile de partid să aplice, împreună 
cu conducerile unităților de con- 
strucții-montaj, toate măsurile poli
tice și organizatorice necesare, să 
acționeze hotărit în vederea mobili
zării energice a întregului potențial 
uman și tehnic de care dispun. Pre
tutindeni trebuie limpede înțeles că 
buna desfășurare a lucrărilor la noile 
obiective de investiții este condițio
nată de modul in care organe'e și 
organizațiile de partid î$i îndepli
nesc rolul lor conducător în toate 
domeniile muncii, de energia și res
ponsabilitatea cu care acționează ac
tivul de partid de pe șantiere, toți 
comuniștii, de capacitatea lor mobi
lizatoare și exemplul propriu, perso
nal. în antrenarea la o activitate rit

torești din Capitală au reflectat de
plina aprobare de către Întregul nos
tru. popor a politicii Interne și exter
ne a partidului și statului, a demer
surilor și inițiativelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vizînd dezvoltarea 
largă a conlucrării dintre România și 
celelalte țări ale lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială, în avantajul 
reciproc, în interesul promovării în
țelegerii și încrederii, cooperării in
tre toate națiunile.
( Cei prezenți au ovaționat îndelung, 
au scandat cu putere numele parti
dului. al secretarului său general. 
Tineri și tinere, pionieri, șoim! al 
patriei; au inmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La ora 10,00 aeronava prezidențială 
a decolat.

mică, însuflețită a tuturor celor ca 
muncesc pe șantiere.

Din această perspectivă, criteriul 
primordial ce trebuie să guverneze 
în permanență activitatea organelor 
și organizațiilor de partid, a factori
lor din investiții constă în punctua
litatea riguroasă cu care sint exe
cutate toate lucrările și creșterea ac
centuată a eficientei investițiilor, 
prin folosirea cu maximă chibzuință 
a fondurilor financiare și materiale 
încredințate.

Punctualitatea riguroasă în înde
plinirea sarcinilor stabilite si înca
drarea în graficele de execuție pre
supun. desigur, o foarte exactă cu
noaștere a stadiilor fizice atinse, a 
ritmului lucrărilor, a modului în care 
este folosită forța de muncă și sînt 
soluționate problemele aprovizionării 
tehnico-materiale. Sînt. după cum se 
vede, cerințe care pun limpede în 
evidentă relația nemijlocită intre or
ganizarea rațională a lucrărilor, pro
ductivitate și ritmurile înalte de 
muncă in activitatea constructorilor 
și montorilor de pe șantiere. De a- 
ceea. colectivele de oameni ai mun
cii din echipe, brigăzi, antreprize și 
trusturi au datoria de a supune unei 
radiografii profunde stilul și meto
dele de lucru practicate, promovînd 
o concepție organizatorică riguroasă, 
prin stabilirea de programe de lucru 
realiste și judicios eșalonate, prin 
precizarea de sarcini clare pentru 
fiecare muncitor. In respectarea ri
guroasă a acestor sarcini, pe zile și 
categorii de lucrări, eforturile tre
buie orientate — așa cum s-a subli
niat din nou la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. — spre realizarea integrală a 
stadiilor fizice, acordindu-se priorita
te lărgirii fronturilor solicitate de 
montori.

Numai acționînd cu stăruință în 
acest mod va putea fi intensificat 
ritmul de montaj al utilajelor teh
nologice — cerință de maximă ac
tualitate pe șantierele Centralelor e- 
lectrice de termoficare din Bucu
rești, Suceava. Giurgiu. Arad. Com
binatului siderurgic din Călărași și 
Combinatului chimic din Drobeta- 
Turnu Severin. Fără îndoială, accele
rarea ritmului de montaj impune, șl 
din partea unităților de specialitate, 
eforturi bine corelate, introducerea 
și generalizarea pe scară largă a 
tehnologiilor capabile să contribuie 
la scurtarea substanțială a ciclurilor 
de montaj.

în egală măsură, creșterea ritmu
rilor de lucru pe șantiere nu poate 
fi desprinsă de coordonarea judi
cioasă a muncii tuturor factorilor 
angajați in realizarea investițiilor — 
proiectant!, constructori și montori, 
furnizori de utilaje și beneficiari. 
Orice sincopă pe filiera acestei co
laborări. absolut necesare, determi
nă greutăți și. în cele din urmă. în
târzieri în finalizarea noilor obiective 
productive. Or att ritmul, cît și efi-
(Co-‘ a II-a)
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iNSĂMlNȚĂRILE-INTENSIFICA TE LA MAXIMUM! SPIRITUL DE PARTID, REVOLUȚIONAR
RECUPERAREA ÎNTÎRZIERILOR,

dar numai prin lucrări de bună calitate!
I

asigură perfecționarea vieții și muncii

Pînă în dimineața zilei de 7 apri
lie, pe ansamblul județului Prahova 
au fost însămințate 24 237 hectare, 
reprezentînd 31 la sută din suprafața 
prevăzută a se cultiva in această 
primăvară. S-a încheiat semănatul 
mazării. ovăzului, sfeclei de zahăr, 
iar al florii-soarelui este pe termi
nate. Principala urgență a aces
tei săptămîni o constituie porum
bul, cultură care va ocupa 32 050 
hectare. Pe ansamblul județului ar 
mai fi de insămințat 40 000 hectare. 
După cum se apreciază la direcția 
agricolă, cu actuala dotare tehnică sa 
poate realiza o viteză zilnică la se
mănat de 5 500 hectare, ceea ca în
seamnă că, în condiții normale, lu
crările ar putea fi Încheiata in 7—8 
zile.

Buna organizare tșV (pune acum 
cuvintul. Urmărim cum se mun
cește în unități din consiliul 
agroindustrial Ciorani. Tovarășul 
Gheorgho Dumitru, președintele con- 
•iliului, ne spune : „De lunț 
am reînceput semănatul. Iar de marți 
«e lucrează în toate unitățile. Sîntem 
mai bine organizați ca orieînd. Mem
brii biroului de coordonare sint re
partizați pe unități și localități. Nu 
numai pentru a ajuta și controla ca
drele de conducere din unități. Seara 
no Intilnim și ne informăm reciproc, 
iar unde apare o problemă o rezol
văm împreună. Există și un colectiv 
de sprijin al consiliului agroindus
trial : Ion Dogaru — activist al co
mitetului județean de partid ; Gh. 
Iordache — directorul trustului hor
ticol ; Dumitru Iordache — instruc
tor la uniunea județeană a coopera
tivelor agricole ; Valter Popa — di
rector la întreprinderea de contrac
tare și achiziționare a produselor 
agricole. Ei nu vin doar să dea bună 
ziua, ci ajută concret la rezolvarea 
problemelor cu care ne confruntăm".

Urmărim cum. se desfășoară lucră
rile pe terenul cooperativei agricol» 
Sălciile. La cimp, alături de mecani
zatori. se aflau brigadierul Constan
tin Popa și Alexandru Mitrea. vice
președinte al consiliului popular co
munal. „Răspund de ferma nr. 3 a 
cooperativei și de cele 4 ferme ale 
asociației legumicole, iar primarul 

j. Nicolae Nedea — de fermele 1 și 2, 
ț precum și de zootehnie — ne spune 
' vicepreședintele. Consiliul popular
■ este implicat puternic în activitatea
■ unităților agricole, urmărește Inde- 
i plinirea sarcinilor de producție. Nu-1 
i vorba de o muncă făcută in general. 
' Am inventariat forța de muncă din

comună și toți, absolut toți locuitorii 
lucrează în acord global". în timpul 
acestei discuții, tractoriștii, eu cele 
două semănători, s-au Îndepărtat 
mult. Incit abia se văd în zare, lun
gimea solei fiihd de peste 1600 de ■ 
metri. Rîndurile perfect drepte lăsa
te de tuburile semănătorilor dove
desc priceperea acestor făuritori ai 
recoltelor.

Se impune o observație : cele patru 
cooperative din cadru! consiliului 
agroindustrial aveau, la data raidului 
nostru, realizări diferite la semănat. 
Sălciile — 42 la sută, Ciorani — 41 
la sută. Fulga — 32 la sută, iar Bol- 
dești-Grădiștea — 26 la sută. De ce

atit de puțin la cele două 7 Se In
vocă motivul că la Boldești terenul 
ar fl cu exces de umiditate. Dar am 
reținut și aprecierea că „cei de la 
Fulga și Boldești-Grădiștea vin la 
lucru doar cind sint chemați, pe cînd 
la Sălciile și Ciorani oamenii sint 
permanent prezenți la muncă". De 
unde și concluzia : consiliul agroin
dustrial are datoria să acționeze 
energic, astfel îneît in toate unitățile 
ritmul însămînțărilor să sporească 
simțitor.

Comisia de recepție va acorda, 
fără Îndoială, nn calificativ hun. 
Facem această afirmație după ce 
em zăbovit mai mul* pe terenu
rile cooperativei agricole Drăgă- 
nești, unde se lucra la însămîn- 
țarea porumbului. Paul Manea, in- 
ginerul-șef al unității, aflat pe 
cimp, nc spune, tot telegrafic: 
„Sîntem gata cu sfecla de zahăr, 
miercuri am semănat ultimele 30 
hectare din cele 270 prevăzute în 
plan. Tot miercuri — și ultimele 
două hectare cu floarea-soarelui din 
230 hectare. Acum e rindul porum
bului. Am semănat deja 100 hectare 
din cele 400 destinata acestei cul
turi".

Pregătirea exemplară a terenului 
permite efectuarea unui semănat de 
bună calitate. De altfel, inginerul- 
țef al acestei unități despre care am 
auzit că se află mereu alături de 
mecanizatori este unul din promoto
rii tehnologiilor avansate. El se și 
sfătuiește cu mecanizatorii, îi ajută 
practic la efectuarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate. Cu siguranță 
că aici comisia de recepție va acorda 
un calificativ bun.

„Lucrăm pînă se vede urma 
marcatorului". Sint cuvintele ros
tite de un mecanizator care lu
cra pe terenurile fermei vegetala 
Inotești a cooperativei agricole Col- 
ceag. Era ora 18 cir.d am ajuns la a- 
ceastă fermă, dar mecanizatorii erau 
hotăriți să continue lucrul pină la 
lăsarea întunericului. La fel se lucra 
și pe terenurile cooperativei din 
Albești, unde mecanizatorii conti
nuau să lnsămînțeze de zor deși se 
Inserase. Folosirea întregii zile-lumi- 
nă ește acum hotăritoare pentru re
cuperarea întîrzierilor la semănat

Stopați mersul in goi ! Pe te
renul cooperativei agricole de pro
ducție din Tomșsani se afla în 
lucru o formație compusă din nouă 
grape cu discuri, iar două tractoare 
fuseseră repartizate Ia semănat. In- 
sămințarea, după spusele ingineru
lui Ion. loniță, șeful fermei nr. 1, 
urma să înceapă peste două ore. 
Ne-a atras atenția un tractor cu o 
semănătoare, care duduia de zor. „De 
ce nu-1 opriți, din moment ce- ați 
eminat începerea- semănatului -?"- — 
întrebăm pe Ion Popa, șeful secției 
de mecanizare anat dș.. față, „ȘJiți, 
nu avem acurrftilătbri pentru pofni- 
rea tractoarelor". „Tractorul nu are 
baterie" 7 — il Întrebăm pe Vasile 
Nan, mecanizatorul de pe tractorul 
respectiv. „Are, cum să nu". Urcă in 
cabină, oprește motorul și, spre a 
ne demonstra că e în regulă, por
nește și apoi 11 oprește din nou. Șl 
la cooperativa agricolă din Bărcă-

Plantarea cartofilor la cooperativa agricolă Bărcănești

neștl un tractor mergea în gol. S-a 
făcut aceeași probă : pornit, oprit. 
Funcționa perfect. De unde rezultă 
că doar, din comoditate și din lipsa 
de răspundere a unor mecanizatori 
tractoarele funcționează în gol. De 
asemenea, așa cum aveau să con
state unele cadre trimise din partea 
organelor centrale să sprijine cam
pania agricolă de primăvară în jude
țul Prahova, unele tractoare fac 
drumuri inutile din cîmp la sediul 
secțiilor S.M.A., ceea ce atrage un 
consum suplimentar de carburanți. 
Am discutat această problemă la 
trustul județean S.M.A. Traian Cio- 
banu, inginer cu producția și consu
murile energetice, ne arată un pro
gram de măsuri prin care se urmă
rește reducerea costurilor pe 
1988. program care ar fi fost pre
lucrat cu cadrele de conducere și 
mecanizatorii din unități. Din pro
gram reținem că se vor elimina 
scurgerile, se vor regla corespunză
tor agregatele, se vor folosi numai 
componentele active, ascuțite și se 
vor verifica periodic pompele de in
jecție. Dar programul nu prevede 
măsuri clare prin aplicarea cărora

Toate obiectivele de investiții* in funcțiune la termen!I .
(Urmare din pa?. I)

cienta cu care se acționează pe șan
tierele de investiții sint strins legate 
de livrarea integrală, la timp a uti
lajelor tehnologice contractate. Rit
murile de montaj nu pot fi sporite 
fără aportul nemijlocit al unor fur
nizori. aflați astăzi în postura de 
restantieri. Cel mai important lucru 
acum este ca unitățile furnizoare de 
utilaje și instalații, printre care în
treprinderile „Vulcan", de mașini 
grele, de utilaj chimic „Grivița ro
șie" din București, combinatele de 
utilaj greu din Iași și Cluj-Napoca, 
întreprinderea constructoare de ma
șini din Reșița — să acționeze cu 
fermitate pentru ca programele de 
livrări, stabilite în comun cu mon- 
torii și beneficiarii, să fie integral 
respectate.

Majoritatea obiectivelor de inves
tiții înscrise în plan se circumscriu 
noii etape a procesului complex de 
creștere economică pe care îl par
curge tara noastră, și anume dez
voltarea preponderent calitativ-in- 
tensivă a economiei naționale. Ceea 
ce impune. în mod firesc și necesar, 
ca fiecare leu cheltuit să aibă o te
meinică justificare, să contribuie la 
sporirea producției materiale și a 
productivității muncii sociale, a ve
nitului național. îndeplinirea acestei 
sarcini de importantă majoră nece
sită. indiscutabil, reconsiderarea pro
fundă a concepției existente in acti
vitatea de proiectare și in cea de 
constructii-montaj. trecerea la o ca
litate nouă, superioară și In aceste 
sectoare. Problema esențială care se 
pune acum in fa'ța proiectanților și 
constructorilor, a beneficiarilor șl 
furnizorilor de utilaje tehnologice 
este nu de a se adapta la nou. ci 
de a crea ei inșiși noul, generali- 
zînd tehnologiile, soluțiile construc
tive si metodele de lucru pe șantie
re. care asigură cele mai bune re
zultate economice, cu minimum de 
resurse, de energie șl timp. Pe bună 
dreptate, secretarul general al parti
dului a criticat, in repetate rlnduri. 
tendința manifestată de unii proiec
tant! de a introduce în documentații 
soluții costisitoare și Inutile, care nu 
servesc tehnologia adoptată si care 
nu au alt merit decît acela că favo
rizează risipa de materiale șl de 
bani, creșterea cheltuielilor nepro
ductive. Așa cum tot risipă înseam
nă și supradimensionarea unor e- 
lemente de rezistentă, finisajele 
scumpe, practica de a prevedea so
luții fără un riguros calcul preala
bil si utilaje cu randament scăzut.

înlăturarea acestor dlsfuncțlonali- 
tăti. afirmarea deplină a rolului 
hotăritor al proiectării în stabilirea 
eficienței noilor obiective de inves
tiții implică asigurarea unei îndru
mări unitare a proiectării, perfecțio
narea continuă a pregătirii profesio
nale a specialiștilor din acest dome
niu. Dar. mai ales, orientarea lor 
sistematică spre însușirea unui mod 
de a gindi modern și eficient, carac-

terizat prin efort creator si adopta
rea celor mai avansate soluții teh
nologice si constructive pa plan na
țional și mondial.

Puternicul potențial uman și teh
nic care acționează în acest impor
tant sector al economiei naționale 
oferă condiții ca obiectivele de in
vestiții planificate să intre In pro
ducție și să își atingă parametrii 
proiectați la termen, asigurind func
ționarea dinamică și echilibrată a 
Întregului mecanism al economiei 
naționale.

de mare 
din cu- 
tovarășul 
secretarul

să se evite funcționarea tractoarelor 
în gol și deplasările inutile — surse 
la fel de importante de risipire a 
carburanților. Ne-au fost prezentate 
consumurile de motorină pe luna 
martie : 703 tone, față de 850 tone 
repartizate. S-ar părea că s-a făcut 
o economie, in realitate nu, deoarece 
nu s-a realizat volumul de lucrări 
planificate : semănat păioase — doar 
58 la sută ; semănat prășitoare — 25 
la sută ; pregătit patul germinativ
— 80 la sută. Concluzia ce se impu
ne este una singură : să se asigure 
utilizarea judicioasă a tractoarelor, 
evitindu-se deplasările inutile și 
mersul in gol.

în încheiere se cuvine subliniat 
faptul că în majoritatea unităților 
agricole din județul Prahova se mun
cește bine și chiar foarte bine, cea 
mai bună dovadă constituind-o creș
terea continuă a vitezelor zilnice ia 
semănat
— 1590 
hectare, 
nificata.

Una dintre Ideile 
însemnătate desprinse 
vîntarea rostită de 
NICOLAE CEAUSESCU, 
general al partidului, la recenta
Plenară a C.C. ai P.C.R. este aceea 
a necesității ca munca de partid in 
ansamblul ei, activitatea desfășu
rată de toate organele și organiza
țiile de partid, de fiecare comu
nist în parte să fie tot mai puter
nic pătrunse de spirit de partid, de 
spirit revoluționar : „Trebuie să 
dezvoltăm și mai puternic spiritul 
revoluționar, să acționăm pentru 
întărirea răspunderii, a disciplinei, 
să dezvoltăm puternic critica și 
autocritica, care să asigure analiza 
temeinică a tuturor domeniilor do 
activitate și stabilirea măsurilor 
necesare in vederea desfășurării in 
cit mai bune condiții a întregii 
munci".

întreaga experiență a construc
ției socialiste din țara noastră 
pune cu putere in relief legătura 
strinsă care există între activitatea 
d.e partid — intre caracterul ei 
realist, dinamic, operativ și eficient 
— și rezultatele dobîndite in fie
care domeniu și loc de muncă în 
parte. Cu cit este mai temeinic 
asigurat rolul conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid, 
cu cit este mai bine organizată 
munca de partid, cu cit aceasta s 
mai mult pătrunsă de spirit mili
tant, revoluționar, cu atit sint 
mai bine înfăptuite obiectivele 
dezvoltării economico-sociale. sar
cinile concrete de plan a căror în
făptuire are, în acest an, o însem
nătate hotăritoare pentru întregul 
cincinal.

Spiritul revoluționar este o com
ponentă esențială, organică a stilu
lui științific de conducere, impri
mă zi de zi muncii de partid un 
puternic caracter înnoitor. mili
tant, combativ. Documentele recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. pun 
un accent deosebit pe desfășurarea 
unei activități susținute, care să 
asigure înfăptuirea neabătută a 
tuturor programelor și a măsurilor, 
ele cer să se acționeze pentru în
tărirea ordinii, disciplinei, a spiri
tului de răspundere. Analiza- 
bilanț a activității economico-fi- 
nanciare pe 1987 a pus în evi
dență faptul că. pe lingă rezul
tatele deosebit de însemnate, co

constituie caracteristica dominan
tă. s-au manifestat unele lip
suri și neajunsuri ; drept urmare 
nu s-au îndeplinit în întregime 
prevederile planului anual, multa 
unități și sectoare răminind da
toare cu o importantă producție 
nerealizată.

Analiza autocritică și critică a 
neajunsurilor din fiecare domeniu 
de activitate și loc de muncă, ce
rință intrinsecă a spiritului de 
partid, este o obligație pentru fie
care organizație și membru de 
partid, un criteriu al maturității 
lor. al capacității de a dezvălui 
lipsurile, dar și de a da perspec
tivă muncii, de a stabili măsurile 
în vederea îmbunătățirii activității.

Mai mult decit atit. manifestarea 
plenară a spiritului de partid, că
ruia. așa cum subliniază secretarul 
general al partidului. îi este străină 
orice tendință d.e automulțumire. 
impune ca inseși rezultatele bune 
să fie examinate exigent, spre a 
găsi mijloace de a dobindi per
formanțe și mai bune, de a desco
peri și pune în valoare noi rezerve. 
Spiritul de partid, manifestat în 
dinamica muncii, în mobilizarea 
eforturilor, cere comuniștilor să 
compare rezultatele nu doar eu 
realizările unui anumit moment, 
ci cu nivelul prevederilor planu
lui, al posibilităților maxime ce 
trebuie puse integral In valoare. Cu 
atit mai de neacceptat sint tendin
țele unor ministere, centrale in
dustriale și unități economice, ale 
unor comitete județene de partid, 
ale altor organe și organizații de 
partid de a compara rezultatele 
din primul trimestru al acestui an 
cu cele, nesatisfăcătoare, din a- 
ceeași perioadă a anului trecut. In 
mod evident, comparația trebuie 
făcută cu planul, cu mijloacele și 
posibilitățile de care dispune eco
nomia' națională, cu noile cerințe a 
căror îndeplinire trebuie să facă 
din 1988 anul hotăritor pentru în
făptuirea prevederilor întregului 
cincinal. Spiritul de partid presu
pune mobilizarea întregii capacități 
de inițiativă și acțiune a organelor 
și organizațiilor de partid, a orga
nismelor de conducere colectivă, 
angajarea cu toăte forțele in înde
plinirea exemplară a planului pa 
trimestrul II și pe întregul an, în 
depășirea greutăților de orice fel, 
in combaterea atitudinilor de sufi-

ci.ență. de justificare, d» Împă
care cu lipsurile.

Munca 
așa cum 
partid — 
dințe de 
tate. de abordare a lucrurilor 
general".

Așa cum subliniază secretarul 
general a! partidului, proba cea 
mai concludentă a spiritului revo
luționar cu care acționează organi
zațiile de partid, comuniștii o con
stituie rezultatele concrete dobîn
dite, felul in care conduc Întregul 
proces de înfăptuire a planului și 
programelor, in care repartizează 
cit mai judicios forțele și cuprind 
cit mai temeinic toate laturile ac
tivității. In procesul continuu de 
perfecționare a stilului și metode
lor de conducere politică, o deo
sebită însemnătate are mutarea 
centrului de greutate al mun
cii de partid în unitățile eco
nomice din industrie, investiții și 
agricultură, instituțiile de cultură, 
de învățămînt, de știință, acolo 
unde se făuresc bunurile materiale 
și valorile spirituale, acolo unde. 
In clocotuț muncii și al creației, 
se hotărăște soarta îndeplinirii 
planului, a hotăririlor de partid și 
de stat, a programelor de dezvol
tare. A fi revoluționar, a fi ani
mat de spirit de partid înseamnă 
să fii Întotdeauna acolo unde e mai 
greu, unde o cer interesele parti
dului și ale țării. înseamnă să fii 
prezent prin acțiune, prin faptă.

Spiritul de partid nu este „ți
nuta obligatorie" a anumitor oca
zii. a anumitor împrejurări. Pro
fund opus manifestărilor festiviste. 
de paradă, spiritul de partid re
prezintă „haina de lucru" a activi
tății de fiecare zi ; el potențează 
resursele fiecăruia, izvorite din 
adîncul convingerilor comuniste, 
care determină faptele și acțiunile 
revoluționare ale comuniștilor, ale 
întregului popor, mersul înainte al 
Întregii societăți. Tocmai de aceea 
Îndeplinirea cerinței de a promova 
consecvent spiritul de partid în în
treaga muncă de partid este hotă
ritoare pentru întreaga activitate a 
partidului, pentru necontenita dez
voltare Si înflorire a patriei noas
tre socialiste.

de partid desfășurată, 
e firesc, cu spirit de 
este străină oricăror ten- 
formalism și superficiali- 

,Jn

Gh. ATANAS1U

: luni — 200 hectare, marți 
hectare, miercuri — 3 000 
iar joi s-a atins viteza pla-

Zilela acestea, la C.A.P. Tom- 
șani, activitate intensă la pre
gătirea terenului in vederea 

insămlnțării porumbului

Tehnologie de mare randament

Ioan HF.RTEG 
loan MARINESCU

C. ANTONESCU

Argumente practice pentru valorificarea superioară a lemnului
Oamenii Muncii de la Combinatul 

pentru prelucrarea lemnului din Su
ceava au acumulat o bună experien
ță in procesul de valorificare supe
rioară a masei lemnoase. O serie de 
măsuri aplicate in ultima perioadă 
asigură atit creșterea coeficientu
lui de utilizare a materiei prime, cit 
și a indicelui ei de valorificare, adi
că a valorii obținute dintr-un metru 
cub de lemn. Ce acțiuni s-au între
prins in această direcție si care sint 
rezultatele obținute 7

— în acest an — ne spune tova
rășul Viorel Popescu, directorul teh
nic al combinatului — am pus accen
tul pe Înnoirea si reproiectarea pro
duselor. Astfel, am scos din fabri
cație tipurile greoaie de mobilier, în
deosebi din cherestea, și le-am în
locuit cu modele noi, cu indici îm
bunătățiți de utilizare a materiei 
prime. De asemenea, in locul sorti
mentelor de cherestea și furnire de 
stejar au fost preferate speciile 
de fag și rășinoase. Concomitent, 
o serie de produse au fost reproiec- 
tate. Amploarea acțiunii de Înnoire 
șt modernizare este pusă In eviden
tă de faptul că în primele două luni 
ale anului ponderea produselor noi 
și reproiectate a ajuns la peste 
la sută In totalul producției.

La fabrica 
luna ianuarie 
fabricația de 
mente noi de 
colț „Fano". de exemplu, este execu
tată in întregime din cherestea și fur
nire de fag, iar la programul „Olim
pia" au fost folosite noile tipuri de 
furnire. Pentru reducerea consumului 
de cherestea, la multe sortimente re
perele din lemn masiv sint înlocuite cu 
elemente din PAL si panel furnirui
te, Aici se impune o precizare : toa
te schimbările de materiale au fost 
făcute cu acceptul beneficiarilor. Iar 
pentru aceasta au fost elaborate so
luții constructive șl finisaje noi, care 
au ridicat valoarea lemnului utili
zat, au îmbunătățit estetica si 
funcționalitatea produselor. Astfel, 
valoarea produselor realizate din-

La Combinatul pentru prelucrarea lemnului 
din Suceava

30

in 
în

de mobilă, numai 
au fost introduse 

serie mai multe sorti- 
mobilier. Garnitura de

tr-un metru cub de lemn a ajuna Ia 
7 560 lei, față de 6 910 Iei cit era pla
nificat. Realizări notabile s-au obți
nut și la produsele stratificate, care 
ridică mult gradul de valorificare a 
lemnului. Printre altele, a fost omo
logat și introdus in fabricația de se
rie, combinatul avind comenzi ferme 
pentru 1988. placajul protejat cu fi
bră de sticlă. Comparativ cu placajul 
de uz general, acest produs nou ri
dică valoarea unui metru cub de lemn 
de 4,77 ori. Recent, in producția de 
serie a fost introdus și placajul pen
tru transconteinere (tratat cu sub
stanțe antiseptizante). Au fost exe
cutate mostrele și s-au stabilit teh
nologiile si documentațiile de preț si 
pentru alte produse, intre care plă
cile fibrolemnoase protejate cu hir- 
tie. utilizate la confecționarea 
lăzilor de ambalat fructe, panelul 
protejat cu PFL sau cu PAL. Semni
ficativ este că. prin realizarea aces
tor noi sortimente, valoarea produse
lor realizate dintr-un metru 
lemn crește de la 1,14 ori
2,1 ori.

O altă direcție de acțiune
pul valorificării superioare, integrale 
a lemnului o constituie utilizarea 
resturilor de material lemnos la ob
ținerea altor produse. Astfel. în sec
țiile mobilă si scaune au fost ame
najate sectoare de valorificare a res
turilor rezultate de la croirea cheres
telei și a plăcilor aglomerate din 
lemn. Maistrul Ion Tipa, de la sec
ția mobilă, ne prezintă citeva amă
nunte : „Capetele scurte care nu 
mai pot fi folosite în procesul de 
producție sint îmbinate în oiese mai 
mari. Pentru aceasta, prin autodotare 
am construit o freză de îmbinat 
Aici'facem frezarea -în dinți» a ea-

cub de 
pin» Ia

tn «co

petelor de mici dimensiuni, care 
apoi se îmbină. La un alt dispozitiv, 
realizat tot prin autodotare. ele
mentele componente se string. Așa 
putem obține repere de orice di
mensiuni". In felul acesta bucățile 
celă mai mici și înguste de cherestea 
sint folosite la obținerea așa-numi- 
tului „covor de cherestea reconsti
tuită".

In secția mobilă, prin reampla- 
sarea unor mașini, s-a creat un spa
țiu unde au fost montate citeva pre
se pentru îmbinarea resturilor 
de PAL. Aici, din bucăți de mici di
mensiuni se fac niște „sandvișuri", 
care se utilizează la confecționarea 
soclurilor și coroanelor pentru dula
puri, oare, altfel, ar trebui făcute din 
lemn masiv. Alte resturi se îmbină 
pe lățime și rezultă polițe, pereți 
despărțitori etc. Conform programu
lui de modernizare a producției, in 
aoest sector s-au introdus ' si două 
prese hidraulice de mici dimensiuni 
pentru furniruirea elementelor 
bina te.

Dar 
toare 
resțea 
trecut 
cherestea îmbinate au înlocuit un 
volum echivalent de masă lemnoa
să cît pentru 100 garnituri de 
dormitor, iar cele de PAL pentru 50 
dormitoare. Lucrătorii combinatului 
caută însă In continuare si alte so
luții in vederea valorificării superi
oare a masei lemnoase. Astfel, in 
trimestrul II el vor termina amena
jarea. in cadrul secției de furnire 
estetice, a unui sector de debitat și 
refolosit capetele de bușteni rămase 
de la obținerea furnirelor. Tot în 
trimestrul II va fi finalizată instala-

îm.

lată șl eficienta acestor 
de Îmbinat resturile de
și placaj. în perioada care a 
din acest an. resturile de

sec- 
ehe-

ția de Îmbinare In covor continuu a 
furnirelor tehnice de mici dimensi
uni. utilaj care se execută, prin 
autodotare, in premieră națională de 
către inginerul Mircea Teodosiu, au
torul ideii.

Desigur, nu toate resturile de fa
bricație pot fi îmbinate, unele fiind 
foarte mici. Dar si acestea iși gă
sesc în cele din urmă o utilizare efi
cientă. Ele sint adunate în contei- 
nere speciale, amplasate in fiecare 
secție, după care sint duse la secția 
de plăci fibrolemnoase și utilizate in 
procesul de producție. In perioada 
care a trecut de la începutul anului 
s-au refolosit 3 250 metri cubi res
turi din secțiile mobilă, scaune, fur
nire și placaj, din care s-au obținut 
plăci fibrolemnoase in valoare de 
aproape 5 milioane lei. Dacă ele ar 
fi fost arse în centrala termică, 
echivalentul energiei obținute ar fi 
ajuns la o valoare de numai 744 000 
lei. Iată motivul pentru care se pre
vede ca oină la sfirșitul anului să se 
reintroducă in circuitul productiv 
peste 32 500 metri cubi resturi de 
lemn de foarte mici dimensiuni. Alte 
resturi rezultate din procesul de 
prelucrare sint preluate de instalația 
de transport pneumatic și duse tot 
în secția de plăci fibrolemnoase. 
Practic, cu excepția cojii arborilor si 
a prafului de rumeguș care nu se 
mai pot folosi la fabricarea plăcilor 
fibrolemnoase. lemnul se utilizează 
în întregime Ia realizarea unor pro
duse valoroase.

Cunosdnd bine că pentru a aiunge 
la maturitate un arbore are nevoie 
de 70—80 de ani, oamenii muncii de 
aici prețuiesc si gospodăresc lemnul 
cu.cea mai mare grijă. Și chiar dacă 
nu toate soluțiile prezentate se apli
că in exclusivitate la combinatul 
sucevean, este remarcabilă această 
permanentă căutare de noi metode 
pentru a adăuga „aurului verde" noi 
carate.

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scinteii

La Fabrica de utilaje și piese 
de schimb pentru industria chimi
că din Focșani se folosește cu 
suoces o nouă tehnologie de re
cuperare a «panului de teflon — 
tehnologie concepută in unitate, ca 
și instalația necesară. Aceasta per
mite o recuperare directă a spâ
nului rezultat In urma prducră-

■

ri.lor mecanice a pieselor din te
flon. Din teflonul recuperat se 
confecționează o serie de piese 
pentru instalațiile din industria 
chimică. Noua tehnologie, fată da 
cea clasică, este de mai mare ran
dament. rțjult. mai economică, iar 
inștaiatia.-necesară folosirii ei se 

' realizează' cu' cheltuieli redus».
(Dan Drăguiescu).

0 IDEE Șl VALOAREA El

Modelărie... model
Resurse nebănuit de mari pentru 

sporirea randamentului muncii sint 
la indemină fiecărei unități, a fie
cărei secții de producție ; resurse 
pentru valorificarea cărora nu sint 
neapărat necesare investiții si uti
laje ultraperfecționate. ci. de mul
te ori. măsuri dintre cele mai sim
ple de organizare a muncii. Atît de 
simple incit, după ce au fost a- 
plicate, pare curios că nu s-a 
dit nimeni mai demult la ele. 
un asemenea exemplu.

...întreprinderea „Unirea" __
Cluj-Napoca. Atelierul de modele 
pentru turnătorie. Maistrul Vasile 
Popan nu era deloc mulțumit de 
modul cum se desfășura activitatea 
in acest atelier în care lucra. Și a- 
ceasta nu pentru că oamenii sau 
materialele, ori utilajele ar fi fost 
cine știe cum. Nu. pur și simplu se 
„moștenise" o formulă organizatori
că nu tocmai potrivită. Activitatea 
se desfășura intr-o singură încăpe
re. mașinile fiind amplasate într-o 
parte, iar mesele de lucru în cea
laltă parte ; trasarea modelului se 
făcea pe o singură masă specială, 
la care fiecare modelor aștepta să-i 
vină rindul ; fixarea modelului era 
greoaie, fiind nevoie de participa
rea mai multor muncitori; materiale
le auxiliare și 
te de fiecare 
sertar pe care 
de unde și o 
neorinduială ;
seau numai in magazia centrală a 
unității, pierzindu-se timp pentru 
ridicarea și Înapoierea lor : modele
le erau, practic, unicate, deși exis
ta posibilitatea unor anumite tipi
zări. ca și multe, multe alte aseme
nea aspecte care duceau la irosirea 
timpului de lucru, la consumuri ma
teriale exagerate, adică, pe scurt, la 
o scăzută eficientă a muncii.

Se pare că ideea de la care s-a 
pornit a fost aceea de a tipiza plă
cile si cutiile de miez, ca și unele 
accesorii ale acestora. După aceea, 
ideile au apărut cu repeziciune, ur- 
mărindu-se nu numai fructificarea 
deplină — din punct de vedere e- 
conomic — a avantajelor tipizării, 
ci și îmbunătățirea radicală ă con
dițiilor de muncă. Toate observa
țiile critice, ca și propunerile con
crete de remediere au format o- 
biectul unui „Studiu privind orga
nizarea activității de modelărie". rea
lizat de maistrul Popan. împreună cu 
șubinginerul Eugen Crișan.

Studiul în sirte este un exemplu 
de analiză științifică (nu. termenul 
nu este ci tuși de puțin pretențios) 
a condițiilor de lucru din atelier, pe 
baza căreia s-au propus soluții op
time de îmbunătățire a activității. 
Care sint măsurile propuse 7 Ar fi 
dificilă o trecere in revistă, oricit 
de sumară, a tuturor acestora. Să ne 
oprim deci, spre exemplificare, nu
mai la citeva. Mai intîi. s-a urmărit 
obținerea unui maxim de avantaje 
din tipizarea realizată. A fost pro
iectată o nouă masă de trasaj. pe 
care modelul se fixează cu ușurință, 
iar trasajul se efectuează mai rapid. 
Au fost concepute dispozitive de cen
trare și de închidere pentru cutiile

gin- 
lată

din

sculele erau păstra- 
lucrător în singurul 
îl avea la dispoziție, 
inevitabilă stare de 

unele unelte Se gă-

de miez, de extragere a modelelor 
din forme, butoni pentru manevra
rea plâcilor-model cu ajutorul po
dului rulant. In felul acesta a deve
nit posibilă scurtarea termenelor da 
execuție a lucrărilor de modelări» 
prin pregătirea cu anticipație a ele
mentelor tipizate. Totodată. s-au 
realizat dulapuri speciale, cu sertar» 
adecvate, toate prevăzute cu etiche
te vizibile, pentru păstrarea sculelor. 
S-au conceput dispozitive simple, 
care urmează execuția anumitor ope
rațiuni ori asigură creșterea duratei 
de folosire a modelelor.

Apoi, pornind de la observații]» 
făcute, s-a trecut la organizarea p» 
principii ergonomioe a locurilor de 
muncă. S-au reamplasat utilajele, 
fiecare masă de lucru a fost prevă
zută cu mai multe sertare. In care 
să fie așezate in ordine sculele »i 
materialele uzuale ; in imediata a- 
propiere s-a amplasat lada pentru 
deșeuri recuperabile; s-a construit 
un scaun ergonomie, un dispozitiv 
simplu de fixare verticală a schiței 
de lucru, la o înălțime convenabilă 
etc.

In final s-a măsurat efectul obți
nut. S-a pornit de la evaluarea con
dițiilor inițiale de muncă, in funeți» 
de 27 de criterii. împărțita in patru 
grupe_ mari (concepția locului d» 
muncă, securitatea lui. factorii ergo- 
nomici și factorii psiho-sodall), pen
tru fiecare criteriu acordindu-se un 
anumit punctaj. Fără a mal intra in 
detaliile de natură tehnică, totalita
tea măsurilor aplicate asigură Îmbu
nătățirea ergonomicitățil cu 85 Ia 
sută ! S-a realizat și un calcul rigu
ros al eficientei economice : aplica
rea măsurilor asigură un sper al 
productivității muncii cu nu mai pu
țin de 40 la sută, cheltuielile impli
cate recuperindu-se In 1,4 ani.

De la întocmirea studiului au tre
cut mai bine de doi ani. Tot oe s-a 
propus — dar absolut tot. asa cum 
ne-am putut convinge la fața locu
lui — s-a realizat cu forte proprii, 
oamenii au înțeles pe deplin oe mult 
contează o organizare judicioasă • 
locului de muncă. în fond, ce poate 
fi mai simplu decit să ai uneltele 
Ia indemină in sertare si să așezi 
schița ajutătoare la înălțimea ochi
lor. In loc să o cauți pe masa de 
lucru, printre resturi de lemn «i 
scule pe care nu ai unde le pune 7 
Ce poate fi mai elementar decît să 
reduci numărul de modele si varian
te. prin tipizarea lor 7

Atelierul de modelărie al Între
prinderii „Unirea" Cluj-Napoca este 
un adevărat... model. Atît prin mă
surile concrete aplicate (care, de alt
fel. pot fi preluate in alte ateliere 
de același profil și chiar în secții de 
prelucrări mecanice), cît. mai ales, 
prin demonstrația făcută : creșterea 
cu 40 la sută a productivității mun
cii numai prin investiție de... gîndi- 
re. efort de analiză critică Si reor
ganizarea unui flux de producție.

Ideea există, valoarea ei a fost de
monstrată. Râmi ne de văzut cum v* 
fi preluată și generalizată.

Euqen RADULESCU 
Marin OPREA
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Telegrame de la bordul avionului prezidențial Cronica zile»
Tovarășului TODOR JIVKOV -

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Burvoltnd- teritoriul Republicii Populare Bulgaria, tmi face o deosebită 

plăcere tă vă adresez un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar poporului bulgar vecin și prieten, noi 
și tot mai mari realizări în dezvoltarea economico-socială a patriei sale pe 
calea edificării cu succes a societății socialiste.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea fermă că tradiționalele relații 
<• prietenie șt colaborare pe multiple planuri dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, dintre România și Bulgaria se vor dez
volta și mai puternic, in spiritul Înțelegerilor și hotărîrilor convenite, spre 
binele și in folosul popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului, 
cooperării, securității și păcii In Balcani, in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Maiestății Sale FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD
Regele Regatului Arabiei S audits 

RIAD

Survolînd teritoriul Regatului Arabiei Saudite, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez un salut călduros. împreună cu urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și pace poporului țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 43-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, la întreprinderea 
de calculatoare electronice din sec
torul 2 al Capitalei a avut loc. joi. 
o adunare. Au luat parte reprezen
tanți ai comitetului de partid al sec
torului. cadre de conducere si oa
meni ai muncii din întreprindere.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la plenara Consiliului Politic Superior 

al Armatei cu activul

Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Turcia, vă adresez un salut 

cordial, Împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres, prosperitate și pace pentru poporul turc prieten.

Exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta continuu, pe toate planurile, spre binele și în 
interesul popoarelor român și turc, al păcii, înțelegerii și cooperării in Bal
cani, In Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

BAGDAD
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Irak, vă transmit un salut 

cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, Iar po
porului irakian prieten prosperitate și pace.

Sint încredințat că raporturile de prietenie șl colaborare dintre România 
și Irak vor cunoaște o dezvoltare continuă, ln interesul și spre binele am
belor noastre popoare, al cauzei înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Domnului GHIORGHIOS VASSILIOU
Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
îmi este deosebit de plăcut ca, survolînd teritoriul Republicii Cipru, să 

va adresez dumneavoastră cele mai .bune urări de sănătate și fericire per- 
tonală, iar poporului cipriot prieten, noi și tot mai mari succese pe calea 
progresului, prosperității și păcii.

Exprim și pe această cale convingerea că legăturile de prietenie și coope
rare statornicite intre țările și popoarele noastre se vor extinde tot mai 
mult, In folosul reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, 

Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC

Alteței Sale Șeic ISSA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

MANAMA
Folosesc prilejul survolării statului Bahrein pentru • vă adresa un 

salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres, prosperitate și pace pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Alteței Sale Șeic
ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
ABU DHABI

Cu prilejul survolării teritoriului Emiratelor Arabe Unite, doresc să vă 
adresez un salut prietenesc, împreună cu cele mai calde urări de sănătate 
și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul țării 
dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DOLJ: Noi locuințe 
pentru oamenii muncii 
în perioada care a trecut din 

acest an, lucrătorii trustului de 
antrepriză generală construcții- 
montaj Dolj au construit peste 400 
de apartamente și aproape 5 000 
metri pătrați spații comerciale și 
de mică producție. Așa cum ne 
spunea inginerul Gheorghe Ungu- 
ru, directorul tehnic al trustului, 
in cursul primului trimestru au 
început lucrările Ia noi ansambluri 
de locuințe in cartierele Calea 
București — Dezrobirii, I Mai și 
Craiovița Nouă și s-au intensificai 
acțiunile de sistematizare a cartie
relor Rovine — Lăpuș și George 
Enescu — Cornițoiu. Numărul apar
tamentelor realizate ln județul Dolj 
de trustul de antrepriză generală 
construcții-montaj in ultimele două 
decenii a ajuns la 80 000. (Nieolae 
Băbălău).

Mult stimate ți iubite tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armate,
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Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, am deosebita plăcere de a vă 
•dresa un salut cordial. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 

‘ fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul sirian 
prieten.

L Folosesc acest prilej pentru a-ml reafirma convingerea că relațiile de 
, prietenie și cooperare pe multiple planuri dintre România și Siria se vor 
; dezvolta tot mai mult, pe baza înțelegerilor convenite împreună, spre binele 

*1 In Interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii șl colaborării 
internaționale.

Maiestății Sale QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

MASCAT
Cu ocazia survolării teritoriului Sultanatului Oman, Îmi este plăcut să 

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

30,0» Telejurnal
20.23 Prioritâtl ln economie
30.45 Educație juridic* — răspundere 

cetățenească
>1,00 Cadran mondial 

România si problemele lumii 
contemporane

31.15 Serial științific (colori 
Univers, materie, viată 
Emisiune de educație materlaHșt- 
Stlințitică

343S Laureațl al Festivalului național 
„Clntarea României" (colon 
Artă plastică

31. S0 Telejurnal
12,00 închiderea programului

vremea

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

■»» ■ Bitrtatț sîjoijas ©ier AMMANî
Cu oeazla survolării teritoriului Regatului Hașemit alIordaniei, am 

deosebita plăcere de a vă adresa cele mai călduroase urări de sănătate și 
fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul iorda
nian prieten.

îmi exprim, șl cu acest prilej, convingerea că relațiile de prietenie șl 
•elaborare multilaterală dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, ln interesul popoarelor român și iordanian, al cauzei generale a 
înțelegerii, cooperării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

i

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialist* România

Domnului SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

TEHERAN
Survolînd teritoriul Republicii Islamice Iran, am plăcerea să vă adresez 

calde urări de sănătate și fericire personală, iar poporului iranian prieten 
progres, prosperitate și pace.

Doresc să-mi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare 
dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul celor 
două popoare, al cauzei colaborării. înțelegerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialist* România

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 aprilie (ora 30) — 11 apri
lie (ora 20). In țâră : Vremea vă fi 
schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu 
tnnorări mai accentuate la începutul 
lhtervalulul în Maramureș. Transilva
nia si Moldova, unde local vor cădea 
ploi ce vor avea și caracter de aversă, 
în celelalte regiuni, averse Izolate de 
ploaie. La munte și trecător ln zona 
deluroasă din nord-estul tării, precipi
tațiile YO,r II șl sub formă de lapoyită 
și ninsoare. Vîhtul. va prezenta i udele 
intensificări îa nîeeputul intervalului 
ln regiunile estice și la munte din sec
tor nprdic. Temperatura aerului- in Scă
dere. . Minimele vor fl cuprinse - între 
minus z și 8 grade, mal ridicate in 
prima noapte, iar maximele intre 8 si 
18 grade, izolat mai ridicate. In ulti
mele nopți, ln Jumătatea de nord a 
țării și în Subcarpați, local, condiții de 
brumă. în București : Vremea Va fi 
schimbătoare, cu cerul variabil. Condi
ții de ploaie de scurtă durată. Vîntul 
va sufla slab ptnâ la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
J Si 7 grade, iar maximele intre 13 si 

I 17 grade.

Vă informăm despre: ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Un nou complex agroindustrial — „Pia|a Floreasca"
Se fac ultimele retușuri de fini

saje, se spală geamuri, se toarnă 
asfalt, se curăță moloz, se cară 
mobilier. Un furnicar de construc
tori zoresc pe ultima sută de 
metri. O clădire monumentală, 
răsărită parcă peste noapte, domină 
Calea Floreasca. E vorba de noul 
complex agroindustrial omonim. în 
trei luni a trebuit să fie gata de 
recerpție. Și este. Peste drum de 
impozanta clădire, biroul Antrepri
zei construcții-montaj nr. 2 Bucu
rești : o rulotă ln care abia încap 
patru oameni în picioare, o masă 
improvizată, un telefon. Comunicări 
urgente. Comenzi scurte. Un dispe
cerat in toată regula. Delegați ai 
serviciului de producție, aprovizio
nare. personal. învățămint. retri
buiri, C.T.C. Se intră și se iese în 
grabă. Intră și directorul A.C.M.-2, 
ing. Parizianu. De negăsit la antre
priză în ultimele două săptămîni. 
Explicabil de altfel : „Centrala 
noastră trebuie să mai înceapă 
construcția a incă 10 piețe — ne 
informează dinsul. în cursul acestei 
luni vom demara cu patru deoda
tă". Aici, zilnic, venise, firesc, 
să vadă cum merg treburile. Și 
merg. Piața Floreasca era plani
ficată să fie gata la sftrșitul lunii 
iunie. Și ia t-o, cu trei luni mai de
vreme de termenul stabilit. Un 
devan» demn de constructorii ei. 
brigada a 2-a a A.C.M.-2, condusă 
de inginerii Mihai Rucăreanu și 
Mihai Marinescu.

A treia piață ca mărime din Ca
pitală după Unirii și Delfinului, 
Floreasca are o suprafață de des
facere comercială de 18 500 mp. Să 
Încercăm însă să-i deslușim alcă
tuirea. mai lntli din ce spune pro
iectantul, arhitectul Șerban Nițu-

lescu de la Institutul de cercetare 
și proiectare pentru industria mate
rialelor de construcții (I.C.P.M.C.), 
prezent pe șantier zi de zi. de la 
turnarea fundației : „încadrată în
tre patru străzi — Calea Floreasca, 
Banul Andronache, Rosetti-Bălă- 
nescu și Puțul lui Zamfir — piața 
este străpunsă de un „tunel" in 
zona mediană. Cu alte cuvinte, o 
stradă interioară (ingenioasă ideea 
proiectantului), flancată de rampe 
de alimentare pentru toate magazi
nele complexului. Ce o deosebește 
de celelalte piețe ? Nu are un sis
tem pavilionar. ci este concepută 
ca un monobloc cu o suprafață de 
ventilație și iluminare numai pe 
contur. Practic, întregul volum a 
fost gindit ca o succesiune de lumi
natoare. în așa fel incit platoul, 
corpul central pe fațada din spate 
să aibă asigurate iluminarea și 
ventilarea. în față, corpul central 
este prevăzut cu uși, cu ochiuri 
mobile și grilaje de protecție, ln 
așa fel incit să se poată realiza o 
ventilație in diagonală a întregului 
spațiu. Și o ultimă caracteristică : 
piața dispune de un portic general 
de 3 metri, protejat de soare ți de 
ploaie".

Și acum, de la proiect, pe scurt, 
la acest complex in fier și beton : 
la parter, dinspre Calea Floreasca 
in corpul central se afla hala de 
legume fructe (72 mp), cu două 
părți laterale ; magazinul „Mugu
rel", ciț produse pentru copii, un 
altul, ĂBC, intrarea în restaurant, 
lactate. Pe fațada din spate sint 
dispuse magazinele de preparate 
culinare, platoul acoperit pentru 
producători (unicat deocamdată), 
apoi alimentară, cofetărie. flori, 
sifonărie, piine. La etaj, un mare

magazin tehnometal, saloanele de 
restaurant (unul cu autoservire), 
magazin alimentar, anexele pentru 
patiserie, cofetărie.

Așa arată acum marele țomplex 
agroindustrial Floreasca. Că să ara
te așa. ce spune constructorul ? 
„N-am făcut nici o minune — afir
mă șeful șantierului. Mihai Rucă
reanu. Am muncit după un proiect 
unicat al I.P.B., cu un efectiv me
diu de circa 450 de oameni. 
Acum o lună mai lucram Încă la 
fundație. Realizați in ce ritm am 
terminat complexul ! Două schim
buri prelungite, cu un flux continuu 
al lucrării. Cînd am atacat Struc
tura de rezistență și partea de fini
saj, arhitectul Șerban Nițulescu 
și proiectantul de rezistentă Eca- 
terina Ball au stat zilnic cu noi. 
Totul s-a rezolvat pe loc, fără ter
giversări, fără scriptologii. Con
structiv. Asta înseamnă și compe
tență. și răspundere. O contribuția 
deosebită a avut-o baza de produc
ție industrială a A.C.M.-2, condusă 
de maistrul Nieolae Iacobăț. între 
constructorii noului edificiu s-au 
distins Adrian Costea — șef e- 
chipă dulgheri. Vasile Ghiba — 
montor-sudor. Simion Ioniță — fie- 
rar-betonist, Alfred Mathie — zi
dar, Mihai Șolalea — mozaicar, 
maiștrii Stelian Petrescu. Filaret 
Coșarcă, Ion Spaziu, Nieolae Schus
ter. Francisk Kontz. specialiști de 
inaltă calificare, inginerul Mihai 
Marinescu... Sint oameni care au 
lucrat la centrul civic, la Bănu 
Manta, la Dr. Felix... Nume cărora 
li se adaugă alte zeci și zeci de 
nume reunite intr-unui singur : 
constructor".

Marta CUIBUȘ

Informații din fotbal
• Rezultate înregistrate în prima 

manșă a semifinalelor Cupelor euro
pene de fotbal : „Cupa campionilor 
europeni" : Steaua — Benfica 0—0 ; 
Real Madrid — P.S.V. Eindhoven 
1—1 (1—1). gazdele au deschis scorul 
prin Sanchez (min. 5, din lovitură de 
la 11 m). golul egalizator fiind în
scris de Linskens (min. 20) ; „Cupa 
Cupelor" : F. C. Malines — Atailanta 
Bergamo 2—1 (1—1) — golurile au 
fost marcate de Ohana (min. 7), Den 
Boer (min. 70). respectiv. Stromberg 
(min. 9) ; Olympique Marsilia — 
Ajax Amsterdam 0—3 (0—2) — golu
rile au fost realizate de Witschge 
(min. 12 ți min. 42) și Bergkamp 
(min. 89) ; „Cupa U.E.F.A." F. C.

Bruges -5 Espanol Barcelona 2—0 
(1—0) — au marcat: Culemans (min. 
42) și Galiart (min. 73, în propria 
poartă) ; Bayer Leverkusen — Wer
der Bremen 1—0 (0—0) — unicul gol 
al partidei a fost înscris de Reinhardt 
(min. 61). Partidele retur se vor dis
puta la 20 aprilie.
• Meciuri contlnd pentru prelimi

nările turneului olimpic de fotbal : 
la Simferopol. U.R.S.S. — Turcia 
2—0 (1—0) ; la Sofia, Bulgaria — 
Elveția 2—0 (2—0).

• La Atena s-a disputat meciul 
internațional amical de fotbal dintre 
selecționatele Greciei și Austriei. 
Partida s-a încheiat la egalitate: 2—2 
(2-1).

START IN NOUL SEZON DE AUTOMOBILISM

Azi, „Raliul Brașovului*
Sezonul automobilistic se deschi

de oficial azi. o dată cu prima eta
pă (din cele cinci) contînd în di
vizia A a campionatului republican 
de raliuri. Este vorba de „Raliul 
Brașovului", al cărui start se va da 
la ora 11.01 (plecarea primului e- 
chipaj) din fața clădirii Universi
tății brașovene. Sosirea — In același 
loc. cu începere de la ora 21.45. Tra
seul tradiționalului raliu măsoară în 
total 450 km. din care 135 km ma
cadam. Atracția întrecerii o consti
tuie. desigur, probele de clasament 
(in număr de 18). a căror distantă

totală este de 158 km. 7 din aces
te probe se dispută pe asfalt, iar 
celelalte 11 pe macadam. Din Bra
șov. automobiliștii vor urca la Po
iana Brașov, urmlnd să treacă (o 
dată sau de mai multe ori) prin Va
lea Cetății. Lempe. Teliu. Valea 
Buzăului, Begtliu, punctul denumit 
„Pietrele lui Solomon". Vlădeni, 
Dumbrăvița. Am fost informați eă 
la ..Raliul Brașovului" și-au dat în- 
tîlnire toate echipajele fruntașe, pe 
mașini „Dacia" și „Oltcit". fiecare 
dintre automobillști fiind animat de 
dorința de a debuta „cu dreptul" in 
noul sezon competitions!.

★ ★

PATINAJ. La patinoarul „23 Au
gust" din Capitală a continuat ieri 
competiția internațională de Datlnaj 
artistic pentru juniori 
prietenia", la care sint 
sportivi si sportive din 
Cehoslovacia, R. P. D. 
R. D. Germană. Polonia.
U.R.S.S. și România. Proba perechi 
a revenit cuplului sovietic Anna 
Jaroscievici. Aleksei Manțorov. ur
mat de compatrioții lor E. Nikono
va. N. Apter si de perechea polo
neză A. Symolowka si W. Sziudek. 
Astăzi, de la ora 18 programul aces
tui interesant concurs cuprinde pro
gramul scurt Ia competiția pentru 
titlul individual feminin, precum si 
programul liber la băieți si la dan
suri.

VOLEI. • Competiția internaționa
lă feminină de volei desfășurată in lo
calitatea elvețiană Tour de Peiiz s-a 
încheiat cu victoria selecționatei Cu
bei, care a Întrecut în finală cu sco
rul de 3—2 (15—4, 8—15, 15—8, 13—15, 
16—14) echipa R.P. Chineze. • Echi
pa feminină d« volei • U.R.S.S. «fl*-

P.

„Concursul 
prezenți 

Bulgaria, 
Coreeană, 
-Ungaria,

tă în turneu ln Peru. ■ jucat la Lima 
cu selecționata țării-gazdă. Volei
balistele peruane au obținut victoria 
cu scorul da 3—0.

NATAȚIE. Cu prilejul concursului 
de la Guangzhou. înotătoarea Yan 
Ming (R. P. Chineză) a stabilit un 
nou record al Asiei în proba de 400 
m mixt cu timpul de 4'47”60 100. Ve
chiul racord era de 4’49-’63/100.

teatre
fi Teatrul National (14 71 71. Sala 
mare) : Caligula — 13 ; (sala Ate
lier) : Faleza — 18
fi Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mlrcea Crlstescu. 
Solistă : Claude Maillols (Franța) — 
19 ; (sala Studio) : Recital de 
tară Vasile Coltca — 17.38 
fi Opera Română (13 1* 57) : 
Quljote — 18

chi-

Don

Participanții Ia Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu activul, 
dezbătind sarcinile rezultate pentru armată din magistrala cuvinlare rostită 
de dumneavoastră la Plenara C.C. al P.C.R. din 28—29 martie, din celelalte 
documente ale inaltului forum, iși exprimă, in numele comuniștilor, al tutu
ror fiilor tării aflați la datorie sub drapel, adeziunea deplină față de bogăția 
de teze, idei și orientări ce ie cuprind, relevă cu putere importanta lor 
excepțională pentru îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de Congresul 
al XlII-Iea și Conferința Națională ale partidului.

Cu acest prilej, ostașii țării, asemenea întregului partid și popor, dau 
o inaltă cinstire contribuției și rolului determinant pe care le aveți in 
conceperea și fundamentarea profund științifică a edificării societății socia
liste românești, in crearea unei economii moderne. intensive, trecerea 
României la un stadiu superior de dezvoltare, iși reafirmă nețărmurita lor 
dragoste și profunda recunoștință față de dumneavoastră, ilustru conducător 
și ctitor de țară nouă, Erou intre eroii neamului, care de peste cinci decenii 
și jumătate vă consacrați întreaga activitate revoluționară înfăptuirii celor 
mai nobile idealuri de libertate și independență, triumfului cauzei socia
lismului și păcii in lume.

Dăm glas, totodată, sentimentelor de aleasă stimă șl respect fată de 
tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere internațională, pentru neîntrerupta activitate 
revoluționară pusă in slujba creșterii aportului științei, tehnologiei și învă- 
țămintului la edificarea și apărarea patriei, la sporirea prestigiului Româ
niei in lume.

Analizind activitatea Consiliului Politic Superior, a organelor și orga
nizațiilor de partid pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale, a prevederilor Directivei comandantului suprem 
referitoare la angajarea fermă a cercetării-științifice tehnice in soluționarea 
mai rapidă și de calitate a problemelor modernizării armatei, creșterii ca
pacității sale de luptă, participanții la plenară iși fac o datorie de onoare 
din a-și exprima nemărginita gratitudine pentru preocuparea dumneavoas
tră Statornică, mult iubite și Stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, fată de 
dotarea oștirii cu armament șl tehnică de luptă moderne, pregătirea ei 
complexă, multilaterală pentru apărarea patriei.

Exprimindu-și acordul deplin fată de politica externă a partidului șl 
Statului, participanții la plenară au dat o inaltă apreciere noului itinerar 
de pace, prietenie și colaborare pe care ii întreprindeți dumneavoastră. 
Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe continentul asiatic și in Australia, 
expresie a contribuției inestimabile ce o aveți la amplificarea raporturilor 
României cu toate țările lumii, la instaurarea unui climat de destindere, 
securitate, încredere și cooperare pe planeta noastră, la rezolvarea mariloi 
probleme ale contemporaneității.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că personalul 
oștirii, comuniștii iși vor mobiliza toate eforturile pentru transpunerea cu 
fermitate in viată a hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a prevederilor Directivei privind pregătirea militară 
și politică, pentru ca armata să fie gata oricind să apere, împreună cu 
poporul, patria noastră socialistă.

★ , ★

Joi, 7 aprilie, a avut loc Plenara 
Consiliului Politic Superior al Ar
matei cu activul, care a dezbătut 
activitatea consiliului, a organelor 
și organizațiilor de partid pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale, a 
prevederilor Directivei comandantu
lui suprem referitoare la angajarea 
fermă a cercetării științifice tehnice 
ln soluționarea mai rapidă și de ca
litate a problemelor modernizării în

zestrării armatei, creșterii capacită
ții sale de luptă.

La plenară a participat șl a lua» 
cuvîntul tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă însuflețitoare. de 
puternică angajare patriotică, parti- 
cipanții Ia plenară au adresat o tele
gramă tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Rofnân. președintele Repu
blicii Socialiste România, comandant 
suprem al forțelor noastre armate.

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la adunarea festivă din Capitală, 
consacrată sărbătoririi „Zilei sănătății"

Mult iubite și stimate tovarâșe Nieolae Ceaușescu,

în 
sa- 
de 
re-

Participanții la adunarea festivă 
organizată cu prilejul Zilei sănătă
ții in Republica Socialistă România 
vă exprimă, din toată inima, 
numele lucrătorilor din sectorul 
nitar al Capitalei, sentimentele 
adinei prețuire si nemărginită
cunoștință pentru activitatea dum
neavoastră prodigioasă dedicată cau
zei partidului, luptei clasei munci
toare. pentru înfăptuirea mărețelor 
Idealuri ale socialismului si comu
nismului. Muncitorii sanitari dau, 
mult stimate si iubite tovarășe se
cretar general, o inaltă apreciere 
contribuției dumneavoastră inesti
mabile de revoluționar cutezător, pe 
care o aduceți la înfăptuirea nobi
lelor idealuri ale poporului român, 
la făurirea socialismului s! apărarea 
păcii. Activitatea revoluționară, pli
nă de dăruire si abnegație comu
nistă. patriotică și internationalist*. 
Pe care o desfășurat!, aportul stră
lucit la victoria socialismului pe pă- 
mintul străbun al patriei sint un 
pilduitor exemplu, un factor dina
mizator pentru comuniști, pentru noi, 
toți cei ce muncim in domeniul ocro
tirii sănătății populației.

Exprimăm, de asemenea, profunda 
noastră recunoștință si gratitudine 
fată de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului și statului, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională. pentru 
acordat dezvoltării 
mintului și culturii 
greșului cercetării 
cale. '

sprijinul deosebit 
științei. învăță- 
românesti. pro- 
știintifice medi-

★

■ fo®t marcată.„Ziua sănătății" 
miercuri si joi. prin adunări festive 
care au avut loc în întreaga tară. în 
cadrul adunărilor, a fost analizat mo
dul in care personalul medico-sani- 
tar iși ‘îndeplinește, alături de între
gul ponor, in spiritul hotăririlor 
partidului, al orientărilor si indica
țiilor tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
sarcinile ce ii revin cu privire la 
asigurarea sănătății, tinereții și vigo
rii națiunii noastre socialiste.

La adunarea festivă care a avut 
Joc in Capitală au luat parte mem-

• Teatrul de operetă (13 83 48) : Pa
ganini — 17,30
fi Teatrul „Lucia S turti za Bularidra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 : (sala 
Grădina Icoanei. 11 S3 44) : Uriașii 
munților — 18.30
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguț* cu o floare șl ferestre spre 
Nord — 18.30
• Teatrul Foarte Mie (04 09 05) :
Lewis șl Alice — 19.30
• Teatrul de comedie fi« 64 60) :
Regele loan — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru)Necazurile unui îndră

Cu prilejul Zilei sănătății, ne 
angajăm, mult stimate tovarășe se
cretar general Nieolae Ceaușescu, să 
acționăm exemplar pentru înfăp
tuirea orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră, promovind conceptul 
ce vă aparține, de medicină a omu
lui sănătos. In același timp, vom 
acționa, in continuare, pentru trans
punerea in practică a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea Și Conferin
ței Naționale ale partidului, in ve
derea îmbunătățirii permanente a o- 
crotirii mamei si copilului, a creș
terii natalității si asigurării unui spor 
natural corespunzător al populației. 

Adine recunoscători pentru tot ceea 
Ce ați făcut și faceți, pentru con- > 
tinua dezvoltare a patriei si creș
terea nivelului de trai material șl . 
spiritual al poporului nostru, vă a- 
sigurăm. mult iubite și stimate se
cretar general, eă personalul sani
tar. oamenii muncii din unitățile me
dico-sanitare ale Capitalei vor face 
totul pentru ridicarea permanentă a 
calității actului medical, pentru creș
terea unui tineret sănătos și vi
guros.

Vă exprimăm, mult stimate tova
rășe Nieolae Ceaușescu. sentimente
le noastre de stimă și deosebită con
siderație pentru activitatea de înal
tă răspundere ce o desfășurat! pe 
plan international, consacrată înfăp
tuirii dezarmării, făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără arme 
nucleare. datorită căreia dum
neavoastră vă bucurați de prețuirea 
și respectul tuturor popoarelor, iar 
tara noastră de prestigiu pe toat* 
meridianele globului.

bri ai conducerii Ministerului Sănă
tății. cadre cu munci de răspunde
re din unitățile medico-sanitare și 
de cercetare științifică, reprezentanți 
ai organizațiilor 
niul sanitar.

în . încheierea 
Intr-o atmosferă 
jare patriotică, participanții au 
dresat telegrame tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

obștești din dome-

adunărilor festive, 
de vibrantă anga- 

a-

(Agerpres)

gostit — 18,30 ; (sala Studio) : Senti
mente și naftalină — 18
• Teatrul Glulestl (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 
19 ; (sala Glulești, 18 04 83) : Medalio
nul de argint — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. TS- 
nase" (sala Savoy. 15 56 78) : Tempo, 
tempo ți... ceai — 18 : (sala Victoria. 
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
fi Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Copperfield — 9 : Pistruiatul 
— 18

1,



Noi și rodnice perspective în dezvoltarea 
colaborării dintre România si Zair

R. P. CHINEZĂ

Expoziție omagială dedicată activității 
tovarășului Nicolae Ceausescu> >

INTÎLNIRE INTRE SECRETARUL GENERAL AL C.C. AL P.C.II.S, 
SI PREȘEDINTELE REPUBLICII AFGANISTAN• •

In evoluția relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-zaireze s-a 
înscris in aceste zile, un eveniment 
cu profunde semnificații : răspun- 
zind invitației președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko, a 
efectuat o vizită oficială de prietenie 
in tara noastră, Împreună cu doamna 
Bobi Ladawa, vizită care a prilejuit 
o puternică afirmare a dorinței celor 
două popoare de a da noi dimen
siuni conlucrării lor reciproc avan
tajoase. In acest sens. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a dat 
o deosebită apreciere rezultatelor 
noii intilnfri dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mobutu Șese Seko, rezultate consem
nate in Comunicatul comun semnat 
la Încheierea vizitei, care marchează 
un moment de seamă în evoluția re
lațiilor româno-zaireze. în întărirea 
colaborării și conlucrării dintre cele 
două țări. Se poate, astfel, aprecia că 
rezultatele dialogului româno-zairez 
— desfășurat la scurtă vreme după 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu; 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, !n țări ale Africii și in 
ajunul Începerii unui nou itinerar 
de pace, prietenie și colaborare in 
Asta și Australia — constituie o 
nouă mărturie a statorniciei cu care 
partidul și statul nostru acționează 
pentru extinderea legăturilor cii ță
rile in curs de dezvoltare, cu toațe 
țările lumii, indiferent de orînduirea 
socială, pentru sporirea contribuției 
tării noastre la promovarea unui 
climat de Înțelegere ți conlucrare 
internațională.

Așa cum se știe, relațiile româno- 
Batreze inregistrează de mai multi 
ani un curs ascendent. La această 
evoluție pozitivă o contribuție deo
sebită au adus vizitele efectuate în 
1972 și 1987 in Zair de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ca și vizitele 
Întreprinse în țara noastră de pre
ședintele Mobutu Șese Seko în 1978 
șl 1980, care s-au încheiat de fiecare 
dată cu acorduri șl înțelegeri ce au 
pus baze trainice raporturilor româ
no-zaireze, le-au deschis noi perspec
tive de dezvoltare. In Zair se bucură 
de înaltă apreciere contribuția Româ
niei la înfăptuirea unor obiective 
din programele de dezvoltare ale 
țării prietene, ca și aoorttil institu
țiilor de învățământ superior româ
nești la formarea de cadre de spe
cialiști. Se cuvin, de asemenea, rele
vate bunele raporturi de cooperare 
ți solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Mișcarea Populară a 
Revoluției din Zair — între cele două 
organizații fiind semnat, in 1988, un 
document oficial de colaborare — 
rolul activ ai acestora in dezvolta
rea de ansamblu a legăturilor da 
prietenia ți conlucrare româno- 
Baireze.

Continuând șirul întâlnirilor la 
nivel Înalt, devenite tradiționale, 
actualul dialog politic a-a înscria ca 
un nou ți important moment In re
lațiile dintre cele două țări. înalțil 
oaspeți au fost primiți pretutindeni 
cu sentimente de caldă ospitalitate, 
iar convorbirile oficiale au debutat 
«ub cele mai bune mrspiCH. In .Boen 
spirit, ealutind prezenta la București 
a Înaltului oaspete zairez, președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU decla
ra : „Vizita dumneavoastră constituie 
o ilustrare a bunelor relații de prie
tenie și colaborare dintre țările și 
popoarele noastre, o expresie a do
rinței comune de a le dezvolta și 
mai mult în viitor. îmi amintesc eu 
multă plăcere de vizita pe care am 
făcut-o anul trecut in frumoasa dum

neavoastră țară, de primirea ospita
lieră de care ne-am bucurat. Con
vorbirile 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, inscriindu-sc ca un moment 
important in dezvoltarea raporturi
lor prietenești româno-zaireze. Sini 
încredințat că, in cadrul convorbiri
lor pe care le-am început astăzi, vom 
găsi noi căi și posibilități de a 
transpune in viață înțelegerile con
venite, de a lărgi și mai mult cadrul 
relațiilor bilaterale in domeniul eco
nomie, tehnico-științific, cultural și 
in alte sectoare de interes comun 
pentru țările noastre".

La rindul său, președintele 
MOBUTU SESE SEKO arate: „Dacă 
viklt* dumneavoastră de anul treci* 
la Kinshasa a constituit ocazia de a 
puhe noi jaloane in vederea dezvol
tării conlucrării noastre, prezența 
mea la București astăzi trebuie să 
reprezinte o continuare pe calea în
făptuirii celor convenite. Bunele ra
porturi de cooperare statornicite 
intre țările noastre trebuio deci 
dinamizate".

Pornind de la asemenea premise 
favorabile, convorbirile oficiale, așa 
cum se arată in Comunicatul comun 
semnat do cei doi președinți, au 
prilejuit o analiză aprofundată a 
stadiului relațiilor bilaterale și s-au 
încheiat cu o serie de înțelegeri 
menite să dea un nou impuls con
lucrării româno-zaireze. Astfel, ți- 
nind seama de potențialul în conti
nuă creștere al celor două țări, de 
obiectivele planurilor lor de dezvol
tare, s-a subliniat necesitatea creș
terii In oontinuare a schimburilor co
merciale, pe baze echitabile, și . s-a 
convenit, să se urgenteze finalizarea 
tratativelor privind realizarea obiec
tivelor economice din domeniile pe- 
trolier, minier, industrial, agricol etc., 
prevăzute in Acordul-program pri
vind dezvoltarea pe termen lung a 
schimburilor comerciale și cooperării 
economise dintre România și Zair, 
semnat la' Kinshasa in urmă cu un 
șn. De asemenea, a fost semnat ua 
aide-membire privind dezvoltarea, în 
continuare, a cooperării economice si 
tehnice și a schimburilor comerciale. 
pr6conlzîndu-se întărirea legăturilor 
și colaborării pe linie de partid, }a 
nivel guvernamental șl parlamentar, 
intre! organizațiile de masă și ob
ștești.

Un loc important In cadrul dialo
gului la nivel Înalt l-a ocupat schim
bul de păreri cu privire la ; unele 
probleme ale vieții internaționale. 
Manifestîndu-și profunda îngrijorare 
față de faptul că situația internațio
nală continuă să fie destul de gravă 
și de complexă, ca urmare a conti
nuării cursei înarmărilor, in special 
nucleare,’ a persistenței și chiar am
plificării unor conflicte, continuării 
politicii de forță și de amenințare 
cu forța, cei doi președinți au re
levat că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie oprirea 
curiei Înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete da dezarmare', tn pri- 
mul rînd de dezarmare nucleară. în 
ftcesț sens, . România șl ZaîțUl 
salutat semnarea tratatului dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. asupra eliminării 
rachetelor nucleare cu rază medie 
și mal .scurtă de acțiune, subliniind, 
totodată, necesitatea intensificării e- 
fortUrilor in vederea eliminării tota
le a .atmelor nucleare, a opririi ex
periențelor nucleare și renunțării la 
militarizarea Cosmosului. De aseme- 
ne’a, a-, fost' relevată importanta tre
cerii in mod hotărît la eliminarea

armelor chimice și la reducerea 
radicală a armelor convenționale.

Abordînd situația încordată exis
tentă în diferite zone ale lumii — 
Orientul Mijlociu, zona Golfului, 
Asia de sud-est — cele două țări 
s-au pronunțat pentru soluționarea 
stărilor conflictuale respective pe 
cale politică, prin tratative.

In mod firesc, în cadrul convorbi
rilor un loc de seamă l-a ocupat 
examinarea situației din Africa. Evi
dențiind- realizările obținute de po
poarele africane pe calea consolidă
rii independenței naționale, cei doi 
șefi de stat și-au exprimat, în ace
lași timp, îngrijorarea față de con
tinuarea amestecului străin in tre
burile interne ale țărilor continentu
lui. în acest context, România și 
Zairul și-au reafirmat solidarițat.ea 
cu lupta popoarelor africane pentru 
lichidarea oricăror forme de domi
nație și exploatare, pentru împli
nirea aspirațiilor lor de progres și 
dezvoltare, subliniind importanța pe 
care o prezintă in acest sens întă
rirea colaborării în cadrul Organiza
ției Unității Africane. A fost expri
mat, totodată, sprijinul activ al 
României și Zairului față de lupta 
dreaDtă a poporului namibian, sub 
conducerea S.W.A.P.O., și au fost 
condamnate cu toată fermitatea ac
tele agresive ale R.S.A. împotriva 
statelor independente vecine, regi
mul de apartheid și măsurile repre
sive ale autorităților de la Pretoria 
împotriva populației majoritare din 
această țară.

Ca țâri în curs de dezvoltare, 
România și Zairul sînt profund in
teresate în lichidarea subdezvoltării, 
in combaterea și înlăturarea practi
cilor spoliatorii ale capitalului finan
ciar, in lichidarea covîrșitoarei po
veri pe care o constituie pentru ță
rile în curs de dezvoltare datoriile 
externe, în edificarea unei noi ordini 
economice internaționale. Este și 
motivul pentru care ambele țări sus
țin necesitatea organizării unei con
ferințe internaționale, în cadrul 
O.N.U., la care să participe, cu drep
turi egale, atît țările în curs de dez
voltare, cît și cele dezvoltate, pentru 
a se ajunge la soluții reciproc ac
ceptabile. inclusiv în problema dato
riilor externe și dobinz'Jlor extrem de 
mari. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat acordul cu propunerea 
președintelui Mobutu Șese Seko po
trivit căreia țările bogaite ar trebui 
să anuleze pur și simiplu datoria ță
rilor celor mai’ sărace’ și să acorde 
celorlalte tari termene de reeșalona- 
re de 25—30 de ani, incit să permită 
acestora realizarea programelor lor 
de dezvoltare economică.

Și cu acest prilej, conducătorii 
celor două state au evidențiat că so
luționarea 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, 
apreciind în acest cadru că trebuie 
să sporească rolul Organizației 
Națiunilor Unite în dezvoltarea re
lațiilor dintre state, în asigurarea 
păcii și înțelegerii-in lume.
,:xprlmîndu^,, .Satisfacția pentru 
rezultatele convorbirilor de la Bucu
rești, opinia publică din țara noastră 
Iși exprimă încrederea că acestea vor 
duce la dezvoltarea pe mai departe 
a colaborării româno-zaireze, în. in
teresul reciproc, înscriindu-se în a- 
celași timp, ca o contribuție mar
cantă la promovarea înțelegerii și 
cplaborării internaționale, la cauza 
destinderii și păcii în lume.

Nicolae N. LUPU

BEIJING 7 (Agerpres). — In mu
nicipiul Wuhan, capitala provinciei 
Hubei din R.P. Chineză, a fost inau
gurată expoziția de fotografii „Oma
giu", dedicată activității și persona
lității tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

In cuvintul său, Wang Mingquan,

prim-viceprimar al municipiului, a 
subliniat că expoziția reprezintă o 
nouă pagină in dezvoltarea colaboră
rii dintre China și România, și ofe
ră posibilitatea de a se cunoaște și 
aprecia succesele deosebite obținute 
sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pământul României.

Forumul internațional

„Pentru un viitor sigur al tuturor11
j se pronunță în sprijinul opririi cursei înarmărilor
J GENEVA. — La Geneva continuă
1 lucrările forumului internațional cu 

tema „Pentru un viitor sigur al 
tuturor", consacrat examinării pro
blemelor de stringentă actualitate 
ale opririi cursei înarmărilor, rea
lizării dezarmării, in primul rînd 
a dezarmării nucleare, și întăririi 
păcii și securității internaționale.

In cadi-ul dezbaterilor generale, 
reprezentanții unor organizații na
ționale șl internaționale care mili
tează pentru dezarmare și pace au 
evidențiat necesitatea intensificării 
eforturilor la scară mondială .pen
tru a se pune capăt cursei pericu- 
loase și costisitoare a înarmărilor, 

j Sînt necesare noi măsuri de dezarmare 

J MOSCOVA. — în cadrul unei 
l conferințe de presă organizate la 

■’ Moscova. Willy Brandt, președinte- 
I le Internaționalei Socialiste, pre- 
. ședințe de onoare al_Partidului So-
‘ cial-D.emocrat ~
| și-a exprimat speranța că Tratatul 
. cu privire la 
I nucleare cu
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din R.F. Germania,
lichidarea rachetelor 
rază medie și mai

Povara datoriei externe frîneazâ progresul 
țărilor africane

NIAMEY 7 (Agerpres) — în capi
tala statului Niger a avut loc o Con
ferință internațională la care s-a 
arătat că pentru statele Africii po
vara datoriei externe a devenit deo
sebit de grea. în acest cadru s-a 
afirmat că 30 dintre cele mai pu
țin dezvoltate state ale contrnentțilui 
african au ajuns să aibă de plată 
pentru capitalurile împrumutate 
suma de 33,1 miliarde dolari. Aceas- 
ta reprezintă trei pătrimi din pro
dusul lor net, care a crescut doar cu 
1 la sută in cursul anului trecut în

același timp — s-a relevat — 37 la 
sută din veniturile din exporturi ale 
acestei oategprii de țări sînt absorbi- 
te dp serviciul'datoriei externe.

LOME 7 -(Agerpres). — Președin
tele. togotez, Gnassingbe Eyadema, 
s*a pronunțai, Intr-un discurs rostit 
la Lome, pentru organizarea unei 
conferințe internaționale a țări
lor debitoare, care să analizeze căile 
ți posibilitățile de depășire a situa
ției eoonbmice grele a acestor state.
..att c i "... * ’

întrevedere 
greco-americană

"ATENA 7 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Greciei, Andreas Papan- 
dfeu, s-a întilnit, la Atena, Cu Ro- 
zanne Ridgway, asistent al secreta
rului de stat al S.U.A. In cursul 
convorbirii ce a avut Ioc'cu acest 
prilej au fost examinate probleme 
ce privesc relațiile bilaterale, o a- 
tenție deosebită acordîndu-se celor 
ce privesc viitorul bazelor militare 
americane de pe teritoriul elen.

De asemenea, s-a efectuat un 
schimb de opinii cu privire la rapor
turile economice dintre S.U.A. și 
C.E.E.

Precizări în declarația comună privind retragerea trupelor 
sovietice, statutul definitiv al Afganistanului 

$i reconcilierea națională

***

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 7 
aprilie, la Tașkent, a avut loc o ln- 
tîlnire intre Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., șl 
președintele Republicii Afganistan, 
Najibullah. In declarația comună 
dată publicității, citată de agenția 
T.A.S.S., se arată că Uniunea So
vietică și Republica Afganistan vor 
acționa în conformitate cu declara
țiile pe care cei doi interlocutori 
le-au făcut la 8 februarie 1988. Cele 
două părți, precizează T.A.S.S.. con
sideră că. în prezent, au fost elimi
nate ultimele impedimente, și acor
durile pot fi semnate fără intîrziere.

Președintele Republicii Afganistan 
— relevă declarația — salută hotă
rârea U.R.S.S. si S.U.A. de a se con-

★

KABUL 7 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat secretarului general 
al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, 
președintele Republicii Afganistan, 
Najibullah. arată că partea afgană 
la tratativele afgano-pakistaneze de 
la Geneva promovează o poziție 
constructivă la aceste negocieri, 
ceea ce a permis încheierea discu-

stitui garanțl ai acordurilor reali
zate la Geneva. Totodată. U.R.S.S. 
și Afganistanul reafirmă că. ln ca
zul semnării in cel mai scurt timp 
a acordurilor de la Geneva, rămina,, 
valabilă înțelegerea dintre ele, po
trivit căreia trupele sovietice vor fi, 
retrase în perioada stabilită de 
aceste acorduri. începînd cu data de 
15 mai 1988. Declarația subliniază 
că statutul definitiv al Afganistanu
lui în rindul celorlalte state va fl 
stabilit de afganii înșiși și de ni
meni altcineva.

O importantă deosebită pentru 
transpunerea in viată a politicii de' 
reconciliere națională in Afganistan 
o are crearea unor condiții satisfă
cătoare pentru reîntoarcerea ln tari 
a refugiaților afgani.ln scopul economisirii de resurse 

stringent necesare pentru progresul 
tuturor națiunilor, în primul rînd 
al țărilor în curs de dezvoltare, și 
al evitării unei catastrofe nucleare, 
care ar avea urmări dezastruoase 
pentru civilizația umană. S-a evi
dențiat necesitatea folosirii posibi
lităților pe care le oferă cea de-a 
treia sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată . 
dezarmării, care va avea loc în \ 
acest an. la New York. în scopul i 
adoptării unor măsuri care să cop- J 
ducă la înfăptuirea dezarmării ge- l 
nerale. în primul rînd a dezarmării 1 
nucleare, și la consolidarea păcii pe ) ...

*

* 
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IN CONTRADICȚIE CU

țiilor asupra a trei din cele patru 
documente supuse negocierilor. Gu
vernul Afganistanului — se arată -re 
promovează o politică de reconcille-1 
re națională, acționează In confor
mitate cu rezoluțiile O.N.U. și de-: 
pune toate eforturile pentru înceta
rea vărsării de singe si reîntoarcerea 
in patrie a refugiaților afgani.

ACORDURILE LEGALE

planeta noastră.

scurtă de acțiune va fi urmat de 
semnarea acordului sovieto-ameri- 
ean privind reducerea cu 50 la sută 
a armamentelor strategice. Vorbi
torul a subliniat, t.otodată. impor
tanța deosebită pentru securitatea 
europeană a reducerii armelor con
venționale și a eliminării armelor 
chimice.

La Tokio, masă rotundă a oamenilor de știință

TOKIO. — La Tokio a avut loc 
o masă rotundă internațională cu 
tema „Rolul oamenilor de știință 
in lupta pentru lichidarea armelor 

, nucleare", organizată de Federația 
ymondială a lucrătorilor științifici și 
■ Asociația niponă a oamenilor de 

știință. Participanții — oameni de 
știință din Anglia, Franța, R.D.G., 
R.F.G., Japonia și U.R.S.S. — s-au 
pronunțat pentru încetarea cursei 
înarmărilor nucleare și intreprin-

derea unor -măsuri urgente care să 
conducă la lichidarea tuturor ar
melor nucleare, condiție esențială 
a Supraviețuirii umanității. In ca
drul dezbaterilor a fost reafirmată ; 
opinia oamenilor de știință potrivit ) 
căreia In era nucleară un război l 
ar duce inevitabil la utilizarea ar
melor nucleare, de aceea el nu tre
buie purtat, intruclt ar însemna o 
catastrofă la seară planetară.

\ 
\
\

Continuă trimiterea de trupe americane 
expediționare în Panama

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării al S.U.A. a anun
țat că alți 800 de militari americani 
urmează să fie trimiși în zona Ca
nalului Panama, unde este deja dis
locată o importantă forță militară 
însumînd circa 10 000 de soldați. De
clarația difuzată de Pentagon men
ționează că cei 800 de soldați ■ sint 
trimiși în Panama pentru a. parti
cipa „la manevre militare de ruti
nă" și nu „in legătură cu situația 
din această țară".

CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama au 
continuat dezbaterile din cadrul 
dialogului național pentru depășirea 
situației politice încordate din tară 
și a dificultăților economice și fi-

NICARAGUA

nanciare generate de măsurile coer
citive adoptate de S.U.A. la adresa 
Republicii Panama. Participanții, re- 
prezentînd majoritatea forțelor po
litice și sociale din țară, au abordat 
aspecte privind activitatea Comisiei 
tehnice naționale însărcinate cu 
elaborarea agendei și metodologiei 
dezbaterilor viitoare din cadrul dia
logului national.

Pe de altă parte. In capitala pa- 
nameză s-a anunțat că, potrivit unei 
hotăriri unilaterale a S.U.A. și in 
contradicție cu prevederile Tratatu
lui Canalului Panama, in zona Ca
nalului au început să sosească noi 
efective militare nord-amerlcane, 
sub pretextul „asigurării securității 
cetățenilor S.U.A. din Panama".

Măsuri in spiritul înțelegerii naționale >

Demonstrație cntimilit>oristâ in orașul spaniol Torrejon

MANAGUA 7 (Agerpres). — Co
misiile tehnice speciale, create în 
baza Acordului de la Sapoa dintre 
reprezentanții guvernului sandinist 
și cei ai grupărilor „contras", âu 
definitivat perimetrele de staționare 
a forțelor antisandiniste pînă la 
semnară acordului de încetare de
finitivă a focului și reintegrare a a-

a ..

cestora in viața social-economică șl 
politică nicaraguană — transmite 
agenția Prensa Latina. S-a hotărit 
constituirea a șapte perimetre, în 
următoarele 48 de ore, urmînd a se 
acționa pentru realizarea unei înțe- 

repliere a 
ln perimetrele

ORIENTUL MIJLOCIU
■s *

legeri vizîhd modul 
forțelor „contras" 
stabilite.
-reU' ------------ - -------------- ,

Reuniuni antirăzboinice
BISSAU. — O conferință inter

națională. în cadrul căreia vor fi 
analizate prpbleme ale păcii mon
diale,-dezarrhării și dezvoltării, va 
avea loc la Bissau, între 9 și 11 
aprilie. Vor lua parte reprezentanți"

.)

*

1 ai Consiliului Mondial al Păcii, ai 
, organizațiilor antirăzboinice din; organizațiilor anurazoomice am
1 Africa, America de Nord și Ame- 

rica d.e Sud, Asia și Europa.

CARACAS. — O Întâlnire inter
națională pentru pace, dezarmare și ■ 
viață urmează să aibă loc. in pe- i 
rioada 19—24 aprilie, in orașul ve- J 
nezuelean Merida. Cu acest prilej ) 
vor fi organizate diverse activi- i 
tați, cum sint reprezentații de tea- ’ 
tru. poezie, muzică, inaugurarea ț 
unor expoziții de pictură și foto- i 
grafii. Manifestarea se va încheia ) 
cu un marș în favoarea păcii. ț

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
0 plagă socială in permanentă extindere: consumul de stupefiante

Aprecieri și declarații, statistici și măsuri oficiate atrag atenția asu
pra amplorii unui fenomen de mari proporții și cu grave consecințe pa 
plan social și economic, care afectează numeroase țări ale lumii, dar în 
primul rînd statele din lumea capitalului Este vorba de consumul de 
stupefiante. Flagelul afectează populația tinără a țării, elevi de gimnazii 
și colegii, studenți, tineri muncitori. >

Medicii și sociologii au identificat,> Intre factorii care ii împing pe 
tineri spre recurgerea la droguri,, starea de disperare in cpre se află ca 
urmare a șomajului, imposibilitate/^ de realizare a personalității lor fi 
de integrare socială, însingurarea ți izolarea, starea de insecuritate, de
cepțiile de diverse genuri.

Ziare, reviste ți agenții de presă scot tn evidență amploarea eresclndă 
ți efectele dezastruoase ale traficului și consumului de stupefiante.

„LE FIGARO" : în S.U.A., 
drogul continuă 
să facă ravagii

„Cruciada noastră pentru o Ame
rică lipsită de droguri a început 
să-și arate roadele", afirma, re
cent. președintele Ronald Reagan. 
Este adevărat că arestările și con
fiscările nu au fost niciodatâ atlt 
de numeroase ca in prezent. Dar 
niți traficul nu a fost vreodatâ mal 
Înfloritor.

Potrivit cifrelor publicate recent 
de D.E.A. (Agenția federală da 
luptă împotriva drogurilor), există 
în S.U.A. 18 milioane de consuma
tori de marijuana. 6 milioane — 
de cocaină și 500 000 — de heroină. 
Oferta urmează cererea și. așa 
cum preciza un raport al Departa
mentului de Stat, producția de stu
pefiante In lume a înregistrat ® 
creștere constantă.

De aceea, guvernul american s-a 
lansat într-o a nu știm cita cam-

>
pațile împotriva flagelului drogu
rilor. O campanie ale cărei detona
toare au fost recenta asasinare a 
procurorului Carlos Mauro Hoyos, 
in Columbia, și cea a unui tinăr 
polițist newyorkez.

„iAhul trecut a fost rezervată 
»uma de 1,7 miliarde dolari luptei 
Ințpotriva drogului și au fost obți- 

,nute o serie de rezultate : au fost 
arestați 12395 de infractori (cu 45 
la sută măi multi decit în 1981), a 
fost confiscată o cantitate de 40 de 
tphe de-cocaină, au fost închise 682 
da laboratoare clandestine, au fost 

- confiscate„4.964 de arme, de foc, Jn- 
tre care 249 de pistoale automate, 
iar' D.E.A, a pus sub sechestru bu- 
nyri în valoare de 500 milioane do
lari (autoturisme, avioane, ambar
cațiuni) aparținînd traficantilor.

Aceste cifre demonstrează însă 
că traficanțil sînt tot mal nu
meroși. mai bine înarmați și că bă
tălia este departe de a fi cîștigată. 
Pentru a nu-și dispersa eforturile, 
D.E.Â. r- cu ajutorul F.B.I.-ului —

și-a concentrat acțiunea tn citeva 
metropole „calde" : Miami. Los 
Angeles, San Diego. New York și 
Houston. Dar Washington. San 
Francisco și Detroit nu se află prea 
deoarte de această listă.

Acțiunea D.E.A. este eficace, dar 
ea se izbește de două obstacole 
mari : pe de o parte, lipsa de 
cooperare a țărilor producătoare de 
droguri și. pe de altă parte (mai 
ales), creșterea cererii consumatori
lor în Statele Unite. „Numai supri- 
mind această cerere vom putea în
vinge și nu altfel", avertizează pre
ședintele Reagan.

Dacă trebuie să dăm crezare ra
portului anual al Departamentului 
de Stat asupra drogurilor, produc
ția de stupefiante crește fără înce
tare : cea de cocaină a trecut. în- 
tr-un an. de la 162 000 tone la 
211 000 tone, cea de marijuana de 
la 10 000 tone la 17 000 tone, iar cea 
de opiu de la 1 900 tone la 3 000 
tone. Or. fără piețe de desfacere, 
aceste recolte n-ar avea valoare.

In străinătate. agenții D.E.A. 
(sînt 211, răspîndiți în 65 de țări 
și un nou contingent de 150—200 
persoane ar putea pleca, în curînd, 
ln America Latină) trebuie, in 
principal, să facă față corupției 
locale.

Departamentul de Stat exercită 
presiuni asupra anumitor guverne. 
Dar, din punct de vedere politic, 
metoda nu este eficientă, iar in 
plus trebuie să ia in calcul și șan
tajul, șl amenințările cu asasina
rea. Apoi, combaterea drogurilor 
nefllnd o prioritate, însărcinarea 
unui diplomat american la post cu

un dosar de acest gen nu prea este 
considerată o promovare...

Și apoi. Statele Unite rămin cel 
de-al treilea producător mondial 
de marijuana... Peste 400 000 ha de 
asemenea iarbă înrudită cu „cînepa 
indiană" sint cultivate — potrivit 
Ministerului Agriculturii — în pă
durile domeniului de stat din vestul 
tării... Iresponsabilitate 7

„PARIS MATCH" : 
Marginalizarea 

a mii de oameni 
în Franța

Statistici reci: 800 000 toxicomani 
tn Franța, ocazionali sau depen
dent ; un tînăr din șase ; 38 la 
șută ln vîrstă de 16 pină la 25 de 
ani ; 40 la sută intre 21 și 25 de 
ani. Intre drogați. 55 la sută sint 
fără o profesiune. 55 la sută „fo
losesc" cannabis, 40 la sută — he
roină. cjnci la sută diverse alte 
produse. In ultimele luni insă con
sumul de cocaină a Înregistrat o 
creștere vertiginoasă. Numărul to
xicomanilor total dependent! osci
lează intre 80 000 și 100 000. 
La 10 injecții pe zi, a cite 
0.25 g. un heroinoman este con
damnat la moarte in decurs de 
trei-patru ani. Potrivit serviciilor 
Ministerului de Justiție, in mai 
puțin de 10 ani, ln Franța, drogu
rile vor ..lichida" — prin margina- 
llzare, desocializare, incapacitate

de integrare ln viata socială — 
un număr de tineri egal cu totl 
ostașii căzuti în primul război 
mondial. Aceasta este, pe scurt, 
concis, problema teribilă a drogu
rilor.

Drogurile marginalizează, adesea, 
definitiv. O . înaltă oficialitate an
gajată în lupta împotriva droguri
lor declara : „In prezent există în 
Franța între 100 000 și 200 000 de 
drogați irecuperabili, în dreptul 
cărora se poate marca o cruce. In 
prezent, lupta trebuie dusă pentru 
apărarea generațiilor care vin. 
Începînd cu copiii de 10 ani, pe 
care trebuie să-i avertizăm și să-i 
ocrotim. Ani de-a rindul, drogul a 
beneficiat de un statut plin de in
dulgență și „înțelegere". - Atunci 
cind această înțelegere nu mergea 
pînă acolo îneît să-i facă pe acei 
tineri să se jeneze că nu sint in 
pas cu moda, se auzeau la radio, 
la televiziune, so citeau în ziare 
elogii transparent deghizate la 
adresa senzației pe care ți-o oferă 
drogul, prezentată ca drum de 
acces la libertatea totală și alte 
enormități de acest gen,..".

...Una dintre „plăgile" drogurilor 
este aceea că ele incită la delinc
ventă. Toxicomanul fură (din far
macii sau spitale), face spargeri, 
atacă, ucide uneori. Există apoi 
această avalanșă de delicte califi
cate „minore", dar care exasperează 
și înveninează, practic, viata coti
diană a cetățeanului pașnic. In în
chisorile franceze se află 50 000 
deținuți, dintre care jumătate au 
fost condamnați pentru delicte le
gate direct sau indirect de droguri...

BEIRUT .7 (Agerpres). — în sudul 
Libanului situația a fost Încordată, 
în ultimele 24 de ore. ca urmare a 
unor ciocniri puternice între miliții 
rivale. După cum informează surse
le locale. citate de agențiile de pre
să. in orașul Nabatieh au fost -sem
nalate intense schimburi de focuri 
între părțile implicate, soldate cu 
moartea a șapte persoane și rănirea 
a 20. In noaptea de miercuri spre 
joi, între părțile în conflict a fost 
realizat un acord de încetare a focu
lui în zona Nabatieh.

Secretarul de stat al S.U.A.. Geor
ge Shultz, a avut joi întrevederi tn 
Iordania și Arabia Saudită in le
gătură cu situația din Orientul Mij
lociu. El a fost primit de regele 
Iordaniei. Hussein, și de regele Fahd 
al Arablel Saudite. cărora — infor
mează agențiile de presă — le-a pre
zentat poziția S.U.A. privind procecuJ 
de negocieri politice ln zonă.

(Agerpres)

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 7 (Agerpres). — Un 

comunicat militar, citat de agenția 
IRNA, informează că forțele armate 
iraniene au bombardat cu două 
rachete sol-sol cartiere rezidențiale 
ale Bagdadului, atac soldat cu morți 
și răniți. De asemenea, și orașul 
Basrah, din sudul Irakului, a fost 
lovit de cinci rachete. Avioane ira
niene au bombardat, miercuri, poziții 
inamice din zonele de luptă Shar- 
hahi, Seyyed Saddeq șl ShanedarL

Agenția informează, de asemenea, 
că un atac irakian cu rachete asu
pra Teheranului s-a soldat cu moar
tea a 16 civili.

BAGDAD 7 (Agerpres). — Avioane 
irakiene au bombardat, miercuri, 11 
orașe iraniene, precum și un mare 
obiectiv naval din Golf, informează 
agenția I.N.A. Avioanele Irakiene au 
efectuat 112 misiuni de luptă pe 
front, provocînd inamicului pierderi 
în oameni și tehnică.

Comunicatul arată ci două racheta 
Iraniene au lovit un cartier reziden
țial din Bagdad și o școală din orașul 
irakian Oum Qasr, provocind moar
tea și rănirea mai multor persoane, 
arată I.N.A.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Reluindu-și consultările ln proble
ma conflictului militar dintre Iran șt 
Irak in vederea soluționării pașnica 
a acestuia, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, z-a 
intîlnit la sediul Națiunilor Unite cu 
Mohammed Javad Larijani, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Iranului. Au fost examinate căile de 
transpunere în viață a prevederilor 
rezoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind reglemen
tarea conflictului.

.Consultările lui Perez de Cuellar 
cu repezentantul Irakului sânt pro
gramate pentru zilele de 11 și 13 
aprilie.

n AGENȚIILE DE PRESA I 
® - pe scurt i

CONVORBIRI. Joi, la Buda-

I pesta au avut loc convorbiri Intra 
Jânos Kâdâr, secretar general al 
P.M.S.U., și Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. care a întreprins o vizită

I în R. P. Ungară. După cum rela
tează agenția M.T.I.. s-a făcut un

I schimb de păreri in probleme ale 
I construcției socialiste în cele două 

țări, ale întăririi relațiilor bilate- 
Irale si în probleme ale actualită

ții internaționale.
REPREZENTANTUL BIROULUI

I VIETNAMEZ pentru cercetarea 
cazurilor militarilor și personalu
lui american dați dispăruți în

I timpul războiului din Vietnam a 
predat Centrului mixt vietnamezo- 
american. specializat, rămășițele 
pămintești ale unui număr de 30

Ide dispăruți. Este cea de-a patra 
operațiune de acest fel care are 
loc din august 1987 pînă în prezent. 
Reprezentanții Centrului american 
aii dat o înaltă apreciere politicii

I umanitare și bunăvoinței manifes
tate de Guvernul R.S. Vietnam în

I această problemă — arată agen- 
1 tta V.N.A.
I LA PHENIAN ș-au încheiat, joi, 
I lucrările sesiunii Adunării Popu-

lare Supreme a R.P.D. Coreene. 
Deputății au adaptat. In unanimi
tate, hotărîrea privind executarea 
bugetului de stat al R.P.D.C. pe 
1987 și legea privind bugetul de 
ștat al tării pe anul 1988 — trans
mite agenția A.C.T.C.

ALEGERE. In cadrul unei reu
niuni a Consiliului Executiv Na
țional al Partidului Laburist (de gu- 
vernămînt) din Australia. John 
Bannon, prim-mlnlstru al statului 
South Australia, a fost ales joi in 
funcția de președinte al acestei 
formațiuni politice. El îi 
lui Mick Young, care și-a 
tat demisia.

urmează 
prezen-

capturat
— ‘~ru
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i

i

i

TERORIȘTII care au 
avionul kuweitian „Boeing-7471, i 
aflat, in prezent, pe o pistă a ae- • 
roportului din orașul Mashhad, din 
nord-estul Iranului, au eliberat al I 
doilea lot de pasageri — format din | 
32 de persoane. Agențiile EFE și 
IRNA informează că la bordul ■ 
avionului au mai rămas 55 de pa- I 
sageri, iar o delegație kuweitiană 1 
special venită la Mashhad pentru a 
negocia cu teroriștii eliberarea pa- I 
sagerilor se află în- contact radio I 
cu aceștia.
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