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în spiritul tradiționalelor relații de prietenie româno-vietnameze, al dorinței comune

de dezvoltare a colaborării dintre partidele, popoarele și țările noastre

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. S. VIETNAM
CEREMONIA SOSIRII 

LA HANOI
Cronica tradiționalelor relații de 

prietenie si colaborare româno- 
vietnameze a consemnat, dumini
că, 17 aprilie, un nou moment de 
însemnătate deosebită — începerea 
vizitei oficiale de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. o 
efectuează în Republica Socialistă 
Vietnam, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Vietnam și a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
Însoțit în această vizită de to
varășii Ștefan . Andrei. Silviu 
Curticeanu, loan Totu.

Vizita oficială de prietenie pe 
care conducătorul partidului si sta
tului nostru o efectuează în Viet
nam reprezintă un eveniment cu 
profunde semnificații in ansamblul 
legăturilor de strinsă prietenie, de 
solidaritate si conlucrare rodnică 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Vietnam; 
dintre țările si popoarele noastre. 
Așteptată cu mult interes si deose
bită satisfacție, noua vizită pune 
în lumină bunele raporturi stator
nicite între România si Vietnam, 
dorința comună de a le conferi 
noi dimensiuni, perspective largi 
de dezvoltare.

In marea Piață Chl Linh, unde 
s-a desfășurat ceremonia ofi
cială a sosirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați 
cu deosebită căldură, cu prietenie 
și considerație de tovarășul Ngu
yen Van Linh, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Vietnam, de to
varășul Vo Chi Cong, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste Vietnam, care le-au urat 
un cordial bun venit. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost, de ase-

DINEU ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU OFERIT DE COMITETUL CENTRAI 
AL P. C. DIN VIETNAM SI CONSILIUL DE STAT AL R. S. VIETNAM

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat luni, 
18 aprilie, la un dineu oferit în o- 
noarea lor, cu prilejul vizitei ofi
ciale de prietenie în Vietnam, de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist din Vietnam și Consiliul de

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAI CEAUSESCU
Stimate tovarășe secretar general Nguyen 

Van Linh,
Stimați tovarăși și prieteni,

Doresc să exprim, în numele meu și al tovarășei 
mele, calde mulțumiri pentru primirea ospitalieră și 
salutul ce ne-a fost adresat.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dum
neavoastră, tovarășe Nguyen Van Linh, tuturor to
varășilor din conducerea de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste Vietnam, întregului popor vietnamez 
un salut călduros, împreună cu cele mai bune urări.

Noua vizită pe care o facem în Republica Socialistă 
Vietnam constituie o expresie a relațiilor de prietenie 
dintre partidele și popoarele noastre. In cadrul con
vorbirilor pe care le-am purtat am ajuns la concluzia 
că există largi posibilități de a dezvolta colaborarea 
și cooperarea reciproc avantajoasă în domeniile eco
nomic, tehnico-științific, cultural și în alte sectoare de 
interes comun.

Am reținut cu multă satisfacție preocuparea și 
eforturile poporului vietnamez, sub conducerea parti
dului, în vederea dezvoltării socialiste, a creării con
dițiilor pentru ridicarea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor. Ca prieteni, vă urăm succes de
plin în realizarea hotărîrilor Congresului al VI-lea al 
partidului.

Poporul român este angajat cu toate forțele în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului. Acordăm cea mai 
mare atenție transpunerii în viață a unor ample 
programe de dezvoltare intensivă și modernizare a 
industriei, agriculturii și celorlalte ramuri ale econo-

(Continuare în pag. a III-a) 

menea, salutați de Vo Van Kiet, 
președinte interimar al Consiliu
lui de Miniștri, de ceilalți membri 
ai conducerii de partid și de stat 
vietnameze prezenti la ceremonia 
sosirii.

Garda militară, aliniată în marea 
piață, a prezentat onorul.

Un grup de pionieri vietna
mezi au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Vietnam.

După primirea raportului co
mandantului gărzii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Nguyen Van Linh au trecut în re
vistă garda de onoare.

Mii de locuitori din Hanoi, aflati 
In marea Piață Chi Linh, au a- 
plaudat cu însuflețire, au aclamat, 
exprimîndu-și bucuria de a-i avea 
în mijlocul lor ca oaspeți de seamă 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La reședința ce le-a fost rezervată 
pe timpul șederii la Hanoi, înalți- 
lor oaspeți români le-a fost pre
zentat salutul solemn de către gru
puri de pionieri, vietnamezi,

★
La sosirea pe aeroportul In

ternațional „Noi Bai“ din apro
pierea Hanoiului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați de tovarășul Nguyen Duc Tam, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. din Vietnam.

Populația Hanoiului a făcut o 
călduroasă primire înalților oas
peți, exprimîndu-și sentimentele de 
aleasă stimă și prețuire față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, manifes
tările de prietenie la adresa po
porului român marcînd întregul 
traseu străbătut prin capitala 
Vietnamului.

Stat al Republicii Socialiste Viet
nam.

Au luat parte Nguyen Van Linh, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Vietnam, Vo Chl Cong, preșe
dintele Consiliului de Stat al R.S. 
Vietnam, Truong Chinh, fost secre
tar general al C.C. al P.C. din Viet
nam. fost președinte al Consiliului 
de Stat al R.S. Vietnam, consilier 
special al C.C. al P.C. din Vietnam

Convorbiri oficiale româno-vietnameze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republici 
Socialiste România. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut, 
luni 18 aprilie, la Palatul Preziden
țial din Hanoi, convorbiri oficiale cu 
tovarășii Nguyen Van Linh, secretar 
general al Comitetului Central » al 
Partidului Comunist din Vietnam, și 
Vo Chi Cong. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
Vietnam.

și al guvernului, membri ai condu
cerii de partid și de stat vietna
meze.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, Silviu Curticeanu, loan 
Totu.

în timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh au rostit 
toasturi.

TOASTUL TUUARASULUI 
NGUYEN VAN LINH

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Comunist 

Român,
Președintele Republicii Socialiste România, 
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Dragi tovarăși români și vietnamezi,

în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist din Vietnam, al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste Vietnam și al poporului vietnamez, 
adresez calde salutări tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu și celorlalți tovarăși români 
care întreprind o vizită în Vietnam.

Sîntem deosebit de bucuroși să întîmpinăm pe cei 
mai iluștri reprezentanți ai poporului român, o na
țiune cu o istorie măreață și cu succese deosebite în 
opera de edificare a socialismului. Sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român, urmînd tradițiile 
revoluționare, a transformat România dintr-o țară 
agricolă slab dezvoltată într-o țară cu o industrie' 
modernă și o agricultură dezvoltată. Ne exprimăm 
sincera bucurie față de rezultatele mărețe obținute de 
poporul frate român și sîntem încredințați că înde
plinirea cu succes a sarcinilor trasate de cel de-al 
XIII-lea Congres și Conferința Națională din decem
brie 1987 ale Partidului Comunist Român va duce 
România spre noi culmi de progres și civilizație.

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Partidul și întregul nostru popor depun toate 

eforturile pentru realizarea hotărîrilor celui de-al

(Continuare în pag. a III-a)

La convorbiri au participat tovarășii 
Ștefan Andrei. Silviu Curticeanu, 
loan Totu. alte persoane oficiale.

Au luat parte Nguyen Duc Tam, 
Nguyen Co Thach, Nguyen Khanh, 
membri ai conducerii de partid și 
de stat vietnameze, alte persoane ofi
ciale.

Tovarășul Nguyen Van Linh a 
salutat cu deosebită satisfacție, din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam. Consi
liului de Stat și guvernului, vizita 
oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o efectuează în Vietnam, relevînd că 
aceasta reprezintă un moment im
portant in ansamblul relațiilor de 
prietenie și colaborare care există în
tre partidele. țările si popoarele 
noastre, o expresie elocventă a do
rinței comune de a conferi un con
ținut tot. mai bogat acestor raporturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru calda ospitalitate cu 
care a fost întîmpinat si a transmis 
un cald salut din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, a șa 
personal, conducerii de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Vietnam, 
tovarășului Nguyen Van Linh, evi
dențiind că între partidele și po
poarele noastre există tradiționale 
relații de prietenie si colaborare, 
care se pot dezvolta multilateral in 
anii următori. (Continuare în pag. a III-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Puternică angajare 

muncitorească pentru 
realizarea sarcinilor 
economice

• „Scînteia" pe urmele 
„Scînteii"

• Cîți locuitori, atîția gos
podari

• Calitatea actului de 
cultură

• Note cetățenești

In cursul convorbirilor s-a pro
cedat la o informare reciprocă în le
gătură cu activitatea Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist din Vietnam, popoarelor român 
și vietnamez, cu preocupările lor de 
perspectivă privind construcția so
cialismului in țările noastre.

A fost evidențiat. în acest context, 
rolul însemnat al Comisiei mixte ro
mâno-vietnameze de colaborare eco
nomică și tehnico-știintifică în iden
tificarea unor noi posibilități de in
tensificare a colaborării bilaterale, 
care să ofere stabilitate și largă 
perspectivă raporturilor dintre cele 
două țări.

S-a efectuat, totodată, un amplu 
schimb de păreri în legătură cu prin
cipalele probleme ale vieții interna
ționale. A fost exprimată îngrijo
rarea popoarelor român si vietnamez 
fată de situația gravă și complexă 
care se menține în lume, apreciin- 
du-se că este necesar să se acționeze 
cu mai multă hotărîre pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre confruntare și război, pentru în
făptuirea dezarmării, si în primul 
rind a celei nucleare, pentru instau
rarea unei păci, trainice pe planeta 
noastră.

A fost reafirmată însemnătatea 
eliminării forței și amenințării cu 
forța din viata internațională, a re
glementării problemelor litigioase 
dintre state, a tuturor stărilor de in-

ORIENTĂRI Șl SARCINI MOBILIZATOARE 
SUBLINIATE LA PLENARA C.C. AL P.C.R.

înaltă competență profesională, 
conștiință înaintată, revoluționară

5 , 1 5

Din perspectiva învățămintelor 
operei de construcție socialistă și. 
deopotrivă, sub semnul marilor ce
rințe și comandamente ale prezen
tului, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a subliniat încă o dată, in cadrul 
lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28—29 martie a.c., necesitatea 
ca făurarii noii orînduiri să fie oa
meni cu o înaltă pregătire profe
sională. tehnică și științifică și. 
deopotrivă, oameni cu o conștiință 
înaintată, revoluționară.

Marea însemnătate ce se acordă 
azi competentei profesionale de
curge nemijlocit din faptul că în
treaga lucrare de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate are la temelia ei o mo
dernă zestre tehnico-materială. că 
certificatul de naștere al celei mai 
mari părți a capacităților produc
tive din tară poartă o dată recen
tă — 90 lâ sută din fondurile fixe 
din economia națională fiind create 
în ultimele două decenii ; utilajele, 
tehnologiile de care aceasta dispu
ne sint deci capabile de performan
te valoroase, de realizări de virf în 
orice domeniu. Pentru ca acest 
uriaș și modern potential tehnico- 
material să dea rezultatele aștep
tate este, așadar, de neapărată tre
buință ca muncitorii. tehnicienii, 
inginerii ce-l utilizează să fie te
meinic pregătiți profesional, să fie. 
cu alte cuvinte, stăpîni pe toate 
tainele producției, numai compe
tenta profesională înaltă garantînd 
că marile posibilități tehnice ale 
mașinilor si utilajelor din dotare 
vor fi pe deplin valorificate, că 
economiei naționale ii vor fi livra
te produse cu caracteristici teh- 
nico-funcționale superioare, capa
bile să facă dovada forței de crea
ție a clasei muncitoare, a celorlalți 
oameni ai muncii din România so
cialistă. să stea pretutindeni cu în
dreptățire alături de orice produse 
similare realizate pe plan mondial.

Pe de altă parte, o amplă bătă
lie se poartă acum în economia 
românească pentru perfecționarea 
organizării și modernizarea produc
ției ; ea nu se poate desfășura cu 
oameni fără o înaltă pregătire pro
fesională. științifică și tehnică, pri
zonieri al unor cunoștințe de spe
cialitate învechite, ai unor metode 
și tehnici de lucru depășite ; ofen
siva modernizării solicită, dimpo
trivă. cu acuitate înnoirea și îm
prospătarea permanentă a cunoștin
țelor în pas cu comandamentele 
revoluției științifico-tehnice con
temporane.

Mai mult decît atît, atenția ce se 
acordă în documentele de parttd 
înaltei competente profesionale îsi 
are motivația în faptul că aceasta 
este una dintre condițiile hotări- 
toare, fundamentale pentru sesi
zarea, promovarea si afirmarea 
noului ; cu alte cuvinte, numai pe 
temelia unei temeinice pregătiri 
profesionale, a unor solide cunoș
tințe de specialitate se poate sesiza 
noul, se pot identifica noi posibi
lități de îmbunătățire a performan
telor tehnice ale utilajelor, de per
fecționare a tehnologiilor, se pot 
depista soluții care să ducă înainte, 
pe plan tehnic si al eficientei eco

Și în condițiile 
determinate de vremea instabilă, 

acolo unde este posibil 
LUCRĂRILE AGRICOLE 
TREBUIE CONTINUATE 

CU INTENSITATE 
SPORITĂ

IN PAGINA A ll-A : Relatări de la corespondenții 
,.Scînteii".

nomice. orice proces productiv. Nu
mai pe temelia unei solide compe
tențe profesionale se pot descoperi, 
de asemenea, neajunsurile în orga
nizarea producției și a muncii și se 
pot găsi și pune în valoare atitea 
și atitea resurse de creștere a pro
ducției, productivității muncii, de 
sporire a calității, resurse exis
tente practic in fiecare uni
tate economică. Prin toate a- 
cestea. înalta pregătire profesio
nală . se dovedește o condiție 
hotărîtoare a fructificării depline a 
potențialului tehnico-material de 
care dispune actualmente economia 
națională, de sporire a rentabilită
ții și eficientei economice la fie
care loc de muncă și pe ansam
blul societății, o cale sigură de 
creștere a avuției naționale. Prin 
toate aceste aspecte, ca și prin fie
care dintre ele, pledoaria pentru o 
temeinică pregătire de specialitate 
este în fond o pledoarie pentru îm
plinirea personalității umane, in- 
trucît competenta profesională înal
tă constituie cheia afirmării depli
ne a virtuților și aptitudinilor 
creatoare ale fiecărui om, chezășia 
satisfacțiilor personale în muncă și 
viață. Avînd în vedere asemenea 
realități, documentele de partid, 
cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu subliniază stă
ruitor necesitatea de a se acționa 
hotărît și consecvent pentru asigu
rarea unei temeinice pregătiri a 
forței de muncă, a specialiștilor în 
primul rînd. pentru perfectionarea 
și înnoirea necontenită a cunoștin
țelor.

Gindirea sl acțiunea revoluțio
nară sint, de asemenea. în concep
ția partidului, a secretarului său 
general, importante pîrghii ale pro
gresului multilateral al tării. Pen
tru că spirit revoluționar în gin- 
dire șî în acțiune înseamnă. îna
inte de toate, statornic atașament 
fată de noile valori moral-politice 
ale societății socialiste, un puternic 
simtămînt al apartenenței la o co
lectivitate națională ce-și propune 
acum cutezătoare obiective și pune 
în lucrare ample programe de dez
voltare economico-socială. De aici 
reiese că spiritul revoluționar se 
exprimă, se probează printr-o înal
tă responsabilitate socială; cetățe
nească — adică prin a simți me
reu aproape de inimă nevoile si ce
rințele tării, prin a fi conștient de 
necesitatea îndeplinirii exemplare 
a îndatoririlor ce revin fiecăruia la 
locul de muncă. în familie. în so
cietate. Cu alte cuvinte înseamnă a 
da în fiecare zi măsura adevărată 
ă capacității de creație, prin lucru 
bine făcut, spirit gospodăresc in 
folosirea materiilor prime și a ma
terialelor, în jitilizarea timpului de 
lucru și a mașinilor din dotare, 
înseamnă înaltă autoexigență, ra
portare necontenită a rezultatelor 
proprii la. cerințele cele mai înal
te ; înseamnă exigentă fată de 
munca întregului colectiv, fată de 
realizările acestuia în ansamblul 
său. comparare permanentă a aces
tora cu posibilitățile create.

Spirit revoluționar în gîndire și 
acțiune înseamnă dorință de con
tinuă autoperfecționare și autode-

(Continuare in pag. a V-a)
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Timpul presează si, chiar in condițiile determinate de vremea instabilă, acolo unde este posibil

LUCRĂRILE AGRICOLE TREBUIE CONTINUATE 
CU INTENSITATE SPORITĂ

Ne aflăm Ia sfirșilul celei de-a doua decade a lunii apri
lie, perioadă in care insămintările de primăvară trebuiau să 
fie acum mult avansate in toate județele. Precipitațiile căzute 
au îngreunat, ce-i drept, mersul lucrărilor, dar au asigurat o 
rezervă de apă în sol ce se situează acum la nivel optim 
în toate zonele tării, culturile de toamnă, cit și cele de pri
măvară beneficiind de condiții deosebite de dezvoltare. Tot
odată, trebuie arătat că, pe alocuri, cantități de apă provenite 
din ploi au stînjenit serios desfășurarea lucrărilor agricole, in 
unele zone apărind exces de umiditate și chiar băltiri. De la 
Institutul de meteorologie și hidrologie aflăm că in intervalul

17 aprilie ora 8 dimineața și 18 aprilie aceeași oră a plouat 
cu deosebire în Moldova, in Muntenia si Dobrogea, unde s-au 
înregistrat valori între 25 și 50 de litri de apă pe metru 
pătrat. Cantități reduse de precipitații au căzut in județele 
Brașov, Mureș și Alba, iar în vestul și nordul tării, respec
tiv in județele Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Timiș, 
Arad, Bistrița-Năsăud, in intervalul amintit nu a plouat. Ieri 
mai ploua in cea mai mare parte a Moldovei, in Oltenia și 
Muntenia și izolai în Dobrogea și Transilvania. Tot în di
mineața zilei de luni, in județele Bihor, Sălaj și Cluj s-a 
semnalat brumă. Pentru următoarele zile se prevede o restrân

gere a ariei precipitațiilor, iar procesul de încălzire se va 
accentua din regiunile vestice.

Ca urmare a condițiilor din această primăvară, a rămas 
de executat un important volum de lucrări pentru încheierea 
insămintării culturilor de primăvară. Este necesar ca. peste 
tot acolo unde este posibil, să se acționeze cu toate forțele la 
pregătirea terenului și semănat. Concomitent, in zonele unde 
au apărut băltiri, conducerile unităților agricole au datoria să 
întreprindă de urgentă măsuri, folosind toate mijloacele 
pentru scoaterea apei de pe culturi și ogoare.

bihor: Duminică - 10000 ha însămînțate!
Se lucrează bine, dar sînf rezerve si pentru 

creșterea ritmului si a calității
In această primăvară, in Cimpia 

Crișurilor s-a lucrat mai mult în 
„ferestrele" dintre ploi. Este, de alt
fel. motivul principal pentru care, 
pînă duminică seara, a fost insămîn- 
țată doar 60 la sută din suprafața 
planificată pentru actuala campanie. 
După multe zile la rînd. în care 
soarele n-a răzbit să iasă de sub nori, 
duminică s-a înseninat, timpul deve
nind prielnic reluării lucrărilor în 
cimp. Fapt confirmat, de altminteri, 
și de activitatea intensă de pe ogoa
re. Practic, peste tot unde terenul a 
permis, s-a lucrat cu toate forțele la 
pregătirea solului, la fertilizat și 
erbicidat, la însămîntări.

Numai cine a zăbovit vreodată la 
C.A.P. Salonta, unitate bine cunoscu
tă pentru rezultatele de virf obținute 
de-a lungul anilor prin hărnicie și 
acțiuni bine gîndite, putea să înțe
leagă cu adevărat „ingrijorarea" ce-1 
frămînta vineri pe inginerul Czege 
Alexandru, președintele cooperativei. 
Rafalele de ploaie căzute după ora 
prînzului aveau să amine din nou 
cu o zi ordinul pe care formațiile 
mecanice complexe aliniate la capă
tul parcelelor îl așteptau din partea 
specialiștilor. Sîmbătă. din oră în oră, 
se efectuau probe de lucru. Pe la ora 
amiezii, ca la un semnal, circa 700 
cooperatori au împînzit cimpul la 
plantatul cartofilor, lucrare încheiată 
pînă duminică seara pe cele 100 hec
tare. Hărnicia era la loc de cinste 
în multe alte sole. Nu mai puțin de 
80 tractoare pregăteau terenul, semă
nau sfeclă, sorg, porumb. „Datoria 
noastră este acum ca. din zori și 
pină seara tîrziu. să fim lingă me
canizatori", adăuga Teodor Isăilă, in- 
ginerul-șef al cooperativei.

Am auzit adesea spunindu-se : re
colta este in miinile mecanizatorilor. 
Ne convingem de acest adevăr zăbo
vind și in unitățile consiliului agro
industrial Sinmartin. La C.A.P. 
Sintandrei, fiecare punct de lu
cru era supravegheat de un 
specialist, „Buna organizare de
cide rezultatele, ne spune inginerul 
Ioan Pop. președintele cooperativei. 

Mecanizatorii care muncesc aici au 
luat de la început terenul in primire, 
l-au arat, l-au măruntit. îl seamănă 
și tot ei vor strînge recolta. Sint in
teresați să obțină maximum de pro
ducție". Există garanții că. pină 
marți seara, unitatea va încheia se
mănatul sfeclei de zahăr și a cînepii, 
iar în 4—5 zile bune de lucru și po
rumbul. De un real folos sint. aflăm 
de la loan Chivari. președintele con
siliului agroindustrial Sinmartin, 
forțele mecanice detașate aici nu nu
mai din alte unități ale consiliului, 
ci și din raza de activitate a 
S.M.A.-urilor Ceica și Ținea, unde 
terenurile cu textură grea, mai puțin 
permeabilă, nu au permis desfășura
rea pe un front larg a însămînțări- 
lor în toate unitățile. Vorbind despre 
întrajutorare, despre concentrarea 
tuturor forțelor în terenurile zvînta- 
te. consemnăm materializarea uneia 
dintre măsurile importante stabilite 
de comandamentul județean. în ve
derea accelerării ritmului lucrărilor.

Bine se acționa în multe puncte de 
lucru și în unitatea vecină, la C.A.P. 
Girișu de Criș. întîlnim însă și o 
excepție, care umbrea buna organi
zare. Era ora 10. duminică, și forma
ția stabilită la pregătirea terenului 
pentru porumb nu intrase încă în 
brazdă. Motivul ? Unele defecțiuni 
survenite în cursul serii la un trac
tor. Dar celelalte patru ? în plus, 
aflăm și de o pană nerezolvată la 
semănătoare. Și toate acestea în timp 
ce șeful secției de mecanizare. Gheor- 
ghe Cîrstea. avea alte treburi de re
zolvat. Neîndoielnic, mai puțin im
portante la acea oră. Nemaivorbind 
că inginerul Szabo Petru. în loc să 
organizeze și să supravegheze buna 
desfășurare a activității. însoțea un 
transport de cartofi. Cinci tractoare, 
așadar, irosiseră, duminică dimineața, 
minimum trei ore bune de lucru fie
care. ceea ce. însumat, echivalează 
cu activitatea unui tractor pe o zi. 
Am insistat asupra acestui amănunt 
pentru că el pune in evidentă va
loarea fiecărei ore bune de lucru. 
Și la C.A.P. Toboliu. inginerul 

Gheorghe Butică lăsase nesuprave
gheate semănătorile, venind „la șo
sea" să îndrume activitatea la pre
gătirea terenului pentru însămîntat, 
unde. în treacăt fi.e spus, se afla și 
inginerul-șef de la S.M.A. Sinmartin. 
Că exigența e mai necesară ca ori- 
cînd. ne convingem și la C.A.P. Borș. 
La ferma Santău, 7 tractoare pregă
teau terenul în vederea insămintării 
porumbului. Condiții optime existau 
doar în două sole. Nici mecanizatorii 
nu erau defel mulțumiți de felul în 
care discurile răscoleau arătura pe 
cea de-a treia solă, mult prea umedă. 
Oare n-ar fi fost mai nimerit ca for
țele să fie concentrate pe una-două 
parcele zvîntate. atît la pregătit, cit 
si la semănat ? Opinie pe care ne-o 
împărtășea și șeful secției de meca
nizare. aflat în trecere pe aici. Și 
încă un aspect : ordinul de lucru era 
emis de inginerul Kovacs. într-un 
singur exemplar pentru întreaga for
mație. Neavînd ordinul de lucru asu
pra lui. cum poți să-i ceri mecaniza
torului să lucreze bine dacă el nu 
știe, practic, ce să facă ? Ignorat, un 
asemenea fapt se regăsea in terenul 
ce prezenta numeroase denivelări și 
coame neatinse de disc. Fapt ce de
notă că nici la arătură plugurile 
n-au fost perfect reglate, atît ca 
adîncime. cît și ca orizontalitate.

Orice oră cîștigată la însămîntări 
înseamnă spor de recoltă. Duminică, 
în județul Bihor, sămința a fost pusă 
sub brazdă pe mai bine de 10 000 
hectare, față de numai 6 500 hectare 
realizate sîmbătă. Principalele efor
turi sînt concentrate acum la po
rumb. cultură care a fost semănată 
doar pe 27 000 hectare din cele aproa
pe 71 000 hectare prevăzute. Extin
derea lucrărilor începînd de luni în 
toate consiliile agroindustriale, o 
dată cu stabilizarea vr.emii. îndeamnă 
însă la o organizare ireproșabilă, oră 
de oră. astfel îneît. prin viteze spo
rite. însămînțările să fie scurtate la 
maximum.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

Nicăieri să nu fie lăsată apa 
să băltească!

GIURGIU. Precipitațiile căzute in 
județul Giurgiu, in ultimele zile, au 
însemnat între 55—95 litri apă pe 
metrul pătrat. Ca urmare, în unele 
zone agricole a apărut fenomenul 
de băltire. Este o situație care a 
impus din partea organelor și orga
nizațiilor de partid, a consiliilor 
populare și a conducerilor de uni
tăți măsuri operative pentru înlătu
rarea excesului de umiditate. Du
minică și luni eforturile au fost 
concentrate la eliminarea băltirilor 
de pe semănături, dar și de pe o- 
goarele care, imediat ce timpul per
mite, urmează să primească sămin
ța. la protejarea culturilor de legu
me și, cu deosebire, a răsadurilor și 
asigurarea tuturor condițiilor in ve
derea desfășurării unei activități 
normale în zootehnie.

La Asociația legumicolă din Ve
dea, pentru a evita pătrunderea apei 
în sere si solarii. întregul personal 
al unității, organizat în echipe, a 
lucrat la săpatul de rigole si șanțuri. 
Cu forțe sporite s-a acționat si în 
consiliul agroindustrial Băneasa. în 
cooperativele agricole Puieni. Mihai 
Bravu si Prundu. La C.A.P. Giur
giu, o viitură a apelor Dunării 
a inundat peste 130 hectare însămîn
țate cu porumb și o parte ocupate 
cu pășuni. Inginerul Nistor Sîrbu, 
președintele unității, ne relata că, 
sub conducerea comitetului munici
pal de partid, oamenii au sărit toți 
ca unul și au acționat cu mijloace 
mecanice și manual, reușind să 
înalte în calea apelor un dig lung 
de trei kilometri. De fapt, în cursul 
zilei de ieri, in tot județul s-a ac
ționat cu numeroase forțe umane și 
mecanice pentru combaterea feno
menului de băltirea apei, creîndu-se 
condiții pentru dezvoltarea normală 
a culturilor deja răsărite, dar și pen
tru pregătirea ogoarelor, în vederea 
reluării însămînțării imediat ce tim
pul permite. (Ion Manea).

VRANCEA. Ieri a continuat să 
plouă și in județul Vrancea, ceea ce 
a mărit pericolul băltirilor pe o bună 
parte din suprafețele agricole. Ca 
atare, la indicația organelor jude
țene au fost inițiate ample acțiuni 

în vederea evacuării excesului de apă 
de pe semănăturile de toamnă și de 
pe terenurile ce urmează a fi însă
mînțate în această primăvară. în co
operativele agricole Rimniceni, Măi- 
cănești și altele au fost constituite 
echipe speciale care decolmatează 
canalele de scurgere existente și 
sapă șanțuri de evacuare a apei. In 
alte unități, ca de exemplu la C.A.P. 
Nănești, pentru eliminarea excesu
lui de apă se folosesc și agregate de 
pompare.

Menționăm și faptul că în toate 
unitățile agricole, specialiștii urmă
resc starea de vegetație, se iau probe 
din teren pentru a se determina și 
evoluția ulterioară a culturilor. (Dan 
Drăgulescu).

MUREȘ : în urma ploilor căzute 
în ultima perioadă. în județul Mu
res. circa 2 400 hectare de terenuri 
agricole se află acoperite cu apă. 
în scopul eliminării grabnice a băl
tirilor de pe semănături sau de ne 
terenurile ce urmează a primi să- 
mînta în această primăvară, la inter
venția energică a comandamentului 
județean pentru agricultură, consi
liile populare comunale si unitățile 
agricole au mobilizat, la aceste lu
crări. sute si sute de cooperatori. 
Acestora li se adaugă importante 
mijloace mecanice, intre care 30 
agregate de pompare, tractoare cu 
pluguri și alte forțe mecanice, prin 
intermediul cărora concomitent cu 
eliminarea excesului de apă, se de
gajează resturile vegetale de sub po
duri și podețe si se sapă operativ 
rigole și șanțuri de scurgere. în ur
ma acestor măsuri, sute de hectare 
sînt scoase zilnic de sub apă, astfel 
ca, pe măsură ce timpul si starea 
terenului permit. însămințările să 
fie reluate neîntirziat si Pe aceste 
suprafețe. (Gheorghe Giurgiu)

CONSTANTA : Ploile abundente 
din această perioadă și creșterea 
cotelor apelor Dunării au fost cau
zele unor frecvente fenomene de 
băltire a apei, de infiltrații si inun
dații pe ogoarele unităților agricole 
din județul Constanta. Pentru elimi
narea excesului de umiditate, pe cir

ca 1 300 hectare, prin măsurile sta
bilite de comitetul județean de
partid, s-au organizat formații de
lucru care acționează la evacuarea 
apei si protejarea terenurilor. în
cazul unităților agricole de pe malul 
Dunării, cum ar fi Ostrov. Hîrșova. 
Cernavodă, Băneasa si altele s-au 
luat măsuri speciale de concentrare 
a unor puternice forțe manuale si 
mecanice. în toate unitățile s-au 
organizat echipe permanente de in
tervenție. care au acționat la anco
rarea solariilor si tunelelor de polie
tilenă și protejarea lor cu baloți de

mehedinți : Semănatul porumbului 
se desfășoară pe suprafețele zvîntate 
Pînă luni seara, 60 de unități au încheiat această lucrare
Oamenii muncii de pe ogoarele 

județului Mehedinți oontinuă, in in
tervalele dintre ploi insămînțarea 
culturilor de primăvară. în unitățile 
din consiliul agroindustrial Obirsia 
de Cimp. semănatul porumbului 
pe cele 2 084 hectare s-a încheiat, 
în cursul zilei de duminică, aici s-a 
lucrat intens la insămînțarea soiei 
și fasolei. Pînă acum, din cele 1 425 
hectare destinate acestor culturi, au 
fost însămînțate 962 hectare. Prac
tic a mai rămas o zi bună de lucru 
în cimp.

Cum s-a reușit. în ciuda vremii 
instabile, să se realizeze un aseme
nea mare volum de lucrări 7 Ne 
răspunde tovarășul Victor Gogenel, 
organizatorul de partid și președin
tele consiliului agroindustrial Obir
sia de Cîmp. „Rezultatele pe care 
le-am obținut se datorează bunei 
organizări a muncii. Lucrările pe 
care le-am avut de efectuat în a- 
ceastă primăvară au fost repartiza
te. încă de la început, pe fiecare 
mecanizator si mașină în parte. Am 
exercitat, totodată, un control per
manent și exigent, ceea ce ne-a 
permis să cunoaștem modul cum se 
lucrează în cimp. să intervenim 
operativ, energic acolo unde s-au 
ivit anumite dereglări în ritmul 
muncii. Organizînd 5 tabere pentru 
mecanizatori în cîmp am avut un 
mare avantaj : am inceput din plin 
activitatea la primele ore ale dimi

paie și maldăre de stuf și coceni, 
iar în livezile de cais si piersic au 
creat perdele de fum prin ar
derea unor resturi vegetale pre
gătite din timp. în aceste con
diții. in spatiile protejate s-a 
putut lucra chiar si în această pe
rioadă la plantarea a 26 hectare de 
tomate timpurii din totalul de 31 
hectare de solarii si a 4 hectare de 
ardei gras, activitate care urmează 
să se extindă si în cimp. imediat ce 
terenul se va zvinta si condițiile de 
climă se vor îmbunătăți. (George 
Mihăescu) 

neții și am lucrat pînă la lăsarea 
întunericului. Cind timpul ne-a per
mis. s-a muncit pină la 14 si 15 ore 
pe zi. Nu am lăsat să ne scape — au 
fost multe asemenea situații — nici 
măcar o oră sau două din zi pentru 
a le folosi la executarea lucrărilor 
atunci cind noaptea sau dimineața 
a plouat".1

Pe mecanizatorii din Vînători 
i-am găsit la lucru în cimp. Cum în 
cursul nopții a plouat cîteva ore. 
specialiștii au stabilit solele pe care 
au putut intra tractoarele si semă
nătorile și în după-amiaza zilei de 
duminică activitatea a fost reluată. 
„Terminînd semănatul culturilor pe 
cele 740 hectare din care 345 hec
tare cu porumb, duminică am trecut 
la insămînțarea fasolei pe cele 75 
hectare" — ne spune Ion Duduveche, 
președintele cooperativei agricole.

Pînă în seara zilei de 18 aprilie, 
60 de unități agricole din consiliile 
agroindustriale Obirsia de Cimp. 
Gruia, Recea, Gogoșu. Devesel, 
Vinju Mare, Simian și Bălăcită au 
încheiat semănatul porumbului. La 
indicația comitetului județean de 
partid, tractoarele si semănătorile 
au fost mutate operativ în zonele 
de centru și nord ale județului, 
pentru a se grăbi, chiar în condi
țiile mai anevoioase din aceste zile, 
semănatul porumbului pe ultimele 
suprafețe.

Virqiliu TATARU

PUTERNICĂ ANGAJARE MUNCITOREASCĂ 
PENTRU REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE

„SCtNTEIA" PE URMELE „SCiNTEII"

Răspuns clar, măsuri cuprinzătoare
In întreaga țară, în industrie, agriculturâ, con

strucții, in institutele de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică, oamenii muncii, întregul nostru po
por - în spiritul unei frumoase tradiții muncitorești — 
depun eforturi stăruitoare pentru a obține rezultate 
cît mai bune în producție. Pe zi ce trece, tot mai 
numeroase colective de oameni ai muncii din mine
rit, industria petrolului, din energetică, de pe mari
le platforme industriale raportează importante depă
șiri de plan la producția fizică, insemnate economii 
de materii prime, materiale și resurse energetice. 
Anul 1988 - an hotăritor al actualului cincinal - tre-

Toate instalațiile
Aceste rînduri au fost sugerate, 

determinate de fapt, de rezultate
le cu totul deosebite obținute in 
îndeplinirea planului și moderni
zarea producției de întreprinderea 
de utilaj chimic din Găești. Dar 
mai intii citeva precizări. Unitatea 
și-a realizat în perioada care a 
trecut din acest an integral pla
nul la toți indicatorii, livrînd chiar 
in avans o serie de utilaje chimi
ce deosebit de complexe, destina
te combinatelor chimice și petro
chimice din tară. Cu atît mai me
ritoriu este acest rezultat cu cît 
întreprinderea execută unicate — 
adică produse cu cicluri speciale de 
fabricație. Aici s-a dobîndit o bună 
experiență in ce privește organi
zarea muncii, folosirea superioară 
a materiilor prime, crearea prin 
autoutilare a unor utilaje de mare 
productivitate. Cum a fost posibil 
acest lucru ? Cum a reușit colecti
vul de aici să-și îndeplinească pla
nul la producția fizică, dat fiind 
faptul că în componența instalații
lor intră table, țevi și alte mate
riale deosebit de solicitate de ma
joritatea unităților din economie ?

De la început trebuie spus că 
de cel puțin zace ori în discuția 
avută cu cadrele de conducere din 
unitate a revenit cuvintul urgentă. 
Este știut că flecare beneficiar 
consideră comanda sa cea mai ur
gentă. Și într-o oarecare măsură 
fiecare are dreptate. Pentru pro
ducător. de altfel, toate comenzile 
sînt urgente, avind bineînțeles in 
vedere termenele contractuale. Și 
pentru a le realiza la timp tre
buie găsită soluția optimă pentru 
fiecare utilaj în parte. Cum s-a 
procedat ?

Mai intîi cîteva exemple. în sec
ția prelucrări mecanice, mașinile- 
unelte de performantă — strungu
rile carusel, frezele portal ș.a. — 
au fost reamplasate în vederea ex
tinderii poliservirii. Armăturile, co- 
turile. reducțiile flanșelor — re
pere care au o pondere de circa 
80 la sută în producția atelieru
lui mecanică ușoară — se execu
tă după noi tehnologii care per
mit efectuarea dintr-o singură 
prindere a mai multor operații. Ca 
urmare, multe produse se reali
zează în avans. Printre ele și un 
filtru-presă orizontal. destinat 
Combinatului chimic din Giurgiu, 
care a fost executat intr-o nouă

buie să fie un an al celor mai bune rezultate eco
nomice. Se impune, așadar, ca pretutindeni să se 
depună eforturi stăruitoare pentru folosirea la în
treaga capacitate a mașinilor, utilajelor și instalații
lor, pentru cit mai buna gospodărire a resurselor ma
teriale și energetice, astfel incit planul să fie înde
plinit exemplar la toți indicatorii.

In sondajul de astăzi al „Scînteii” prezentăm cîte
va noi realizări de prestigiu ale unor unități econo
mice, realizări care pun în lumină hotărîrea întregii 
clase muncitoare de a intimpina apropiata sărbătoare 
a muncii cu noi și importante fapte de muncă.

livrate
variantă, folosindu-se o nouă teh
nologie. ceea ce a permis econo
misirea a 7 tone de oțel inoxida
bil. Tot în această secție, la mon
taj. sînt în stadii avansate de e- 
xecuție două utilaje : filtru-presă 
vertical si filtru-tambur. Sînt uti
laje care cintăresc zeci de tone, 
dar realizate la precizie de zeci 
de microni. Și încă un amănunt : 
sint executate pentru prima dată 
în tară.

în secția cazangerie grea. Ion 
Chiriță. șef de atelier. împreună 
cu o echipă de lăcătuși și mon- 
tori fac ultimele finisări la un co
los de 55.2 tone. Este un schim
bător de căldură pentru Combina
tul chimic Năvodari.

— Introducem țevile în plăcile 
tubulare. o operație foarte preten
țioasă — ne spune maistrul I. Chi
tită. Apoi vom executa controlul 
cu lichide penetrante. Utilajul va 
fi livrat la termen. Ne angajăm 
ca pînă la 1 Mai să furnizăm și 
o mare parte din vasele de agi
tare pentru Combinatul chimic 
Giurgiu, care sînt în stadii avan
sate de lucru.

Practic, peste tot în între
prindere se dă zilnic o bătălie 
cu noul. Modernizarea fluxuri
lor de fabricație nu este aici, 
la întreprinderea de utilaj chimic 
din Găești, o acțiune în sine, pusă 
doar pe hîrtie. Este o acțiune pe 
care o poți vedea cu ochiul liber, 
ale cărei rezultate se regăsesc în 
creșterea ritmului de producție. în 
sporirea productivității muncii. De 
exemplu, la laboratorul de tehni
ca sudării — practic un atelier în 
toată puterea cuvintului — s-au 
pus Ia punct trei tehnologii noi de 
sudură, care au asigurat creșterea 
substanțială a productivității la a- 
ceastă operație care deține 60—65 
la sută din întreaga manoperă a 
întreprinderii. Este vorba de su
darea electric automată în mediu 
protector de argon a țevilor cap 
la cap, sudarea otelurilor inoxi
dabile feritice si sudarea oteluri
lor placate. Sint trei tehnologii noi. 
trei tehnologii care au permis co
lectivului de aici importante eco
nomii de materiale și materii pri
me. în special oțeluri înalt aliate 
Si oteluri inoxidabile.

— Nevoia te învață, ne spune 
tovarășul Iulian Butuligă, secreta
rul comitetului de partid din în
treprindere. Furnizorii ne cereau 

la termen
utilaje, producția nu putea să aș
tepte. Trebuia găsită o soluție in 
ce privește sudarea cap la cap a 
țevilor.

— Și ce ati făcut ?
— Am organizat un atelier spe

cial. Da, un atelier în care se e- 
xecută toate țevile pentru schim
bătoarele de căldură. Este o în
căpere specială, cu două mașini a- 
gregat sofisticate, care execută în 
ciclu automat debitarea, șanfrena- 
rea si lustruirea capetelor de țevi.

...Muncitorul Vasile Mihalache 
pornește agregatul. Vagoneții cu 
țevi intră din depozitul de mate
rii prime în atelier. Rînd pe rind 
țevile sînt preluate automat pe ma
șini. Urmează debitarea la dimen
siunile cerute, preluarea la un alt 
post de lucru, lustruirea capetelor, 
așezarea acestora în conteinere 
speciale. Operația se repetă cu 
precizie. Instalația, deosebit de 
complexă, dar concepută și exe
cutată prin autoutilare de munci
torii și specialiștii din întreprin
dere. înlocuiește munca a 20 de 
muncitori și execută circa 2 000 de 
țevi pe schimb. Este o instalație 
de înaltă productivitate care ar pu
tea fi preluată si folosită în toa
te unitățile producătoare de utilaj 
chimic.

Pot fi date multe alte asemenea 
exemple concrete, ilustrative pen
tru ceea ce înseamnă acțiunea de 
modernizare Ia I.U.C. Găești. Cert 
este un lucru : atunci cind acțiu
nea de modernizare vizează rezol
varea problemelor de fond ale pro
ducției. prin implementarea unor 
tehnologii noi. valoroase, planul 
este realizat ritmic, integral.

— Mal sînt doar cîteva zile pînă 
la sărbătoarea de la 1 Mai. Sin- 
tem hotărîți să facem totul pen
tru a realiza la termenele stabi
lite și Ia un înalt nivel calitativ 
utilajele chimice planificate, a ți
nut să sublinieze directorul tehnic 
al întreprinderii, inginerul Vale
rian Agachi. Știm că pe șantiere
le marilor combinate chimice și pe
trochimice de la Midia. Teleajen, 
Giurgiu și Năvodari sînt aștepta
te utilajele pe care noi le execu
tăm. Am luat toate măsurile ast
fel incit să livrăm toate furnitu
rile la termen și în unele cazuri 
chiar în avans.

Gheorqhe IONIȚA

Competența 
profesională 

se impune 
întotdeauna

în aceste zile, premergătoare 
marii sărbători a muncii de la 
1 Mai, la întreprinderea textilă 
„Dunăreană" din Giurgiu s-a anun
țat că primul lot de țesături tip 
„Torocel". însumind 311 000 mp. a 
sosit la destinație cu bine și înain
te de termen. Adică în îndepărtata 
Australie. Vestea este însoțită de 
felicitările partenerului australian, 
adresate colectivului de textiliști 
din Giurgiu, pentru promptitudinea 
în ondrarea acestei comenzi, pre
cum și pentru calitatea ireproșa
bilă a țesăturilor. Totodată, noul 
partener solicită încă o comandă 
care să asigure o colaborare sta
bilă și de mai lungă durată cu în
treprinderea din Giurgiu.

întrebăm pe economistul loan 
Niță, director comercial al între
prinderii. cum au reușit să ajungă 
cu produsele realizate aici, tocmai 
la capătul lumii. Iată răspunsul : 
prin promptitudine în executarea 
comenzii și prin calitatea ireproșa
bilă a țesăturilor. Povestea a în
ceput în luna decembrie a anului 
trecut, cind. în cadrul acțiunii de 
prospectare a pieței externe, am în
tocmit si o cartelă cu poziții colo- 
ristice și cu desene specifice zonei 
geografice australiene. Se vede 
treaba că „Torocelul" nostru, care 
este o țesătură fină, ce se folosește 
la confecționatul de perdele, dra
perii. huse pentru mobilă fină și 
altele a plăcut foarte mult parte
nerilor din Australia. Iar pentru 
a-și întări prima impresie, noul 
partener ne-a solicitat mai întîi ca, 
în termen de două săptămîni. să 
executăm un prim lot de probă de 
50 000 mp. Bineînțeles, ne-am mo
bilizat forțele, am depus toate e- 
forturile. pentru ca examenul in 
fața noului partener să fie trecut 
cu bine. Iar tratativele au urmat 
un curs pozitiv. Imediat, am primit 
o comandă pentru a executa o ju
mătate milion de metri pătrati. A- 
cum. partenerul ne-a cerut o supli
mentare a contractului cu încă 
205 000 mp.

Pentru onorarea acestui contract, 
la întreprinderea „Dunăreană" din 
Giurgiu s-a organizat o linie teh
nologică aparte, cu puncte de lu
cru specializate pe întregul flux, 
începînd de la urzit și încleiat, 
continuînd cu țesutul și pînă la o- 
peratiunea de finisaj. Aceste efor
turi au fost răsplătite din plin : 
întreprinderea a reușit să-și reali
zeze integral planul la export pe 
primul trimestru pe relația devize 
convertibile si are asigurate toate 
condițiile pentru ca sarcinile ce îi 
revin să fie îndeplinite exemplar 
și în luna aprilie.

Ion MANEA

Am primit la redacție o cuprinză
toare scrisoare de răspuns pe mar
ginea articolului „O întrebare de ac
tualitate pe șantierele Trustului 
antrepriză generală de construcții 
industriale din Timișoara : moder
nizare fără organizare publicat in 
ziarul nostru, numărul 14 173. De la 
bun început trebuie să arătăm că 
răspunsul, semnat de inginer Mircea 
Bogdan, directorul Direcției organi
zare. control, retribuire, personal și 
învățămint din Ministerul Construc
țiilor Industriale, este clar și la 
obiect. Abordind principala problemă 
tratată in articolul menționat, în răs
punsul primit la redacție se mențio
nează măsurile imediate și de per
spectivă inițiate de conducerea mi
nisterului pentru a sprijini cu efi
ciență sporită eforturile depuse pe 
șantiere de personalul muncitor din 
trustul timișorean.

în ultimii doi ani, noua con
ducere a unității din Timișoara a 
determinat, prin măsurile luate pe 
multiple planuri, un reviriment evi
dent în activitatea desfășurată de 
constructori. Reviriment reflectat, în 
primul rînd, în rezultate econo- 
mico-financiare înregistrate și aflate 
într-o vizibilă creștere. Problema 
care se pune, în momentul de față, 
este de a consolida acest stil de 
muncă și de a conferi continuitate 
acestor promițătoare rezultate. în 
acest sens, inginerul Mircea Bogdan 
arată în scrisoarea trimisă „Scînteii" 
că „pentru îmbunătățirea programu
lui de modernizare al trustului din 
Timișoara s-a stabilit ca acesta să 
fie reanalizat și completat in luna 
aprilie a.c. cu noi măsuri proprii, 
urmărindu-se asigurarea unor soluții 
optime de organizare pentru proble
mele de producție și conducere a 
unității". De asemenea, „pentru îm

Cind furnizorul de utilaje 
este ținut in loc de subfurnizori

Tn „Scînteia" numărul 14 197 a fost 
publicat, sub genericul „Noile inves
tiții — cit mai rapid in circuitul 
producției !“, un sondaj-anchetă e- 
fectuat de reporteri ai ziarului nos
tru pe șantierele centralelor termo
electrice din Bacău și Craiova II. 
Ambele obiective au cîteva trăsături 
comune : termene foarte apropiate 
de punere în funcțiune, condiționate 
însă de lichidarea de către furnizori 
a unor importante restante în livra
rea echipamentelor energetice. Prin
tre aceștia se detașează — prin im
portanța p.e care o au în fluxul 
tehnologic utilajele pe care trebuie 
să le expedieze pe șantierele celor 
două termocentrale — întreprinderea 
„Vulcan" din București. Motiv care 
ne-a determinat să ne adresăm 
direct conducerii acestei mari uni
tăți. Șeful de atelier, inginerul Tra
ian Dâu, bun cunoscător al celor 
două investiții, ne-a precizat :

— Pentru obiectivul energetic 
aflat în construcție la Craiova. în
treprinderea noastră mai are de asi
gurat o serie de furnituri din com
ponența cazanului de 420 tone de 

bunătățirea indicilor de folosire a 
mijloacelor de mică și medie meca
nizare ale trustului, s-au stabilit mă
suri proprii, privind recondiționarea, 
autodotarea, întreținerea, service-ul 
și exploatarea rațională a acestor 
mijloace". Am mai reținut, ca un 
fapt cu multiple consecințe pozitive, 
„pachetul" de măsuri vizînd reduce
rea fluctuației personalului muncitor 
și utilizarea judicioasă a timpului de 
lucru. Este vorba, în special, de îm
bunătățirea condițiilor sociale și de 
transport la locurile de muncă, îmbu
nătățirea condițiilor de locuit în că
minele de nefamiliști. precum șl 
construirea în municipiile Timișoara 
și Arad a unor apartamente de ser
viciu.

„Articolul dumneavoastră — se 
arată în continuare în răspuns — 
semnalează necesitatea sprijinului 
care trebuie acordat trustului timi
șorean. finind seama de volumul și 
valoarea lucrărilor contractate pen
tru acest an. Ministerul va interveni 
în continuare ia titularii de investiții 
și la Comitetul de Stat al Planifi
cării pentru a se încredința acestui 
trust toate lucrările de construcții 
industriale din zona sa de activitate, 
in vederea acoperirii acestuia cu 
sarcini de plan cit mai concentrate 
teritorial".

Mai spinoasă este însă soluționa
rea unei ultime probleme aduse în 
discuție în articolul publicat <je zia
rul nostru : aprovizionarea ritmică, 
în flux neîntrerupt, a șantierelor de 
investiții cu toate materialele de 
construcții necesare. „Această ches
tiune — se spune în scrisoarea Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
— se află permanent în atenția con
ducerii ministerului și a direcțiilor 
sale de specialitate".

abur pe oră. a circuitelor de înaltă 
presiune și a celor din sala mași
nilor. Lichidarea acestor obligații 
depinde insă de promptitudinea cu 
care Ministerul Industriei Metalur
gice ne va pune la dispoziție, prin 
unitățile sale, cahtitatea de 135 tone 
de țeavă pentru cazan și 105 tone
de țeavă pentru circuite.

— Din momentul in care veți
primi țeava solicitată, cit timp vă 
trebuie ca să onorați obligațiile
față de șantierul craiovean ?

— în cazul furniturilor din alcă
tuirea cazanului, nu avem nevoie de 
mai mult de 20 de zile. De .altfel, 
noi am și executat 100 tone de sub- 
ansamble agabaritice pentru cazan, 
ele se află de acum în depozitele 
noastre și așteptăm — conform con
tractului încheiat — ca beneficiarul 
să se prezinte pentru a le prelua. 
Cit privește subansamblele aferentă 
circuitelor, acestea au fost introduse 
în pregătirea fabricației și vom ter
mina livrarea lor la 45 de zile după 
ce întreprinderea de țevi din Roman 
va lichida restanța acumulată.

Chestiunea se pune in termeni a-

Din păcate însă, eforturile depuse 
de constructori în această privință 
nu dau întotdeauna rezultatele scon
tate. Motivul 1 Unii furnizori, și 
menționăm în acest context in mod 
special Fabrica de ciment din Deva, 
bazele de aprovizionare tehnico-ma- 
terială din județele Arad și Timiș, 
precum și Centrala „Peco" din Bucu
rești, nu iși onorează cu punctuali
tate obligațiile asumate prin con
tractele încheiate ferm. Situație care 
a dus și pe șantierele trustului din 
Timișoara la lipsa acută a unor im
portante cantități de ciment, tablă, 
țevi, conducte și motorină. „Sinco
pele" în aprovizionare au dus în 
unele locuri la încetinirea ritmu
lui de muncă tocmai la lucrări și 
obiective de investiții cu termene 
apropiate de punere în funcțiune.

Rșzultatele vor continua să se si
tueze sub așteptări atîta vreme, cît 
furnizorii menționați și forurile lor 
conducătoare — Ministerul Indus
triei Lemnului și Materialelor de 
Construcții, Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, pre
cum și Ministerul Industriei Chimice 
și Petrochimice — nu vor acționa ele 
însele, cu hotărîre și răspundere, 
pentru introducerea unei ordini de- 
săvîrșite în livrări. Scadența apro
piată a numeroase obiective și ca
pacități noi impune ca toți factorii 
angajați în procesul de realizare a 
investițiilor să acționeze într-o strîn- 
să și permanentă colaborare.

Importanța aprovizionării la timp 
cu toate cantitățile necesare de ma
teriale a șantierelor de investiții ne 
determină să revenim asupra ei. pe 
larg, într-un număr viitor al ziaru
lui nostru.

semănători și pentru obiectivul ener
getic din Bacău. Același furnizor 
general. Ministerul Industriei Meta
lurgice, este chemat să livreze ' în 
acest semestru 268 de tone de țeavă, 
iar în cel viitor 750 tone. Construc
torii de utilaje de la „Vulcan", care 
au recepționat apelul beneficiarului 
de investiții, solicită la rîndul lor 
conducerii ministerului menționat să 
Ie acorde tot sprijinul necesar.

Solicitare absolut întemeiată. Iată 
de ce specialiștii șl reprezentanții 
acestui minister trebuie să se im
plice mai hotărît în problemele ri
dicate de finalizarea rapidă a noilor 
obiective energetice. Atît pe șantie
rul din Bacău, cît și pe cel din 
Craiova au loc. cu regularitate, sub 
coordonarea comitetelor județene de 
partid respective, numeroase analize 
a stadiului livrărilor de utilaje. Din 
păcate, de la aceste analize lipsesc 
tocmai specialiștii Ministerului In
dustriei Metalurgice, ceea ce face ca 
multe din măsurile adoptate să nu-și 
atingă scopul.

Cristian ANTONESCU

l
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miei naționale, de înflorire a știin
ței, învățămîntului și culturii.

Am pornit și pornim, în întrea
ga noastră activitate, de la princi
piul că socialismul îl făurim cu 
poporul și pentru popor, că edifi
carea noii orînduiri nu poate fi 
concepută fără dezvoltarea și per
fecționarea continuă a democra
ției muncitorești-revoluționare. 
Am creat și perfecționat, în ulti
mii 20 de ani, un larg sistem al 
democrației noastre socialiste, în 
cadrul căruia oamenii muncii, în
tregul popor — în calitate de pro
prietari, producători și beneficiari 
— participă la conducerea vieții 
economico-sociale, la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a țării. 
Am introdus, încă în anii '70, un 
nou mecanism economico-finan- 
ciar, bazat pe principiile autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiu- 
nii, care asigură “creșterea răspun
derii tuturor unităților, a oame
nilor muncii în realizarea progra
melor stabilite, sporirea eficienței 
și rentabilității economice.

Acționăm în continuare pentru 
întărirea și perfecționarea pro
prietății socialiste de stat și coo
peratiste, sursă a creșterii neîn
trerupte a venitului național, pen
tru perfecționarea conducerii în
tregii vieți sociale pe baza planu
lui național unic. Am asigurat în 
permanență o repartizare rațio
nală a venitului național pentru 
fondul de dezvoltare și pentru 
fondul de consum, ceea ce a asi
gurat crearea unei puternice baze 
industriale, dezvoltarea forțelor de 
producție pe întreg teritoriul ță
rii, precum și creșterea continuă 
a nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii, al în
tregii națiuni.

în toată această activitate am 
pornit și pornim de la faptul că 
partidul comunist reprezintă for
ța politică, care are rolul hotărî - 
tor în întreaga dezvoltare.

TOASTUL TOVARĂȘULUI NGUYEN
(Urmare din pag. I)

VI-lea Congres al partidului, de 
reînnoire a tuturor sectoarelor de 
activitate, și în mod deosebit în 
domeniul economic și social.

Deși întîmpinăm încă foarte 
multe dificultăți, întrucît reîn
noirea este un proces al luptei re
voluționare. complex și dificil, în
tregul partid, întregul nostru po
por acționează cu hotărîre pentru 
a obține succese în opera de edi
ficare a socialismului și de a- 
părare a independenței, suverani
tății și integrității teritoriale a pa
triei sale, contribuind în același 
timp la opera revoluționară și 
pacea popoarelor din lumea în
treagă. .

Situația internațională evoluea
ză în direcția reducerii încordării, 
ieși lupta este încă dificilă și com

CONVORBIRI OFICIALE ROMÂNO-VIETNAMEZE
mare din pag. I)

Stimați tovarăși,
Situația internațională continuă 

să se mențină încă destul de 
gravă și complexă. Asistăm la 
continuarea cursei înarmărilor, 
îndeosebi nucleare, la intensifi
carea unor conflicte militare, la 
adîncirea decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace, la manifes
tarea unor forme noi de dominație 
colonialistă și neocolonialistă.

Numeroasele probleme de ordin 
politic, economic și militar care 
s-au acumulat impun o schimbare 
radicală a modului de gîndire și 
acțiune în viața internațională. 
Problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, în primul rînd nuclea
ră, asigurarea dreptului suprem al 
popoarelor la libertate și indepen
dență, la viață, la pace.

în acest sens, este necesar să se 
treacă la realizarea unui program 
complex de dezarmare, care să cu
prindă lichidarea în mai multe 
etape a armelor nucleare, oprirea 
experiențelor nucleare și a milita
rizării Cosmosului, renunțarea la 
armele chimice, reducerea radicală 
a celor convenționale.

în Europa acționăm pentru a se 
ajunge la înțelegeri care să ducă 
la îmbunătățirea relațiilor dintre 
statele continentului, la adoptarea 
de măsuri practice de dezarmare, 
de dezvoltare largă și neîngrădită 
a colaborării și cooperării, de secu
ritate trainică pe continent.

De asemenea, România acționea
ză ferm pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei ve
cinătăți și cooperării, fără arme 
nucleare și chimice, fără trupe și 
baze militare străine, pentru orga
nizarea unei conferințe la nivel 
înalt a șefilor de stat și de guvern 
din această regiune.

în relațiile internaționale ne 
pronunțăm pentru aplicarea fermă 
a principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 

plexă. Evitarea pericolului unui 
război nuclear și lupta pentru a- 
părarea păcii constituie o sarcină 
primordială a tuturor națiunilor. 
Noi sprijinim marile eforturi ale 
Uniunii Sovietice, ale țărilor so
cialiste frățești și forțelor păcii 
pentru crearea unui sistem mul
tilateral de securitate internaționa
lă și edificarea unei lumi fără 
arme nucleare și fără folosirea for
ței în relațiile internaționale.

Salutăm propunerile privind 
crearea unor zone ale păcii, lipsi
te de arme*  nucleare și de arme 
chimice, de bună vecinătate, 
prietenie și colaborare în întrea
ga lume.

are și conflict numai pe cale 
ică, prin tratative, pe baza res- 
irii independentei și suverani- 
naționale. a integrității terito- 
a dreptului fiecărui popor de a 

zvolta liber, fără nici un ames- 
n afară.
îind de la situația eco- 
i mondiale, tovarășul 
e Ceaușescu și tovarășul
1 Van Linh au subliniat ne- 
•a soluționării globale a pro- 
>r subdezvoltării și instaurării 
d ordini economice interna

Fiind o națiune care a adus mari 
sacrificii în lupta îndelungată pen
tru independența și libertatea pa
triei sale, poporul vietnamez este 
foarte atașat păcii și dorește re

ționale. care să asigure progresul tu
turor națiunilor, stabilitate politică 
și economică în lume.

A fost evidențiată, de asemenea, 
însemnătatea participării active la 
solutionarea problemelor complexe 
ale lumii de azi a țărilor mici si mij
locii, a țărilor în curs de dezvoltare, 
nealiniate, vital interesate într-o po
litică de colaborare, de independen
ță și pace.

A fost manifestată deplina satis
facție fată de rezultatele fructuoase 
ale vizitei în Vietnam a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. relevîn- 
du-se că acestea reprezintă o nouă 

și suveranității naționale, pentru 
dreptul fiecărui popor de a-și alege 
calea dezvoltării pe care o dorește, 
fără nici un amestec din afară. Ne 
pronunțăm pentru eliminarea for
ței și amenințării cu forța în re
lațiile internaționale. Acționăm 
pentru rezolvarea tuturor conflic
telor și problemelor litigioase din
tre state numai pe cale politică, 
prin tratative. Este necesar să fie 
sporite eforturile pentru soluțio
narea pe cale pașnică a proble
melor din Orientul Mijlociu, din 
Asia de sud-est, Africa și din alte 
regiuni ale lumii. Considerăm că 
trebuie să se pună neîntîrziat ca
păt războiului dintre Iran și Irak, 
care provoacă atîtea pagube ma
teriale și pierderi de vieți ome
nești.

în cadrul convorbirilor am dis
cutat mai multe probleme inter
naționale, între care și probleme
le Indochinei și Kampuchiei. în 
general, aș dori să remarc cu sa
tisfacție că asupra problemelor 
discutate am ajuns la concluzii co
mune.

în ce privește problema Kam
puchiei, am ajuns la concluzia co
mună că trebuie făcut totul pen
tru o soluție politică, să se 
meargă spre reconcilierea națio
nală în Kampuchia și retragerea 
trupelor vietnameze, încetarea ori
cărui amestec străin în treburile 
interne, să se asigure dezvoltarea 
independentă, democratică, neutră 
și nealiniată a Kampuchiei, reali
zarea unor relații de prietenie și 
colaborare între toate țările In
dochinei.

Avînd în vedere situația eco
nomică gravă care afectează toa
te popoarele, dar mai cu seamă ță
rile în curs de dezvoltare, ne pro
nunțăm pentru soluționarea efec
tivă a problemelor subdezvoltării, 
îndeosebi a datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare, și in
staurarea noii ordini economice 
mondiale.

Milităm activ pentru creșterea 
rolului O.N.U., al altor organisme 

lații de prietenie și colaborare cu 
toate țările lumii, și în primul rînd 
cu țările vecine.

Ne pronunțăm pentru convorbiri 
cu China și cu țările din zonă, pe 
baza egalității în drepturi și res
pectului reciproc, pentru găsirea 
împreună a unei soluții politice 
problemei kampuchiene, altor si
tuații conflictuale și pentru crea
rea unei zone a păcii și stabilită
ții în Asia de sud-est.

Dragă tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Relațiile de prietenie și colabo
rare dintre partidele și țările 
noastre au depășit dificultățile și 
distanțele geografice. în interesul 
celor două țări, al cauzei păcii șl 
socialismului, am depus împreună 
eforturi pentru întărirea relațiilor 

contribuție de seamă la dezvoltarea 
pe mai departe a prieteniei și cola
borării multilaterale dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

A fost reafirmată hotărîrea Parti
dului Comunist Român si Partidului 
Comunist din Vietnam de a acționa 
pentru intensificarea colaborării lor, 
pentru întărirea solidarității si con
lucrării dintre partidele comuniste si 
muncitorești, pentru un dialog activ, 
avînd la bază respectul principiilor 
egalității, independentei si dreptului 
fiecărui partid de a-si stabili de sine 
stătător linia politică, strategia si 
tactica revoluționară, corespunzător 
condițiilor concrete din fiecare tară. 

în viata internațională, pentru 
participarea egală a tuturor sta
telor, îndeosebi a celor mici și 
mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, la soluționa
rea democratică a tuturor proble
melor de care depinde asigurarea 
păcii și progresului tuturor po
poarelor.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă desfășoară o largă 
activitate pentru întărirea solida
rității și unității tuturor țărilor 
socialiste. Așezînd ferm la baza 
relațiilor dintre . țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și mun
citorești principiile deplinei ega
lități, independenței, stimei și res
pectului reciproc, principiile și 
idealurile nobile ale socialismului 
științific, vom acționa pentru creș
terea permanentă a forței și pres
tigiului noii orînduiri, pentru e- 
dificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Aș dori să remarc cu multă sa
tisfacție faptul că în cursul dis
cuțiilor am ajuns și asupra aces
tor probleme la concluzia comu
nă că trebuie să acționăm pen
tru a întări solidaritatea și uni
tatea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești.

Exprimîndu-mi încă o dată 
convingerea că actuala vizită , pe 
care o facem în Vietnam se va în
scrie ca o nouă contribuție la pro
movarea, prin eforturi comune, a 
prieteniei și colaborării între parti
dele și popoarele noastre, Ia cau
za păcii și colaborării internațio
nale, doresc să toastez :

— pentru bunăstarea și feri
cirea poporului vietnamez ;

— pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre ;

— pentru pace și colaborare în 
întreaga lume ;

— în sănătatea tovarășului se
cretar general Nguyen Van Linh !

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

VAN LINH
noastre de colaborare pe multiple 
planuri. Cu încrederea că prin a- 
ceastă vizită a dumneavoastră în
țelegerea reciprocă și colaborarea 
fructuoasă se vor consolida și mai 
mult, permiteți-mi să toastez :

— pentru obținerea de către po
porul frate român de noi și tot 
mai mari succese în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate ;

— pentru consolidarea și dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească 
dintre cele două partide și țări, 
dintre poporul vietnamez și po
porul român ;

— în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu !

— în sănătatea tuturor tovară
șilor români și vietnamezi ! 
(Aplauze).

S-a exprimat convingerea că înțe
legerile la care s-a ajuns cu prilejul 
vizitei deschid noi perspective con
lucrării reciproc avantajoase, asigu- 
rînd extinderea legăturilor dintre 
România și Vietnam pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific. cultural 
și în alte domenii, precum și întă
rirea conlucrării lor pe arena inter
națională, ceea ce este în folosul si 
spre binele ambelor țări, al cauzei 
păcii și înțelegerii între popoare.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. în spi
ritul respectului și înțelegerii re
ciproce care caracterizează relațiile 
româno-vietnameze.

Întîlniri ale tovarășului Nicolae Ceausescu
9 9

si tovarășei Elena Ceausescu cu tovarășii
9 9 9 9

Nguyen Van Linh și Vo Chi Cong, cu alți membr 
ai conducerii de partid și de stat vietnameze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al. Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit, du
minică, după ceremonia sosirii, cu 
tovarășii Nguyen Van Linh, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam, . 
Vo Chi Cong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.V., președintele 
Consiliului de Stat al R.S. Vietnam, 
cu ceilalți membri ai conducerii de 
partid și de stat vietnameze care au 
venit să-i salute pe înalții oaspeți 
români.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. tovarășul Nguyen 
Van Linh a spus : Este o mare 
onoare pentru întreg Vietnamul de 
a primi vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Intre cele două partide, 
țări și popoare s-au statornicit de 
multă vreme relații trainice de prie
tenie. Sint convins că această nouă 
vizită, ce exprimă prietenia dintre

Depunerea unei coroane de flori 
la Mausoleul președintelui Ho Și Min

Luni dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
depus o coroană de flori la Mauso
leul președintelui Ho Si Min.

La ceremonie au participat to

„Vie expresie a voinței de a impulsiona dezvoltarea relațiiloi 
de prietenie și colaborare româno-vietnameze'1

Mijloacele de comunicare în masă 
din Hanoi au publicat în ziua de 
17 aprilie articole referitoare la vi
zita oficială de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o efectuează 
în Vietnam, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Vietnam și a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Vietnam.

Astfel, ziarul „Nhan Dan", or
ganul central de presă al C.C. al 
Partidului Comunist din Viet
nam, publică articolul intitulat 
..Președintele Republicii Socialiste 
România efectuează o vizită în tara 
noastră". însoțit de portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Sînt pre
zentate în acest cadru date semnifi
cative privind biografia conducăto
rului partidului și statului nostru, 
strălucita sa activitate revoluționară, 
pusă în slujba înfăptuirii aspirații
lor poporului român de eliberare so
cială și națională, de independentă, 
pace și progres.

Același ziar inserează pe pagina 
întîi un alt articol, sub titlul „Sa
lutăm cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". în care este evi
dențiat faptul că vizita reprezintă o 
vie expresie a relațiilor de prietenia 
și colaborare existente între partide
le. țările și popoarele noastre.

Articolul relevă pe larg succesele 
importante obținute de poporul nos
tru. sub conducerea Partidului Co

cele două popoare, dorința noastră 
comună de a dezvolta aceste ra
porturi. va reprezenta o nouă pa
gină în cronica relațiilor româno- 
vietnameze. Fără îndoială, convor
birile pe cane le vom avea se vor 
încheia cu rezultate foarte bune. 
Vă adresez, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, profundele noastre 
mulțumiri pentru această nouă vi
zită. Vă dorim ședere plăcută în 
timpul vizitei în tara noastră.

Răspunzînd, tovarășu* 1! 
Nicolae Ceaușescu a apus : Doresc 
să exprim mulțumirile. noastre pen
tru salutul și primirea ce ne-a fost 
rezervată.

Vă adresez, în numele conducerii 
de partid și de stat a țării noastre, 
un călduros salut. Intr-adevăr, între 
partidele, popoarele și țările noas
tre există relații tradiționale de 
prietenie. Am dori ca această nouă 
vizită să contribuie la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre partidele, popoare
le și țările noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu s-au între

varășii Ștefan Andrei, Silviu Curti- 
ceanu, loan Totu.

Erau de fată tovarășul Nguyen 
Duc Tam, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C. din Viet
nam. alte persoane oficiale.

Situat în marea Piață Ba Dinh a 
orașului Hanoi. Mausoleul, construit 
din granit, marmură neagră si roșie.

munist Român. în construcția socie
tății socialiste, în dezvoltarea rapidă 
a industriei și agriculturii, a știin
ței. învătămîntului și culturii. în 
toate domeniile vieții economico-so
ciale. în sporirea necontenită a ni
velului de trai al populației. „A- 
ceastă vizită în Vietnam a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu va contribui 
la dezvoltarea și întărirea relațiilor 
de prietenie, solidaritate și colabo-

REVISTA PRESEI 
VIETNAMEZE

rare dintre țările noastre frățești 
— subliniază cotidianul vietnamez. 
Folosim acest prilej pentru a expri
ma partidului, guvernului și po
porului român recunoștință sinceră 
pentru sprijinul acordat cauzei noas
tre revoluționare".

La rîndul său. cotidianul de mare 
tiraj „Quan Doi Nhan Dan" des
chide pagina întîi cu un articol, 
însoțit de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, referitor la vi
zita înalților oaspeți români in 
Vietnam.

Ziarul publică, totodată, un amplu 
comentariu intitulat „întărirea și 
dezvoltarea continuă a solidarității 
româno-vietnameze". în care se 
spune, între altele : „Salutînd pe 
înalții oaspeți români, poporul șl 

ținut apoi cordial cu tovarăși 
Nguyen Van Linh. întilnirea desfă 
șurîndu-se sub semnul stimei : 
cordialității cu care sint înconjura 
solii poporului român, al prietenii 
româno-vietnameze,

★

Luni dimineața, tovarășu 
Nicolae Ceaușescu, secretar gener 
al Partidului Comunist Român, prt 
ședințele Republicii Sociali; te-Rom; 
nia. șl tovarășa .Elena Ceaușescu s-a 
Întîlnit cu tovarășii Nguyen Va 
Linh, secretar general al Comiteti 
lui Central al Partidului Comuni: 
din Vietnam, și Vo Chi Cong, pr< 
ședințele Consiliului de Stat al R< 
publicii Socialiste Vietnam.

Cu acest prilej a avut loc u 
schimb de opinii, premergător cor 
vorbirilor oficiale, care a pus în ev 
dentă importanta noului dialog 1 
nivel înalt româno-vietnamez. cor 
vingerea că acesta va determina 
dezvoltare a relațiilor și colaborăr 
dintre cele două țări si partide. î 
folosul aspirațiilor lor de progres, ; 
cauzei păcii și socialismului.

a fost ridicat pe locul fostei ttibur 
de la care președintele Ho Și Min 
citit, la 2 septembrie 1945. Proci, 
mația de independentă a Vietnami 
lui.

După depunerea coroanei de floi 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si t< 
varășa Elena Ceaușescu au păstr: 
un moment de reculegere.

forțele noastre armate îșl exprirr 
sentimentele de bucurie fată de de: 
voltarea continuă a relațiilor < 
prietenie și colaborare dintre Vie 
nam și România. Sîntem încredința 
că vizita va marca un nou pas i 
dezvoltarea raporturilor dintre ce 
două țări, în interesul cauzei păc 
și socialismului, al solidarității 
prieteniei frățești dintre tari 
noastre".

Cotidianul „Hanoi Moi" publi< 
pe pagina întîi. împreună cu po: 
tretul tovarășului Nicolae Ceaușesc 
un articol referitor la vizita of 
cială de prietenie în Vietnam a di 
tinșilor reprezentanți ai poporul, 
român, cărora le sînt adresate ce 
mai calde sentimente de stimă 
prețuire. împreună cu urări de bt 
venit.

Totodată, ziarul publică un artic 
intitulat „București — oraș în co> 
tinuă înnoire". în care sînt prezent 
te importantele transformări edl 
tar-urbanistice din capitala Ron 
niei socialiste. îndeosebi în ultim 
două decenii, amplul proces de ( 
voltare și modernizare pe c? 
parcurge în prezent.

Ca o expresie a importanței i 
date vizitei oficiale de priete; 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
preună cu tovarășa Elena Ceau 
în Vietnam, toate ziarele a , 
la Hanoi publică pe prima 
urarea „Trăiască solidaritate? 
tenia și colaborarea frățeasc 
poporul vietnamez si 
român".
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VIAȚA DE PARTID ÎNTR-UN SAT DIN JUDEȚUL CONSTANȚA
Satul Lanurile, aparținind comunei 

Mereni, din județul Constanța, este 
situat exact in mijlocul „Bărăganu
lui dobrogean", cu cernoziom negru 
și gras, să-l întinzi pe pîine, cum 
spun oamenii locului. Din păcate 
însă, argumentele 
pămint 
anului 
jur. la 
praisar 
agricole Biruința, Topraisar și 
reni, unde s-au obținut producții me
dii de peste 8 000 kg grîu și orz la 
hectar, de peste 20 000 kg porumb 
știuleți și 3 000 kg fasole etc., in timp 
ce la Lanurile, absolut la toate cul
turile, recoltele obținute, în medie la 
hectar, s-au situat cam la. jumăta
tea prevederilor de plan : 6 980 kg 
porumb boabe, față de 12 000 cit fu
sese stabilit, 3 600 kg griu, în loc de 
6 200 kg, 910 kg soia, față de 1 780, 
și numai 15 tone sfeclă de zahăr, 
față de 52. cît se prevăzuse prin 
plan. Să fi ocolit oare ploile, in anul 
trecut, numai ogoarele cooperativei 
din Lanurile ? Nici vorbă de așa 
ceva și, în plus, unitatea are în
treaga suprafață amenajată pentru 
irigații.

Cauzele reale ale producțiilor sla
be au fost evidențiate atit în darea 
de seamă, cît și in discuțiile care 
au avut loc la recenta adunare ge
nerală a cooperatorilor, și anume : 
neefectuarea la timp a lucrărilor de 
întreținere, abateri grave de la teh
nologia culturilor respective și, in 
primul rînd, la lucrările de irigații. 
Edificatoare în acest sens sînt două 
exemple prezentate succint în fața 
cooperatorilor cu acest prilej : în 
condițiile in care Întreaga suprafață 
a cooperativei este amenajată pen
tru irigații prin brazde, din dispozi
ția fostului inginer-șef, cele 100 
hectare de sfeclă de zahăr au fost 
semănate în benzi la distanța de 35 
cm, ceea ce a făcut 
chiderea brazdelor, 
această cultură să 
aspersiune cu cele 
care s-au dovedit 
urmare, producția obținută a fost pe 
sfert. Fără a fi efectuate la timp 
lucrările de erbicidare și de intreți- 
nere'manuală, cultura de soia de pe 
o suprafață de 
atit de infestată 
prin buruieni.

în fața acestor 
impuse de 
oricine se poate întreba dacă ne
regulile nu puteau fi sesizate pe

rodniciei acestui 
nu le-am găsit, la sfirșitul 
trecut, decit la unitățile din 
întreprinderile agricole To- 
și Amzacea. la cooperativele 

Me-

imposibilă des- 
rămînînd ca 

fie irigată prin 
10 motopompe 

insuficiente. Ca

170 hectare a fost 
incit s-a pierdut

concluzii tardive, 
momentul bilanțului,

parcursul anului agricol, 
culturile erau in plină 
cînd se puteau lua 
mediere. Maricica Luca, președinta 
cooperativei agricole, încearcă o scu
ză, afirmind că e de numai un an 
în această funcție și n-are expe
riență (deși a fost, timp de 9 ani, 
economistă la ferma zootehnică), așa 
că, din punct de vedere tehnic, în
drumarea și controlul muncii au fost 
lăsate la latitudinea specialiștilor. 
Așadar, se încearcă o substituire a 
activității politice și organizatorice, 
care intră în atribuțiile cadrelor cu 
munci de răspundere, ale consiliului 
de conducere al cooperativei, in 
fruntea căruia se află președintele, 
cu aspecte de ordin tehnic, care re
vin specialiștilor. „Adevărul este, ne 
spune organizatorul de partid și pre
ședintele consiliului unic agroindus
trial. tovarășul Ion Ciontu. că, din 
acest punct de vedere, în cooperati
va Lanurile n-a existat o muncă 
colectivă a consiliului de conduce
re, președinta cooperativei Incercînd 
să rezolve singură problemele zil
nice care s-au ivit in campaniile 
agricole. Or, cind îți lipsește și ex
periența, e greu să te descurci. Noi 
am încercat să ajutăm unitatea prin 

■ inginerul-șef al consiliului, care și-a 
consumat mult timp în această coo
perativă, dar de multe ori îndrumă
rile erau socotite de către specialiș
tii cooperativei, și chiar de către to
varășa Luca. o lezare a competen
ței locale. Ca atare, de la consiliu 
se spunea una, și la fermele coope
rativei se făcea alta".

Cum a acționat insă, în aceste si
tuații, organizația de partid, cei 90 
de comuniști care își desfășoară ac
tivitatea de producție în toate fer
mele și în toate sectoarele de activi
tate, marea lor majoritate fiind oa
meni cu o bogată experiență, care 
au dovedit în anii precedenți. prin 
recoltele bune de grîu și porumb, că 
localitatea își merită numele Lanu
rile ? Răspunsul la această întreba
re ni-1 oferă o intîmplare petrecută 
în campania agricolă din toamnă, 
care este, pe cit de paradoxală, pe 
atit de semnificativă. Era în ziua de 
11 octombrie, data limită pentru în
cheierea semănatului 
Lanurile, o solă de 
care trebuia să se 
mința, mai era încă
ceni de porumb de la lotul de hibri
dare. Un control inopinat efectuat 
de activiști ai comitetului județean 
de partid constată că la sola respec
tivă tractoarele intraseră în brazdă

atunci cînd 
vegetație și 

măsuri de re-

la griu, dar la 
100 hectare, pe 
incorporeze să- 
ocupată cu co-

Citi locuitori, alifia
Unui oraș cu puternice atracții tu

ristice. așa cum este Tirgu Jiu. in 
fiecare an cetățenii îi adaugă un 
plus de frumusețe. „în urbea noas
tră. participarea locuitorilor, a tutu
ror cetățenilor la lucrările de gos
podărire. curățenie si înfrumusețare 
constituie o veche tradiție, este unul 
dintre însemnele primăverii — susți
ne președintele consiliului popular 
municipal, tovarășul Titu Piinișoară. 
Semne de primăvară care au
început încă din ianuarie cînd au 
demarat acțiunile de gospodărire cu 
largă 
vadă, 
care, 
an, însumează peste 40 milioane de 
lei".

Intr-adevăr. în ferestrele iernii si 
Ia începutul primăverii mii de cetă
țeni au participat la curățenia stră
zilor și trotuarelor, amenajarea locu
rilor de joacă pentru copii, a tere
nurilor de sport si întreținerea unei 
suprafețe de peste 160 hectare de 
parcuri si spatii verzi. Aproape un 
milion de mp din arterele de circu
lație situate în zona orașului au fost 
curățate prin acțiuni cu caracter 
permanent (unități economice și in
stituții în zona lor) și prin acțiuni 
cetățenești inițiate și conduse de 
consiliul popular municipal și orga
nismele democratice ale acestuia. Un 
exemplu bun de urmat îl reprezintă 
modul cum au fost amenajate. între
ținute si înfrumusețate arterele de 
Circulație date în grija și răspunde
rea unităților economice ale orașu
lui. Urmărind intensificarea partici
pării colectivelor întreprinderilor și 
instituțiilor la acțiunile de bună gos
podărire și înfrumusețare a orașului, 
comitetul executiv al consiliului 
popular a organizat o âmplă întrecere 
între aceste colective. Antrepriza de 
construcții hidrotehnice. Combinatul 
de prelucrare a lemnului. întreprin
derea de reparații utilai minier. în
treprinderea avicolă de stat Tg. Jiu 
și alte unități economice au obținut 
cele mai bune rezultate. O între
cere care, in final, a 
ciștigător... înfățișarea 
lui. Concret, 
rului, dată 
rii avicole de 
lucrări de întreținere și 
nizare, s-au taluzat șanțurile și 
au fost plantați sute de arbori si ar
buști ornamentali. După cum ne 
spunea directorul întreprinderii. Ion 
Brinzan. „micul 
de bun augur: 
și-au lărgit aria 
tribuind ia mai 
importante de gospodărire, moderni
zare și înfrumusețare a municipiului. 
Iar cel mai elocvent exemplu se re
feră la contribuția adusă într-un 
domeniu de evidentă importantă ; 
asigurarea materialelor necesare — 
balast pentru drumuri șl străzi, pă
mint fertil pentru noile zone si Spa
tii verzi (3 600 mc balast si 32 600 mc 
pămint fertil pentru spatii verzi) 
transportat cu mijloacele unităților 
economice pe temeiul prevederilor 
legale privind munca contributivă. Și 
să mai adăugăm că la toate aceste 
acțiuni participă atît unitățile la 
care ne-am referit, cit și mii de ce
tățeni dornici ca orașul lor să devi
nă tot mai frumos.

în această privință un rol Impor
tant revine asociațiilor' de locatari. 
Ele reprezintă organismele cele mai 
apropiate de cetățeni, de cerin
țele si nevoile lor. primele în mă
sură să cunoască „micile probleme 
ale micilor colectivități" și, ceea ce 
e mai important, sînt in măsură să

participare cetățenească. Do- 
valoarea muncii patriotice 
in primele luni din acest

contribuie 
antrenarea 
rezolvarea 
obștesc, de 
înfrumusețare a cartierelor, a blocu
rilor și străzilor. Și. după cum de
monstrează experiența multor aso
ciații de locatari din Tg. Jiu. în a- 
ceastă privință sint multe de făcut. 
Dar și multe acțiuni reușite, demne 
de a fi urmate, generalizate în urbea 
de pe Jiu. cît și in alte localități. La 
un posibil concurs de bună gospodă
rire și înfrumusețare a cartierelor și 
blocurilor ar putea candida, la pri
mele locuri, asociația de locatari nr.

la soluționarea lor. 
tuturor cetățenilor 
problemelor de interes 

gospodărire. întreținere si

să fi fostla arat fără ca porumbul 
recuperat. Pe loc se iau măsuri ur
gente, sînt mobilizați 250 de oameni, 
care adună aproape un vagon de știu
leți, apoi terenul este eliberat, arat 
și însâmințat. Și tot pe loc se sta
bilesc măsuri de sancționare a celor 
vinovați, incepind cu șefei fermei nr. 
1, inginer Maria Urioc, pe sola că
reia se constatase abaterea gravă, cu 
inginerul-șef Corneliu Damian An- 
ghelușescu, în obligația căruia intra 
emiterea ordinului de luciu pentru 
lucrarea respectivă și controlul cali
tății din punct de vedere al tehnolo
giei stabilite, cu președinta coopera
tivei agricole. Maricica Luca. și Ma
ria Ghiordunescu, șefa fermei nr. 2, 
pe terenul căreia fusese de aseme
nea depistată, la un control anterior, 
o suprafață de soia lăsată de multă 
vreme nerecoltată și care fusese pă- 
șunată cu oile. Intrucît, în afara șefei 
fermei nr. 1, toți ceilalți trei vino- 
vati de aceste grave abateri de la 
tehnologia de lucru și fată de averea 
obștească erau și membri ai comite
tului comunal de partid, aceștia au 
fost puși în discuția plenarei, comu
niștii analizînd cu argumente, în spi
rit critic, activitatea fiecăruia dintre 
ei. scoțînd la iveală lipsa de răs
pundere în muncă, atitudinea de to
leranță și dezinteresul față de 
bunurile cooperativei agricole, moti
ve pentru care au aprobat în unani
mitate sancționarea lor in spiritul 
prevederilor Statutului partidului.

Pentru discutarea cazului ingine
rei Maria Urioc, șefa fermei nr. 1, 
pe sola căreia controlul descoperise 
porumbul nerecuperat, în care in
traseră plugurile la arat, s-a con
vocat în două rînduri adunarea ge
nerală a organizației de 
cooperativa Lanurile și, 
dată, pentru abaterile 
constatate, s-au găsit
circumstanțe atenuante, dar nici un 
vinovat cu răspundere precisă. To
nul acestei atitudini l-au dat, în 
primul rînd. Ion Tănislăvescu, șeful 
secției de mecanizare, și mecaniza
torii Petre Manea și Sandu 
care au încercat să găsească 
Iul de explicații faptului că 
trat cu plugurile la arat fără
ordin de lucru. De la aceste scuze 
de conjunctură se ajunge la dezvi
novățirea vinovatului. Pentru exem
plificare, transcriem din procesul 
verbal al adunării generale din 12 
decembrie, anul trecut, opinia lipsi
tă de răspundere a cîtorva preopi- 
nenți. Paraschiva Vrejoiu — șefa 
fermei zootehnice : „Situația această

partid din 
de fiecare 

concrete 
scuze și

Ștefan, 
tot fe- 
au in- 
a avea

s-a întîmplat deoarece, în perioada 
aceea, după 
din lotul de 
fost transferate la
Bărăganu și toată lumea a socotit că 
lucrarea a fost încheiată, iar ulte
rior. cînd a început aratul, tovarășa 
Maria Urioc fusese învoită două zile 
pentru o situație de familie, așa că 
n-are nici o vină că n-au controlat 
alții situația din teren". Maricica 
Luca : „Este adevărat că prin trans
ferul de utilaje la cooperativa ve
cină s-a produs dezorganizare și am 
intimpinat greutăți, râmînind po
rumbul nerecuperat, dar în urma 
controlului efectuat de tovarășii de 
la comitetul județean, greșeala a 
fost corectată și am adunat 9 tone 
de știuleți".

în felul acesta autocritica este în
locuită cu un raport de bravadă, față 
de care nu putem consemna nici un 
fel de opinie din partea secretarului 
organizației de bază. Stoica Mircea, 
oare n-a făcut decît act de prezență 
în prezidiu. Și mai de neînțeles 
este faptul că secretarul comitetului 
de partid. Dumitru Niță. care a con
dus adunarea, dar care nu s-a stră
duit să o și pregătească, în locul 
unei atitudini ferme, care să dove
dească combativitate revoluționară și 
intransigență față de lipsuri, ridică 
din umeri neputincios : „Dacă asta 
a fost opinia oamenilor, eu oe pot să 
fac singur ?“

Recenta adunare generală a coope
ratorilor a dovedit însă că nu aceas
ta este opinia oamenilor, a celor 
care au făcut nu o dată renume din 
numele satului Lanurile. Ca urmare, 
a fost ales un nou consiliu de con
ducere din rîndul celor mai harnici 
și mai competent! membri coopera
tori, oameni care au întrunit apro
barea unanimă pentru interesul ma
nifestat față de averea obștească 
și care, în plenul adunării, 
angajat 
tarea democrației și disciplinei coo
peratiste. în acest spirit însă este 
absolut necesar ca și organizația de 
partid din cadrul cooperativei să se 
înscrie în fruntea maselor și nu în 
urma lor. învățămintele din cele pe
trecute trebuind să fie trase neîntir- 
ziat. în actualul an agricol. în toată 
derularea lui. astfel incit climatul de 
muncă de aici să se caracterizeze 
prin responsabilitate și disciplină, a- 
sigurindu-se în permanență o per
fectă organizare a muncii.

recoltatul porumbului 
hibridare, utilajele au 

cooperativa din
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Casa de cultură a sindicatelor din Miercurea-Ciuc Foto : E. Dichiseanu

să
s-au

vegheze la respec-

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scinteii

la 
la

Acțiuni cetățenești 
în orașul Tîrgu Jiu

gospodari

avut drept 
municipiu- 

pe strada Mărgărita- 
in grija încreprinde- 

stat, s-au efectuat 
moder-

experiment" a fost 
lucrătorii unității 
de activitate, con- 
toate acțiunile mai

13 unde oetățenii cu mic cu mare se 
ihtrec pe ei înșiși in acțiunile de 
gospodărire. Aioi sint bolți de viță de 
vie și bolți de trandafiri la intrarea 
în blocuri ; garduri vii pe suțe de 
metri străjuind aleile asfaltate ; lo
cul de joacă pentru copii este dotat 
cu leagăne, aparate de gimnastică, 
mese pentru tenis de masă, 
iar în viitor, in locuri mai 
liniștite vor fi instalate zece mese 
de șah. La fel arată spațiul gos
podărit de asociația nr. 48 unde zeci 
de locatari au plantat puieți pentru 
gard viu, conifere, tei și mesteceni.

Alte experimente reușite : co
lectivele de copii formate pentru e- 
ducarea... copiilor. La fiecare dintre 
cele 11 scări ale blocurilor asociației 
de locatari nr. 118 ființează cite un 
colectiv format din copii mai răsă- 
riti si cu autoritate in rindul celor
lalți, fruntași la învățătură. „Impor
tant este aspectul educativ, faptul că 
înșiși copiii se îngrijesc de prote
jarea spațiilor verzi, menținerea cu
rățeniei pe scări, in locurile de joacă 
si chiar a spatiilor verzi" — opinează 
administratorul asociației. Ion Ber-

chez. în cadrul multor asociații de 
locatari s-au format mici colective de 
sprijin în scopul efectuării lucrărilor 
de întreținere la blocuri și spatii verzi 
in contul contribuției în muncă. 
Semnificativă în acest sens este ex
periența asociației nr. 36 unde, după 
cum ne spunea administratorul. 
Naum Tudor, locatarii se autogospo- 
dăresc de mai mult timp. Ei au dat 
un caracter organizat și permanent 
acțiunilor de gospodărire și întreți
nere. O echipă de electricieni for
mată din frații Constantin și Paul 
Ancuța. Alexandru Roșoga si Uie 
Tudorică execută toate reparațiile la 
instalația electrică, cînd e nevoie, 
tot cursul anului. Alti meseriași, 
în cadrul contribuției în muncă, 
reparat si zugrăvit casa scărilor, 
pus geamuri, au efectuat lucrări 
sudură, vopsitorie etc. Un alt colec
tiv al asociației condus de Tiron Mi
ron are in grijă întreținerea spațiilor 
verzi.

Din păcate asemenea experimente 
reușite cate dau o notă aparte unor 
microraioane și cartiere nu au fost 
generalizate. Adesea, la cițiva pași, 
în jurul blocurilor învecinate apar- 
tinind altor asociații, curățenia lasă 
de dorit, spatiile verzi nu sînt în
grijite. iar unele terenuri sînt vi
rane. fără un fir de iarbă. în jurul 
blocurilor asociației 37. spre exem
plu. semnele neglijenței se văd pes
te tot. iar putinele lucrări începute 
n-au fost finalizate. Din cauză că, 
în acest an. ca șl în anii trecuți, a 
întîrziat plantarea arborilor si ar
buștilor ornamentali, numărul aces
tora este redus. Pe de altă parte, din 
cauza necorelării acțiunilor, ceea ce 
se face azi se strică mîine, iar unele 
lucrări de construcții și modernizări 
durează mult timp ori rămin neter
minate de la un an la altul. Sint 
semne că în gospodărirea municipiu
lui. cu toate rezultatele bune. în or
ganizarea activităților de gospodări
re și înfrumusețare este insă loc de 
mai bine.

în 
tot 
au 
au 
de

C. BORDE1ANU

CARANSEBEȘ : Succese 
în producție

Colectivele de oameni ai 
muncii din cadrul întreprinde
rii de construcții de mașini din 
Caransebeș, angajați plenar in 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin 
în cel de-al treilea an al ac
tualului cincinal, raportează, in 
această perioadă, premergătoa
re marii sărbători a muncii de 
la 1 Mai. noi și remarcabile 
succese in producție. în secția 
de montaj boghiuri a fost fi
nalizată în aceste zile perechea 
de boghiuri pentru locomotiva 
electrică cu numărul 400. iar de 
la secția de utilaj hidroenerge
tic a fost expediat beneficiaru
lui — I.R.E. Rimnicu Vîlcea — 
primul rotor de 8,3 MW pen
tru turbine dej cădere mică. Tot 
aici a început execuția tuburi
lor si confecțiilor aferente blin
dajului aductiunii principale de 
la amenajarea hidroenergetică 
Riul Alb. (I. D. Cucu).

La Tîrgoviște au prins 
viață, in ultimele două de
cenii. proiecte de dezvol
tare și modernizare econo- 
rnico-socială și culturală 
impresionante prin an
vergură și consistentă Iar 
procesul de radicale înnoiri 
pe toate planurile continuă 
la cote tot mai înalte. Sint 
anii noii sale intemeieri ca 
modernă cetate a civiliza
ției socialiste — replică 
peste veacuri, la scara și 
rigorile aoestui timp, a 
vechii și glorioasei cetăți 
medievale. Pentru că i-a 
fost dat acestei așezări 
dintre Dîmbovița și Ialomi
ța, dintre cîmpie și dealuri 
să aibă parte, in îndelun
gata și frămîntata sa exis
tență. de ctitori luminați si 
destoinici, să fie scena 
unor evenimente istorice 
memorabile și prielnic 
adăpost unor creatori de 
seamă, ce au lăsat opere 
menite dăinuirii, integrării 
lor pentru totdeauna in 
armătura de aur a spiritua
lității românești. Pe locu
rile unde se inalță astăzi 
impunătoare platforme in
dustriale, mari ansambluri 
urbanistice concepute după 
cele mai severe reguli ale 
echilibrului, bunului gust 
și funcționalității 
cindva 
voievod 
Mihai 
Basarab.
Matei Basarab. Constantin 
Brincoveanu. ai stolnicului 
Constantin Cantacuzino. lui 
Antim Ivireanul sau diaco
nului Coresi. Aici a țîșnit, 
pentru prima dată pe teri
toriile locuite de români, 
lumina cărții tipărite : 
acum 480 de ani. Se poate 
aprecia că Tirgoviștea este 
deținătoarea unui atestat 
de glorie ce poartă ca pe
cete trainică măreția crea
ției materiale și spirituale 
ce s-a zămislit aici, creație 
ce-i marchează cu putere 
trecutul, prezentul și vi
itorul.

Activitatea 
Tirgoviștei 
a crescut 
din punct 
calității, o 
rarea fără 
murilor producției 
triale, are, așadar, izvoare 
nesecate de inspirație. 
Devine o realitate tot mai 
pregnantă cerința formula
tă de secretarul general 
al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la 
Congresul al III-lea al 
educației politice și cultu
rii socialiste, potrivit căreia 
este necesar „Să facem ca 
fiecare unitate economico- 
sncială să devină un pu
ternic centru, o cetate a 
producției, dar și o cetate a 
educației și culturii, o 
cetate a luptătorilor revo
luționari pentru construcția 
socialismului și comu
nismului". A demonstrat-o, 
recent, o dată mai mult, 
seria de manifestări orga
nizate de Comitetul muni
cipal de cultură și educație

socialistă în cadrul fazei 
de masă a Festivalului na
tional „Cîntarea României’', 
sub genericul „Zilele cetății" 
— o succesiune de acțiuni 
educative și cultural-artis- 
tice de o bogăție, comple
xitate și' ținută calitativă 
remarcabile, de natură să 
reprezinte un moment de 
referință, un reper valoric 
pentru activitatea culturală 
viitoare.

Pe parcursul a nouă zile, 
casa de cultură a munici
piului a fost plină de oa
meni. de dimineața pină 
seara. Organizatorii au în
tocmit în așa fel pro
gramul, incit au antrenat 
in sfera acestor manifes
tări toate instituțiile de 
cultură și invățămînt și 
toate categoriile de oameni 
ai muncii. Simpozionul cu 
care au debutat „Zilele 
cetății", cuprinzind comu
nicările : „Dezvoltarea eco- 
nomico-socială a Tîrgoviș- 
tei în cei 20 de ani de la 
reorganizarea administra- 
tiv-teritorială“, „Tirgoviș
tea — cetate a tradițiilor 
de luptă pentru libertate

Editura tehnică, „Ce în
seamnă a gîndi la timpul 
viitor", „Știința în sprijinul 
producției și creșterii pro
ductivității muncii" la care 
și-au dat concursul specia
liști de la Editura științi
fică și enciclopedică. Au 
aflat, desigur, multe infor
mații și idei noi audiind 
expunerea „Progresul teh
nic în etapa actuală". Ca și 
din expoziția de creație 
tehnică. O dezbatere- 
schimb de experiență a 
constituit un bun prilej 
pentru fruntașii în produc
ție, pentru inovatori și in
ventatori de a se intîlni, a 
schimba impresii și a vorbi 
despre realizările lor. Iar 
pentru organele locale de 
partid de a pune în eviden
ță meritele profesionale de 
excepție, eforturile stărui
toare, pasiunea și frămin- 
tările pe care le consacră 
promovării noului. A fost, 
în fine, cadrul propice în 
care s-au cristalizat idei și 
soluții noi pe tărim tehnic 
și organizatoric ce vor 
dobindi. fără îndoială, în 
scurt timp, finalitate prac-

pașii
Mircea, 

Viteazul, 
Petru

au călcat 
marelui 
ai lui 
Neagoe 
Cercel,

culturală a 
de astăzi, care 
in amploare și 
de vedere al 

dată eu accele- 
precedent a rit- 

indus-
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Muntele fără nume
în Valea Bistriței, la 

marginea municipiului 
Bacău, a crescut în ul
timii ani un adevă
rat... munte. De nu 
s-ar zări in aer fumul 
care iese pe coșul ter
mocentralei sau agen
tul termic care se mai 
irosește din unele in
stalații. nici n-ai 
bănui că în spatele lui 
se află ditamai Com
binatul de îngrășă
minte chimice. „Roca" 
din care-i format ma
sivul nu aparține însă 
nici unei ere geolo
gice. ci zilelor noastre. 
Este fosfogipsul — o 
materie secundară, re
zultată din fabricarea 
îngrășămintelor fosfa- 
tice. Inițial, adică 
după punerea în func
țiune a combinatului, 
s-a hotărît ca aceste 
reziduuri să constituie 
materia primă pentru 
fabricarea plăcilor de 
fosfogips — material 
izolator în constructiv 
Zis și făcut! S-au în
tocmit studii, s-a înăl
țat si o fabrică ultra
modernă, cu utilaje 
automatizate pentru 
care s-au cheltuit cir
ca 230 milioane

con-

Din noua arhitectură a orașului Tîrgu Jiu
Foto : Ion Drăgan

în ultimii ani. 
siliile populare orășe
nești și municipale, 
inclusiv cele ale sec
toarelor Capitalei, au 
desfășurat — cu spri
jinul deputatilor si 
comitetelor de cetă
țeni — o activitate 
susținută pentru de- ■ 
pistarea tuturor tere
nurilor virane din in-

Calitatea
actului de cultură

La Tîrgoviște: „Zilele cetății44, 
un amplu ciclu de manifestări 

cultural-educative

națională și dreptate so
cială" și „Tirgoviștea. va
tră de cultură și spirituali
tate românească", a con
turat dimensiunile esenția
le, in timp și spațiu, ale 
orașului, drumul pe caro 
l-a străbătut de la începu
turi pină astăzi, cînd poartă 
însemnele de cerate a 
oțelului și construct’ilor de 
mașini. Secvențe ale aces
tei treceri prin istorie au 
fost prezentate, totodată. în 
toate cinematografele, unui 
public larg, cu ajutorul a 
20 de filme artistice și do
cumentare despre Tirgo- 
viște.

O bună parte a manifes
tărilor au 
oțelariior. 
de utilaj 
strunguri, producătorilor 
lămpi electrice. Angajați 
toții la transpunerea 
practică a unor vaste pro
grame de modernizare a 
produselor și proceselor de 
fabricație, aceștia au parti
cipat. cu real interes, la 
sesiuni de comunicări ști
ințifice precum cele intitu
late „Noutăți în domeniul 
metalurgiei și siderurgiei", 
organizată în colaborare cu

fost dedicate 
constructorilor 

petrolier și de 
de 
cu 
in

tică în unitățile de produc
ție. în încheiere, in semn 
de prețuire, prestigioasa 
formație corală „Madrigal" 
a susținut pentru ei un 
concert.

Iubitorii de* ’literatură și 
artă, care au ținut sa fie 
prezenți la toate manifestă
rile de acest fel. au intim
pinat. se pare, dificultăți. 
Unde să meargă mai intii ? 
La care dintre ele să re
nunțe ? Profesorii de limba 
română și numeroși elevi 
(dar nu numai ei) au optat 
in ziua respectivă pentru 
sesiunea de comunicări Ști
ințifice cu tema „Scriitori 
tîrgovișteni în conștiința 
poporului român", a cărei 
reușită a avut 
colaborarea cu Facultatea 
de limbă și 
română a Universității din 
București. Multora dintre 
aceștia nu le-a scăpat, 
citeva ore mal tîrziu, nici 
concursul gen „Cine știe 
răspunde" cu tema „Cetatea 
Tirgoviștei în literatură". 
Membrii cenaclurilor lite
rare s-au reunit in două 
rinduri : prima dată într-o 
șezătoare literară, avînd ca 
invitați o seamă de scri-

ca suport

limbă

8»

literatură

itori, iar a doua oară la o 
masă rotundă impreună cu 
membri ai redacției revis
tei clujene „Tribuna", pu
blicație care a „prefațat" 
„Zilele cetății" inserind in 
numărul său din 31 martie 
citeva articole despre Tîr
goviște, precum și creații 
ale unor poeți și prozatori 
locali. In nouă zile au fost 
lansate aici trei cârti. Si 
încă : Muzeul județean a 
găzduit expoziția de carte 
„Valori bibliofile". Sint 
toate acestea doar o parte 
din manifestările literare.

în privința spectacolului 
artistic situația a fost 
asemănătoare. Simpozioa
nele, mesele rotunde, ex
punerile ce au avut loc au 
fost însoțite de programe 
muzicale. Pe lingă corul 
„Madrigal", de care am 
amintit, pe scenele tîrgo- 
viștene au evoluat in 
această perioadă ansamblul 
„Choralis" al C.C. al U.T.C., 
formațiile caselor de cultu
ră. cluburilor muncitorești, 
ale uteciștilor și pionierilor 
în recitaluri de muzică si 
poezie cum au fost cele 
desfășurate sub genericele : 
„Pentru a patriei cinstire", 
„Dragoste supremă — 
România", „Bucuriile mu
zicii la Tîrgoviște". 
minică 3 aprilie a 
declarată „Ziua 
tîrgoviștene". pretutindeni, 
în unitățile 
mint, avind 
testări evocatoare 
momente însemnate 
istoria invățămintului local, 
acțiuni de. educație patrio
tică revoluționară, ce s-au 
încheiat cu spectacole pre
zentate de formațiile artis
tice proprii. Un loc aparte 
în „Zilele cetății" l-a ocupat 
„Ziua portului și dansului 
popular" cind principalele 
piețe ale orașului s-au 
umplut de splendorile cos
tumelor populare din
această zonă. Programul 
„Zilelor cetății" a cuprins, 
de asemenea, un colocviu 
al revistei „Sănătatea" .cu 
tema „Sănătate pentru toți, 
toti pentru sănătate" cu 
brigada științifică a revis
tei „Magazin".

Un moment cu adîncă 
rezonantă in conștiința 
celor prezenți l-a constituit 
dezbaterea cu tema 
„Ceaușescu — România — 
Pace, strălucită activitate 
pentru triumful politicii de 
pace, independență si cola
borare internațională". Co
mitetul municipal de 
partid, al cărui .membri 
s-au situat permanent in 
fruntea colectivelor de or
ganizare. comitetul local de 
cultură și educație socialis
tă au demonstrat 
această manifestare 
prestigiu și rezonanță 
dispun de activiști harnici 
și înzestrați, că Tirgoviștea 
deține un considerabil po
tențial cultural-artistic.

Du- 
fost 

școlii

de învăță- 
loc mani- 

a unor 
din

prin 
de 
că

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii^

Dar care, din păcate, 
spre necazul băcă
uanilor și paguba 
economiei naționale, a 
fost oprită înainte de 
a fi pusă in funcțiu
ne. pentru că organe
le sanitare au consta
tat că plăcile de fosfo- 
gips sînt neutilizabile. 
Asta insă este o altă 
poveste.

Și muntele a conti
nuat să crească. Anual 
se inaltă cu circa 
600 000—800 000 tone 
fosfogips. La ora ac
tuală ocupă o supra
față de circa 15 
tare, adică tot 
fost bun pentru 
cultură în jurul 
binatului, Ce-i drept, 
s-au făcut încercări 
pentru „escaladarea" 
situației, dar fără prea 
mult succes. Specialiș
tii din agricultură, bu
năoară, veniți aici din 
mai toată țara, au a- 
preciat că fosfogipsul 
poate fi folosit ca a- 
mendament pe tere
nurile acide. Și au 
propus să se transpor
te pe cimp. Dar, din 
lipsa mijloacelor de 
transport, propunerea

hec- 
ce a 
ag-i- 
com-

a rămas... doar propu
nere. S-au făcut stu
dii pentru utilizarea 
acestui material de 
către fabricile de ci
ment. Dar și studiile 
au avut aceeași soar
tă. în cele din urmă 
s-a ajuns la concluzia 
că muntele trebuie 
mutat in niște batale 
mari de pe Valea Și
retului. Pentru aceas
ta este însă nevoie de 
construcția unui sis
tem de transport. Cu 
alte cuvinte, alți bani.

Studii, 
muntele 
crească 
ginerul Corneliu Ar- 
temie. directorul uni
tății. își exprima 
merea că înălțarea 
continuă a acestui 
munte nedorit poate 
crea la un moment 
dat greutăți chiar 
funcționării în bune 
condiții a combinatu
lui. Iată, dar, cită 
bătaie de cap poate 
produce un munte pe 
care băcăuanii nici 
măcar nu știu cum 
să-l denumească...

planuri. iar 
continuă să 
zi de zi. In-

te-

Gheorqhe BALTA

sprijiniți cultivatorii ?
cinta localităților în 
vederea redării lor 
circuitului productiv. 
Drept rezultat au fost 
identificate zeci si 
sute
terenuri 
care, la 
fost repartizate cetă
țenilor în vederea cul
tivării lor cu legume 
și zarzavaturi destina-

unele scrisori 
Ia redacție re- 

insă că nu pu-
de hectare de 

nefolosite 
cerere, au

te consumului pro
priu.

Din 
sosite 
zultă
țini dintre beneficia
rii acestor loturi au 
intimpinat diferite di
ficultăți. în primul 
rînd. o parte din te
renurile repartizate 
erau acoperite de

materiale sterile pe 
care nu le puteau 
transporta singuri : in 
al doilea rînd. datori
tă lipsei de fertilita
te a solului se sim
țea nevoia unor în
grășăminte sau de 
pămint bun pentru a- 
coperirea celui steril 
a gropilor sau pen
tru înălțarea terenuri
lor. Dar in această 
privință nu s-au bucu
rat de sprijinul ne
cesar. O altă proble
mă cu care ei s-au 
confruntat este aceea 
a poluării. Cu toate că 
există o lege care in
terzice poluarea me
diului înconjurător, a- 
numite întreprinderi 
au ignorat-o.

Iată ce ne scrie. în 
acest sena, un grup de 
familii de pe strada 
Lianei, din sectorul 3 
al Capitalei : „De mai 
multi ani ne străduim 
să valorificăm terenu
rile de care dispunem 
pentru cultivarea cu 
legume și zarzavaturi. 
Dar tocmai atunci cînd 
pămîntul cultivat 
dea randamentul

dă- 
ma-

îșiAutobuzele 131 
văd zilnic de drum pe 
traseul lor, mai bine 
sau și mai bine, oricum 
își urmează drumul. în 
l’iecare stație urcă și 
coboară lumea. întot
deauna. dintotdeauna 
grăbită. în statii sau 
in autobuz sint, zilnic, 
și scene care ar me
rita filmate. Am asis
tat la una. Ploua mă
runt. Lumea, cu um
brele și sacose pline 
cu nerăbdarea, cu do
rința de a fi. fiecare, 
primul la urcare. Prin 
această lume, un bă- 
trinel reușește să a- 
jungă, în sfîrsit. în

xim. am avut de su
ferit de pe urma unor 
neglijente ce se ma
nifestă în cadrul în
treprinderii «Prodim». 
Datorită unor refulări 
din canalele colectoa
re ale întreprinderii, 
curțile, casele și cul
turile ne-au fost in
vadate și acoperite cu 
un strat de ape 
duale poluante, 
alocuri, grosimea 
tului s-a înălțat 
la 50—60 cm. în 
menea condiții, tot ce 
am semănat in toam
nă s-a depreciat". 
După cum am putut 
constata la fata locu
lui. cetățenii respec
tivi vor pierde în
treaga recoltă din anul 
1988 și poate si pe a- 
ceea din anul viitor. 
Nu mai vorbim de 
degradarea unor bu
nuri din locuințe 1

Cum era și normal, 
cetățenii in cauză s-au 
adresat conducerii în
treprinderii amintite, 
dar explicațiile ce 
le-au fost date de in
ginerul-șef al acestei 
unități sint de nein-

rezi-
Pe 

stra- 
pînă 
ase-

In autobuz
aUtobuz. O femeie, in
tre două virste. ii o- 
feră locul. „Mulțu
mesc" — apare ca un 
firicel de viată vocea 
bătrinelului — „îți 
doresc să ajungi si 
dumneata la 93 de 
ani". „Atit aveți ? ! — 
se miră cineva. Multi 
înainte !“. „E greu, 
dar. oricum, mulțu
mesc...". Și discuția 
continuă timp de o 
stație, două. Ca într-o 
poveste, urcă o bătrî- 
nică. Să fi avut vreo 
80 de ani. Tineri și 
mai tineri stăteau in 
continuare pe scaune
le ocupate la capătul

un 
suc- 
ori 
de 
nu 

ac- 
pă- 

este

țeles. Sub nici 
motiv, inundarea 
cesivă. de patru 
într-un interval 
citeva săptămîni. 
poate fi socotită 
cidentală 1 După 
rerea noastră, nu
vorba de altceva, de
cit de o crasă indo
lentă. Repetarea refu
lărilor după prima se
sizare făcută de cetă
țeni denotă o negli
jență cu repercusiuni 
atit asupra avutului 
personal, cit si asupra 
mediului înconjură
tor. o încălcare a re
glementărilor 
în vigoare și — 
să n-o spunem
sfidare a muncii cul
tivatorilor din vecină
tate. De aceea, consi
derăm necesar ca. 
virtutea Legii 
9/1973. direcția
resort din cadrul Con
siliului popular al 
municipiului Bucu
rești să analizeze cele 
semnalate și să apli
ce măsurile ce se im
pun.

legale 
de ce
— o

in 
nr. 
de

Dumitru 
MANOLE

liniei. Nici o mișcare, 
nici un semn, nici o 
intenție. Și atunci bâ- 
trinelul se ridică si o- 
feră locul celei care 
abia urcase. „Poftiți 
dumneavoastră". Cei 
din preajmă privesc 
cu mirare gestul. Unii, 
mai sensibili, roșesc. 
Luaserăm cu toții, și 
cei de pe scaune, si 
cei din picioare, o su
perbă lecție de bun 
simt. Atit. în rest, au
tobuzul își vedea de 
drum și ploaia la fel.

Elena
STEFANESCU
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ÎNCHEIEREA vizitei oficiale
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

ÎMPREUNA CU TOVARAOA ELENA CEAUSESCU. IN AUSTRALIA
CEREMONIA PLECĂRII

Duminică, 17 aprilie, s-a încheiat 
vizita oficială pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a întreprins-o in Australia, la invita
ția guvernatorului general. Ninian 
Martin Stephen.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele rodnice la care s-a ajuns

Telegrame de la bordul avionului prezidențial
Domnului N. M. STEPHEN

Guvernator general al Australiei
CANBERRA

La încheierea vizitei noastre In Australia, doresc să vă exprim, și 
pe această cale. In numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde 
mulțumiri pentru ospitalitatea deosebită de care ne-am bucurat tot timpul 
in țara dumneavoastră.

Îmi exprim încă o dată convingerea că. In spiritul și pe baza convor
birilor purtate, al înțelegerilor la care am ajuns, colaborarea dintre 
România și Australia va cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, securității, destinderii și coope
rării în lume.

Folosesc acest prilej ca. împreună cu salutul de rămas bun. să vă 
adresez urările noastre de sănătate și fericire, de progres și prosperitate 
pentru poporul australian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale BHUMIBOL
Regele Thailandei

BANGKOK
Am deosebita plăcere să adresez Maiestății Voastre, cu prilejul survo

lării teritoriului Thailandei, urările mele cele mai sincere de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate și pace poporului țării dumneavoastră.

Exprim convingerea că relațiile dintre România și Thailanda vor cu
noaște o dezvoltare continuă, în interesul celor două popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singapore

SINGAPORE
Folosesc prilejul survolării teritoriului Republicii Singapore pentru a 

vă adresa un cald salut și cordiale urări de sănătate și fericire personală, 
de pace și prosperitate pentru poporul tării dumneavoastră.

Doresc să-mi exprim convingerea că relațiile dintre România și Repu
blica Singapore vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul și spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei generale a înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

Tovarășului PHOUMI VONGVICHIT
Președintele interimar al Republicii Democrate Populare Laos 

VIENTIANE 
Doresc să folosesc prilejul survolării teritoriului tării dumneavoastră 

pentru a vă adresa un cald salut tovărășesc șl cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de paoe. progres și prosperitate pentru poporul 
laoțian prieten.

Sint convins că relațiile de prietenie șl colaborare dintre partidele 
și țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și 
laoțian, In interesul colaborării și păcii In întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONTRIBUȚIE REMARCABILĂ LA DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
PE MULTIPLE PLANURI DINTRE ROMÂNIA ȘI AUSTRALIA

în continuarea noului itinerar al 
păcii și colaborării întreprins de 
președintele Nicolae Ceaușescu,. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, vizita oficială In Aus
tralia s-a înscris ca un eveniment 
de cea mai mare însemnătate. în
țelegerile la care s-a ajuns fiind 
de natură să marcheze începutul 
unei noi etape în evoluția relații
lor dintre cele două țări și popoare. 
Această primă călătorie a unui șef 
de stat român pe meleagurile celui 
de-al cincilea continent reprezintă, 
în același timp, o nouă și elocventă 
expresie a politicii externe a Româ
niei socialiste de largă deschidere 
internațională, de dezvoltare a re
lațiilor cu toate statele lumii.

România și Australia se află si
tuate la mari distanțe una de alta. 
Cu toate acestea, de la stabilirea. 
In urmă cu două decenii, a rapor
turilor diplomatice, între cele două 
țări s-au dezvoltat legături fruc
tuoase, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, a stimei și avantajului 
reciproc, pornind de la realitatea 
că deosebirile de orînduire socială 
nu pot și nu trebuie să constituie 
un obstacol în calea colaborării și 
cooperării internaționale. Mai ales 
în ultimii ani relațiile româno-aus- 
traliene au înregistrat un curs con
tinuu ascendent, edificatoare pen
tru această evoluție fiind și inten
sificarea schimburilor de delegații 
economice, parlamentare, pe linie 
de stat. Numai in perioada 
1985—1987 două delegații economice 
române au vizitat Australia, iar 
anul trecut s-au aflat la Bucu
rești, în fruntea unor delegații de 
reprezentanți ai vieții economice 
australiene, primii-miniștri ai sta
telor Australia de Vest și Que
ensland. Se impun relevate, tot
odată, activitatea Comisiei mixte 
guvernamentale româno-australie- 
ne de colaborare economică, ca șl 
faptul că schimburile comerciale 
bilaterale au înregistrat o creștere 
susținută, că produsele industriei 
constructoare de mașini din Româ
nia — tractoare, camioane, autotu
risme de teren, motoare electrice 
și altele — sint cunoscute și apre
ciate pe piața australiană, tot ast
fel cum în țara noastră sint im
portate o serie de produse ale in
dustriei extractive australiene.

Toate acestea au reprezentat pre
mise dintre cele mai favorabile 
pentru dialogul la nivel înalt de la 
Canberra, pentru întîlnirile și con
vorbirile pe care șeful statului ro
mân le-a avut cu guvernatorul ge
neral al Australiei. Ninian Martin 
Stephen, cu primul-ministru Ro
bert James Lee Hawke, cu guver
natorii, primii-miniștri și oameni 

in urma convorbirilor purtate la 
Canberra, Brisbane și Perth, vizita 
a pus în evidență sentimentele de 
trainică prietenie ce leagă popoarele 
român și australian, voința celor 
două țări de a Întări pe mai departe 
colaborarea pe multiple planuri în 
folosul reciproc, al colaborării și în
țelegerii internaționale.

La încheierea vizitei, inalții oaspeți

de afaceri din statele Queensland 
și Australia de Vest, state 
care întrețin relații economice 
directe cu România. „Sint în
credințat — evidenția președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU — că vizi
ta pe care o efectuăm in Austra
lia. convorbirile și înțelegerile la 
care vom ajunge vor da noi im
pulsuri conlucrării dintre țările și 
popoarele noastre, in interesul lor 
reciproc, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale". La rln- 
dul său, primul-ministru ROBERT 
JAMES LEE HAWKE arăta : „Vi
zita dumneavoastră, domnule pre
ședinte, este prima vizită în Aus
tralia a unui șef de stat din Euro
pa răsăriteană și îmi exprim spe
ranța că ea va da un impuls dez
voltării, in continuare, a relațiilor 
dintre cele două țări ale noastre in 
domenii care interesează ambele 
părți".

Apreciindu-se progresele obținu
te în dezvoltarea relațiilor econo
mice și comerciale bilaterale, in 
cursul vizitei s-a exprimat, astfel, 
convingerea, așa cum se arată și în 
Comunicatul dat publicității, că, 
pe baza experienței de pină acum 
și a potențialului economic al ce
lor două țâri, există condiții pen
tru intensificarea și diversificarea 
raporturilor reciproce, îndeosebi a 
cooperării în domeniile minier, me
talurgic, al construcțiilor de ma
șini, precum și pentru creșterea și 
extinderea schimburilor comercia
le. Astfel, în convorbirile pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut în statele Queensland și Aus
tralia de Vest, a fost pus în evi
dență caracterul pozitiv al colabo
rării statornicite între -companiile 
„Utah Coal" și „Hencock Mining 
Limited" și întreprinderi din țara 
noastră în ceea ce privește livrarea 
de cărbune cocsificabil și minereu 
de fier în schimbul produselor in
dustriale românești, convenindu-se 
să se realizeze acorduri de lungă 
durată, pină în anul 2000, care să 
asigure stabilitate și o dezvoltare 
în perspectivă a colaborării reci
proc avantajoase. S-a manifestat 
convingerea că adîncirea pe mai 
departe a relațiilor dintre cele 
două țări pe plan politic, economic, 
tehnico-științific este in interesul 
reciproc al celor două popoare, co- 
respunzind în același timp cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Ca pretutindeni în lume, politica 
externă dinamică și constructivă a 
României socialiste este bine cu
noscută in Australia. în cadrul 
dialogului la nivel înalt de la 
Canberra s-a dat o înaltă apre
ciere inițiativelor și acțiunilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu con

români au fost salutați cu deosebită 
cordialitate de guvernatorul statului 
Australia de Vest, împreună cu so
ția, de primul-ministru al statului, 
de reprezentanți speciali ai guverna
torului general al Australiei și 
primului-ministru al guvernului 
australian, de ambasadorii Australiei 
și României, de alte persoane ofi
ciale.

sacrate idealurilor de paoe, inde
pendență și progres ale tuturor 
popoarelor, făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră. Amplul schimb de vederi 
asupra principalelor probleme ale 
vieții internaționale a pus în evi
dență profunda preocupare a celor 
două țări față de continuarea cursei 
înarmărilor, persistența unor con
flicte regionale, înrăutățirea situa
ției economice mondiale, care afec
tează în mod deosebit țările în 
curs de dezvoltare, față de conti
nuarea politicii de forță și de 
amenințare cu forța, de amestec în 
treburile interne ale altor state.

Atît România, cît și Australia 
consideră că problema fundamen
tală. imperativul cel mai arzător și 
mai stringent al actualității il re
prezintă oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea hotărită la dezarmare, și 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară — ca o condiție esențială 
pentru asigurarea dreptului po
poarelor la pace, la existență 
liberă, independentă și demnă. In 
acest sens, cele două țări au 
salutat semnarea tratatului sovieto- 
american privind eliminarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune, considerind că trebuie 
să se acționeze in continuare pen
tru realizarea unui acord de re
ducere cu 50 la sută a armelor 
strategice, pentru oprirea experien
țelor nucleare, pentru lichidarea 
totală a armelor nucleare.

Ca tară situată în Europa, conti
nentul cu cea mai mare concentra
re de arme, nucleare și convențio
nale, ca și de trupe, România este 
profund interesată în dezvoltarea 
procesului de edificare a securității 
europene, ceea ce ar avea o influ
entă pozitivă asupra întregii vieți 
politice internaționale. în reduce
rea radicală a armelor conventio
nale. a efectivelor și cheltuielilor 
militare. în crearea unor zone ale 
păcii, colaborării și bunei vecină
tăți, libere de arme nucleare și 
chimice, in Balcani, în nordul și 
centrul continentului. în același 
timp, România sprijină și urmă
rește cu interes evoluții similare de 
pe alte continente, inclusiv cele 
din regiunea Pacificului, care au 
condus la încheierea Tratatului de 
la Rarotonga, cu privire la denu- 
clearizarea Pacificului de sud, 
printre inițiatorii căruia s-a aflat 
și Australia.

Convorbirile de la Canberra au 
scos, de asemenea, în relief preo
cuparea comună a României și 
Australiei pentru excluderea forței 
și amenințării cu forța din viața 
internațională, pentru încetarea 
conflictelor existente și soluționa

A fost manifestată deplina satisfac
ție față de rezultatele fructuoase ale 
vizitei, ale convorbirilor purtate, 
apreciindu-se că acestea marchează 
o etapă nouă în evoluția ne un plan 
superior a relațiilor româno-austra- 
liene.

La ora 9,30 (ora locală), aeronava 
prezidențială a decolat, îndreplîn- 
du-se spre R.S. Vietnam,

rea tuturor problemelor litigioase 
dintre state exclusiv prin mijloace 
pașnice, prin tratative. Cele două 
țări se situează pe poziții similare 
în ce privește necesitatea organiză
rii unei conferințe internaționale 
de pace în Orientul Mijlociu, in
tensificării eforturilor pentru înce
tarea imediată a războiului dintre 
Iran și Irak, pentru realizarea unei 
largi reconcilieri naționale între 
toate forțele kampuchiene. retrage
rea trupelor străine și încetarea 
oricărui amestec din afară, in așa 
fel incit poporul acestei țări să-si 
poată hotărî singur viitorul ; ele 
au salutat, de asemenea, progrese
le realizate în direcția soluționării 
situației din Afganistan pe cale 
politică, a începerii retragerii tru
pelor străine, pentru asigurarea 
independenței, suveranității și 
nealinierii Afganistanului.

In cadrul schimbului de păreri a- 
supra situației internaționale a fost 
evidențiată totodată acuitatea pro
blemelor pe care le generează 
adincirea decalajelor dintre statele 
bogate și cele săraoe, lichidarea 
subdezvoltării fiind o condiție 
esențială pentru menținerea păcii 
și securității internaționale. Româ
nia, așa cum se știe, consideră ne
cesară organizarea unei conferințe 
internaționale în cadrul O.N.U.. la 
care să participe, cu drepturi egale, 
atît țările în curs de dezvoltare, cît 
și cele dezvoltate, pentru a se 
ajunge la soluții reciproc accepta
bile în problemele economice, in
clusiv în ceea ce privește datoriile 
extrem de mari ce împovărează 
țările in curs de dezvoltare.

Pornind de la buna colaborare pe 
care ambele țări au desfășurat-o 
pină în prezent la O.N.U. și în 
alte organizații internaționale, 
România și Australia au hotărît să 
acționeze și în continuare în direc
ția intensificării acestei conlucrări, 
în scopul sporirii contribuției lor 
la solutionarea marilor probleme 
cu care este confruntată lumea 
contemporană.

Prin intreaga sa desfășurare, vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Australia deschide, 
cu certitudine, noi perspective pen
tru aprofundarea colaborării re
ciproc avantajoase româno-austra- 
liene. Este motivul pentru care 
opinia publică din țara noastră își 
exprimă deplina satisfacție pentru 
rezultatele dialogului la nivel inalt 
de la Canberra, care corespund in
tereselor celor două popoare, 
cauzei înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

Radu BOGDAN

Cronica zilei
Tovarășul Ion Constantinescu. vi- 

ceprim-ministru al guvernului, a 
primit, luni, pe Alan Clark, minis
trul comerțului al Marii Britanii, 
care a efectuat o vizită in tara noas
tră.

In cadrul convorbirilor care au a- 
vut loc cu acest prilej au fost e- 
xaminate stadiul actual al schimbu
rilor comerciale româno-britanice. 
posibilitățile lărgirii si diversifică
rii in continuare, a acestor schim
buri. dezvoltării colaborării si coope
rării economice și tehnico-știintifi- 
ce în domeniile construcțiilor de 
mașini, electronicii si electrotehni
cii. industriei chimice Si petrochi
mice. precum și in alte sectoare de 
interes comun.

în aceeași zi. ministrul britanic a 
purtat convorbiri cu Ilie Văduva, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, și a 
avut întrevederi la conducerile Mi
nisterului Industriei Chimice si Pe
trochimice si Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Oaspetele a vizitat de asemenea, 
obiective economice si turistice din 
Capitală și din județul Tulcea.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Zimbabwe, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Stephen C. 
Chiketa. a oferit, luni, o recepție.

Au participat Neculai Ibănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, reprezentanți ai conduce
rii unor ministere si instituții cen
trale, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

★
Reprezentanta comercială a R.S. 

Cehoslovace la București a organi
zat luni o conferință de presă cu 
prilejul împlinirii a 35 de ani de 
activitate internațională a întreprin
derii de Comerț Exterior Strojex- 
port-Praga.

Au fost prezentate activitatea în
treprinderii și relațiile de afaceri e- 
xistente intre Strojexport si diferi
te întreprinderi de comerț exterior 
din tara noastră.

A fost vernisată, de asemenea, ex
poziția documentară de fotografii 
„Strojexport — 35 de ani de colabo
rare internațională".

(Agerpres)

CONCURS
Intre acțiunile cultural-politice de 

masă ce se desfășoară în tara noas
tră se înscrie si concursul pe bază de 
buletine „Fondul Păcii" — 1988 or
ganizat de Comitetul National pen
tru Apărarea Păcii, cu tema „Româ
nia — tară a păcii — Ceaușescu — 
erou al păcii".

Informăm pe cei interesați că ul
timul termen pentru depunerea 
buletinelor completate este 31 mai 
1988.

Buletinele de concurs se mai pot 
procura prin comitetele județene, 
municipale și orășenești pentru apă
rarea păcii, prin întreprinderi si in
stituții. cooperative si așezăminte 
culturale de la orașe si sate. In Ca
pitală pot fi procurate de la Comi
tetul municipal București pentru 
apărarea păcii, str. Biserica Amzei 
nr. 29, și de la comitetele pentru 
apărarea păcii ale sectoarelor.

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1» aprilie, ora 20 — 22 apri
lie, ora 20, In tară : Vremea va fi 
schimbătoare șl va continua să se În
călzească treptat, mai ales în regiunile 
sudice, iar cerul va fi variabil, cu 
innorăr! mai accentuate la Începutul 
intervalului în estul târli, apoi în re
giunile vestice, centrale si de nord, re
giuni în care vor cădea ploi locale, 
care vor avea si caracter de aversă. 
In restul teritoriului, ploile vor fl Izo
late șl de scurtă durată. VIntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 sl 10 
grade. Izolat mal coborîte în prima 
noapte în depresiuni, Iar maximele. în 
general, între 10 șl 20 de grade. Pe 
alocuri se va produce ceată. In Bucu
rești : Vremea va fl schimbătoare st 
va continua să se încălzească treptat. 
Cerul va fl variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată la începutul Intervalului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
4 șl 7 grade. Iar cele maxime, între 
14 șî 18 grade. Dimineața se va pro
duce ceată, I

cinema
• Rezervat la start : SCALA (11 03 72)
— 9; 11: 13; 15: 17,15: 19,30, EXCEL
SIOR (65 49 45) - 9; 11; 13; 15: 17; 10, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Extemporal la dirigentie : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Iacob ; COTROCENI (49 48 48) —
15; 18 Ă
8 Program special pentru copil si 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9: 11 ; 13; 
15: 17: 19
8 Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : FAVORIT (57 31 70) — 9; 11; 
13, LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15, 
FLAMURA (85 77 12) — 9: 11; 13'
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA 
-« 17: 19
• Zîmbet de soare : PACEA (71 30 85)
— 9:11: 13; 15: 17; 19
• Lanțul de aur ; VICTORIA 
(16 28 79) - 9: 11 : 13: 15: 17: 19
8 Fiecare vînător vrea să știe : TIM
PURI noi (15 61 10) - 9: 1-1: 13; 15; 
17: 19
8 Călărețul fără cap i BUZESTI 
(50 43 58) - 15: 17; 19

Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Am aflat cu profundă indignare de asasinarea comandantului-șef ad
junct al Forțelor Revoluționare Palestiniene, Khalil Al-Wazir.

în numele poporului român, condamnăm cu tărie acest act terorist și 
reafirmăm solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului palestinian.

Vă transmitem sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate sentimente de 
profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

înaltă competență profesională
(Urmare din pag. I)

pășire ; profesională în primul 
rînd, dat fiind că ritmul alert al 
înnoirilor din știință și tehnică cere 
împrospătarea permanentă a cu
noștințelor din propriul domeniu 
de activitate, ca si din cele conexe, 
solicită îmbogățirea necontenită a 
bagajului de cunoștințe tehnice si 
științifice, lărgirea orizontului de 
cunoaștere și înțelegere. Spiritul 
revoluționar în gîndire și acțiune 
se manifestă, deopotrivă, în recep
tivitatea la nou. în deschiderea 
spre înnoire și spre inițiativa con
structivă. în lupta pentru făurirea 
unui climat in care noul să se poa
tă afirma nestingherit, fiind pro
movat și ridicat la rangul de prin
cipiu de muncă și de viață. Spiri
tului revoluționar îi sint proprii, 
deopotrivă, hotărîrea de a nu da 
înapoi în fața greutăților, de a nu 
dezarma în fata lor. voința de a 
pune umărul pentru înlăturarea

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Teatru TV. „Comedie de modfi

âCTUIAL1TÂTEÂ SPORTIVÂ
ROMÂNIA - SPANIA, 16-7 

In campionatul european de rugbi
La Focșani. In campionatul euro

pean de rugbi. reprezentativa tării 
noastre a întrecut cu 16—7 (4—3) se
lecționata Spaniei. O victorie me
ritată. anticipată de altfel, dar ob
ținută cu destul de mare greutate. 
Aceasta datorită, pe de o parte jo
cului lent, indecis, adesea lipsit de 
claritate al rugbiștilor noștri, iar pe 
de altă parte replicii energice, am-

INFORMAȚII
• Din cele 18 puncte puse In joc 

In etapa a 23-a a diviziei A. doar 
unul singur a revenit oaspeților, ce
lelalte 17 au fost trecute la „acti
vul" echipelor gazdă. După această 
etapă. în care s-au marcat 21 de go
luri (gazdele 18, oaspeții 3). în frun
tea clasamentului se mențin, in con
tinuare. cu același număr de punc
te (42). Steaua si Dinamo (Steaua 
mai are insă de jucat un meci), ur
mate. la mare distanță, de Victoria 
București (29 puncte). Oțelul Galați 
(28 p). Universitatea Craiova si Fla
căra Moreni (cite 24 p) etc. Dar iată 
rezultatele tehnice ale etapei : Di
namo — Victoria 2—0. Rapid — Fla
căra 2—2, Oțelul — Petrolul 2—0. 
C.S.M. Suceava — A.S.A. Tg. Mu
reș 1—0. Universitatea Craiova — 
S.C. Bacău 2—0. Politehnica Timi
șoara — F.C. Olt 1—0. Corvinul 
Hunedoara — F.C.M. Brașov 2—0.

★

GIMNASTICĂ. Proba feminină 
din cadrul competiției internaționa
le de gimnastică de la Birmingham
— competiție care a marcat împli
nirea a 100 de ani de la înființarea 
federației britanice de gimnastică — 
a fost ciștigată de tînăra Cristina 
Bontas (România), care a avut o 
evoluție remarcabilă, dovedind sigu
ranță in execuții, grație si acurateță 
tehnică. Gimnasta noastră a totali
zat 39,20 puncte (note de 9.80 la toa
te cele patru aparate), fund urma
tă de Boriana Stoianova (Bulgaria)
— 38,40 puncte și de Fan Di (R.P. 
Chineză) — 38,25 puncte.

SCRIMA. „Cupa Prietenia" — 
competiție internațională de scrimă 
pentru juniori, ce se desfășoară la

8 Orele 11; DACIA (50 35 94) — 9; 
ii; 13: 15: 17: 19
• Lumini de-a lungul fluviului ; 
VIITORUL (10 67 40) — 15: 17: 19
8 Puștiul ; POPULAR (35 15 17) — 15; 
17: 19
8 Egreta de fildeș ; ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13
8 Incoruptibilul de la etajul XIX : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15; 
1.9,30

teatre 

lor. de a încorda puterile minții si 
ale brațelor pentru depășirea greu
tăților și lichidarea neajunsurilor.

în concepția partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a acționa pen
tru asigurarea unei inalte pregătiri 
profesionale, științifice si tehnice, 
pentru dezvoltarea conștiinței noi 
și întronarea spiritului revoluționar, 
reprezintă părți inseparabile ale 
unui unic proces : procesul mode
lării omului nou. temeinic și mul
tilateral pregătit, hotărît să-și pună 
întreaga pricepere, capacitate și 
putere de muncă în slujba înfăp
tuirii politicii partidului și statului 
nostru, a înălțării patriei pe noi 
culmi de măreție socialistă, demni
tate si progres. Adică a unui om 
pe măsura timpului glorios si efer
vescent pe care îl străbate acum 
tara, a unui om capabil să se con
sacre zi de zi mai binelui patriei, 
clădirii unui viitor mai mîndru 
pentru-România socialistă.

veche", de Alexei Arbuzov. Spec
tacol realizat în colaborare cu 
Teatrul Național din București. 
Interpretează : Carmen Stănescu 
și Mihai Fotino. Regia si adapta
rea TV : Mihai Berechet

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

bitiei deosebite a spaniolilor care, de 
altfel, au reușit să se descurce mai 
bine pe un teren greu, alunecos. 
Punctele echipei noastre au fost în
scrise de Caragea (eseu). Piti (eseu) 
și Ignat (transformare si două lovi
turi de picior), iar pentru oaspeți 
de Diaz (lovitură de picior) șl Oller 
(eseu). Meciul a fost arbitrat de so
vieticul Al. Grumbinas.

DIN FOTBAL
Universitatea Cluj-Napoca — F.C. 
Argeș 3—1 și Steaua — Sportul stu
dențesc 3—0 (jucat la 13 aprilie). 
• Opt din meciurile etapei viitoa
re a diviziei A sint programate 
mîine : F.C.M. Brașov — Otelul, S.C. 
Bacău — C.S.M. Suceava. F.C. Ar
geș — Rapid. Universitatea Cra
iova — Politehnica. Victoria — Uni
versitatea Cluj-Napoca. A.S.A. — Di
namo. Sportul studențesc — Corvi
nul și Petrolul — F.C. Olt. Al nouă
lea meci (Flacăra — Steaua) va avea 
loc duminică. 24 aprilie, 9 Frunta
șele diviziei secunde își mențin po
zițiile si după etdpa a 23-a. în se
ria I: F.C. Constanta (33 p) și F.C.M. 
Progresul Brăila (30 p) ; în seria a 
II-a : Inter Sibiu (34 p) și Jiul Pe
troșani (31 p) ; în seria a IlI-a : F.C. 
Bihor (36 p) și Gloria Bistrița 
(33 p).

★

Iași — a continuat cu proba femi
nină de floretă. Proba a fost cîsti- 
gată de sportiva româncă Laura Ba
dea. care în finală, a întrecut-o cu 
8—6 pe sovietica Ana Stepanian. în 
întilnirea pentru locurile 3—4, Clau
dia Grigorescu (România) a invins-o 
cu 8—4 pe Inna Rodionova 
(U.R.S.S.). Proba pe echipe s-a în
cheiat cu succesul selecționatei 
României, învingătoare cu 9—6 in 
finala disputată în compania forma
ției U.R.S.S. La floretă masculin, în 
proba individuală primul loc a re
venit lui U. Rommer (R.D. Germa
nă), care l-a întrecut în finală cu 
11—9 pe T. Balint (Ungaria), iar pe 
echipe formația R.D. Germane, care 
a dispus în finală cu 9—5 de echipa 
Ungariei.

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19,30
8 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 18
8 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : La un pas de fericire 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
© Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat. (20 39 70. 
sala Giulești) : Și totuși, o mare 
iubire — 1-8
8 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10; 15; (sala Cosmonauților,
11 12 04) : Amnarul fermecat — 15
8 Circul București (10 41 95) : „Ste
lele circului din Moscova" — 19

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
' • ACUMULATOR CU ALU

MINIU Șl... AER. La City University 
J din Londra a fost pus la punct un nou 
ț acumulator cu aluminiu și aer care cîntă-
< rește de 20 de ori mai puțin decît un acu- 
' mulator uzual cu plumb de putere echi- 
1 valență. Noul acumulator are un electrod 
’ compus dintr-un aliaj de aluminiu, celă- 
| lalt electrod fiind constituit dintr-un elec- 
i trolit alcalin și oxigen provenit din aer. A- 
* cumulatoarele de acest tip realizate pină 
l acum prezentau două inconveniente. In 
, timpul funcționării, ele produceau hidro- 
ț gen, gaz periculos din cauza inflamabilită- 
l ții sale, iar în interiorul acumulatorului se 
J forma un gudron care împiedica produce- 
1 rea curentului.
< După mai mulți ani de cercetări, echipa 
1 din Londra a reușit să rezolve problema 
l hidrogenului și a redus handicapul repre-

zentat de gudronul nedorit. Acumulatorul 
I realizat este foarte compact. El are o su- 
i prafață de 8 cm p. produce un curent de 
’ 8 amperi la 1,2 volți și poate funcționa
i timp de trei ore sau chiar mai mult fără 

să producă gudron. Printre Inovațiile apli
cate la realizarea noului acumulator figu
rează și folosirea unul material special 
pentru carcasă, prin care poate trece oxi
genul din aer.

• NOUA TINEREȚE A ROȚI
LOR DE TREN. O nouă metodă de 
prelucrare, cu ajutorul curenților de înaltă 
frecvență, prelungește cu 30 la sută dura
ta de funcționare a roților de vagoane și 
de locomotive. 40 000 km de rulare uzea
ză roțile doar cu un milimetru, atît de re
zistent este oțelul din care sint fabricate 
acestea. în toată perioada de funcționare, 
roata poate pierde însă in diametru pină 
la 12 mm, după care este dată la retopit.

Specialiști ai Institutului de căi ferate 
din Leningrad au ajuns la concluzia că ro
țile vagoanelor și ale locomotivelor ar pu
tea avea o viață mai lungă. Aproape două 
treimi din roți ajung să aibă, în cursul 
exploatării, defecte de ordin termomeca- 
nic, așa-numitele glisări. Acestea apar pe 
creasta perechilor de roți, de exemplu tn 

cazul unor frînări bruște, clnd roțile, ne- 
rotindu-se, glisează pe șine. Prin frecare 
și încălzire, structura metalului se modifi
că și apar focare cu duritate ridicată. Dacă 
defectele nu se remediază, ele pot determi
na fisurarea și chiar sfărîmarea metalului^ 
deci accidente de cale ferată. Remedierile 
se realizează la strungurile de rectificat, 
indepărtindu-se prin așchiere cîtiva pre- 
țioși milimetri de metal de pe întreg pe
rimetrul roții. Specialiștii din Leningrad au 
hotărit să renunțe la strunjirea roților, ac- 
ționind, in schimb, conform principiului 
„cui pe cui se scoate". S-a ajuns astfel la 
concluzia că trebuie încălzit întregul strat 
superior al roții. Astfel, acesta devine uni
form. dispărîndu-i toate defectele. In a- 
cest scop, s-a realizat un dispozitiv de in
ducție pentru recoacerea suprafeței de ru
lare a roților. El este dotat cu două induc
toare de înaltă frecvență, cu mecanisme de 
mișcare a roților perechi, cît și cu meca
nisme de reglare a încălzirii. Intr-un an, 
la acest dispozitiv se pot recondiționa pes
te 40 000 de perechi de roți. După prelu
crare, roțile devin chiar mai rezistente de- 

dt cele noi. Modelul experimental al dis
pozitivului de inducție a fost testat cu 
bune rezultate In cîteva întreprinderi de 
reparații feroviare.

• PĂDURI SALVATE. Dacâ s’ar 
recicla jumătate din cantitatea de hirtie 
care se consumă in lume, s-ar salva anual 
800 milioane de hectare de păduri și, în 
plus, s-ar reduce considerabil poluarea, 
afirmă într-un studiu un grup de specia
liști din Spania. După ce se pre
zintă efectele benefice ale conservă
rii fondului forestier asupra ecosistemelor 
naturale, specialiștii arată că în Spania se 
reciclează actualmente 54 la sută din hîr- 
tia consumată. Deși acest indice este des
tul de bun, se subliniază că în celelalte 
țări ale Pieței Comune proporția reciclă
rii hîrtiei a crescut și mai mult, tn orice 
caz, obiectivul urmărit actualmente în Spa
nia este ca indicele reciclării maculaturii 
să se ridice cît mai curînd la 80 la sută. 
Specialiștii consemnează că pentru fabri
carea unei tone de hirtie de calitate sînt 
necesare 2 400 kg lemn. 20 000 litri de apă 

(echivalentul consumului Înregistrat zilnic 
de 1 000 persoane) și 7 000 kWh energie 
electrică, fără a se mai pune la Socoteală 
prețul ridicat al poluării antrenate de pro
cesele de fabricație. în schimb, recicla
rea maculaturii, pe lingă avantajul de a 
scuti de la tăiere arborii, presupune un 
consum de apă de numai 2 000 litri și unul 
de energie electrică de 250 kWh, poluarea 
redueîndu-se și ea simțitor.

• „ANTIDOTUL" DIABETU
LUI ? Insulina produsă de pancreas este 
indispensabilă organismului, deoarece per
mite glucozei, sursă esențială de energie, 
să pătrundă în celulele tuturor țesuturilor. 
La unii copii, pancreasul este însă incapa
bil să secrete cantitatea suficientă de insu- 
lină, și, ca urmare, își face apariția dia
betul. Drept cauză a respectivei deficien
țe este „suspectată" o maladie autoimună. 
Subiecții afectați de aceasta ar fabrica 
anticorpi împotriva propriului lor pan
creas. In martie 1986. la Spitalul Saint- 

Vincent-de^-Paul din Paris s-a utilizat O 
substanță numită „ciclosporină" pentru a 
realiza un studiu asupra unui număr de 40 
de copii diabetici proaspăt depistați. Spe
cialiștii au socotit că acest produs, care 
inhibă reacțiile de respingere ale organis
mului, în cazul unei grefe de organ, avea 
toate șansele să frîneze acțiunea anticor
pilor fabricați de bolnavul însuși, blocind 
deci evoluția maladiei autoimune. Rezul
tatele obținute sînt, intr-adevăr, promiță
toare. informează revista franceză „Paris 
Match", în numărul său din 15 aprilie a.c. 
După trei luni de administrare, 27 din cei 
40 de copii puteau să renunțe deja la tra
tamentul cu insulină. După un an, 18 din
tre acești copii mai continuă încă să nu 
aibă nevoie de insulină. Alți 150 de copii, 
cărora li s-a administrat recent produsul 
confirmă rezultatele primului experiment. 
Scopul urmărit, in continuare, de cerce
tători este să se reușească depistarea tot 
mai timpurie a diabetului și să se de
termine durata exactă a „efectului ciclo
sporină".

*

*
*
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8 Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Ploșnița — 18 : (sala Amfitea
tru) : Poveste din Hollywood — 18
8 Filarmonica .,George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Universul 
artei vocale". Dumitru Ionescu — bas, 
Luiza Avram —• pian — 17,30 ; (Ate
neul Român) : Seară de muzică veche 
— „CONSORTIUM VIOLAE" — 19
• Opera Română (13 18 57) : Ciulean
dra (spectacol susținut de Opera Ro
mână din Cluj-Napoca) — 18,30
8 Teatrul de operetă (13 63 48) : Vin- 
zătorul de păsări — 18
8 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* *
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ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
PROBLEMA CENTRALA A OMENIRII

Apel la reducerea arsenalelor nucleare
numai dacă va reuși să elimine 
războiul, a apreciat omul de știintă 
vest-germ an.

Totodată, participanții la simpo
zionul „Acordul de la Miinchen 
1938. Casa noastră europeană acum“. 
care s-a desfășurat la Diisseldorf. 
au lansat un apel la adoptarea de 
măsuri concrete de reducere a ar
senalelor militare, în primul rînd a 
celor nucleare. Cunoscuti oameni 
politici, activiști ai mișcării pentru 
pace din unele țări occidentale, 
oameni de știintă au dezbătut. în 
cadrul simpozionului, aspecte ale 

■ luptei pentru dezarmare, ale in
staurării unei securități trainice pe 
continentul nostru, o problemă de 
actualitate excepțională în epoca 
nucleară.

BONN. — Cunoscutul fizician și 
filozof vest-german Karl Friedrich 
von Weizsăcker s-a pronunțat, la 
un forum desfășurat în localitatea 
vest-germană Konigstein, in favoa
rea continuării negocierilor de 

, dezarmare între Est și Vest, pentru 
l realizarea de noi acorduri. El a 
/ apreciat că în prezent este inevita- 
) bil ca sistemele sociale diferite să 
1 coexiste și a subliniat că încetarea 
' cursei înarmărilor ar aduce bene- 
l ficii atît Estului, cît și Vestului.

Von Weizsăcker s-a pronunțat im- 
) potriva programului american S.D.I., 
i apreciind că aceste planuri de mi- 
’ litarizare a spațiului cosmic nu 
1 sint compatibile cu intenția decla- 
/ rată de a menține numai sisteme 
1 de apărare. Omenirea a intrat în- 
ț tr-o fază cînd va putea supraviețui 

ț Pentru o zonă a păcii și cooperării în nordul Europei

* *
I

I t numai 8,6 trilioane de dolari. Re- 
' levind că sporirea continuă a chel- 
ț tuielilor militare neproductive su-

HELSINKI. — Necesitatea trans
formării nordului continentului eu
ropean într-o zonă a păcii si coope
rării a fost subliniată în cursul 
dezbaterilor prilejuite de forumul 
organizat la Oulu de centrala sin-

*
*

*

*

dicală din Finlanda. Delegații s-au 
pronunțat pentru apărarea dreptur . 
lui la muncă, pentru un climat de 
pace și cooperare în nordul Eu
ropei.

„Cheltuielile pentru înarmări frînează dezvoltarea 
economico-socială a întregii lumi"

NAȚIUNILE UNITE. — Date ale 
O.N.U. atestă că. din anul 1960 
încoace, in scopuri militare au fost 
cheltuite 14 trilioane de dolari. în 
timp ce volumul producției mon
diale a sporit în același interval cu

*
(

**

focă dezvoltarea economică mon
dială, studiile O.N.U. arată că fie
care locuitor al planetei noastre 
muncește 3—4 ani din viată pentru 
scopuri militare. în timp ce fiecare 
al cincilea pămintean continuă să ; 
trăiască în condiții îngrozitoare de ) 
mizerie. *

J Luări de poziție împotriva bazelor militare străine J 
? MADRID. — Milita: 
ț pace și dezarmare din
I Murcia au organizat duminică
’ marș spre baza americană sil

Mjlitanții pentru
i provincia 

' ■ “t un
„„„„ situată

l în această provincie. Manifestația
1 s-a desfășurat sub lozincile : „Nu 
> N.A.T.O." și „Afară bazele militare

americane din Spania !“. 

ț TOKIO. — Problema bazelor a- 

I lor
*

ț „Vrem o lume fără arme de distrugere în masă!“

mericane de pe teritoriul Filipine- 
: va trebui să fie hotărîtă de po-

porul filipinez, a declarat ministrul 
filipinez de externe. Râul Mangla- 
pus. Intr-un interviu acordat zia
rului nipon „Asahi“, el a subliniat 
că aceste baze nu asigură securita
tea Fiilipinelor, tară care nu are 
dușmani externi. Guvernul și po
porul filipinez au dreptul' să solu
ționeze această problemă în mod 
independent si fără presiuni din 
afară, a spus ministrul filipinez.

I
i.
*

*

0»ftovM>

Participanții la marșurile de primăvară pentru pace in regiunea Ruhr 
(R.F. Germania) au înscris pe pancartele lor obiectivele pentru a că
ror realizare militează : „O lume fără arme de distrugere în masă !“ ; 
„Pace și locuri de muncă, prin dezarmare I". Amenințată cu închiderea 
unor mari uzine metalurgice și exploatări carbonifere, regiunea Ruhr 

înregistrează cea mai înaltă rată de șomaj printre landurile R.F.G.

*
*

*
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Necesitatea extinderii cooperării 
economice intre țările europene 

reliefată Ia sesiunea C.E.E./O.N.U.
GENEVA 18 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările sesiunii 
anuale a C.E.E./O.N.U. Sint exami
nate aspecte ale evoluției situației 
economice în țările europene și pe 
plan mondial.

Majoritatea participanților și-au 
exprimat preocuparea față d,e tendin
ța diminuării ritmurilor de creș
tere economică pe ansamblul regiu
nii și efectele sale negative asupra 
raporturilor comerciale și de coope
rare între statele membre ale comi
siei. care au fost afectate și de fe
nomenele negative din re'ațiile co
merciale și financiar-valutare inter
naționale.

în cadrul reuniunilor din comitete, 
delegatul român a evidențiat necesi
tatea intensificării eforturilor state
lor membre ale comisiei în vederea 
sporirii și diversificării cooperării 
lor economice și tehnice în ramuri 
de bază ale producției industriale și 
progresului tehnic. Au fost prezen
tate propuneri privind extinderea 
cooperării reciproc avantajoase în 
domeniile științei și tehnologiei, in
dustrializării și'automatizării proce
selor de producție, energiei, agri
culturii. silviculturii, transporturilor 
și standardizării.

Contribuție la întărirea păcii și colaborării in Balcani
Premierul Andreas Papandreu despre dezvoltarea relațiilor 

greco-albaneze
ATENA 18 (Agerpres). — Primul- 

ministru al Greciei. Andreas Papan
dreu. a evidențiat — într-o declara
ție dată publicității la Atena, după 
convorbirile cu ministrul albanez al 
afacerilor externe. Reis Malile — im
portanța prieteniei și colaborării din
tre Grecia și Albania pentru cauza 
păcii și stabilității în Balcani. In ace
lași timp, comunicatul cu privire la 
convorbirile dintre ministrul albanez 
și omologul său grec. Karolos Papou- 
lias, subliniază : satisfacția părților 
față de dezvoltarea stabilă a raportu

rilor greco-albaneze din ultimii ani. 
precum și hotărirea de a depune 
toate eforturile pentru lărgirea și 
admcirea acestora.

ATENA 18 (Agerpres). — Miniștrii 
de externe ai Greciei, Karolos 
Papoulias, și Albaniei, Reis Malile. 
aflat într-o vizită oficială în Repu
blica Elenă, au semnat un acord pri
vind micul trafic de frontieră între 
cete două țări, transmite agenția 
ATA.

Practicile protecționiste provoacă daune 
substanțiale comerțului mondial 

Un interviu al primului-ministru al Australiei
PARIS 18 (Agerpres). — Primul- 

ministru australian. Bob Hawke, a 
exprimat, într-un interviu apărut în 
„International Herald Tribune", în
grijorarea țării sale în legătură cu 
practicile protecționiste ale S.U.A. in 
domeniul comercial. Sintem preocu
pați de daunele substanțiale pe care 
măsurile protecționiste le-au pro

vocat și continuă să te provoace pre
țurilor produselor de bază pe piața 
internațională — a subliniat premie
rul australian. „De aceste prețuri și 
de aceste piețe — a adăugat el — 
depind producători ca Australia, 
pentru a obține o parte importantă 
din venitul lor național".

In sprijinul convocării unei conferințe internaționale 
pentru instaurarea păcii in Orientul Mijlociu

AMMAN 18 (Agerpres). — Iorda
nia continuă să se pronunțe pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale în problema Orientului Mij
lociu pentru asigurarea păcii în re
giune — a declarat regele Hussein 
într-un mesaj adresat națiunii. El a 
arătat că această conferință este 
chemată să soluționeze problema pa
lestiniană sub toate aspectele ei, să 
dea posibilitatea poporului palesti
nian să-și hotărască singur soarta în 
propriile teritorii, in conformitate cu 
rezoluțiile 242 și 338 ale O.N.U. Pre-

cizînd că Iordania nu va purta nici
odată negocieri în numele poporului 
palestinian sau al reprezentantului 
său, Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, vorbitorul a subliniat că 
tara sa va participa la viitoarea con
ferință internațională ca stat inde
pendent și suveran. Iordania, a adău
gat el, nu respinge nici participarea 
la această conferință în cadrul unei 
delegații comune iordaniano-palesti- 
niene, dacă o asemenea formulă va 
fi acceptabilă pentru statele arabe și 
palestinieni.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 18 (Agerpres). — Agen

ția IRNA informează că orașele Te
heran și Shiraz au fost ținta atacu
rilor cu rachete irakiene, soldate cu 
victime omenești și pagube mate- 
riale.

Potrivit unui comunicat militar 
publicat la Teheran, la 17 aprilie, ar
mata irakiană a lansat o puternică 
ofensivă la sud de Bassrah, pentru a 
elibera zona Fao, acțiune care a fost 
însă respinsă.

Pe de altă parte, artileria grea ira
niană a bombardat obiective militare 
și economice din mai multe orașe 
irakiene, preoum și poziții militare 
adverse.

BAGDAD 18 (Agerpres). — Comu
nicatele militare publicate la Bagdad, 
citate de agenția I.N.A., relevă că for
țele militare irakiene au întreprins 
operații terestre și aeriene de luptă 
împotriva părții iraniene. Astfel, un 
corp de armată, însoțit de blindate, 
a atacat o zonă din peninsula Fao. 
Aviația irakiană a întreprins in ulti
mele 24 de ore 95 de misiuni împo
triva pozițiilor inamice, precum și 
bombardamente asupra orașelor Ha- 
madan și Dezful. La 17 aprilie șase 
rachete irakiene au fost trase asupra 
Teheranului, altele au lovit orașul 
Shiraz.

„S.U.A. trebuie 

să înceteze presiunile 

asupra statului Panama11 
Un articol al fostului 

președinte american J. Carter
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

„Panama nu face parte din Statele 
Unite, ci este o țară suverană, și re
lațiile noastre cu această tară tre
buie să plece de la aceste premise". 

. afirmă. într-un articol publicat în 
ziarul „Washington Post", fostul pre
ședinte al S.U.A. Jimmy Carter. In 
articol se apreciază, totodată, că 
S.U.A. trebuie să înceteze să ia mă
suri menite să aducă prejudicii 
populației din Panama. Această po
litică în care se înscrie și „serioasa 
greșeală" .de a bloca plata taxelor 
pentru utilizarea Canalului Panama, 
nu a făcut altceva decît să înstrăine
ze S.U.A. de țările latino-americane, 
afirmă fostul președinte american. El 
consideră că S.U.A. ar trebui să-și 
reafirme intenția de a-și. îndeplini 
obligațiile ce și le-a asumat prin 
tratatele privind Canalul Panama si 
să înceteze acțiunile de „pedepsire" 
a poporului panamez.

VIENA 18 (Agerpres). — Intr-un 
articol publicat în ziarul vest-ger- 
man „Neue Arbeiter-Zeitung", Da
niel Oduber, vicepreședinte al In
ternaționalei Socialiste, a condam
nat politica S.U.A. împotriva țărilor 
din America Centrală, și în primul 
rind împotriva Republicii Nica
ragua.

r

Datoriile externe afectează grav 
progresul țărilor africane 

Concluzii ale reuniunii de la Niamey
NIAMEY 18 (Agerpres). — La Nia

mey s-au încheiat lucrările celei 
de-a XXIII-a sesiuni a Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru Africa 
(E.C.A.). Participanții au adoptat 
„Memorandumul privind stadiul apli
cării Programului de acțiuni al 
O.N.U. de redresare a economiei 
Africii în perioada 1986—1990". care 
recomandă statelor africane să-și in
tensifice cooperarea economică, să 
sporească eficienta sectorului de 
stat in economie și să-și democra
tizeze procesele de dezvoltare social- 
economică. Relevind tendințele ne
gative ale economiei statelor conti
nentului — creșterea produsului na
țional brut în Africa a fost în 1987 
de numai 0.8 la sută, au scăzut în
casările din. export, iar datoria ex
ternă a atins suma de 218,2 miliar
de dolari, — documentul se pro
nunță pentru convocarea de urgen
tă a unei conferința internaționale

in problema datoriei externe a sta
telor africane. Continentul african, 
se arată, nu trebuie să rămină cea 
mai slabă verigă a sistemului eco
nomic mondial, deoarece aceasta ar 
amenința grav pacea si stabilitatea 
în întreaga lume.

Au fost adoptate, de asemenea, o 
serie de rezoluții in problemele co
operării africane. în special în do
meniul planificării, demografiei, co
merțului, transporturilor si comuni
cațiilor.

In ședința jubiliară consacrată îm
plinirii a 30 de ani de la constitui
rea E.C.A., participantii au adoptat 
„Declarația de la Niamey", care sub
liniază rolul extinderii cooperării pe 
continent ca o condiție a depășirii 
de către statele africane a efecte
lor actualei crize economice.

Participanții la sesiune au relevat, 
totodată, necesitafea instaurării unei 
noi ordini economice mondiale.

Se intensifică lupta pentru dobîndirea 
independenței Namibiei

LUANDA 18 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) a făcut cunoscut 
în capitala Angolei că patrioții na- 
mibieni au doborît săptămîna trecută 
trei avioane militare ale trupelor de 
ocupație sud-africane.

Pe de altă parte, președintele na
țional al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
David Meroro, a declarat că organi
zația sa se pronunță in continuare

pentru o încetare a focului cu tru
pele sud-africane prezente în Nami
bia. El a arătat că această măsură: 
ar fi primul pas spre îndeplinirea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
privind accesul Namibiei la inde
pendență. In cazul in care autorită
țile sud-africane nu vor veni in 
întîmpinarea propunerii S.W.A.P.O., 
lupta armată a patrioților namibieni 
se va intensifica — a declarat 
Meroro.
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ÎNTREVEDERE. La Praga a avut 
loc o întrevedere între Milos Jakes, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și Jean Spielman, 
secretar general al Partidului Elve
țian al Muncii. Abordînd problema 
ale vieții internaționale actuale, 
părțile au subliniat că principala 
sarcină a contemporaneității o con
stituie preîntimpinarea pericolului 
unui război nuclear, intensificarea 
luptei pentru dezarmare și crearea 
unui sistem complex al păcii și 
securității internaționale — infor
mează agenția C.T.K,

PRIMIRE. Moammer Al-Kadhafi, 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie a Marii Jamahirii 
Arabe Libiene, l-a primit la Tripoli 
pe ministrul de externe al Alge
riei. Ahmed Taleb Ibrahimi. care 
i-a înmînat un mesaj din partea 
președintelui Chadli Bendjedid. 
Agenția JANA informează că au 
fost abordate cu acest prilej aspec
te ale vieții internaționale și arabe 
de interes comun.

ÎNTR-UN MESAJ adresat națiu
nii cu prilejul Zilei naționale, pre
ședintele Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a făcut apel la 
mobilizarea eforturilor in direcția 
înfăptuirii sarcinilor dezvoltării 
social-economice și întăririi secu
rității tării în fața deselor acțiuni 
agresive ale regimului rasist de la 
Pretoria. Cu prilejul Zilei naționa
le, la Harare a avut loc un miting 
la care au participat peste 60 000 
de locuitori.

BIROUL POLITIC AL C.C. AL 
P.C. FRANCEZ a adresat comuniști
lor apelul de a folosi săptămina 
care a mai rămas pînă la primul 
tur de scrutin al alegerilor prezi
dențiale din Franța pentru asigu
rarea unui sprijin cit mai amplu 
candidatului P.C.F., Andre Lajoi- 
nie. Programul său de asigurare a 
echității, libertății și păcii răspun
de intereselor oamenilor muncii, 
ale întregii Franțe — menționează 
documentul.

ACORDURI SOVIETO-SUEDEZE. 
Miniștrii de externe ai U.R.S.S. și 
Suediei au semnat luni, la Mos
cova, acordurile sovieto-suedeze 
cu privire la delimitarea platoului 
continental și la stabilirea zonei 
economice sovietice și a zonei de 
pescuit suedeze in Marea Baltică, 
informează agenția T.A.S.S.

SIMPOZION. în capitala Ceho
slovaciei au luat sfirșit lucrările 
celui de-al 50-lea simpozion al 
mișcării Pugwash. Participantii la 
simpozion — oameni de știintă 
din țări din Europa. America și 
Asia — au discutat probleme refe
ritoare la crearea în Europa a unor 
zone libere de arme nucleare și 
chimice. O parte din intervenții au 
fost consacrate cooperării oameni
lor de știintă în domeniile econo
mic și tehnico-științific.

CONFERINȚĂ. La Dublin s-au 
încheiat lucrările conferinței anua
le a Partidului Muncitorilor din 
Irlanda. In cadrul dezbaterilor, o

L_

atenție prioritară a fost acordată 
condițiilor de viață și muncă ale 
oamenilor muncii, constatindu-se I 
că 40 la sută din populația irlan
deză trăiește în sărăcie și că fie- I 
care al cincilea om al muncii este 
șomer. Au fost alese organele de * 
conducere ale partidului, secretar . 
general fiind reales Sean Garland.

ARMATA MOZAMBICANĂ a 
scos din luptă 351 de membri ai 
bandelor de contrarevoluționari. în | 
cursul operațiunilor militare des
fășurate de la începutul anului, in ■ 
provincia Zambezia — relevă ziarul I 
„Noticias". care apare la Maputo. •

ACCIDENT. Un avion de vină- | 
toare american de tip „F-16" s-a 
prăbușit luni în apropiere de loca
litatea vest-germană Hermeskeil, 
din landul Rhenania-Palatinat, in 
timp ce efectua un zbor la joasă 
altitudine. Pilotul aparatului a 
reușit să se salveze prin catapul- 
tare. In urma acestui accident, care 
s-a produs la numai un kilometru 
și jumătate de orașul Hermeskeil, 
ministrul apărării al R.F.G. a ce
rut comandantului forțelor aeriene 
americane din Europa să ordone 
încetarea temporară a zborurilor 
avioanelor „F-16" deasupra terito- I 
țiului vest-german. arătînd că. a- 
ceastă măsură este necesară pină 
la elucidarea cauzelor prăbușirii 
aparatului.

VICTIME ALE TERORISMULUI.
Asasinarea senatorului democrat- | 
creștin italian Roberto Ruffilli. in
tr-un atentat comis, sîmbătă. la I 
Forli. și revendicat de organizația | 
teroristă autointitulată „Brigăzile 
Roșii", ridică la 311 numărul vic
timelor terorismului în Italia, de | 
la 16 martie 1978 și pină in pre
zent. Dintre acestea. 229 au fost 
civili. 63 polițiști. 10 funcționari și | 
9 magistrați.
__________________ I

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂȚIȘARE
FĂRĂ LOCUINȚĂ ÎN AMERICA «

Expresie a preocupării față de dimensiunile proble
mei persoanelor fără locuință din S.U.A., revista ame
ricană „NEWSWEEK" a publicat, intr-un număr re
cent, un șir de fotografii (expuse inițial în cadrul unei 
expoziții deschise la Washington) ce surprindeau ima
gini ale condițiilor dramatice în care trăiesc acești

dezmoșteniți ai soartei. Ziarul nostru a reprodus, in 
numărul său din 2 aprilie, mai multe din aceste fo
tografii, împreună cu textele ce le însoțeau.

Astăzi reproducem, din aceeași revistă, cu unele 
prescurtări, articolul intitulat „CE SE POATE FACE", 
al cărui autor, Tom Mathews, făcînd o analogie cu 
oamenii cavernelor din preistoria omenirii, vorbește 
de o altă categorie de oameni, de data aceasta din 
zilele noastre, pe care-i numește cind „oamenii ga
rajelor", cind „oamenii cutiilor de carton", cind „oa
menii grătarelor de deasupra metroului". Perspective
le de soluționare a situației lor dramatice ? Destul 
de pesimiste, după cum reiese din întregul conținut 
al articolului.

CE SE POATE FACE? în trecut, cei lipsiți de adăpost 
se adunau în cartierele de mizerie 
de la marginea orașelor. Acum,

What Can 
i Be Done?
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tww» • • -v .‘ . ... :: .............

nopțile în asemenea culcușuri im
provizate. Mai favorizați sint oa
menii grătarelor : ei dorm pe gră
tarele de aerisire ale metroului. 
„Asistăm la o luptă pentru exis
tență aidoma celei de care pome
nea Darwin, afirmă Robert Hayes, 
activist pe tărim social din New 
York. De fapt nu este vorba âtît 
de existență, cît de lupta pentru 
locuință, iar cei slabi pierd această 
luptă".

acestea au ajuns neîncăpătoare. 
Rîndurile săracilor cresc continuu. 
Cartierele cu locuințe ieftine dis
par pentru a face loc zgirie-norilor. 
Slujbele devin tot mai rare. Fon
durile federale pentru construirea 
de locuințe pentru persoanele cu 
venituri reduse aproape au secă
tuit. Așa se explică numărul tot 
mai mare al acelor fără adăpost. 
Estimările privind acest număr 
Variază intre 350 000 și 3 milioane.

Faceți cunoștință cu oameni) ga
rajelor din Los Angeles. In înso
rita Californie, cu nesfirșitele ei 
autostrăzi, acești oameni trăiesc în 
construcții metalice destinate au
tomobilelor. Oamenii canapelelor 
din Carolina de Sud nu sint niște 
persoane înstărite care urmăresc, 
așezate cît mai confortabil, dife
rite programe la video ; sint oa
meni care noaptea dorm pe canape
lele unor prieteni, iar ziua rătăcesc 
pe străzi. Din New York la Chicago 
și mai departe la Seattle, peste tot 
poate fi intilnită o armată tăcută și 
tristă. Sint oamenii băncilor, care 
dorm în parcurile publice. Sint oa
menii cutiilor de carton, care, in 
apropierea centrelor unde se dis
tribuie supa populară, își petrec

De /o „oamenii cavernelor" 
la „oamenii cutiilor de carton"

O recentă anchetă la scara în
tregii țări situează problema celor 
fără locuință pe locul doi, imediat 
în urma prbblemei uriașului defi
cit financiar. Opt din zece ame
ricani afirmă că această proble
mă constituie pentru ei un motiv 
de serioasă preocupare. O majo
ritate substanțială consideră că gu
vernul ar trebui să garanteze fie
cărui cetățean o locuință decentă 
și hrană suficientă.

Este adevărat că toxicomanii, al
coolicii, suferinzii de boli mintale 
constituie nucleul persoanelor fără 
adăpost. Sînt vagabonzii lipsiți de 
orice mijloc de subzistență, nebu
nii care vorbesc singuri, nefericiții

cu priviri rătăcite, în căutare dis
perată de stupefiante. Toți au se
rioase probleme psihologice și me
dicale, unii sînt înclinați spre vio
lență și crime. A-i supune unui 
tratament adecvat necesită sume 
substanțiale, dar numărul lor este, 
totuși, mai puțin de jumătate de
cît numărul total al celor fără lo
cuință. In nici un caz, ei nu tre
buie identificați cu restul, care pot 
fi reintegrați societății.

Realitatea este că vinovați pen
tru această situație nu sint oame
nii, vinovată este sărăcia. Potrivit 
unui studiu al Conferinței prima
rilor americani, familiile cu copii 
mici reprezintă o treime din nu

mărul celor fără locuință. Cam 22 
la sută au slujbe mai mult sau 
mai puțin stabile, dar care aduc 
un venit insuficient. Potrivit unui 
alt studiu. 40 la sută din bărbații 
care se adăpostesc în azilurile de 
noapte sint veterani ai războiului 
din Vietnam. Copiii sub 6 ani re
prezintă categoria ale cărei rin- 
duri se îngroașă cel mai repede.

Mulți eșuează în azilurile de 
noapte după ce au căutat, fără nici 
un rezultat, să găsească o slujbă. în
tr-un azil din Boston au fost des
coperite două familii venite tocmai 
din Texas. Ei au sperat să gă
sească de lucru, dar speranța nu 
li s-a adeverit. In orașul Colum
bia, din Carolina de Sud, sosesc 
mulți locuitori din zonele rurale 
în aceeași speranță de a găsi de 
lucru. Și pentru că nu găsesc de 
lucru, se pomenesc siliți să doar
mă in stradă.

Imediat după terminarea celui 
de-al doilea război mondial, ad
ministrația Truman stabilise ca 
autoritățile federale să garanteze 
fiecărui american o locuință de
centă. Legea cu privire la locuințe 
din 1949 a fost o lege costisitoare. 
Se prevedeau fonduri apreciabile 
pentru eliminarea cartierelor de 
mizerie și construirea de locuințe 
trainice, cu chirii ieftine. Și, in
tr-adevăr, criza postbelică de lo
cuințe și-a găsit o soluție parțială. 
Activiștii pe tărim social își a- 
mintesc cu nostalgie de / acele 
vremuri.

Nu încape îndoială că este nevoie 
de bani, de mulți bani pentru a 
împiedica ca această gravă proble- , 
mă să scape total de sub control. 
Intre 1960 și 1963, în timpul admi
nistrației Kennedy, fondul de lo
cuințe din New York a crescut cu 
265 000 unități ; în ultimii trei ani 
s-au construit însă numai 60 000. 
In 1979, în timpul administrației 
Carter, alocațiile pentru construc
ția de locuințe ieftine în orașul 
Seattle s-au ridicat la 40 milioane 
dolari ; în 1985, alocațiile respec
tive abia atingeați 3 milioane. Po
trivit rezultatelor unui studiu de 
specialitate, pentru a se face 
față problemei celor fără locuință 
va fi necesar ca pînă în anul 2000 
să se construiască 7,5 milioane a- 
partamente ieftine. Nota de plată 
se va ridica la circa 300 miliarde 
dolari.

Cind timpurile grele devin 
și mai grele...

Timpurile grele amenință să de
vină și mai grele, deoarece restric
țiile stabilite prin lege în ce priveș
te chiriile locuințelor construite cu 
sprijinul autorităților federale ur
mează în curînd să expire. Pro
prietarii vor putea să urce după 
pofta inimii plafonul chiriilor, care 
vor ajunge și mai inabordabile 
pentru cei fără locuință.

Dat fiind enormele sume nece
sare pentru rezolvarea problemei 
celor lipsiți de adăpost, inclusiv 
pentru programele sanitare, de in- 
vățămint, de formare profesională, 
singurul for in măsură să procure 
aceste sume sint autoritățile fede
rale. Administrația Reagan nu este 
însă de acord cu aceasta, ci, dim
potrivă, urmărește ca povara fi
nanciară să fie preluată de auto
ritățile la nivel local. Din 1981 și 
pînă in prezent, bugetul federal

pentru locuințe a scăzut cu peste 
70 Ia sută, de la 30 miliarde anual 
la 7,3 miliarde. în ce măsură s-a 
dovedit acest experiment viabil ? 
N-aveți decit să faceți o simplă 
plimbare pe stradă sau să intrați 
într-un depou de autobuze într-o 
noapte de iarnă și vă veți con
vinge singuri.

Activiștii pe tărim social au 
multe idei pentru a face față si
tuației. Astfel, la Chicago ei pre
conizează inițierea de tratative cu 
proprietarii pentru a opri evacua
rea chiriașilor care nu mai pot 
face față chiriilor majorate ; ei 
propun, de asemenea, să se 
acorde împrumuturi și să se 
creeze centre de tranzit pentru a 
facilita reintegrarea celpr fără a- 
dăpost în rindul persoanelor cu 
locuințe.

mină. Din fotografiile expuse Ia 
Galeria Corcoran din Washington 
te privesc chipuri aflate în întu
neric. Privind aceste fotografii, nu 
poți să nu te simți profund emo
ționat. Pentru a descoperi ce este 
dispusă societatea să facă în vede
rea ajutorării acestor oameni nu 
avem decît să cumpărăm cît mai 
multe ziare. Dacă situația se va 
înrăutăți în continuare, vom avea, 
totuși, pe ce să dormim — se în
cheie articolul din „Newsweek".

Situația sutelor de mii si chiar 
milioanelor de persoane țâră un 
acoperiș deasupra capului preocu
pă, de altfel, și alte publicații ame
ricane, intre . care „NEW YORK 
TIMES", „U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT" ș.a., ale căror constatări 
ne propunem să le prezentăm in 
viitoare numere ale ziarului.

Perspectiva -, azilul de noapte
Cel mai urgent este insă nevoie 

de amenajarea fără intîrziere a 
unor aziluri de noapte suplimenta
re, cu priciuri, precum și amena
jarea unor grădinițe și creșe iefti
ne pentru mamele care sint in sta
re să îndeplinească o slujbă și gă
sesc o asemenea slujbă. Există 
însă pericolul ca autoritățile, tot 
mai neputincioase, să transforme 
aceste adăposturi temporare în a- 
dăposturi permanente. Tocmai 
pentru că sînt mai ieftine și pot fi 
mai lesne administrate. Dacă 
aceasta se va întîmpla, întreaga 
țară ar putea deveni o uriașă aglo
merare de lagăre pentru refugiați 
din motive economice.

Deoarece cei fără locuință nu-și 
exercită dreptul Ia vot. ei nu au 
nici un fel de influență politică. 
Situația s-ar putea insă schimba 
cu prilejul actualei campanii pen
tru alegerile prezidențiale. „Coa
liția națională pentru persoanele 
fără adăpost" a cerut tuturor can- 
didaților prezidențiali să sprijine 
un program în trei puncte, prevă-

zînd restabilirea bugetului federal 
pentru locuințe la nivelul de dina-, 
intea administrației Reagan. O ac
țiune pe scară largă este prevă
zută cu prilejul alegerilor preli
minare de la 19 aprilie din orașul 
New York. „Nici un candidat nu 
va putea să-și desfășoare campa
nia în New York dacă va face 
abstracție de această problemă", 
declară Karen Dauksis, din con
ducerea „Campaniei pentru a se 
pune capăt lipsei de locuințe și 
de hrană".

Ideal ar fi ca această problemă 
să preocupe în egală măsură am
bele partide — Republican și De
mocrat — care să stabilească împre
ună un program corespunzător. 
Dincolo de mizeria celor în cauză, 
lipsa de locuințe înseamnă că țara 
a ajuns intr-un impas economic și 
social. Această situație ar trebui 
să ne neliniștească pe toți. Fai
moasa piesă a lui Brecht „Opera 
de trei parale" împarte lumea în 
cei ce bijbîie în întuneric și cei 
scăldați în bătaia razelor de lu

Naples, statul Florida. Veteranii 
fără noroc ai războiului din Viet
nam, care trăiesc în zona împă
durită din apropierea orașului Na
ples, îi spun bărbatului din foto
grafie „Shorty" (Piticul). Din cînd 
în cînd, fac și ei rost de cîțiva 
dolari, dacă reușesc să fie angajați 
cu ziua, dar nici unul nu cîștigă 
suficient pentru a închiria o ca
meră. Micul dejun și-l iau din lă
zile cu gunoi ale rețelei de bufete 
expres McDonald’s. „Nu-mi place 
să trăiesc în pădure — afirmă 
Shorty. Intr-o bună zi am să am 
și eu o casă — așa cum au bo

gătașii"
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