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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Planul la producția fizică și export

Tovarășul Milos Jakes va efectua
o vizită prietenească de lucru în țara noastră
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

România, 
secretar 
Central 
din Cehoslovacia,

tovarășul Milos Jakes, 
general al Comitetului 

al Partidului Comunist 
va efectua o

prietenească de lucru In 
noastră, in ultima decadă •

vizită
țara
lunii aprilie a.c.

înaltă apreciere, deplină satisfacție 

a întregului popor față de rezultatele rodnice 

ale vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu,* 
împreună tu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în țări ale Asiei și Australia

I

îndeplinit ritmic, integral!

PRIN APUCAREA PROGRAMULUI DE MODERNIZARE

Atmosferă de muncă intensă, bine organizată, la întreprinderea „înfrățirea" Oradea, pentru finalizarea unui nou lot 
de produse care vor fi livrate beneficiarilor in cinstea zilei de 1 Mai

MAI

CLUJ : Utilaje cu 
performanțe superioare

— Avem un program bine 
gindit de asimilare în fabrica
ția a unor noi mașini și utila
je, precum și de modernizare a 
produselor existente, ne spune 
maistrul Gavril Bujor, secretar 
al comitetului de partid de la 
întreprinderea „Metalul roșu" 
din Cluj-Napoca, specializată 
în producerea de echipamente 
tehnologice pentru industria 
textilă. Programul are in ve
dere cerințele economiei națio
nale și solicitările la export, 
iar la realizarea lui participă 
întregul colectiv.

— Cum se realizează acest 
program ?

— Aș da cîteva exemple de 
noi utilaje realizate recent. în 
cinstea zilei de I Mai, apreciate 
pentru performanțele lor. unele 
fiind destinate exportului : ma
șina de interțesere cu dublă ac
țiune, mașina de spălat și ma
șina de uscat echipament de 
protecție, cu procese automati
zate, pentru Centrala nuclearo- 
electrică de Ia Cernavodă, uti
laje cu viteze mari de lucru 
pentru prelucrat textile refolo- 
sibile. Edificatoare pentru preo
cupările de înnoire și moderni
zare a producției sînt și utilaje
le cărora oamenii de aici le-au 
sporit performanțele, competiti
vitatea. De exemplu, 
de vopsit cu programator 
microprocesor asigură 
nizarea procesului 
ridicarea calității vonsirii mate
riilor textile cu coloranti indi
geni. Modificările constructive 
și dotarea cu calculator de pro
ces a mașinii de imprimat cu 
șabloane rotative, care inițial a 
fost fabricată după o licență 
străină, permit acum, după mo
dernizare. executarea unor im
primări de calitate a materiale
lor textile cu lățimea pînă la 
2,4 metri, față de 1,6—1,8 metri 
cit se realiza cu tipul anterior 
de mașină. în plus, cu ajutorul 
microprocesorului se asigură 
automatizarea reglajelor și con
trolul proceselor tehnologice de 
imprimare. Reprezentative pen
tru activitatea de creație pro
prie sint și modernizările aduse 
instalației de vopsit prin ter- 
mosolare, a mașinii de 
întins-termofixat, 
urmă avind acum 
de uscare cu 30 
mare decit mașina

Aceste realizări, menționa in
terlocutorul nostru, poartă sem
nătura unor oameni implicați 
nemijlocit in acțiunea de crea
ție științifică și tehnică de 
masă, de modernizare a produc
ției. Numele lor : Mircea Oltea- 
nu, Dorin Trîmbițaș, Nistor 
Radu, Marius Boitos, Szekely 
Ervin, Simion Matei, loan Te- 
ban — ingineri, tehnologi, pro- 
iectanți, la care se adaugă 
maiștri și muncitori cu inaltă 
calificare și experiență din ate
lierele de exeouție. (Marin 
Oprea).

aparatul 
cu 

electro- 
tebnologic,

uscat- 
aceasta din 
o capacitate 
la sută mai 
inițială.

MUREȘ : Mașina
textilă cu numărul 80 000

în intîmpinarea zilei de 1 Mai, 
constructorii de mașini de la 
întreprinderea „Metalotehnica" 
din Tirgu Mureș au înscris un 
nou fapt de muncă in 
întrecerii socialiste : 
mașinii textile cu

cronica 
realizarea 

numărul 
80 000. Desfășurînd o susținută 
activitate de cercetare și ingi
nerie tehnologică în scopul mo
dernizării producției, colectivul 
întreprinderii a asigurat, de-a 
lungul anilor, un mare număr 
de mașini de cusut și tricotat, 
precum și alte utilaje solicitate 
de industria ușoară. în prezent, 
nomenclatorul de producție al 
unității cuprinde peste 120 de 
tipodimensiuni de mașini texti
le. Oamenii muncii de la „Me- 
talotehnica" au contribuit, in 
anii din urmă, la dotarea inte
grală cu mașini a peste 25 de 
unități industriale noi, a mul
tor cooperative meșteșugărești, 
precum și la reutilarea și mo
dernizarea a peste 45 unități e- 
conomice din industria confec
țiilor. (Gheorghe Giurgiu).

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceausescu
In aceste zile, în întreaga țară se desfășoară o 

activitate intensă, bine organizată pentru înde
plinirea în cît mai bune condiții a sarcinilor de 
plan. In industria extractivă și energetică, în chi
mie și petrochimie, în metalurgie și construcția de 
mașini, pe șantierele de investiții, în cercetare și 
proiectare se face simțit un plus de efort pentru 
modernizarea producției, pentru creșterea pro-

ductivitâții muncii și reducerea consumurilor ma
teriale, în general pentru creșterea eficienței eco
nomice. Pretutindeni este evidentă preocuparea 
colectivelor de oameni ai muncii de a întîmpina 
ziua de 1 Mai cu rezultate cît mai bune în pro
ducție. lată în acest sens cîteva inițiative și ac
țiuni întreprinse pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor de plan la producția fizică și export.
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La semănat, prima urgență

ț

calitatea!
Folosind condițiile deosebit de favorabile pentru pregătirea 
terenului și însămînțări, viteza de lucru trebuie să crească mult 
în următoarele zile, veghind pretutindeni cu maximă grijă la 

respectarea normelor agrotehnice

Sporuri substanțiale de producție și eficiență
subinginerul Aurel Badea au acor
dat o atenție deosebită modernizării 
sectorului de fabricație. Prin crearea 
celor trei linii paralele de debitare 
— una pentru țevile destinate 
schimbătoarelor de căldură, alta 
pentru tablă, iar a treia pentru pro
file și futjduri de cazan — s-a asi
gurat o creștere considerabilă a 
productivității muncii. De menționat 
că la prima dintre ele, o dată cu de
bitarea țevilor la lungime se execu
tă și alte operații : prelucrarea ca
petelor, debavurarea și șlefuirea a- 
cestora, efectuarea probelor hidrau
lice țeava cu țeava. Totodată, prin 
organizarea in flux tehnologic a fa
bricării schimbătoarelor de căldură, 
in care este inclus și controlul ne
distructiv al acestora, s-a asigurat 
un spor de producție in valoare de 
7 milioane lei, precum și creșterea 
productivității muncii cu peste 5 000 
lei pe persoană. în prezent, forma
țiile de lucru conduse de maiștrii 
Vasile Dumitraș și Mircea Iurcov se 
preocupă de reorganizarea ateliere
lor .............
iar 
lea 
de

întreprinderea de utilaj chimic din 
Borzești are o bună experiență in ce 
privește realizarea planului la pro
ducția fizică, experiență care poate 
fi utilă și celorlalte unități de profil 
din țară. Un prim argument : de la 
începutul acestui an, zi de zi, decadă 
de decadă, lună de lună întreprin
derea și-a realizat planul la produc
ția fizică. Mai mult, la sortimentul 
piese de schimb planul a fost depă
șit cu aproape 5 milioane lei, iar la 
utilaje tehnologice pentru industria 
chimică și petrochimică, piese for
jate și reparații mașini-unelte s-au 
înregistrat plusuri însemnate față de 
prevederi. Alt argument : datorită 
specificului întreprinderii, oamenji 
de aici desfășoară o activitate cu 
totul aparte. Aproape fiecare produs 
lansat pe linia de fabricație repre
zintă un unicat, iar fiecare utilaj 
ieșit pe poarta fabricii — o premie
ră. De aici necesitatea de a ține pa
sul cu noile cuceriri ale tehnicii, de 
a moderniza întreaga producție.

Rod al măsurilor înscrise in pro
gramul de modernizare a producției, 
pină acum a fost înregistrat un spor 
de producție in valoare de circa 40 
milioane Iei, productivitatea muncii 
a crescut cu peste 30 000 lei pe per
soană, cheltuielile materiale s-au re
dus cu 3 milioane lei. Iar la toate 
acestea trebuie adăugat că. deși pla
nul pe acest an este mai mare cu

f
300 tone utilaje pentru industria 
chimică și petrochimică față de rea
lizările anului trecut, există toate 
condițiile necesare ca el să fie în
deplinit și depășit. Care sint direc
țiile in care au acționat constructo
rii de utilaj chimic din Borzești 
pentru a obține asemenea perfor
manțe ? Le-am aflat. însoțindu-1 pe

întreprinderea 
de utilaj chimic 

din Borzești

economistul Gheorghe Irimia, șeful 
biroului de planificare a producției, 
prin halele întreprinderii.

O primă remarcă : încă din anul 
trecut, aici s-a făcut o temeinică 
pregătire a producției, toate locurile 
de muncă fiind aprovizionate cu 
materiile prime și materialele nece
sare. în al doilea rînd, oamenii se 
preocupă in permanență de moder
nizarea și perfecționarea activității 
productive. Astfel, concomitent cu 
sistematizarea și mecanizarea trans
portului intern între sectoarele de 
fabricație, prin aplicarea a două 
procedee moderne de tracțiune — 
prin cablu și cu culegător electric 
— formațiile de lucru conduse de

de debitare a profilelor metalice, 
cele conduse de ing. Florin Ra- 
și subinginerul Vasile Ciocoiu — 
reamplasarea pe flux a labora-

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii

(Continuare in pag. a IV-a)

După frontul de ploi și temperaturile scăzute care 
au cuprins timp de mai multe zile întreg teritoriul 
țării, vremea a intrat intr-un proces de ameliorare 
accentuată. Practic. în toate zonele s-au creat acum 
condiții optime, deosebit de favorabile, pentru relua
rea și desfășurarea însămînțărilor cu toate forțele. Ti- 
nind seama de perioada in care ne aflipn. care in
dică o serioasă întirziere la semănat, rezultă că pen
tru etapa imediat următoare, obiectivul de cea mai 
inaltâ răspundere pentru toți oamenii muncii din agri
cultură ii constituie intensificarea la maximum a rit
mului insămintărilor. astfel incit pretutindeni să se 
asigure încheierea acestor lucrări în cel mai scurt timp 
posibil și in condiții de cea mai bună calitate.

Pe ansamblu, pinâ in seara zilei de 21 aprilie, cul
turile de primăvară au fost semănate pe 69 la sută 
din suprafața planificată, ceea ce înseamnă că a mai 
rămas de incorporat sămința pe 1 577 000 hectare. Cu 
forțele mecanice de care dispun unitățile agricole, zil
nic pot fi insâmințate circa 400 000 hectare, ritm care 
asigură încheierea însămînțărilor pe suprafețele ce 
au mai rărrtas in numai 4 zile bune de lucru. Pro
blema este ca. printr-o temeinică organizare a mun
cii în cîmp. prin folosirea deplină a timpului, din 
zori și pină se întunecă, și prin coordonarea. îndru
marea și controlul permanent al întregii activități de 
către specialiști si ceilalți factori de răspundere să 
se asigure în fiecare unitate agricolă realizarea si de
pășirea vitezelor de lucru stabilite la semănat. De 
cind vremea a început să se îmbunătățească, ritmul 
zilnic la semănat a crescut — 66 000 hectare pe 20 
aprilie si 201 000 hectare pe 21 aprilie — dar el încă 
se situează cu mult sub posibilități. Este tocmai ceea 
ce evidențiază o dată în plus necesitatea ca orga
nele si organizațiile de partid de la sate, organele 
agricole județene, consiliile agroindustriale si condu
cerile unităților agricole să adopte măsuri hotărite si 
să asigure o puternică mobilizare a forțelor, astfel in-

Semănatul porumbului la I.A.S. Tomnatic, Județul Timiș 
Foto : E. Dichiscanu

cît în toate Județele si în toate unitățile agricole să 
se lucreze cu potențialul maxim existent, manifestin- 
du-se grijă sporită pentru executarea lucrărilor la 
un înalt nivel agrotehnic, spre a se asigura pretutin
deni încheierea însămințării culturilor de primăvară 
în cel mai scurt timp.

In pagina a ll-a : relatări din județele Timiș, 
Bihor, Brăila

Dolj, Constanța, Buzău, Mureș, Hunedoara, 
și Satu Mare

REZULTATE
IN ÎNTRECEREA

SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe primul 
trimestru al anului

In pagina a IV-a

CU DA TELE CONCRETE ALE VIEȚII

despre interesul general și interesul individual
Aceasta-i din Maramu

reș : Intr-o zi, acum peste 
douăzeci de ani, tocmai 
urca pe munte, spre un 
grup de forestieri care lu
crau acolo, cind s-a pornit 
o avalanșă. Era foarte 
aproape, a văzut tot. Valul 
acela uriaș de zăpadă a 
spulberat viețile unor oa
meni. De pe urma lor in 
citeva comune au îamas 
copii orfani. Omul care 
văzuse este șeful inspecto
ratului silvic județean. Știți 
ce a făcut ? A cerut să i se 
întocmească o listă cu toți 
coconii rămași atunci fără 
părinte. Din clipa aceea el 
s-a considerat tată la toți : 
i-a sprijinit să intre pe Ia 
școli și internate, după ce 
au terminat a avut grijă să 
fie repartizați să munceas
că. i-a ajutat pînă s-au 
căsătorit. Pe cei foarte buni 
la carte i-a sfătuit să mear
gă la facultăți, a vorbit cu 
profesorii lor. s-a Îngrijit 
de burse, de cum le chel- 
tuie... Nu s-a lăsat pînă n-a 
scos din fiecare om întreg I

Aceasta-i de la Ticleni 
(Gorj) : Tot din urmă cu 
niște ani. Un petrolist, 
secretar de partid, a stins 
o sondă care luase foc. (în 
paranteză fie spus : ca să 
nu-1 vadă acasă cît fusese 
de ars, ca să nu-și sperie

Fapte rămase în memoria reporterului

familia, cîteva nopți a 
dormit într-o rulotă din 
schelă. Nevastă-sa și copiii 
au aflat din ziare că el a 
stins sonda). L-am întrebat 
la ce se gindea în timpul 
extrem de periculoasei in
tervenții pentru care se 
oferise voluntar. Mi-a răs
puns : La nimic altceva de- 
cit că flacăra aia 
de 16 metri trebuie 
s-o facem să moară. 
Atît. Știam că Pa- 
roșenii, Ișalnița și 
Bucureștii ar fi 
avut de suferit. 
Știam că Tg. Jiu, 
Cărbuneștii și Țiclenii n-ar 
fi a.vut căldură vreo săp- 
tămînă. șj era februarie. 
Asta știam înainte. Și 
după. Atunci am știut doar 
că trebuie stinsă sonda".

Aceasta-i de la Buzău, de 
la întreprinderea de sirmă 
și produse din sîrmă și s-a 
întimplat anul trecut. Pină 
atunci plasele destinate 
beneficiarilor se ineărcau 
în vagoane cum se nime
rea. „La urma urmei — 
așa s-a gîndit mulți ani — 
asta-i treaba 
nu a noastră", 
în organizația

inaltă

comuniștii s-au întrebat : 
„Cum nu-i treaba noastră ? 
Ce vorbă-i asta ? Să rezol-, 
ve problema tovarășii cu
tare și cutare". Și aceia au 
rezolvat-o. Au realizat un 
întorcător de plase... O 
mașină care elimină com
plet efortul fizic 
datorită rigorii cu

și care, 
care lu

suplimentar. „Nu-i nici o 
problemă, dar ca treaba să 
se rezolve mai repede tre
buie să dau o fugă pînă 
acasă, să aduc piesele ne
cesare". Două săptămîni vă 
ajung ? — a fost întrebat. 
A răspuns afirmativ, deși 
cu teamă. Firma i-a încre
dințat

C.F.R.-ului. 
Pină cînd 
de partid

crează, folosește la maxi
mum capacitatea de trans
port. Care-i beneficiul pen
tru întreprindere? — am 
întrebat și mi s-a răspuns ; 
„La prima vedere, pentru 
noi. nici unul : dar țara 
economisește anual peste 
3 000 de vagoane..,".

Și încă o faptă. Eroul ei 
este un tehnician de la 
I.U.G. „Progresul“-Brăila. 
Fusese trimis cu o misiune 
în Olanda. însoțise un lot 
de excavatoare. O anume 
firmă — deși nu fusese 
prevăzut în contractul ini
țial — a cerut un mecanism

pentru deplasare un 
„Opel-combi". Așa 
s-a făcut că într-o 
sîmbătă, pe la prîn- 
zul mare, mașina 
rula moderăt între 
Achterwald și Ha
arlem. Capul teh

nicianului nostru vuia de 
fericire : acasă ! acasă ! 
acasă ! La ieșirea din Olan
da a uitat să-și vizeze pa
șaportul. Din 
Koln. Seara 
găsit intrînd 
am Main, iar 
la Miinchen.

nou plinul la 
la șase l-a 
în Frankfurt 
miezul nopții 

A rezistat 
tentantelor oferte ale re
clamelor hotelierilor din 
Munții Jura. Tot timpul se 
gindea : acasă ! acasă I Cea 
mai păcătoasă zonă a fost 
pe autostrada de pînă la 
Salzburg. Un Mercedes cu 
110 km/h i se agățase în 
plasă și-i semnaliza aga-

sânt „cedează trecerea". 
„S-o crezi tu", i-a răspuns 
în gînd și acul vitezometru
lui de pe „Opel" s-a fixat 
pe 130. N-ar fi cedat nici 
mort banda nr. 1 a auto
străzii. Pilotul Merce- 
des-ului i-a făcut semn cu 
mina la cap. ceea ce în 
traducere... liberă înseamnă 
cam același lucru ca și la 
Brăila. „Acasă !“. Dumini
că seara, pe la „Telejur
nal", un „Opel-combi" 
putea fi văzut in Brăila. în 
fața imobilului cu nr. 33 de 
pe strada Victoriei. Par
cursese 2 800 de kilometri. 
După patru zile, cei de la 
firma olandeză s-au mirat 
nespus cînd brăileanul i-a 
anunțat că pot vedea „pe 
viu" cum funcționează me
canismele solicitate. Tot el 
le montase...

Astfel de întîmplări sînt 
multe. De ce le-am amin
tit ? Pentru că ele semnifi
că în gradul cel măi înalt 
omenia, eroismul, spiritul 
de sacrificiu, modestia, hăr
nicia. ingeniozitatea. cu
rajul, competența și patrio
tismul unor comuniști 
exemplari. Astfel de trăsă
turi recomandă codul etic

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a V-a)

Demnitate si omenie
comunistă

„DREPT ȘI DATORIE..,". Petrolie
rele — de 85 000 ori 150 000 tdw — 
care se făuresc la Constanța nu por
nesc in lungile lor călătorii acvatice 
fără... vinciuri. Instalații de bord tot 
așa de obligatorii ca și radarul. 
Aduse pînă de curînd din import. Și 
tot de curînd. asimilate la întreprin
derea mecanică navală — Galați, 
după un proiect al institutului de 
specialitate al ramurii: ICEPRONAV.

Cu acestea se pare că am spus 
totul despre o reușită. Dar nu. Pen
tru că dincolo de cuvintele care de
semnează o realitate se află oamenii. 
Cu uriașa lor putere de creație. Cu 
iubirea nemăsurată pentru profesie 
și conștiința de părtași la tot ceea ce 
izbutesc mîinile și mintea, cutezanța 
lor. In împrejurarea evocată — sub- 
inginerului Gheorghe Mușat i s-a 
încredințat răspunderea pentru coor
donarea muncii de asimilare a vin- 
ciuriîor acționate cu abur.

— Nu-i o treabă prea grea pentru 
unul singur ? a întrebat el.

— Ești comunist și pentru oameni 
ca tine n-avem treburi ușoare...

Partea mecanică a reușit dintr-un 
foc. Fusese și mai temeinic gîndită 
din proiect. Iată însă că la standul 
de probă mașina cu abur arăta că 
ceva nu-i în regulă.

— Ați returnat proiectul pentru 
reverificare ? întrebăm noi.

— Nu, de ce ? Dreptul proiectan
tului era să vină, să vadă ce anume 
nu se potrivește și de ce ; datoria 
mea. de comunist, să rezolv. Așa că 
l-am chemat la stand și. în- final, am 
apelat Ia alt fel de segmenți.

Hopul este trecut — cuvintele au 
darul să simplifice mult chiar și 
cele mai complicate fntîmplări — se 
lucra întins la montaj.

— Terminăm, dăm drumul și lată, 
la capul de cruce apare fenomenul 
de gripaj. Teoretic, n-ar fi trebuit, 
era fontă pe oțel. Materiale compa
tibile. Și. totuși...

— ...Din nou. la proiectant.
— Era dreptul lui să cerceteze ce 

anume genera neajunsul. Și datoria 
mea, de comunist, să acționez. îm
preună cu el, pină la capăt.

Soluția este aflată în cele din urmă. 
Este acceptată și de registrul naval. 
Totul părea să indice că s-a intrat în 
linie dreaptă, că nimic nu mai poate 
tulbura drumul spre împlinire al 
vinciului cu abur. cind... Din nou, la 
standul de probă, după 3 ore de func
ționare, zgomote nefirești în reductor.

— Iar apel la proiectant.

— Normal. Datoria Iui era să afle 
ce nu se armonizează cu... calculul 
hirtiei ; dreptul meu, de comunist, 
să nu mă dau bătut...

...Un petrolier de 150 000 tdw are 
zece asemenea vinciuri cu abur la 
bord. Instalații fără de care nu sint 
posibile lungile călătorii acvatice. In
stalații care funcționează ireproșabil, 
potrivit exigențelor registrului naval, 
nu ușor de îndeplinit. Mai presus de 
aceste exigențe însă. în această îm
prejurare a acționat necontenit, cu 
energie mereu tinără. cu neînduple- 
care. ca o ștafetă nevăzută — datoria 
de comunist.

Datoria și dreptul comunistului de 
a-și afirma potențialul de muncă și 
dăruire. De a acționa cu energie și 
a pune în mișcare energii. De a în
deplini exemplar misiunea încredin
țată.

MAI PRESUS DE ORICE — ADE
VĂRUL. In fabrica de echipament 
nuclear a întreprinderii de mașini 
grele — București lucrează mulți 
oameni. Unii — ași în meserie. Lu
cru firesc. Aici se naște o bună parte 
dintre echipamentele cu care va fi 
înzestrată prima centrală româneas
că. nuclearo-electrică. de la Cerna
vodă. Un nucleu puternic de comu
niști „cotizează cu munca" aici, mai 
ales în locurile de mare răspundere, 
care asigură calitatea fără cusur a 
fiecărei piese, a fiecărui agregat cu 
destinația amintită. Rigorile activi
tății din acest loc al creației mate
riale sînt nenumărate și absolut obli
gatorii. Este climatul de ordine și 
disciplină pentru înrădăcinarea că
ruia comitetul de partid din fabrică, 
organizațiile de bază cheltuiesc multă 
energie. Pentru 
nici o dereglare 
impieteze asupra

Iată 
pescu. 
partid, 
rul A.

— Nu sînt membru de partid. Dar 
am bătut la ușa asta să mi se facă 
dreptate.

— Despre ce-i vorba ?
Sudorul zice că în echipa sa nu 

s-au discutat criteriile de acordare 
a retribuției potrivit muncii în acor
dul global. Că. desigur, cineva are 
ceva cu el si. neîndoios, n-a fost re
tribuit după merit. Adică, socotește

ca nici o abatere, 
să nu apară și să 
producției.
Florin Cornel Po- 

comitetului de
insă că la 

secretarul 
vine cu o nemulțumire sudo- 
Lupușanschi.

Iile TANASACHE
(Continuare in pag. a IV-a)
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La semănat, prima urgență este... calitatea!
FOLOSIND CONDIȚIILE DEOSEBIT DE FAVORABILE PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI 

Șl INSĂMINJĂRI, VITEZA DE LUCRU TREBUIE SĂ CREASCĂ MULT IN URMĂTOARELE ZILE, 

VEGHIND PRETUTINDENI CU MAXIMĂ GRI1Ă LA RESPECTAREA NORMELOR AGROTEHNICE

I

Ritm înalt nu prin grabă, 
ci prin foarte bună organizare

EXPERIENȚA 

UNITĂȚILOR 

AGRICOLE 

DIN 

JUDEȚUL 

TIMIȘ

*
****
*

SCURTĂ FIȘĂ DE CAMPANIE
• Pină în seara zilei de 21 aprilie au fost insămînțate 

270 000 hectare, reprezentind 90 la sută din suprafața pla
nificată

• Au încheiat semănatul porumbului și soiei 51 de 
unități agricole de stat și cooperatiste

• Miercuri și joi s-au înregistrat cele mai mari viteze 
de lucru din actuala campanie : cite 23 000 hectare

• Mari acțiuni de întrajutorare : 70 de formații dota
te cu agregate complexe pentru pregătirea terenului și însă- 
mințări au fost trimise din zonele de șes in care s-a încheiat 
semănatul în zona colinară a județului

*
*

ț

ț

Campania... i
Miercuri seara, ne șo

seaua Sinnicolau Mare — 
J Timișoara. înainte de in

trarea m comuna Biled. în
tâlnim o coloană de trac
toare si mașini agricole. 
De ce se denlasa,.. la ore,,,, 

o j.tîrzii această-, tormatie’L N,e; 
răspunde tovarășul Vasile 
Ardelean, șeful, secției de, ■ 
mecanizare 
Gottlob : ..Cu o oră înain
te am încheiat semănatul 
porumbului. Acum ne în
dreptăm spre C.A.P. Recas, 
unitate situată în zona mai 
de deal, unde a plouat mai 
mult si nu s-a putut lucra 
din Plin. De altfel, și la 
noi abia în ultimele zile

■ putem spune că am lucrat 
cu toate forțele. Vedeți si 
dumneavoastră ce timp bun 
de muncă e acum. Lucrăm 
din plin-1. Coloane a- 
semănătoare. formate din 
agregate complexe pentru 
pregătirea terenului si în- 
sămînțări. fiecare din ele 
conduse de specialiști, s-au 
deplasat tot miercuri de la 
C.A.P.-urile Varias, Pe
riam. Cărptnis. Cenei. de 
la I.A.S.-urile Tomnatic. 
Grabati. Sinnicolau Mare 
în zonele colinare pentru a 
veni neintîrziat în spriji
nul unităților unde lucră
rile sînt întârziate datorită 
timpului nefavorabil. ..De 
altfel, această măsură «ta-

• bilită de comandamentul 
iudetean pentru agricultu
ră are în vedere ajutorarea

. unităților agricole din 5 
consilii agroindustriale si
tuate în zona de deal : Re
cas, Belint, Bethausen. 
Făget: și Lugoj, unde în a-

jrcă la deal
ceasta săptămină acționea
ză peste -70 de formații de 
lucru din consiliile agro
industriale Lovrin. Varias. 
Periam. Sinnicolau Mare 
Si Cărpiniș. care au ter- 
ptânat sau sini pe cale , să.., ,

< .in cheie r jsemăn at ui" —r.ne. , 
spune tovarășul Nicolae 
BrăiloiMj- director cu pro-

. dțțcția vegetală la direcția 
agricolă iude'țeană.

Joi dimineața, formația 
de la C.A.P. Gottlob, întâl
nită pe drum cu o seară in 
urmă, a început incă de la 
primele ore lucrul pe te
renurile fermei nr. 3 de.la 
C.A.P. Reeaș. Aici, zilele 
trecute s-au desfășurat ac
țiuni de proporții pentru 
scoaterea apelor de pe te
renuri. La fata locului se 
afla președintele unității. 
Adam Hălimăgeanu. ..Acum 
totul depinde numai, șl nu
mai de not. ca să folosim 
cit mai bine forțele venite 
în ajutor. Am repartizat 
-toate formațiile pe ferme 
si sole. în așa fel incit oină 
simbătâ să terminăm însă- 
mîntatuT*.

Dar să vedem cum se ac
ționează în zonele de lăco- 
viști, cu terenuri mai joa- 
re, care în județul Timiș 
ocupă suprafețe importan
te. O astfel de unitate 
este C.A.P. Teremia, unde 
oamenii muncesc aceste 
terenuri întotdeauna în 
mare grabă, tocmai pentru 
că timpul în care pot fi lu
crate în condiții de maxi
mă calitate ește foarte re
dus. Am văzut pe viu în 
această unitate cum se 
procedează practic. în pri

ma zi Însorită. exac.t în 
momentul cind pămlntul a 
incepțit să ..înflorească", 
au fost aduse forte supli
mentare din Unitățile ve
cine. Ceea ce trebuie evi
dențiat este tocmai faptul 
că fiecare formație se de
plasa direct Ia locul dinain
te stabilit. Eficienta-acestei 

: pradt-ieî aplicată aici in ul-

Măsuri 
rezultate

Cu cîteva zile in urmă, 
în ziarul „Scinteia11 se sem
nala faptul că la I.A.S. 
Jimbolia viteza de lucru 
era sub posibilități, oricum 
în urma celei înregistrate 
de unitățile vecine. Pe 
baza indicației comanda
mentului județean pentru 
agricultură, situația din a- 
ceastă unitate a fost, anali
zată operativ de către un 
colectiv alcătuit din cadre 
de răspundere de la‘ trus
tul I.A.S. și de la consiliul 
agroindustrial. stabilin- 
du-se măsuri atit. .pentru 
folosirea cu maximum de 
randament a utilajelor pro
prii, cit și pentru ajutora
rea cu forțe mecanice de la 
unități care au terminat 
semănatul. A fost o acțiu
ne necesară, obligatorie în 
iureșul acestei campanii. 
Aceasta, cu atât, mai mult 
cu cif aici răspunderea ca
drelor de conducere și a 
specialiștilor n-a fost la ni
velul cerințelor. Fapt este 
că ceea ce nu s-a făcut la 
timpul oportun, s-a reali
zat mai târziu. Astfel, acum

timii ani este dovedită de 
bunele rezultate obținute. 
Așa se face că la două zile 
după declanșarea acestei 
acțiuni unitatea se inscrie 
cu cele mai bune rezulta
te din consiliu. Similar s-a 
procedat si in consiliul a- 
groindustrial Dudeștii 
Vechi, care are condiții a- 
semănătoare.

prompte, 
eficiente
s-au organizat schimburi 
de noapte la pregătirea te
renului pentru a se crea 
front de lucru corespunză
tor semănătorilor, s-a asi
gurat indrumarea perma
nentă a tuturor formațiilor 
de lucru de către specia
liști. a fost întărită asisten
ța tehnică in cimp, elimi- 
nîndu-se staționările neper- 
mis de mari ale tractoare
lor și utilajelor, datorate 
unor defecțiuni tehnice. 
Dintr-o discuție avută cu 
tovarășul loan Roșea, di
rectorul trustului I.A.S., 
am reținut că ajutorul 
prompt dat unității respec
tive a avut rezultate ime
diate. Chiar de a doua zi. 
ritmul de lucru la pregă
tirea terenului s-a dublat, 
ceea ce a permis semănă
torilor să realizeze vitezele 
planificate, creindu-se con
diții ca în cel mult două 
zile insămințările să se în
cheie în toate fermele în
treprinderii. Exemplul uni
tății de mai sus nu este 
singular. Asemănător s-a 
procedat in aceste zile și

in alte unități, ca. de pildă, 
în cooperativele agricole 
Silâgiu. Cenad, Pâdureni. 
în I.A.S.-urile Gătaia și 
Jamu Mare, care la data de 
18 atprfBe insăntlnțaseră 
numai intre 20 și 30 ,1a sută 
din suprafețele planificate. 
Tp urma sprijinului primit 
insă de la unitățile vecine, 
dar mai ales a organizării

Și repede,
. Miercuri și 'joi, s-au însă- 

mințat in județul Timiș 
cite 23 000 hectare pe zi. Au 
fost zile record în ce pri
vește viteza de lucru a 
campaniei din această pri
măvară, dar se poate spu
ne că au fost și zile record 
ale calității. Probează a- 
ceasta numeroase fapte 
constatate în timpul raidu
lui nostru.

C.A.P. Biled. Ceea ce se 
observă aici cu deosebire 
Ia pregătirea terenului este 
folosirea utilajelor ușoare. 
Aceasta a fost posibil da
torită faptului că terenul 
este curățat in totalitate 
de resturi vegetale, acțiune 
la care au participat peste 
200 de cooperatori cu 30 de 
căruțe. Deși porumbiște. 
sola arată acum de parcă 
ar fi terenul unei grădini. 
„Este mult mai gospodă
resc să procedăm așa decit 
să mărunțim resturile ve
getale prin cîteva treceri 
cu discurile grele11 — ne 
spune președintele unității. 
Vasile Magopâț. Dacă anul 
trecut au fost folosite la 
pregătirea patului germi
nativ grape cu discuri și

mai bune a muncii au a- 
juns la nivelul unităților 
avansate, realizînd viteze 
de lucru de pină la 15 hec
tare pe semănătoare. Toa
te aceste măsuri și-au do
vedit din plin eficienta, 
tocmai pentru că s-a inter
venit cu fermitate pen
tru înlăturarea stărilor 
necorespunzătoare de ..lu
cruri.

și bine
tractoare U 650, in acest an 
se lucrează cu tractoare de 
mică capacitate, cu grape 
cu colți reglabili, si combi- 
natoare. Aceasta are ca re
zultat în plus reducerea 
consumului de motorină și 
evitarea tasării terenului 
prin trecerea cu utilaje 
grele. Munca este organi
zată in două formații de 
lucru, conduse direct de in
ginerii Vasile Magopăt. 
președinte, și Vasile Miron, 
inginer-șef. a căror grijă 
principală o constituie res
pectarea strictă a normelor 
tehnice, adaptarea la con
dițiile specifice fiecărei 
sole. în aișa fel incit să se 
asigure toate condițiile din 
punct de vedere al calității 
pentru realizarea unor pro
ducții ridicate în acest an. 
Prezența permanentă a 
factorilor de răspundere 
din unitate in cadrul for
mațiilor de lucru are ca 
scop in același timp evi
tarea tendinței unor meca
nizatori. care, urmărind să 
realizeze viteze cit mai 
mari, „grăbesc11 nefiresc de 
mult semănatul, punind 
sub semnul întrebării den
sitatea, in final producția.

Supunem atenției un utilaj 
de mare productivitate 

și eficiență
O noutate în peisajul a- 

gricol din această primăva
ră o constituie folosirea 
semănătorilor de mare pro
ductivitate. recent introdu
se in producție O ase
menea mașină, denumită 
SEMO, creație a construc
torilor de mașini agricole 
de la uzina „Semănă
toarea11. am găsit-o in 
funcțiune la ferma nr. 2 a 
C.A.P. Pesac. „Este o ma
șină excepțională — apre
ciază inginerul-șef al uni
tății. Viorel Bogdan. Ea 
însămînțează între 40 și 50 
hectare pe zi11. încredințată 
unuia dintre cei mai buni 
mecanizatori. Ion Popovici. 
noua mașină lucrează fără 
greșeală, dar numai cu 
condiția ca reglajele să fie 
bine puse la punct, fapt 
care însă solicită prezenta 
specialistului în preajma 
ei. Calitatea lucrării este 
ireproșabilă. Ne-o dove
dește precizia cu care sint 
respectate adîncimea de 
semănat și distanta dintre 
boabe. Chiar dacă s-ar pro
duce „greșuri11, sistemul 
electronic de semnalizări 
optice și sonore, cu care 
este echipată mașina, dă 
imediat de veste mecaniza
torului care acționează 
prompt pentru înlăturarea 
defecțiunii. Un asemenea 
agregat nu poate lucra de

cit pe suprafețe perfect 
pregătite și nivelate. Este 
ceea ce au făcut mecaniza
torii și cooperatorii de aici, 
asigurmd funcționarea ire
proșabilă a acestei semănă
tori. „Este mașina viitoru
lui — ne spuse Nicolae 
Baciu, președintele unității, 
pe care l-am găsit la o 
formație de semănători 
SPC 8 ce lucra pe o solă 
alăturată. Vedeți, ceea ce 
realizează aceste 4 semă
nători la un loc. abia echi
valează cu randamentul 
realizat de mașina SEMO. 
Sintem foarte mulțumiți de 
acest utilaj, care pe deasu
pra reduce proporțional și 
consumul de motorină11.

Pe tot parcursul docu
mentării noastre. în unități 
agricole de stat și coopera
tiste din consiliile agroin
dustriale Biled, Periam. 
Sinnicolau Mare. Lovrin și 
Cârpiniș a ieșit pregnant 
în evidență faptul că. în a- 
ceste zile decisive pentru 
soarta recoltei, specialiști' 
se aflau Ia post, adică in 
cimp, intre mecanizatori, 
asigurind cu competentă și 
răspundere conducerea for
mațiilor de lucru, calitatea 
ireproșabilă a semănatului.

Lucian CIUBOTARU 
Cezar IOANA 
Euqen D1CH1SEANU

In actualitate 
si întreținerea 

culturilor
Foarte de mult nu s-au mai 

executat in județul Dolj lu
crări agricole de primăvară 
de o asemenea diversitate. 
Datorită varietății solurilor, a 
formelor de relief si a pre
cipitațiilor frecvente si abun
dente, in aceste zile, pe ogoarele 
județului se acționează conco
mitent la eliminarea apei in 
exces, la insămințarea ultime
lor culturi de primăvară, iar 
incepind de miercuri și la apli
carea celei dinții prașile ma
nuale Ia sfecla de zahăr. Avind 
in vedere aceste condiții deose
bite. comandamentul județean 
pentru agricultură a insistat si 
asupra necesității de a se impul
siona la maximum toate lucrări
le de sezon, cu mențiunea expre
să ca sub presiunea timpului și a 
capriciilor vremii să nu fie ad
mis sub nici un chip să se facă 
lucrări de slabă calitate, indife
rent de natura acestora. Cerința 
de căpătâi in ceea ce privește 
intreținerea culturilor se referă 
la executarea operativă a pri
mei prașile, renunțîndu-se la 
practica păgubitoare ce s-a mai 
făcut simțită anul trecut în une
le unități agricole, de a se lăsa 
în voia buruienilor culturile 
..mai ferite de privirile cu- 
rioase“. Printre cei dinții din 
județ care au intrat cu sapa în 
cultura sfeclei de zahăr sint 
cooperatorii de la C.A.P. Amă- 
răștii de Sus. „Anul trecut, la 
această dată, abia încheiasem 
insămințarea sfeclei de zahăr, 
iar acum deja am prășit 35 
hectare din cele 150 aflate in 
cultură, ține să precizeze Mar
cel Nițu. președintele coopera
tivei. Am repartizat intreaga su
prafață! in acord global la nive
lul. fermelor de producție, echi
pelor. iar in cadrul formațiilor 
de lucru, pe fiecare cooperator 
în parte11. Si în unitățile 
agricole din consiliul agro
industrial Plenița culturile de 
sfeclă de zahăr, floarea-soare- 
lui și chiar de porumb au 
răsărit și se dezvoltă viguros. 
La cooperativele agricole Uni
rea și Cetate, bunăoară, se apro
pie de finalizare așa-zisa „pră
șită oarbă11 la sfecla de zahăr, 
urmind ca in zilele ce vin să se 
treacă și la prașila a doua ma
nuală. Ne-au reținut aici aten
ția buna organizare a muncii și 
calitatea lucrării. Se lucra 
sub supravegherea președinte
lui consiliului agroindustrial, 
Ion Lupu, și a celorlalte cadre 
cu munci de răspundere de la 
nivelul unităților și al comune
lor. Formații compacte de 
cooperatori prășeau, in timp ce 
echipe special constituite com
pletau golurile, astfel incit, 
după cea dinții prașilă să se 
asigure uniform o densitate de 
120—130 de mii plante la hectar. 
Așadar, paralel cu intensificarea 
insămințărilor, s-a trecut cu 
toate forțele la întreținerea 
culturilor de primăvară. Ince- 
pind de joi, această importantă 
lucrare s-a extins și în unitățile 
agricole din consiliile agroindus
triale Băilești, Moțățel, Poiana 
Mare, Calafat, Segarcea, Bechet. 
Catane și Circea. (Nicolae 
Băbălău).

Muncă bună, rezultate pe măsură
CONSTANTA. $i în unitățile 

agricole din județul Constanța a fost 
reluat semănatul ; la început în zo- 
nele cu terenuri mai ușoare și in 
pantă din nord și de pe malul Du
nării, in consiliile unice agroindus
triale Mihai Viteazul, Horia, Cer
navodă și Bănoasa, apoi s-a generali
zat în toate unitățile, Astfel, in ziua 
de 21 aprilie, s-au insămlnțat 2 800 
hectare cu fasole, bumbac, ricin, sorg 
și alte culturi. Ca o realizare de ex
cepție trebuie consemnat faptul că. 
in județ s-a încheiat semănatul 
culturilor de porumb și soia pentru 
consum, răminînd de insămințat 
numai solele pentru loturile semince- 
re și suprafețele care urmează a fi 
eliberate de culturile de masă verde 
care se recoltează in prezent. De 
asemenea, din cele 14 156 hectare de 
fasole, au fost insămînțate mai bine 
de jumătate. întrucit. in dimineața 
zilei de 22 aprilie șe insămînțase 37 
la sută din suprafața prevăzută in 
această primăvară, iar condițiile de 
climă și umiditatea din sol s-au 
ameliorat, ee prevede ca lnsămința- 
tul celor 39 000 hectare care au mai 
rămas să fie încheiat în două zile 
bune de lucru. (George Mihăescu).

BUZĂU. ludetul Buzău
peste 60 de unități agricole au în
cheiat semănatul porumbului, între 
acestea numărîndu-se cooperativele 
agricole din Gura Teghii, Florica, 
Poșta Cilnău, Robească, Bălăceanu, 
Cislău, Smeenl, Săgeata și Ziduri, 
agregatele complexe și semănătorile 
de aici fiind redistribuite imediat in 
celelalte unități. Deși terenul este 
încă moale in 9 din cele 14 consilii 

agroindustriale. pe solele cu un 
drenaj mai bun. incepind de ieri, o 
dată cu creșterea temperaturii solu
lui, semănatul porumbului a fost 
răluat. După cum aveam să con
statăm, preocuparea specialiști
lor, a mecanizatorilor din consiliile 
agroindustriale Topliceni, Balta Albă, 
Săgeata. Poșta Cilnău, Stilpu, Săhă- 
teni și Mihâilești. prin care am trecut 
in cursul zilei de ieri, este de a găsi 
toate mijloacele posibile de a inten
sifica ritmul insămințărilor. Demn de 
remarcat este și faptul că, in toate, 
unitățile, la pregătirea patului ger
minativ sint folosite numai agregate 
complexe ușoare, iar controlul cali
tății semănatului a 1'ost întărit prin 
participarea directă a membrilor co
misiilor de recepție a culturilor. 
(Stelian Chiper).

MUREȘ. O dată cu îmbunătăți
rea vremii, în unitățile agricole din 
județul Mureș insămințările de pri
măvară au fost reluate pe un larg 
front de lucru. Dacă în cursul zilei
de miercuri, cind a reînceput semă
natul, s-a lucrat, cu precădere, pe 
terenurile cu expoziție sudică, ince
pind de joi, aria insămințărilor s-a 
extins. Pentru a se crea, in conti
nuare, un front de lucru la nivelul 
vitezei stabilite; in urma măsurilor 
energice luate de comandamentul 
județean pentru agricultură, specia
liștii din unități și cei ai direcției 
agricole județene se află permanent 
în cimp in vederea identificării cu 
rapiditate, a tuturor terenurilor 
zvîntate, astfel ca nici o oră bună 
de lucru să nu fie irosită. Ca urmare 
a acestor măsuri, semănatul ovăzu
lui a fost încheiat pe toate cele 4 550 

hectare planificate, iar insămințarea 
mazării boabe se desfășoară pe ulti
mele suprafețe. A fost reluat, de 
asemenea. în ritm intens semănatul 
sfeclei de zahăr, cultură la care, pină 
în seara zilei de 20 aprilie, sămința 
a fost incorporată in sol pe 7 200 ha 
— 61 la sută din suprafața planifi
cată. Pe ansamblul județului există, 
la această dată, alte 4 500 hectare 
pregătite in vederea insămințării, un 
front de lucru ce corespunde de 
fapt vitezei zilnice stabilite pentru 
această perioadă, creindu-se astfel 
condiții ca insămințările de primă
vară să atingă acum cote maxime. 
(Gheorghe Giurgiu).

HUNEDOARA. Vremea insta
bilă a obligat agricultorii din jude
țul Hunedoara să treacă la organi
zarea muncii nu pe săptămini sau 
zile, ci pe fiecare oră bună de lucru 
în cimp in vederea încheierii cit 
mai grabnice a plantării cartofului, 
lucrare care pină joi, 21 aprilie, era 
efectuată în procent de 88 la sută. 
Avind teren pregătit din timp, con- 
centrînd importante forțe Ia locurile 
unde s-a putut lucra in ferestrele 
dintre ploi, în multe unități agricole, 
cum sint cooperativele agricole din 
Ostrov, Hațeg. Riu Alb, Hărău, Deva, 
Tîmpa ș.a., plantatul cartofilor s-a 
încheiat, iar in majoritatea unităților 
agricole din consiliile agroindustria
le Șoimuș, Rapolt, Hațeg și Geoagiu 
lucrările sint pe terminate.

Tn unitățile din consiliile Călan și 
Brad, in zilele de miercuri și jot, 
am întilnit in cimp un mare număr 
de cooperatori șl mecanizatori care 
lucrau la plantatul cartofilor. Pentru 
a grăbi mai mult ritmul plantării, la 

C.A.P. Boșorod s-a acționat mai ales 
manual. Primarul comunei Boșorod, 
Ieronim Grecu, ne declara : „A 
plouat foarte mult in această lună 
și nu s-au putut planta cartofi meca
nizat pe întreaga suprafață, dar a- 
plicind indicațiile date de comanda
mentul județean pentru coordonarea 
activității din agricultură, impreună 
cu conducerea cooperativei agricole 
am mobilizat toți oamenii din sate 
la plantatul manual al cartofilor, 
aceasta fiind in condițiile date sin
gura cale pentru a incheia lucrarea 
pe intreaga suprafață in limitele pe
rioadei optime. Iată deci că se pot 
găsi modalități pentru a grăbi și in 
condiții mai grele de lucru plantatul 
cartofilor. De altfel și in brigada a 
doua de la C.A.P. Brad, peste 400 
de oameni lucrau joi la plantatul 
manual al cartofilor pe o suprafață 
de 6 hectare. Pentru impulsionarea 
acestei lucrări cu pondere în agri
cultura județului, plantatul manual 
al unor suprafețe cultivate cu cartofi 
s-rf extins și se aplică acum in toate 
unitățile agricole. (Sabin Cerbii).

BIHOR. Cerința de a incheia 
în cel mai scurt timp insămințările 
a determinat comandamentul agri
col județean să întreprindă măsuri 
organizatorice și tehnice suplimen
tare care să ducă la utilizarea cu 
înalt randament a tuturor forțelor 
mecanice și umane, a fiecărei ore 
bune de lucru in cimp. Ritmul a spo
rit simțitor in această săptămină, 
îndeosebi prin organizarea temeini
că a schimbului II la lucrările de 
pregătire și desfășurare a semăna
tului zi-lumină. Ore prețioase se 
cîștigă și prin redistribuirea operati

vă a forțelor din unitățile care, au 
încheiat insămințările in ogor pro
priu. Cei mai harnici au fost în a- 
ceastă campanie cooperatorii din 
Sintandrei. mecanizatorii de aici ve
nind de îndată in ajutorul unități
lor vecine. Un asemenea mod de or
ganizare explică de altminteri pozi
ția fruntașă pe care consiliul agro
industrial Sinmartin o deține la in- 
sămințări. tn stadiul final au intrat 
lucrările și in consiliul Valea lui 
Mihai. La Tarcea și Otomani, la Si
mian și Galoșpetreu, forțele mecani
ce acționau ieri grupat. în formații 
mari de tractoare, înlesnind contro
lul riguros al calității.

Consemnăm astăzi și o altă ini
țiativă a lucrătorilor ogoarelor biho- 
rene : plantarea mecanizată a răsa
dului de porumb. Luorarea se află 
în plină desfășurare în 26 unități 
cooperatiste din zona de șes a ju
dețului. In serele neincălzite de la 
Mădăras, Salon ta. Roșiori,' Tărian, 
Săcueni a fost asigurat răsadul ne
cesar pentru 140 hectare. Pe ogoa
rele de la Cherechiu, Toboliu, Tă- 
mășeu. Tulea, Ciumeghiu, Avram 
Iaficu am văzut la lucru în teren 
pregătit grădinărește zeci de mașini 
de plantat răsad pe șase rinduri. 
Răsadul era bine dezvoltat și înain
te de plantare era mocirlit in
tr-un amestec ce incorporează un 
biostimulator de creștere. Plantarea 
cu apă la rădăcină asigură răsadu
lui condiții optime de prindere. No
tăm în final și opinia inginerului 
Petre Olaru. director adjunct al di
recției agricole județene : „Răsadul 
este produs, cum e și firesc, din hi
brizi timpurii și extratimpurii. Con
tăm să obținem pe aceste suprafețe 

o devansare a coacerii culturilor cu 
35—40 zile".

Pină joi seara, in unitățile agrico
le din județul Bihor, sămința a fost 
pusă sub brazdă pe 83 la sută din 
suprafața planificată, respectiv pe 
70 la sută din terenurile destinate 
porumbului. Frontul de ploi care a 
cuprins vineri la ora prinzului în
treg județul a întrerupt lucrul in 
majoritatea unităților, impunind su
pravegherea atentă din partea spe
cialiștilor a stării terenului, spre a 
concentra toate forțele pe suprafe
țele zvintate. așa cum de fapt au 
făcut in toată această primăvară a- 
devărații gospodari. (loan Laza),

BRĂILA. însumate, precipitați
ile căzute in perioada 15—18 aprilie 
pe teritoriul județului Brăila s-au 
cifrat între 30 și peste 60 litri pe 
metru pătrat. Acum, vremea s-a fă
cut frumoasă, regimul termic ajun- 
gind la valorile specifice perioadei. 
Pretutindeni, cadrele de conducere, 
specialiștii controlează, solă cu solă, 
starea terenului, stabilind reluarea 
operativă a semănatului. Ca urmare, 
in ziua de 21 aprilie, s-a realizat in
sămințarea porumbului și a fasolei 
pe o suprafață de aproape 3 000 hec
tare. In cursul zilei de 22 aprilie, vi
teza de lucru aproape s-a triplat 
față de cea realizată în ziua anteri
oară. In consiliile agroindustriale 
Cireșu, Dudești, Făurei — unde te
renurile sînt mai ușoare și nisipoase 
— lucrările au intrat in normal. Pină 
aseară în județul Brăila au fost in
sămînțate 80 la sută din suprafețele 
planificate, acționindu-se acum cu 
toate forțele pentru încheierea grab

nică a lucrărilor. (Candiano Pri- 
ceputu).

SATU MARE. Condițiile clima
tice din această perioadă au favori
zat dezvoltarea puternică a vegeta
ției. care este acum mult mai avan
sată decit in aceeași perioadă a anu
lui trecut. Ca urmare, și acțiunea de 
combatere a buruienilor din lanurile 
de cereale păioase a inceput în acest 
an mai devreme. Din suprafața pla
nificată a fi erbicidată, de peste 
79 000 hectare, lucrarea s-a realizat 
pină in prezent pe circa 33 000 hec
tare. Intr-o serie de unități, acțiunea 
este de acum încheiată, iar altele o 
finalizează in aceste zile. Printre 
unitățile fruntașe la această lucrare 
se inscriu cooperativele agricole de 
producție Sanislău, Craidorolț, Mă
dăras, Gelu, Pir, „Someșul11 — Satu 
Mare, Halmeu și altele. Deși au be
neficiat. practic, de aceleași condiții, 
unitățile din consiliile unice agroin
dustriale Turț, Păulești, Supur, Va
lea Vinului și Moftin sint rămase in 
urmă, cauza invocată fiind insufi
cienta zvintare a terenului. Organele 
agricole județene au indicat ca lu
crarea să fie încheiată in cel mult 
5—6 zile, pentru a avea eficiența 
scontată. In acest sens s-a hotărit 
ca la realizarea acestei acțiuni să 
participe și un număr mare de oa
meni pentru a executa plivitul ma
nual al buruienilor pe acele supra
fețe unde nu pot intra incă mașinile. 
Asociația economică intercooperatis- 
tă Cărei a confecționat pentru coo
perativele agricole un număr de 
35 000 de plivitoare (oticuri), care 
au și fost expediate unităților agri
cole. (Octav Grumeza).
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însuflețiți de gînduri și sentimente 
de nețărmurită dragoste și fierbinte 
recunoștință, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală au urmărit, cu 
deosebit interes și vibrantă mîndrie 
patriotică, întreaga desfășurare a 
vizitelor pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, le-ați efectuat în țări ale 
Asiei și Australia, nouă și strălucită 
solie de pace, colaborare și priete
nie a poporului român ce s-a consti
tuit într-up remarcabil eveniment al 
vieții politice internaționale — se sub
liniază în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. 
Afirmindu-ne, încă o dată, adeziunea 
deplină la politica internă și externă 
profund științifică a partidului și 
statului nostru și susținînd cu putere 
strălucitele dumneavoastră acțiuni și 
inițiative de pace, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația de 
partid a Capitalei, toți oamenii 
muncii din București, traducînd în 
viață orientările și indicațiile dum
neavoastră, își vor intensifica efor
turile pentru realizarea în condiții 
superioare de calitate și eficiență a 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal. înfăptuirea programelor de 
modernizare și sistematizare a mu
nicipiului, sporindu-și astfel con
tribuția la înflorirea scumpei noastre 
patrii. la ridicarea României pe 
culmile progresului și civilizației so
cialiste și comuniste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. si a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : împreună cu în
tregul nostru popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Arad, 
strîns uniți, prin gînd si faptă, sub 
steagul biruitor al partidului, au ur
mărit cu profund interes și vie sa
tisfacție noul si strălucitul itinerar 
de pace și prietenie. înțelegere si 
colaborare pe care dumneavoastră, 
cel mai iubit si stimat fiu al națiu
nii. l-ați efectuat în mai multe țări 
din Asia si în Australia. împreună 
cu stimata tovarășă Elena Ceausescu. 
Acest strălucit moment de afirma
re plenară a politicii externe româ
nești constituie, pentru fiecare din
tre noi. un nou și minunat prilej 
de a da glas celor mai profunde sen
timente de stimă si înalt respect fată 
de puternica dumneavoastră perso
nalitate de eminent om politic și 
clarvăzător conducător de partid și 
popor, de a aduce un sincer și căl
duros omagiu activității dumneavoas
tră neobosite, pe care o desfășurați 
spre binele și fericirea poporului, 
spre împlinirea celor mai cutezătoa
re idealuri din istoria multimilenară 
a patriei dragi. Cu respect si înal
tă prețuire aducem omagiul nostru 
fierbinte mult stimatei tovarășe 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. remarcabil om politie, 
savant de largă recunoaștere inter
națională. care îsi aduce o contri
buție de mare însemnătate la fun
damentarea si realizarea mărețelor 
programe de dezvoltare multilatera
lă a patriei, la înflorirea științei, în- 
vățămîntului și culturii.

în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAI, AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR se spune : Cu sen
timente de profundă stimă și înalt 
•respect. Consiliul Central a! Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România 
— în numele milioanelor de membri 
de sindicat din țara noastră — vă 
adresează urarea de bun venit ne 
pămintu'l scump al patriei si cele 
mai vii mulțumiri pentru modul 
strălucit în care ați dus la îndepli
nire noua solie de pace, prietenie și 
colaborare pe care ați întreprin
s-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări din Asia și în 
Australia. Puternic mobilizați de in
dicațiile și orientările dumneavoas
tră, Consiliul Central al U.G.S.R.. 
toate organele și organizațiile sin
dicale se angajează, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să desfășoare o susținută activitate 
politico-organizatorică de unire a 
energiilor creatoare ale oamenilor 
muncii. în scopul îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de plan, a progra
melor prioritare pe aoest an și între
gul cincinal, pentru dezvoltarea și 
mai puternică a relațiilor și înțele
gerilor convenite cu țările vizitate, 
să acționeze în spirit revoluționar, 
pentru întărirea răspunderii, a or
dinii si disciplinei în producție.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se ara
tă : Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Argeș, asemenea între
gului nostru partid și popor. însu
flețiți de sentimentele de fierbinte 
dragoste si adine respect ce vi le 
poartă dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
au urmărit cu deplină satisfacție și- 
legitimă mîndrie patriotică desfășu
rarea vizitei oficiale de prietenie pe 
care ați efectuat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în Repu
blica Indonezia. Australia. Republi
ca Socialistă Vietnam și Republica 
Populară Mongolă, eveniment de o 
însemnătate deosebită pentru am
plificarea si dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și rodnică co
laborare dintre poporul român și po
poarele acestor țări. Vă asigurăm, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că toți comuniș
tii. toți oamenii muncii din județul 
Argeș vor face totul pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin în acest an si pe întregul cin
cinal, ce revin județului nostru din 
mărețul program de dezvoltare a pa
triei. științific fundamentat de Con
gresul al XlII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIIIOR AL P.C.R. și CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN 
se spune : Noua solie a prieteniei, 
înțelegerii și a dialogului pașnic 
între popoare, pe care ați purtat-o, 
în numele poporului român, cu au
toritatea conferită de justețea și 
clarviziunea unei politici care v-a 

recunoaștere caprestigioasa

„Erou al păcii", confirmă încă o dată 
legitimitatea și realismul politicii 
partidului și statului nostru de soli
daritate și colaborare activă, mili
tantă cu țările în curs de dezvol
tare, cu toate statele lumii, cu for
țele progresiste, în lupta pentru 
înfăptuirea dezarmării, in primul 
rind a celei nucleare, pentru 
afirmarea unor raporturi noi, demo
cratice, bazate pe justiție și echitate 
între toate statele lumii. Amplu 
mobilizați de strălucitul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, 
pe care ni-1 oferiți prin tot ceea ce 
întreprindeți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, pentru bi
nele și fericirea întregii noastre na
țiuni, pentru continua înflorire și 
înălțare a patriei, comuniștii, oame
nii muncii, toți locuitorii Bihorului 
sînt ferm angajați pentru a realiza 
neabătut sarcinile ce ne revin în 
acest an și pe întregul cincinal din 
documentele Congresului al XlII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, afirmîndu-ne astfel, în fapte 
de muncă, dragostea nețărmurită 
față de patrie, deplina adeziune la 
înțeleaptă politică internă și externă 
a partidului și statului nostru, con
sacrată bunăstării materiale și spi
rituale a întregii națiuni, propășirii 
neabătute si dezvoltării multilaterale 
a scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din județul Botoșani, asemenea în
tregii națiuni române, au fost me
reu cu gîndul și inima alături de 
dumneavoastră, mult iubite si • sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urmărind zi de zi itinerarul vizi
tei oficiale de colaborare, prietenie 
și înțelegere, efectuată împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, unde 
ați purtat, in .numele aleselor idea
luri ale României socialiste, o nouă 
Si strălucită solie de pace si coope
rare între popoare, spre triumful ce
lor mai înalte aspirații care animă 
omenirea contemporană — se arată 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. 
O dată cu omagiul nostru fierbinte, 
prilejuit de succesul remarcabil al 
noului itinerar al păcii, de reîntoar
cerea dumneavoastră pe pămîntul 
străbun al scumpei noastre patrii. 
România socialistă, reinnoim. mult 
stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. legămîntul nos
tru fierbinte, revoluționar de a vă 
urma neabătut prețioasele orientări 
și indicații, de a acționa cu toată 
priceperea, capacitatea si puterea de 
muncă pentru a obține în acest an 
cele mai bune rezultate din actua
lul cincinal, contribuind plenar la 
triumful măreței opere de edificare 
a socialismului și comunismului.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR DIN 
ROMANIA se arată : Cu cele mai 
alese sentimente de adîncă mîndrie 
patriotică și viu interes, milioane
le de femei din patria noastră, ală
turi de întregul popor, au luat cu
noștință cu deosebită satisfacție de 
rodnicele rezultate ale vizitelor în
treprinse de dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. in țări din Asia si în Aus
tralia. Ca mame, profund interesate 
în asigurarea unui viitor liniștit pen
tru copiii noștri, vă exprimăm, și 
cu acest prilej, cea mai fierbinte re
cunoștință pentru eforturile neobosi
te pe care le depuneți pentru a- 
părarea dreptului suprem al po
poarelor. al oamenilor, la viață, la 
pace, la existentă liberă și demnă. 
Ne facem o înaltă datorie de a ne 
manifesta deosebita satisfacție, bucu
rie si sentimentele de profund res
pect și admirație cu cafe femeile pa
triei noastre au urmărit activitatea 
desfășurată în timpul vizitei oficia
le in țări din Asia și în Australia, 
împreună cu dumneavoastră, de că
tre mult stimata și iubita tovarășă 
Elena Ceaușescu. fiind din nou mar
tore ale înaltului prestigiu de care 
se bucură ca eminent om politic și 
de stat, ca remarcabil om de știință, 
savant de largă recunoaștere interna
țională.

ACum. la înapoierea dumneavoastră 
pe pămintul scump al patriei, într-un 
gînd și o vibrantă simțire cu întregul 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Brăila, însuflețiți de 
cele mai fierbinți sentimente de dta- 
goste, aleasă prețuire și nemărginită 
recunoștință ce vi le poartă dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele 
erou între eroii neamului, ctitorul 
strălucit și clarvăzător al României 
socialiste moderne, personalitate 
proeminentă a vieții politice contem
porane. vă adresează, din toată inima, 
cele mai respectuoase și calde felici
tări pentru rezultatele rodnice ce au 
încununat vizitele oficiale de prie
tenie pe care le-ați efectuat, îm
preună cu mult stimata și distinsa 
tovarășă Elena Ceaușescu, în țări 
prietene de pe continentul asiatic șl 
in Australia — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE- 
ȚEĂN BRĂILA AL P.C.R. Ne 
angajăm că vom acționa și mai 
energic pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, des- 
fășurind o susținută muncă politico- 
organizatorică pentru unirea și mai 
puternică a energiilor creatoare ale 
tuturor locuitorilor de pe meleagu
rile brăilene în vederea realizării cu 
succes a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Buzău au urmărit cu deosebit 
interes, adîncă satisfacție și mîndrie 
patriotică vizitele oficiale efectuate 
de dumneavoastră, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Indonezia, Australia, Republica 
Socialistă Vietnam, Republica Popu
lară Mongolă, precum și întilnirea și 
convorbirile la nivel înalt din Repu
blica Islamică Pakistan, care s-au 
constituit într-o nouă și strălucită 
mărturie a clarviziunii politicii ex

terne românești, consacrată apărării 
păcii, dezvoltării prieteniei și con
lucrării multilaterale cu toate statele 
— se subliniază în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU 
AL P.C.R. Reafirmîndu-ne totala a- 
deziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, la a 
cărei fundamentare și aplicare în 
practică dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă aduceți o contribuție determi
nantă. dăm glas profundei satisfacții 
față de cursul mereu ascendent al 
relațiilor cu țările vizitate, fată de 
noile dimensiuni conferite cooperă
rii pe multiple planuri între statele 
și popoarele noastre. în numele co
muniștilor, al tuturor locuitorilor 
djn această parte a țării, ne anga
jăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci 
cu înaltă răspundere și dăruire pa
triotică pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Animați de cele 
mai alese simțăminte de deplină sa
tisfacție. profundă mîndrie patrioti
că și recunoștință fierbinte, munci
torii, toți fiii țării care trăiesc și 
muncesc în județul Brașov, asemenea 
întregului nostru popor, au urmărit 
cu deosebit interes și totală aprobare 
noua solie de prietenie, colabo

• 0 nouă acțiune politică de deosebită însemnătate, 

expresie a consecvenței cu care România socialistă 

promovează cauza păcii, Înțelegerii și colaborării

• Elocvente mărturii ale stimei și inaltei considerații 
față de președintele României pentru activitatea sa 

neobosită in slujba marilor idealuri ale umanității

• Adeziune insuflețitoare la politica internă și 

externă a partidului și statului, angajament ferm

pentru transpunerea ei in viață

rare și pace reprezentată de vizi
tele oficiale pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
strălucit al destinelor socialiste și 
comuniste ale scumpei noastre patrii, 
mare erou al păcii, le-ați întreprins, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. emipent om politic 
și savant de largă recunoaștere in
ternațională. în Australia și în unele 
țări din Asia. în tot timpul acestei 
noi și strălucite solii de pace și 
prietenie am trăit, asemenea întregii 
țări. înalte sentimente de vie satis
facție și aleasă mîndrie patriotică 
pentru primirea deosebit de caldă și 
onorurile ce v-au fost rezervate pe 
tot parcursul vizitelor, pentru înaltul 
Ordin ,.Suhe Bator“ ce vi s-a confe
rit. pentru aprecierile elogioase ce 
v-au fost adresate dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu. care ilus
trează în mod grăitor profundul res
pect. distinsa prețuire și înaltul 
prestigiu de care vă bucurați pretu
tindeni în lume.

în telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST se spune : Tînăra ge
nerație a patriei, asemenea întregu
lui nostru popor, își exprimă, cu 
nețărmurită și aleasă mîndrie pa
triotică, profunda satisfacție și depli
na adeziune față de rezultatele cu 
care s-au încheiat vizitele oficiale de 
prietenie pe care dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
prestigioasă personalitate politică a 
lumii contemporane, le-ați întreprins, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări din Asia și în Aus
tralia, elocvente expresii ale dezvol
tării continue a relațiilor de coope
rare pe multiple planuri dintre țara 
noastră și țările vizitate, ale vocației 
de pace și colaborare internațională 
a României socialiste. Noi. tinerii 
României socialiste, ne angajăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, urmînd neabă
tut exemplul dumneavoastră de 
strălucit militant comunist și patriot 
înflăcărat, de luptător neobosit pen
tru cauza păcii și colaborării cu toa
te națiunile, să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru transpunerea exem
plară în viață a hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale Partidului Comunist 
Român.

Cu cele mai alese sentimente de 
stimă, prețuire și profund respect, 
de nemărginită si îndreptățită min- 
drie patriotică, comuniștii, toti lo
cuitorii județului Constanta, asemeni 
întregului nostru popor, au ur
mărit vizita oficială de prietenie pe 
care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. ati întreprins-o in 
țări din Asia și în Australia și își 
exprimă acordul deplin fată de re
zultatele remarcabile care încunu
nează această nouă acțiune de po
litică internațională a României so
cialiste — se spune in telegrama

COMITETULUI JUDEȚEAN CON
STANTA AL P.C.R. și CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. Profund 
încrezători în justețea politicii în
țelepte promovate de partidul și sta
tul nostru pe plan intern și pe are
na internațională, la a cărei elabo
rare și înfăptuire dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. aveți ro
lul hotărîtor. vă asigurăm de le
gămîntul nostru solemn că. urmînd 
exemplul dumneavoastră de slujire 
cu pasiune și dăruire revoluționară 
a intereselor fundamentale ale pa
triei și poporului, ale socialismului 
și păcii, vom acționa cu întreaga 
noastră putere de muncă pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor și 
sarcinilor ce ne revin din hotărîri- 
le Congresului al XlII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
pentru sporirea continuă a aportu
lui județului nostru la dezvoltarea 
și înflorirea multilaterală a Româ
niei socialiste.

Intr-un glas cu întreaga națiune, 
ne exprimăm deplina satisfacție față 
de rezultatele fructuoase ale acestor 
vizite, desfășurate sub semnul voin
ței comune de a acționa pentru in
tensificarea colaborării, pentru ex
tinderea și aprofundarea relațiilor 
de prietenie, colaborare, stimă si în
țelegere dintre poporul român și 
popoarele acestor țări, față de re
marcabila dumneavoastră contribuție 
la cauza păcii, securității și conlu
crării internaționale reciproc avan
tajoase — se spune în telegrama

COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R. Comuniștii, toți locuitorii 
străvechilor meleaguri românești ale 
Clujului împărtășesc, susțin și ac
ționează cu fermitate pentru ca ge
neroasele dumneavoastră idei de 
pace, colaborare și prietenie intre 
popoare să fie aplicate în viață și 
vă încredințează, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, de hotă
rîrea lor de a vă urma in gînd și 
faptă, de a munci cu pasiune și răs
pundere comunistă pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin din politica internă și inter
națională a partidului și statului, de 
a ne integra în efortul general al 
poporului român pentru progresul 
multilateral al patriei noastre scum
pe și înaintarea ei pe noi culmi de 
progres și civilizație socialistă și co
munistă.

Cu nemărginită mîndrie patriotică 
am urmărit primirile călduroase, ma
nifestările de înaltă considerație si 
aleasă prețuire cu care ati fost 
înconjurat pe întregul itinerar 
parcurs, expresie puternică a largu
lui prestigiu de care se bucură pe 
arena mondială inițiativele construc
tive ale României socialiste pe plan 
extern, contribuția excepțională ne 
care dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
personalitate proeminentă a vieții 
internaționale, o aduceți la solutio
narea justă și viabilă a problemelor 
vitale ale lumii contemporane — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. 
Folosim și acest prilej spre a vă 
exprima cele mai profunde senti
mente de fierbinte dragoste, adîncă 
gratitudine și înaltă stimă pe care 
toti locuitorii județului Dimbovita le 
nutresc fată de dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, si 
ne angajăm solemn că, urmînd însu- 
fletitorul dumneavoastră exemplu de 
muncă și dăruire patriotică, vom ac
ționa neabătut, cu toată energia, 
pentru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din judetpl Galati. împreună cu în
tregul popor român, au urmărit cu 
viu interes si legitimă mîndrie pa
triotică amplul itinerar al vizitei o- 
ficiale de prietenie efectuate, îm
preună cu tovarășa academician 
dootor inginer Elena Ceaușescu. in 
Republica Indonezia, în Australia, în 
Republica Socialistă Vietnam și Re
publica Populară Mongolă, eveniment 
politic remarcabil al vieții interna
ționale, ce amplifică bunele relații 
de colaborare, cooperare și înțele
gere reciprocă ale României cu toa
te statele lumii — se evidențiază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R. Folosim 
acest prilej pentru a ne reafirma 
profunda adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, angajindu-ne, mult 
stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să facem totul 

pentru a contribui la realizarea e- 
xemplară a obiectivelor convenite în 
cadrul acestei strălucite vizite., ac- 
tionind fără preget pentru ă ne 
spori substanțial contribuția la în
făptuirea istoricelor documente ale 
Congresului al XlII-lea Si Conferin
ței Naționale ale partidului, spre 
gloria și măreția scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă Româ
nia.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. se 
arată : într-o deplină unitate de cu
get și simțire cu întregul popor, co
muniștii. toti oamenii muncii din ju
dețul Harghita. însuflețiți de sen
timente de fierbinte dragoste, alea
să prețuire și nemărginită recunoș
tință ce vi le poartă dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai. iubit fiu 
al națiunii, marele erou între eroii 
neamului, ctitorul strălucit și clar
văzător al României socialiste mo
derne. personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane, vă a- 
dresează, din toată inima, un căl
duros ..Bun venit" pe pămîntul 
scump al patriei, exprimînd deplina 
satisfacție fată de rezultatele rodni
ce ce au încununat vizitele oficiale 
de prietenie pe care le-ați efectuat, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. în Republica In
donezia. Australia. Republica Socia
listă Vietnam și Republica Populară 
Mongolă. Vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
că nu vom precupeți nici un efort 

pentru a da viată orientărilor și in
dicațiilor dumneavoastră de excep
țională însemnătate pentru perfec
tionarea muncii noastre, pentru în
făptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XlII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, sporin- 
du-ne astfel contribuția la înălțarea 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă — pe noi culmi de bună
stare. progres și civilizație.

In telegrama MINISTERULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR ȘI COO
PERĂRII ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE se arată : Comuniștii, toți 
oamenii muncii din Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale își exprimă, 
alături de întregul nostru popor, 
profunda satisfacție față de rezulta
tele. de o deosebită însemnătate care 
au încununat vizitele întreprinse de 
dumneavoastră. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în 
Republica Indonezia, Australia, 
Republica Socialistă Vietnam și 
Republica Populară Mongolă. Animați 
de înaltul și pilduitorul dumneavoas
tră exemplu, de slujire neabătută a 
intereselor poporului român, a 
cauzei socialismului și păcii în 
întreaga lume, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
valorifica pe deplin în practică ex
cepționalele condiții create dezvol
tării și amplificării comerțului și 
cooperării economice internaționale, 
pe multiple planuri, pentru progresul 
economic general, într-o lume a păcii 
Și înțelegerii între popoare.

Cu sentimente de înălțător patrio
tism, vibrantă emoție și nemărginită 
bucurie, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Ialomița, aseme
nea întregului nostru partid șl po
por. își exprimă deplina aprobare, 
profunda satisfacție și adeziune fată 
de modul strălucit în care ați con
dus noua solie de pace, prietenie si 
colaborare în țări, din Asia și in 
Australia, acțiune ce se înscrie ca o 
contribuție de seamă la conlucrarea 
multilaterală dintre România si ță
rile vizitate, ca o nouă șl elocventă 
expresie a politicii internaționale 
promovate cu consecventă de parti
dul și statul nostru — se evidențiază 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Mîndri de a trăi într-o țară 
a păcii și demnității, de a vă avea 
mereu în fruntea destinelor noastre, 
vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că or- 
gșnizafia județeană de partid este 
hotăriță să acționeze cu răspundere 
comunistă pentru a obține în anul 
1988 și pe întregul cincinal cele mai 
bune rezultate în industrie, agricul
tură, în toate domeniile de activita
te, dînd expresie angajamentului 
nostru solemn de a urma nestrămu
tat eroicul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, de a înfăptui 
neabătut grandioasele obiective ale 
Congresului al XlII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN 
se arată : Constituie pentru noi toți 
prilejul unei satisfacții depline 
căldura și prietenia cu care ati fost 
primiți și înconjurați pe intreg 
parcursul vizitelor, puternicul ecou 
internațional al acestora, ceea ce 
confirmă ampla rezonantă si larga 
recunoaștere de care se bucură, pe 
toate meridianele lumii, politica în
țeleaptă a unei țări a păcii, con
dusă de un mare erou al păcii și 
colaborării. Exprimindu-ne. si cu a- 
cest prilej, atașamentul nețărmurit 
fată de politica promovată cu hotă- 
rîre si principialitate de partidul 
nostru pe plan intern și extern, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
acționa într-un spirit de înaltă răs
pundere comunistă pentru transpu
nerea în viată a hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului. pentru 
realizarea indicatorilor de plan și a 
angajamentelor asumate pe anul în 
curs, răspunzînd astfel chemării 
profund patriotice, adresate de dum
neavoastră, de a face din anul 1988 
anul hotărîtor al actualului cinci
nal. Vă încredințăm că. pentru a- 
tingerea acestui scop, nu vom pre
cupeți nici un efort, punind in va
loare mai eficient toate resursele 
umane si materiale de care dispu
nem.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
și CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Primirea călduroa
să de care v-ați bucurat, vibrantele 
manifestări de simpatie și respect, 
rezultatele fructuoase ale convorbi
rilor la nivel inalt, acordurile în
cheiate sînt expresie elocventă a 
prestigiului imens de care vă bucu
rați dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pe toate meridianele globului, rod 
al activității neobosite pe care o des- 
fășurați pentru progresul multilate
ral al patriei, statornicirea unui cli
mat trainic de destindere, dezarma
re și pace, extinderea cooperării și 
colaborării cu toate statele lumii. 
Exprimindu-ne deplina adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, vă încredin
țăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmînd însu- 
flețitorul dumneavoastră exemplu 
de slujire eroică, revoluționară a 
poporului, ne vom Consacra întreaga 
«energie și forță creatoare pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor ce 
ne revin din hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului, pentru rea
lizarea integrală a planului și anga
jamentelor asumate pe 1988, spre a 
obține cele mai bune realizări în in
dustrie, agricultură, investiții, în toa
te domeniile, sporindu-ne astfel con
tribuția la înflorirea multilaterală a 
României socialiste,

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
DE INTERNE se arată : într-o de
plină unitate de gînd. vibrantă sim
țire și faptă, comuniștii. întregul 
efectiv al Ministerului de Intern^ 
însuflețiți de cele mai fierbinți sen
timente de dragoste, aleasă prețuire 
și nemărginită recunoștință pe 
care vi le poartă dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. au urmărit cu viu 
interes, legitimă mîndrie patriotică 
și unanimă aprobare, asemenea tutu
ror fiilor străbunului pămînt româ
nesc, vizitele oficiale pe care. îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. le-ati întreprins in 
Republica Indonezia. Australia, Re
publica Socialistă Vietnam și Repu
blica Populară Mongolă, acțiune po
litică de o excepțională semnificație 
internațională, ce se înscrie ca un 
moment de cea mai mare Însemnă
tate în dezvoltarea legăturilor de 
prietenie, înțelegere și colaborare 
rodnică cu toate țările. în interesul 
progresului și bunăstării reciproce, 
însuflețiți de exemplul dumneavoas
tră luminos de muncă si viață, de 
abnegație și patriotism înflăcărat, de 
pasiune și dăruire revoluționară, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe comandant suprem, că vom 
acționa cu hotărîre. responsabilitate 
și perseverentă pentru transpunerea 
neabătută în viată a sarcinilor ce ne 
revin din mărețele obiective stabi
lite de Congresul al XlII-lea și Con
ferința Națională aile partidului, din 
celelalte documente de partid și de 
stat, din indicațiile. orientările și 
ordinele dumneavoastră, în vederea 
apărării cu vigilentă și fermitate, 
împreună cu întregul popor, a valo
rilor fundamentale ale societății so
cialiste. a independentei, suverani
tății și integrității scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Județul Olt. într-un gînd și o vibran
tă simțire cu întregul popor. însufle
țiți de sentimentele de fierbinte 
dragoste, aleasă prețuire și nemărgi
nită recunoștință ce le nutresc 
față de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al națiunii, marele erou între eroii 
neamului, ctitorul strălucit și clar
văzător al României socialiste mo
derne. personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane, dau o 
înaltă apreciere și își exprimă totala 
adeziune la rezultatele rodnice ce au 
încununat noile vizite oficiale și de 
prietenie pe care le-ati efectuat. îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. în Republica Indo
nezia, Australia. Republica Socialistă 
Vietnam și Republica Populară Mon
golă — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R. Vă încredințăm solemn, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa 
cu dăruire și abnegație, în spirit re
voluționar pentru înfăptuirea istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, mărindu-ne contribuția 
la ridicarea patriei noastre pe trepte 
tot mai înalte de progres și civi
lizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se evi
dențiază : Comuniștii, toti oamenii 
muncii din județul Sibiu, asemenea 
întregului nostru popor, au urmărit 
cu viu interes și deosebită satisfac
ție noua și strălucita solie de pace, 
prietenie și colaborare pe care dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, ati întreprins-o in nu
mele întregii noastre națiuni socia
liste în țări din Asia și în Austra
lia. Folosim și acest prilej minunat 
pentru a da o înaltă apreciere în
tregii politici interne si externe a 
partidului și statului nostru, expri- 
mindu-ne sentimentele de profundă 
stimă și prețuire fată de activitatea 
dumneavoastră exemplară dedicată 
împlinirii intereselor fundamentale 
ale poporului nostru, a idealurilor 
lui de progres si bunăstare. într-o 
lume a păcii și colaborării pașnice. 
Exprimîndu-ne satisfacția fată de re
zultatele rodnice ale strălucitei solii 
de pace în țări din Asia și în Aus
tralia, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că,, urmînd luminosul dumneavoastră 
exemplu, comuniștii, toti oamenii 
muncii din județul Sibiu vor face 
totul pentru a-si onora cum se cu
vine sarcinile ce le revin in acest 
an și în întregul cincinal din hotări- 
rile Congresului al XlII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

Manifestările de aleasă prețuire, 
deosebită stimă și admirație cu care 
ati fost înconjurat pe tot parcursul 
vizitelor, largul lor ecou internatio
nal constituie o nouă și elocventă 
mărturie a înaltei considerații și 
prețuiri de care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
vă bucurați pe toate meridianele 
globului datorită modului strălucit 
in care asigurați înfăptuirea idealu
rilor fundamentale ale poporului ro
mân, consecvenței cu care militați 
pentru dezarmare si pace, pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare între toate 
popoarele lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SUCEAVA AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Mîndri de a vă avea mereu în 
tea partidului si tării, ne anga: 
mod solemn și vă asigurăm. ! 
dată, mult iubite și stimate to 
JVicoIae Ceaușescu. că, urmînd 
natul dufnneavoaStră exempt 
devotament patriotic și revolu 
nu vom precupeți nici un efor 
vom pune toate energiile și 
creatoare în slujba înfăptuirii 
plare a obiectivelor stabilit 
Congresul al XlII-lea al part 
sporindu-ne contribuția la inai 
fermă a patriei noastre. Româr 
ciailistă, pe drumul progresi 
civilizației.

«r 
C

t

Cu inimile pline de nemă 
dragoste și mîndrie patriotid 
profundă recunoștință și adn 
colectivul de oameni ai munci 
INSTITUTUL DE CERCETĂR
MICE — ICECHIM — bvCU- 
REȘTI a urmărit cu profund in
teres desfășurarea vizitei dumnea
voastră, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, în Repu
blica Islamică Pakistan, Indonezia, 
Australia, Republica Socialistă Viet
nam și Republica Populară Mongolă. 
Cordialitatea deosebită, manifestă
rile de stimă și prețuire față de 
dumneavoastră, înalții soli ai po
porului român, constituie pregnante 
mărturii ale prestigiului de care 
vă bucurați dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu; 
dovedind justețea politicii înțelepte 
și clarvăzătoare a României, consa
crată păcii și colaborării între po
poare. Vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a folof 
întreaga noastră capacitate 
muncă, pasiune și elan revoluție; 
în vederea transpunerii în vituO j, 
documentelor de înaltă valoar.'1 
ințifică și politică ale Congresul!. 
XlII-lea al partidului, pentru creș
terea permanentă a prestigiului 
României socialiste în lumea con
temporană.

Animați de cele mai alese senti
mente de fierbinte dragoste, profun
dă mîndrie patriotică, de aleasă 
prețuire și nețărmurită recunoștință 
față de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, cel mai 
iubit fiu al națiunii, marele erou 
între eroii neamului, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale, 
comuniștii, toți locuitorii străbune
lor meleaguri ale Vraneei au urmărit 
cu cel mai viu interes vizitele ofi
ciale pe care le-ați efectuat, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări din Asia și în 
Australia, evenimente politice de cea 
mai mare însemnătate — nouă și 
grăitoare manifestare a politicii ex
terne românești de pace și colaborare 
între popoare — se spune în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R. Vă încredin
țăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că, urmîndu-vă 
neabătut înălțătorul exemplu de 
muncă și viață, ne vom intensifica 
eforturile pentru materializarea sar
cinilor reieșite din istoricele hotăriri 
ale Congresului al XlII-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, 
sporindu-ne contribuția la continua 
înflorire a județului, la ridicarea 
scumpei noastre patrii pe noi culmi 
de progres și civilizație.

In telegrama oamenilor muncii 
din întreprinderea de mașini agrico
le „SEMĂNĂTOAREA" București 
se spune : Este pentru noi un fe
ricit prilej să dăm glas profundului 
omagiu pentru modul strălucit în 
care promovați politica științifică a 
partidului și statului nostru in do
meniul relațiilor internaționale, pen
tru contribuția dumneavoastră ines
timabilă la triumful principiilor me
nite să asigure, prin colaborarea ac- 
tivă a tuturor popoarelor, edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.



PAGINA 4 SC1NTEIA - simbâtâ 23 aprilie 1988

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

PLANUL LA PRODUCȚIA

ÎNDEPLINIT INTEGRAL!
OBIECTIVUL CENTRAL AL ÎNTREGULUI COLECTIV

CRAIOVA«

Onorarea exemplară a contractelor însemnate cantități de

încheiate ■ ■

cu partenerii externi

FIZICA SI EXPORT

Combinatul pentru prelucrarea lem
nului din Drobeta-Turnu Severin este 
— cum pe drept cuvint se spune — 
o marcă de prestigiu, bine cunoscu
tă și tot mai mult apreciată pe piața 
externă. Iar rezultatele obținute in 
perioada care a trecuț din acest an 
atestă o deplină mobilizare a munci
torilor și specialiștilor din această 
mare unitate economică pentru ono
rarea exemplară a tuturor contracte
lor incheiate cu partenerii de peste 
hotare, in condițiile in care peste 60 
la sută din producția unității este 
destinată exportului. Motiv pentru 
care am avut o convorbire pe această 
temă cu inginerul Lavric Eugen, di
rectorul combinatului.

— Dotele statistice relevă că pro
ductivitatea muncii a fost în luna 
martie cu aproape 5 la sută mai mare 
în comparație cu cele două luni pre
cedente. ceea ce a permis ca și rit
mul livrărilor să crească simțitor. Ce 
factori au influențat 
ție ?

— In primul rînd, aprovizionarea 
cu materii prime și 
derulat mai bine, ritmic, în ultima 
lună a trimestrului, ceea ce ne-a 
permis ca în toate schimburile și 
secțiile de producție să lucrăm la în
treaga capacitate, cu randament spo
rit. Cadrele de conducere au fost 
repartizate pe linii de fabricație și 
produse destinate exportului, exerci- 
tind un control permanent și-exigent 
pentru respectarea Întocmai a tehno
logiilor stabilite și încadrarea in 
consumurile prevăzute, pentru reali
zarea parametrilor calitativi și func- 
lolratt Ta nivelul cerințelor și exi- 
■ențelor partenerilor de peste hota- 
p.j;-Concomitet»t. . baz^v ap!j.-> -
âni măsurilor prevăzute in pro- 
tramul de modernizare a produc- 
ici^jp secții!^. Cjy-e,lt4prea/.ă pen-

din tehnologiile de fabricație. Astfel, 
au fost complet mecanizate lucrările 
de finisaj, ceea ce asigură o pro
ductivitate ridicată și o calitate su
perioară ; s-au adaptat două mașini 
pentru pregătirea suprafețelor lem
nului in vederea efectuării operației 
de așternere a lacului. Intr-un timp 
scurt, specialiștii din combinat au 
elaborat o soluție originală pentru 
reducerea conținutului de nitrocelu
loză la finisaj, prin care se asigu
ră creșterea considerabilă a stabili
tății coloristice a mobilei in condiți-

La Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului 

din Drobeta-Turnu Severin

ile expunerii ei Îndelungate la lu
mină.

— O dată cu modernizarea produc
ției trebuie să se perfecționeze ți 
pregătirea profesională a oamenilor. 
Ce forme folosiți pentru însușirea cit 
mai temeinică a noilor tehnologii de 
lucru ?

— De regulă, la produsele cu ciclu 
lung de fabricație am permanentizat 
formațiile de lucru și deci pe aces
te fluxuri tehnologice muncesc ace
iași oameni. Mai mult, o parte din 
aceștia participă — prin ideile cu 
care vin, prin soluțiile pe care le 
pfopun — la realizarea prototipuri
lor și apoi la efectuarea modificări
lor solicitate de partenerii externi ; 
in fine, aceleași formații de lucru 
participă la lansarea comenzilor in 
fabricație și apoi la finalizarea aces
tora. Pe de altă parte, in fiecare 
secție de producție s-au organizat 

reexport s-au îmbunătățit multe cursuri periodice de perfecționare a

această evolu-

materiale s-a

pregătirii profesionale in cadrul că
rora muncitorii și specialiștii sint in
formați cu noutățile care apar in 
țară și in străinătate in tehnologia 
produselor pe care le fabricăm și 
noi, pentru a le adapta cit mai re
pede posibil la condițiile noastre. 
Avem astfel muncitori și cadre teh
nice care pot să execute pină la trei 
și chiar patru operații complexe, pe 
diferite instalații și utilaje folosite Ia 
producția pentru export. Concomitent 
cu ridicarea pregătirii profesionale, 
o atenție deosebită acordăm întăririi 
disciplinei, creșterii răspunderii fie
cărui om al muncii față de realizarea 
la un înalt nivel calitativ a produc
ției de export.

— Ca urmare a acestor acțiuni, ce 
rezultate practice s-au obținut in pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului ?

— Planul ia producția de export a 
fost depășit și s-au livrat suplimen
tar partenerilor de peste hotare gar
nituri de mobilă in valoare de 3 
milioane lei, 690 tone plăci fibrolem- 
noase și 34 000 mp furnire.

Ne oprim în citeva secții de pro
ducție. Pretutindeni se muncește in 
ordine și disciplină. Procesul de fa
bricație se desfășoară normal. Sub- 
inginerul Petre Coravu, șeful secției 
mobilă I. subinginerul Dumitru Cim- 
poieru, șeful secției mobilă II, și in
ginerul Ilie Cornel, șeful fabricii de 
plăci fibrolemnoase. ne arată prime
le loturi de produse care se pregă
tesc pentru a fi livrate in luna mai 
partenerilor de peste hotare. Există, 
prin urmare, toate condițiile necesa
re pentru ca sarcinile de plan la 
export să fie îndeplinite exemplar 
atit pe primul semestru, cit și pe 
întregul an.

Virqtl TĂTARI)
corespondentul „Scinteii*

„Mai mult, mai bine, mai re
pede". aceasta este deviza sub 
semnul căreia acționează colec
tivele muncitorești din industria 
municipiului Craiova, in cinstea 
zilei de 1 Mai. Așa cum ne spu
nea Ion Anghel. secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Craiova, prin mai buna organi
zare a producției, creșterea pro
ductivității muncii și introduce
rea in fabricație a unor tehno
logii moderne, de înalt randa-

ment. a fost posibil ca In pe
rioada ce a trecut din acest an 
să fie livrate, peste prevederile 
de plan la zi. însemnate produ
se de strictă necesitate econo
miei naționale : 37 tractoare. 280 
tone îngrășăminte chimice cu 
potasiu. 6 805 tone metanol. 5 249 
mc prefabricate din beton armat, 
confecții textile în valoare de 
3 048 mii Iei ș.a. (Nicolae 
Băbălău). Aspect de la întreprinderea de conductori emailați din Zalău

Foto : E. Dichiseanu

Rezultate în întrecerea socialistă
Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, circulația mărfurilor, precum ți 
din domeniul prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele trei luni care au trecut din 
acest an ți a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfințitul lunii martie 
pe primele locuri se situează :

trializare a laptelui Ialomița, cu
972,6 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL MIXT

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE

PE BAZĂ DE HIDROCARBURI

toare electrice Pitești, cu 339,6 
puncte.

Locul 
centrale

Locul 
centrale

Locul 
trocentrale 
puncte.

I : întreprinderea clectro- 
Galați, cu 690,2 puncte.
II : întreprinderea electro- 
Pitești, cu 683,5 puncte.
III : întreprinderea elec- 

Timișoara, cu 678

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov, cu 1 401,1 puncte.

Locul II : întreprinderea agri
colă de stat Rîmnicu Vîlcea, cu 
1 160,3 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Recaș, județul Timiș, 
cu 1 045,7 puncte.

terul Industriei Chimice și Petro
chimice — cu 628,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi turistice auto Bucu
rești — Ministerul Turismului — 
cu 388,9 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
OFICII JUDEȚENE

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE 

A MINEREURILOR

Locul I : întreprinderea meca
nică pentru agricultură Roșiori 
de Vede, județul Teleorman — Mi
nisterul 
puncte.

Locul 
schimb

Agriculturii eu 906,5

II : Uzina de piese de 
auto „Maramureșana" —

I : Mina Coranda Certej. 
Hunedoara, cu 1144,4

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURA

Locul I : întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultu
ră Brașov, cu 893.6 puncte.

Locul I : Oficiul județean de 
rism Prahova, cu 433,6 puncte.

Locul II : Oficiul județean 
turism Olt, cu 429 puncte.

Locul III : Oficiul județean 
turism Arad, cu 419,9 puncte.

tu-

de

de

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE ȘI LOCATIVE

Imagine de la întreprinderea de anvelope din Drobeta-Turnu Severin Foto : S. Cristian

Locul
județul 
puncte.

Locul II : Mina Baia Sprie. ju
dețul Maramureș, cu 1 013,4 puncte.

Locul III : Mina Deva, județul 
Hunedoara, cu 944,6 puncte.

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI 
• METAN

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU
AL ANULUI

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cativă Botoșani, cu 1 415,3 puncte.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cativă Giurgiu, cu 1 019 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Hârghita, tu 913,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE

Sporuri substanțiale de producție și eficiență
il mare din pag. I)

z țeai Uor de încercări mecanice și de 
sudură. Ing. Constantin Uzum, di
rectorul întreprinderii, ne spunea că 
in acest an se va introduce prelu
crarea automată, pe calculator, a în
tregului sistem informațional din 
sectorul de pregătire. Finalizarea a- 
cestei acțiuni asigură condiții pentru 
obținerea unui spor de producție in 
valoare de 8 milioane lei, precum și 
creșterea productivității muncii cu 
peșje 6 000 Ici pe persoană.

Pentru obținerea unei producții 
fizice suplimentare și, totodată, pen
tru sporirea eficienței măsurilor de 
modernizare și perfecționare a pro
ducției se aplică permanent noi teh
nologii de fabricație. Una dintre a- 
cestea este sudura automată și semi
automată in mediu protector de bio-

xid de carbon. Noua tehnologie asi
gură nu numai creșterea productivi
tății muncii de două-trei ori, ci și 
reducerea cu 35 la sută a consumu
lui de energie electrică. In prezent, 
specialiștii din întreprindere sint 
preocupați de perfecționarea tehno
logiei de găurire multiax a plăcilor 
tubulate 
căldură, 
program 
lizate la 
ține o 
muncii de cel puțin 
îmbunătățire 
produselor.

Apropierea zilei de 1 Mai îi mobi
lizează și mai mult in muncă pe toți 
oamenii care lucrează în 
tă întreprindere, 
montaj se află 
dii de fabricație

schimbătoarele de 
mașini-unelte cu 

numerică rea- 
care se va ob- 
productivității 
patru ori și o 

simțitoare a calității

pentru 
folosind 
și comandă 
Bacău, prin 
creștere a

____ aceas- 
în hala de 

în diferite sta- 
noi prese pentru

uzina de cauciuc sintetic și camere 
de evaporare pentru uzina chimică, 
ambele din cadrul marelui combinat 
petrochimic de pe Valea Trotușului, 
autoclave de mare capacitate, pom
pe volumice de înaltă presiune, mori 
cu știfturi. schimbătoare de căldu
ră și alte utilaje de înaltă tehnicita
te și productivitate realizate pentru 
prima dată la Borzești pentru dife
rite întreprinderi din industria 
mică și petrochimică din țară, 
gajamentul întregului colectiv 
aici este ca toate aceste utilaje 
nologice să fie terminate și livrate 
beneficiarilor cu cel puțin o săptă- 
mină mai devreme față de terme
nele prevăzute in contracte. Un an
gajament care, fără îndoială, după 
felul cum se muncește in aceste 
zile in întreprindere, va fi Îndepli
nit exemplar.

chi- 
An- 

de 
teh-

ROȘIORI DE VEDE: IALOMIȚA:

Locul I : Schela de producție 
gaze naturale Tirgu Mureș, 
695,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea de 
Vlălii ța. județul Harghita, 
293,8 puncte.

cu

fier
cu

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER. 

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU 
METALURGIE, CHIMIE, 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea meca
nică Cimpina, județul Prahova, cu 
652,7 puncte.

Locul II : întreprinderea „Nep- 
tun“ — Cimpina. județul Prahova, 
cu 242.3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
pompe București, cu 218,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița, 
cu 347,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo-

Livrări suplimentare 
la export

Productivitatea muncii in continuă creștere
deLa întreprinderea mecanică 

material rulant Roșiori de Vede, 
onorarea exemplară a contractelor 
încheiate cu partenerii externi con
stituie prioritatea numărul unu a 
activității muncitorilor si specialiș
tilor. cărora le revin în acest an 
sarcini sporite la export. Ca urmare 
a materializării unui amplu pro
gram de măsuri tehnico-organiza- 
torice. in primul trimestru al anu
lui, planul la export a fost înde
plinit in proporție de 105 la sută 

. livrindu-se astfel, suplimentar, ca 
urmare a solicitărilor partenerilor 

• de peste hotare, importante canti
tăți de utilaje, echipamente și piese 

;; de schimb pentru întreținerea și re
pararea mijloacelor de transport 

. feroviare. Cu deosebire s-a acționat
■ aici pentru organizarea unor for- 
: math specializate in execuția pro
duselor de export, introducerea

■ unor tehnologii de fabricație mo
derne. (Stan Ștefan).

Oamenii muncii din industria ju
dețului Ialomița, prin întreaga ac
tivitate ce o desfășoară, sint 
hotăriti să intimpine ziua de 1 Mai 
cu realizări pe măsura eforturilor 
ce le depun pentru creșterea conti
nuă- a productivității. calității și 
competitivității produselor. Sporu
rile de producție fizică realizate 
peste plan în cinstea marii sărbă
tori a celor ce muncesc s-au mate
rializat. de la începutul lunii și 
pină in prezent. în 10 milioane 
Nmc gaze naturale, produse elec
trotehnice in valoare de 9 milioane 
lei. 860 metri cubi panouri și 375 
metri cubi prefabricate din beton 
armat. 105 metri cubi cherestea, 
30 000 tone nutrețuri combinate. 250 
tone produse zaharoase. 190 tone 
drojdie de panificație. 7 tone fire 
de bumbac, importante sortimente 
de confecții textile și tricotaje.

Aceste depășiri, mai bine spus

producția fizică obținută peste pre
vederi, au permis să se livreze, în 
devans. beneficiarilor interni și la 
export produsele contractate pen
tru această perioadă. Prin acțiunile 
organizate la nivelul unităților, 
secțiilor, atelierdlor și fiecărui Ioc 
de muncă, se realizează, concomi
tent cu depășirile de plan, impor
tante economii de materii prime, 
materiale, energie electrică si gaze 
naturale. Cu cele mai bune rezul
tate se înscriu colectivele între
prinderii de ulei, filaturii 
bac și Combinatului de 
minte chimice Slobozia, 
C.F.R., Antrepriza poduri
și întreprinderea pentru producerea 
Si industrializarea legumelor și 
fructelor Fetești, platformele in
dustriale din Urziceni și Țăndărei, 
care, pină la sărbătoarea celor ce 
muncesc, vor înscrie în cronica 
eforturilor cotidiene noi realizări.
(Mihai Vișoiu).

de bum- 
îngrășă- 

depoul 
dunărene

Sighetu Marmației, județul Mara
mureș — Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor — cu 817.2 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
piese de schimb și utilaje pentru 
industria chimică Satu Mare 
Ministerul Industriei Chimice 
Petrochimice — cu 774,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Galați, cu 869.9 puncte.

Locul III : Întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Brăila, cu 832,9 puncte.

I : întreprinderea de na- 
fluvială „Navrom" Galați, 
puncte.
II : întreprinderea de 

naval și auto „Delta

Locul 
vigație 
cu 651,7

Locul
transport 
Dunării" Tulcea. cu 350 puncte.

6i

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea „Arta 
mobilei" București, cu 593.1 puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București, cu 
501.4 puncte.

Locul III.: Combinatul de prelu
crare a lemnului Rimnîcu Vîlcea, 
cu 449,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
TEXTILĂ — MĂTASE, 

IN, CÎNEPĂ

Locul I : întreprinderea textilă 
„Trainica" Pucioasa, județul Dîm
bovița, cu 798,1 puncte.

Locul II : întreprinderea 
ria de mătase Sighișoara. 
Mureș, cu 742.5 puncte.

Locul III : întreprinderea
tase „Flamura roșie" București, cu 
721,1 puncte.

Țesăto- 
județul

de ma

ÎN DOMENIUL
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de indus-

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA

Locul I : Stația de cale ferată 
Cluj-Napoca—Est, cu 624,7 puncte.

Locul II : Stația de cale ferată 
Fetești, județul Ialomița, cu 475 
puncte.

Locul III : Stația de cale ferată 
Sibiu, cu 452,3 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTELOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

deLocul I : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Botoșani, 
cu 323,2 puncte.

Locul II : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Argeș, 
268,9 puncte.

Locul III : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Sibiu, 
232,1 puncte.

de 
cu

de 
cu

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO — 

ALTE MINISTERE

deLocul I : întreprinderea 
transporturi auto produse petro
liere „PECO" București — Minis-

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Drobeta-Turnu Severin, cu 
311,6 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Brăila, cu 295,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică locală Cotroceni 
București, cu 291,2 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
SI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județea
nă de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Tulcea, cu 
299 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorifica
re a materialelor refolosibile Te
leorman, cu 289,2 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Sălaj, cu 
231,4 puncte.

Demnitate și omenie comunistă
(Urmare din pag. I)

că a primit mai puțin decît i se cu
venea. Va fi ajutat să se înlăture 
nedreptatea 7

Florin Cornel Popescu merge la 
șeful de atelier, Grigore Iorguș :

— Au fost dezbătute, în toate 
echipele, criteriile muncifln acordul 
global ?

— Categoric.
— Și la sudură ?
— Haideți acolo, să-i întrebăm pe 

oameni.
Sudorii, maistrul confirmă spusa 

șefului de atelier. Și, totuși, ce a pro
vocat nemulțumirea lui A. Lupu- 
șanschi 7 Lucrurile trebuie lămurite 
pină la capăt. Cere timp aflarea ade
vărului 7 Ba bine că nu ! Uneori, 
totul se limpezește simplu, simplu de 
tot. Alteori, incîlcelile vieții, ale oa
menilor cer răbdare, tenacitate, dis- 
cernămint. Multă, multă energie. 
Scoaterea la lumină a adevărului o 
merită insă din plin !

în sfirșit, vine și clipa unui nou 
dialog al secretarului de partid cu 
sudorul in cauză :

— Lucrați în formația tovarășului 
Trașcă 7

— Da. așa e. confirmă sudorul.
— Și. în urmă 

avînd o problemă 
rugat să treceți in

— întocmai.
— Ei bine, cit ați 

tură, echipa a discutat 
le de aplicare a acordului global. 
Dincolo, unde ați mers, se discutase 
deja. Cine-i de vină 7

— Mda.„
— Asta nu înseamnă 

criterii rămin „secrete" 
Uite cum faceți să vă informați 
îndelete...

Sudorul ascultă ce ascultă și 
un moment dat zice :

— Păi, dacă lucrurile stau așa... 
eu... nu mai am nici o pretenție, 
spune el. rușinat că nu avusese în
credere în tovarășii lui de muncă.

— O clipă. Să vedem cum stau tre
burile și cu retribuția...

Se calculează pe loc și se află că 
omului nu i-a fost știrbit nici un 
drept. Ba, echipa ii acordase, peste 
merite, cincizeci de lei in plus.

— Așadar, lucrurile s-au lămurit, 
nu 7

— Păi. de ce am bătut la ușa asta? 
b replicat sudorul destul de stinghe
rit. Știam că asa va fi...

Ce laudă mai mare poate fi adusă 
decît exprimarea acestei încrederi ? 
Simplu și direct, in cuvinte potopite 
de emoție.

că 
pentru

aceste 
dv. 
pe

Ia

o

cu citeva zile, 
personală, ați 

altă tură 7

fost In cealaltă 
modalități-

PRIETENIE COMUNISTA. Au lu
crat mulți ani Împreună aici, la 
Vaslui. Au zidit destule zile și nopți 
la temeliile orașului. Au trăit și mo
mente unice, d.e satisfacții. Nu s-au 
înduplecat in fața înfringerilor. Viață 
de activist. Cu ani care fulgeră pe 
lingă tine și te trezești deodată că... 
stocul s-a epuizat. A fost cheltuit. 
S-a convertit în tot ceea ce a rămas 
în urmă : case, fabrici, noi destine.

Acum, omul acela nu mai e. în nu
mele lui. a venit Ia comunistul Gri
gors Munteanu. primarul Vasluiului, 
soția fostului prieten și tovarăș de

muncă. Chiar cu aceste cuvinte a in
trat pe ușă :

— Ani de zile ați lucrat cu soțul 
meu. ați fost prieteni...

Momentul are încărcătură emoțio
nală firească. Viața trăită reține 
atitea repere îrî amintiri.

— Acum, ce necaz vă aduce aici 7
Femeia, in vîrstă. cu gesturi parcă 

săvirșite cu încetinitorul, se însufle
țește la un moment dat :

— Chiar că am un necaz. Și am 
venit la dv. ca la fostul tovarăș de 
muncă și prieten al soțului meu.

Grigore Munteanu clipește cu 
lumină îngăduitoare pe chip :

— Și ca la un om pus aici să ajute. 
Acolo unde e cu dreptate, nu ?

Femeia trece peste remarca prima
rului. Ea are povestea ei. Pe scurt — 
și-a vindut casa. Mare. în stare bună. 
Și a cumpărat un apartament. Tot 
mare — trei camere — poziție cen
trală... Totul s-a desfășurat la „mica 
înțelegere". Cu chitanțe de mină. Cu 
promisiuni și vorbe, ocolindu-se căile 
legale.

— Necazul e că nu mi se fac for
mele legale... conchide repede, ușor 
iritată.

— Ați avut autorizație de vinzare?
— Nu, însă...
— Dar de cumpărare ?
— Nu. și tocmai de aceea am venit, 

să mă ajutați... Poate... am făcut o 
greșeală. Dar ați lucrat ațiția ani - 
împreună cu soțul meu... 
trăia eL„

Interlocutoarea își dă. 
seama că n-a mers pe 
corectitudinii. De aceea și__ _____
de des apel la fosta prietenie. Cu ce

Ei. dacă

desigur, 
drumul 

fac.e atit

cuvinte să convingă pe femeia aceas
ta că a greșit ? Cită căldură și cit 
calm neînduplecat să pună în propo
zițiile explicative care să-i Jumineza 
rostul lui aici ? De a respecta legea. 
De a fi drept. De a nu intina numele 
de comunist care. în orice împreju
rare. trebuie îngemănat și cu omenia, 
dar și cu dreptatea. Și cu înțelege
rea. dar și cu cel mai statornic res
pect pentru lege. Cum să o facă să 
priceapă mai lesne că prietenia co
munistă tocmai pe aceste valori sa 
întemeiază 7 Că chiar și omul cu 
care a lucrat și a fost prieten, dacă 
ar fi aici, de față, tot lui l-ar da 
dreptate 7 Că, fiind comunist, el nu 
poate acționa decît într-un singur 
fel : de partea adevărului. Viața are 
mii și milioane de lunecușuri. Pe 
acest drum, idealul comunist este 
torța care luminează și desparte 
binele de rău. Uneori, pasul decis 
spre adevăr, vorba dreaptă pot 
stingheri, pot răni. Dar e de prefe
rat o zi mușcată de ger, dar cu soare, 
decît una încețoșată de atitudini și 
apucături distorsionate, incompati
bile cu poziția de comunist.

Nu-i greu de presupus că femei*  
aceea, in vîrstă. a plecat spre rostu
rile ei cu destulă nemulțumire in 
suflet. Altfel vedea ea demersul 
acesta. Dar cine știe dacă, acolo, sub 
jarul de sub vatră al conștiinței sale, 
nu-și făcea firav loo ideea că fostul 
prieten și tovarăș de muncă al soțu
lui ei nu avea de ales și urmase 
singurul drum posibil pentru el : cei 
al adevărului.

Tocmai pentru că este comunist 1
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CELUI DE-AL XXV-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST LUXEMBURGHEZ

în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. adresăm un cald salut tovărășesc participanților 
la cel de-al XXV-lea Congres al Partidului Comunist Luxemburghez.

Comuniștii, oamenii muncii din România urmăresc cu viu interes acti
vitatea Partidului Comunist Luxemburghez consacrată apărării aspirațiilor 
fundamentale ale oamenilor muncii din Luxemburg, împlinirii năzuințelor 
lor de bunăstare, pace și socialism.

Exprimindu-ne convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre 
cele două partide se vor dezvolta și în viitor, vă urăm, dragi tovarăși, succes 
deplin in desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră, în înfăptuirea 
hotăririlor pe care le veți adopta.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 118 ani de 

la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
vineri au fost depuse coroane de 
flori la monumentul lui V. I. Lenin 
din București. Au luat parte repre
zentanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R.. Consiliului 
popular al Capitalei, membri ai con
ducerii Asociației de prietenie romă- 
no-sovietică, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți E. M. Tiajelni- 
kov. ambasadorul Uniunii Sovietice 
Ia București, precum și ambasadori 
ai unor țări socialiste.

(Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Mîine, în Capitală

DESCHIDEREA ETAPEI DE VARA A „DACIADEI”
în Capitală, mîine are loc des

chiderea etapei de vară a celei de-a 
6-a ediții a competiției sportive na
ționale „Daciada". în Parcul Tine
retului și la Palatul sporturilor, pes
te 5 000 de tineri și tinere din 
cluburi, asociații și școli bucu- 
reștene vor participa. incepind 
de _ la ora 10. la parada spor
tivă și la întreceri de atle

O reușită competiție studențească
La Institutul politehnic din Bucu

rești s-au desfășurat de curirul tra
diționalele întreceri sportive de masă 
din cadrul „Politehniadei" — compe
tiție care a ajuns la a 30-a ediție.

Organizate de catedra de educație 
fizică și consiliul U.A.S.C. din 
institut in condiții foarte bune — în 
ciuda capriciilor acestei primăveri — 
concursurile finale au prilejuit dispu
te atractive, de un apreciabil nivel 
sportiv, la șapte discipline. Iată 
cițiva dintre învingători :

La cros (participanți : 461 băieți și 
377 fete) au ciștigat Adina Grigoraș 
(anul I T.C.M.) și Gabriel Dragomir 
(I Transporturi).

La baschet (10 echipe), pe locul în-
*

GIMNASTICA. • în concursul 
special din cadrul competiției inter
naționale de gimnastică ritmică mo
dernă de la Riga, tinăra sportivă ro
mâncă Ileana Alecu (in vîrstă de 13 
ani) s-a clasat ne locul intii la e- 
xercițiul cu măciuci, obținind 19.80 
puncte, urmată de Han Yan Ok 
(R.P.D. Coreeană) și Nadeida Gro
mova (U.R.S.S.). Ileana Alecu a o- 
cupat locul al treilea la exercițiile 
cu coarda si cercul, iar Francisca 
Dumitrescu s-a situat pe locul al pa
trulea la exercițiul cu panglica. Na- 
dejda Grornova a ocupat locul in
tii la exercițiul cu coarda (20 punc
te) si a terminat, de asemenea. în
vingătoare la panglică și la cerc. 
• La Celiabinsk s-au desfășurat 
campionatele de gimnastică ale 
U.R.S.S. Competiția feminină s-a 
încheiat cu o surpriză, titlul de cam
pioană fiind cucerit de Olga Stra- 
»«v* * (in vîrstă de 16 ani), care a to
talizat la individual compus 78,475 
puncte. Principala favorită a con
cursului. Elena Șușunova. s-a situat 
pe locul al doilea cu 78.250 puncte, 
iar locul trei a fost ocupat de Ele
na Șevcenko — 77,825 puncte.

• Rezervă la start : SCALA (11 03 72)
— 9: ii: 13: 15; 17,15: 19,30, excel
sior (65 49 45) — 9; 11; 13; 13; 17; 19. 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13: 15; 
17; 19
• Extemporal la dirigențle : DRU
MUL SÂRII (3128 13) — 15; 17: 19
• Iacob : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 18
• Program special pentru copii și 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13: 
15: 17: 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : FAVORIT (57 31 70) — 9: 11 ; 
13, LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15, 
FLAMURA (83 77 12) — 9; 11: 13
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
— 17: 19
• Zimbet de soare : PACEA (71 30 85)
— 9; li; 13; 15: 17; 19
• Lanțul de aur: VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19

Fiecare vînător vrea să știe : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9: 1-1; 13; 
15; 17: 19• Călărețul fără cap : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13: 17; 19
• Orele 11: DACIA (50 35 94) — 9; 
1,1; 13; 15: 17: 19
A I-uminI do-a lungul fluviului : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17: 19
• Pustiul î POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19
• Egreta de fildeș : ARTA (21 31 86)
— 9; 11: 13
• Incoruptibilul de Ia etajul XIX : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15: 
19.39

ȘAH. Cu o rundă înainte de în
cheierea turneului internațional da 
șah de la Bruxelles, in clasament 
se menține lider marele maestru so
vietic Anatoli Karpov cu 10,5 punc
te. urmat de Salov — 9.5 puncte, 
Nunn — 9 puncte (1). Beliavski — 
9 puncte. Liubojevici șl Andersson — 
8.5 puncte etc.

TENIS. în turneul international de 
tenis de la Monte Carlo, jucătorul 
italian Claudio Pistolesi a furnizat 
o mane surpriză, reușind să-l eli
mine cu 2—6, 7—6. 6—2 pe suede
zul Mats Wilander. unul dintre 
principalii favoriți.

TIR. în concursul de tir de la 
Chang Sha. sportivul Men Gang (R.P. 
Chineză) a stabilit un nou record al 
Asiei in proba de pistol viteză, cu 
performanta de 596 puncte. Vechiul 
record era de 595 puncte.

FOTBAL. în finala „Cupei Italiei" 
la fotbal se vor întilni formațiile 
Sampdoria Genova și A.C. Torino. în 
manșa a doua a semifinalelor. Samp-

teatre
• Teatrul National (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Drumul singurătății — 18
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Anca Șain — vioară. Viorica 
Rădoi — pian — 1-7,30
• Opera Română (13 1.8 57) : Recital extraordinar de balet — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lysistrata — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureapu, 14 75 46) : 
Amintiri — 18 ; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Cintec despre mine însumi — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Ana-Lia — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pachetul cu acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul Infern — 18 z (sala 
Studio) : O noapte furtunoasă — 18.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Discuție fără martori — 18: 
(sala Ciulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia 
gemenilor*  — 18
® Teatrul saMric-muzicaî „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Temno, 
tempo... și ceai ! — 18 : (sala Victo
ria. 58 65) : Frumosul din pădurea 
zăpăcită — 19

Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă leagă — 18
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
VrăUtorvl dfn Oz — 9
a Teatrul ..Țăndăriră" (15 23 77, sala 
victoria) : Steaua Iul Arlecchlno — 
10 : Cosmonautn.or, 11 12 04) :
Anotimpurile mlnzulul — 15

tv
13,00 't'elex
lt3,05 La sfîrșit de săptămînă (partial color)
14,45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal • Zilei muncii, faptele 

de muncă ale tării
19,25 Teleenciclopedia (color)
19,55 Floarea din grădină (color). Eml- 

siune-concurs de muzică populară 
21,00 Film artistic (color). ,,Miezul

fierbinte al pîinii“. Producție a 
Casei de filme 5. Scenariul : Va- 
sile Mihai. în colaborare cu Mar
cel Păruș. Un film de Al. G. Croi- toru

22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

tism. gimnastică, jocuri sportive, de
monstrații de box. judo, lupte, ca
notaj, șah și sporturi tehnico-aplica- 
tive.

Cu același prilej se va disputa și 
faza pe municipiu a „Crosului ti
neretului". finala ipe tară a acestei 
tradiționale competiții urmind să se 
desfășoare, in ziua de 8 mai. la 
Băile Felix.

tii s-au clasat T.C.M. (băieți) și 
Automatica (fete).

La fotbal (10 echipe) : Metalurgia 
a învins cu 5—3 in finala cu Electro- 
nica-Energetica.

La volei au ciștigat Transporturile 
(masculin) și Tehnologia chimică 
(feminin), la șah Mecanica ș.a.m.d.

A 30-a ediție a „Politehniadei" a 
demonstrat că viitorii ingineri ce se 
formează la București au și reale 
disponibilități sportive. Rămine să li 
se asigure condiții de practicare a 
sporturilor preferate pe tot par
cursul anului universitar, iar cercul 
practicanților să se lărgească și 
dincolo dc anii intii. (G.M.).

★

doria a învins cu 1—0 pe Interna
tionale Milano (in tur. 0—0).

MOTOCICLISM. Concursul inter
national de motociclism pe zgură 
(dirt-track) desfășurat in orașul 
bulgar Veliko Tîrnovo a fost ciști
gat de Kuznețov (U.R.S.S.) — 15
puncte, urmat in clasamentul final 
de Kocso (Ungaria) — 14 puncte și 
Evtimov (Bulgaria) — 13 puncte.

HANDBAL. Au fost stabilite da
tele finalei ..Cupei cupelor" la 
handbal masculin, pe care si-o vor 
disputa la actuala ediție formațiile 
T.V. Grosswallstadt si S.K.A. Minsk. 
Primul meci se va disputa la 15 mai 
pe terenul echipei vest-germane. iar 
partida retur este programată la 21 
mai la Minsk.

BASCHET. Turneul internațional 
feminin de baschet desfășurat in o- 
rașul cubanez Santa Clara a fost 
ciștigat de selecționata Cubei, care 
a întrecut in finală cu scorul de 
92—87 (56—39) formația Braziliei.

POLO PE APA. în prima zi a 
turneului internațional de polo pe 
apă de la Marsilia, selecționata 
S.U.A. a Întrecut cu scorul de 10—9 
formația Olandei, iar echipele Fran
ței si Greciei au terminat la egali
tate : 8—8.

Alte rezultate : Australia — Cuba 
13—10 ; Spania — Polonia 12—7.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 22 APRILIE 1988

EXTRAGEREA I : 58 48 26 53 28 
68 39 34 30.

EXTRAGEREA A II-A : 73 66 23 
72 69 40 82 33 64.

FOND TOTAL DE CÎ$TIGURI :
881 763 LEI. din care 154 817 lei re
port la categoria 1.

• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului din Moscova" — 15,30: 19

cinema

VASLUI : Șantier județean 
al tineretului

în municipiul reședință de județ, 
în perimetrul lucrărilor de inves
tiții de la întreprinderea de trico
taje și blănuri artificiale din zona 
industrială de nord, și-a început 
activitatea un șantier județean al 
tineretului. Zilnic sînt prezenți, 
alături de constructori, peste 240 de 
tineri din unitățile industriale 
vasluiene și din cele 5 licee, care 
efectuează lucrări de săpat, cărat, 
încărcat și bătut pămint, cofraje. 
într-un cuvint, lucrări cerute de 
stadiul în care se află investiția. 
Tinerii brigadieri de pe acest șan
tier județean vor realiza în acest 
an lucrări in valoare de 6 milioane 
lei. (Petru Necula).

OLTENIȚA : Nava nr. 100
Moment sărbătoresc pe cala de 

lansare a Șantierului naval Olteni
ța: a primit „botezul" apei nava de 
5 000 tone cu numărul de serie 100, 
destinată partenerilor externi. în 
cei 20 de ani de cind harnicii con
structori navali oltenițeni produc 
nave de un asemenea tonaj, ei au 
livrat la export o „adevărată flo
tă" care totalizează o jumătate de 
milion tone transportabile într-o 
singură cursă. Noua navă lansată 
în devans față de gr#fic poar
tă numele localității de fabri
cație „Oltenița", ducând pe apele 
lumii și inscripția „Made in Ro
mania".

îndeplinindu-și planul în devans 
pe primul trimestru al anului la 
producția destinată exportului, har
nicul colectiv de la șantierul na
val a ciștigat un serios avans și 
pentru trimestrul II: ei au început 
probele pe loc la o altă motonavă 
de 3 300 tone, destinată tot parte
nerilor de peste hotare, și se află 
în stadiul final al pregătirilor pen
tru lansarea altei motonave de 
același tip cu termen de livrare in 
luna mai. (Mihail Dumitrescu).

SOVATA : Sporește 
zestrea edilitară

Situat intr-una din cele mai pi
torești zone ale județului Mureș, 
orașul Sovata, care face aproape 
„corp comun" cu renumita stațiune 
cu același nume, a cunoscut, in ul
timii ani. înnoiri social-edilitare 
fără precedent. Au fost construite, 
între altele, o modernă fabrică de 
mobilă, o . Întreprindere de pres
tări servicii, ateliere auto, moto și 
de timplărie. o stație de transfor
mare a curentului electric, o largă 
rețea a cooperației meșteșugărești: 
iar pe râurile Iuhod si Valea So- 
vatei — 4 microhidrocentrale. co
nectate la sistemul energetic na
țional, cu o putere instalată de

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 23 aprilie, ora 20 — 26 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea se va răci 
accentuat în jumătatea de nord a tării 
și ușor in cea de sud. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate .la începutul intervalului în regiunile nor
dice, centrale și de răsărit, apoi și in 
cele sudice. Vor cădea precipitații locale sub formă de ploaie, ce vor avea 
și caracter de aversă, însoțite de des

(Urmare din pag. I) 

socialist. Astfel de trăsături se subsu
mează magistral interesului general. 
Pe umerii unor astfel de oameni pro
gresează România. Sint mulți ? 
Foarte ! Priviți jur-împrejur și vă 
veți convinge. Așa cum — deși din 
ce in ce mai puțini — mai sint și 
după cum urmează...

La întreprinderea „Electrotehnica" 
— altminteri fruntașă — din Capi
tală, un șef de echipă iși rezerva 
cele mai „bănoase" lucrări. Un timp 
chiar i-a mers. Inechitatea era evi
dentă. Idem mentalitatea : „Să-mi fie 
mie bine. Ceilalți ? Descurcă-se“. 
Asta pină cind comuniștii din orga
nizația de bază nr. 1 l-au pus in 
discuție și l-au sancționat... Apoi : 
Toamna trecută, la C.A.P. Băneasa 
(Constanța) am intilnit un tractorist 
care, în loc să are la o adîncime de 
30 de centimetri, iși reglase trupițele 
doar pentru 15. De ce ? Omul era 
plătit după... suprafața lucrată și, 
necontrolat fiind, și-a permis „co
rectarea" care-i înlesnea și o viteză 
mai mare, și „economii" de combus
tibil, de lubrifianți. Gindul lui ? Ca 
și al strungarului șef de echipă 
bucureștean : „Mie cit mai mult", 
chit că interesul general — s-a de
monstrat demult că recoltele sint 
dijmuite masiv dacă arăturile sint 
necorespunzătoare — fusese erodat 
pină la desfigurare. în aceeași zonă, 
președintele C.U.A.S.C. raportase 
deja încheierea recoltării porum
bului, deși mai avea încă multe 
sute (!) de hectare nerecoltate. De 
ce procedase așa ? Nu-i greu de în
țeles, deși toți știm cit de nocive 
sint raportările fictive, in ce marasm 
te poți cufunda atunci cind confunzi 
propriile dorințe cu realitatea. Nu 
de mult, chiar in ziarul nostru, un 
director susținea cu convingere că 
ceea ce se întimplă in întreprinderea 
lui nu interesează în nici un fel 
opinia publică, ci doar pe el. Un 
ultim exemplu : în Teleorman — 
discutau specialiștii — un fost direc
tor de S.M.A., promovat undeva 
„mai sus", a făcut uz — cu discreția 
cuvenită, desigur — de toate prero
gativele noii sale funcții pentru a-1 
„scurtcircuita" pe cel care l-a succe
dat. Ii aproba mai puțină motorină 
decit altora, mai puține piese de 
schimb... De ce ? Ca să „dovedească" 
și pe această cale că el a fost cel 
mai bun șef al respectivei unități.

Ce demonstrează faptele din aceas
tă categorie ? Că egoismul, adevărul 
„ornamentat", inechitatea, neprinci- 
pialitatea, lipsa de scrupule, compor
tamentul abuziv, reacțiile cameleo- 
nice, spiritul vindicativ, meschinăria, 
lenea și alte asemenea tare morale 
îi fascinează incă pe unii. Spirite 
plăpinde, pleșcari de duzină, con
vinși de precaritatea unor astfel de 
manifestări in societatea noastră 
socialistă iși fac un veritabil scut 
din pornirile individualiste, prelun
gesc cit și cum poț momentul ade
vărului, apărindu-se și consolindu-se 
unii pe alții. Dar nu din prietenie, 
ci din complicitate. Ceea ce este cu 
totul altceva. Deși puțini, astfel de 

890 kW. Aoeasta face ca. in pre
zent, producția industrială a ora
șului să ajungă la aproape 1 mi
liard lei, față de numai 67 milioane 
lei in 1965. Totodată, in perioada 
de la Congresul al IX-lea si pînă 
in prezent, au fost construite 1 274 
apartamente, scoli, creșe si grădi
nițe, o mare uzină de ană si o sta
ție de epurare a apelor reziduale, 
spatii comerciale în suprafață de 
2 606 metri pătrați. Dintre reali
zările edilitar-urbanistice ale So- 
vatei nu putem omite complexul 
hotelier „Ursul negru", poșta nouă 
cu centrală telefonică automată, 
modernizarea vilei nr. 15, iar, mai 
nou. pentru turiștii din acest se
zon au fost consolidați și moderni
zați versânții din jurul cunoscutu
lui lac „Ursu". Acestora li se a- 
daugă canalizarea orașului pe 10 
km liniari, introducerea apei pota
bile, asfaltarea străzilor si trotua
relor. Toate acestea fac ca. in pre
zent, la intrarea în stațiune. So
vata să-și întimpine vizitatorii din 
țară și de peste hotare într-o am
bianță demnă de renumele său. 
(Gheorghe Giurgiu)

BUZĂU : Materiale 
refolosibile — direct 

în producție
In vederea asigurării necesarului 

de materii prime, tot mai multe 
unități industriale din județul 
Buzău și-au intensificat activitatea 
pentru creșterea ponderii materia
lelor refolosibile. utilizate direct in 
procesul de producție, precum si 
pentru redarea acestora in circui
tul economic, prin intermediul in- 
treprinderii județene de specialita
te. Ca urmare a acțiunilor între
prinse, în perioada care a trecut 
din acest an au fost recuperate, in
tre altele. 25 000 tone oțel. 3 320 
tone fontă. 110 tone cupru. 143 tone 
alamă. 45 tone bronz. 85 tone alu
miniu. 117 tone de plumb metal. 72 
tone zinc, 567 tone hârtie și cartoa
ne și 68 tone materiale textile. 
(Stelian Chiper).

PITEȘTI : Importantă 
manifestare culturală

La Pitești s-a desfășurat recent 
a zecea ediție a festivalului coral 
„D.G. Kiriac", importantă ma
nifestare culturală in cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". Pe scena casei de cultură a 
sindicatelor din oraș au evoluat 25 
formații corale din 16 județe care 
au interpretat o serie de cintece 
patriotice și populare Îndrăgite de 
spectatori, precum „Românul" de 
Ciprian Porumbescu, „La mulți ani, 
partid al României" de Constantin 
Arvinte. „Mindră Românie" de Va- 
sile Spătaru, „Odă patriei" de 
George Enescu. „Negruța" de Ion 
Vidu, „Mama" de Ion D. Chirescu,

cărcări electrice. în prima parte a In
tervalului în regiunile nordice, cen
trale și de răsărit, apoi în sud-rvest. în 
restul zonelor, aversele și descărcările 
electrice vor fi izolate. La munte și 
trecător în nordul tării precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapovită și nin
soare. Vintul va prezenta unele inten
sificări, la începutul intervalului, în 
regiunile estice din sectorul nordic, iar 
în sud din sectorul vestic ; în partea 
a doua a intervalului se vor semnalh 
intensificări de vint în regiunile sud- 
vestice din sectorul sud-estic, cu viteze 
între 40—60 km pe oră. în zona de 
munte, intensificările de vînt vor fi 
predominant din sectorul vestic și vor

inși nu sînt de ignorat. Ba chiar 
uneori sint și agresivi. „Mușcă" și 
„mîriie" precum dulăii alungați din 
vecinătatea osului nemeritat, dar 
revendicat. Lașitatea este și ea 
„curajoasă", atunci cind este atin- 
să-n interesul personal. Să fim clar 
ințeleși, n-avem nimic cu interesele 
personale, ca... atare. însă la fel de 
clar trebuie ințeles faptul că, în so
cialism, interesele personale nu se 
pot — nu trebuie să se poată ! — 
realiza nici împotriva intereselor 
generale, nici in afara lor, ci doar 
în măsura in care se împletesc ar
monios. se condiționează reciproc. Tn 
socialism, verbele a da și a primi 
nu se exolud, ci se presupun.

în diferite locuri am pus urmă
toarele întrebări : De ce unii vor să 
ia mai mult decit dau 1 De ce unii 
sînt generoși, harnici, modești, obsti

CU DATELE CONCRETE ALE VIEȚII 
despre interesul general și interesul individual

nați de îdeea dreptății, iar alții apu
cători, ariviști, ipocriți, carieriști (in 
sensul rău) ? Răspunsuri : „Fiecare 
este cum este de la natură". „Com
portamentele diferite sint dictate de 
conștiințe diferite, iar conștiințele 
sînt modelate de educația fiecăruia." 
„Instinctul de conservare este la unii 
atit de puternic incit îi uită pe cei 
din jurul lor."

Așa să fie ? Sigur, fiecare ființă 
are instinct de conservare. Cit de 
puternic ? Foarte 1 De mii de ani 
păsările migratoare nu ezită nici un 
moment în voiajul lor spre Nil ; 
anghilele ajung întotdeauna în Ma
rea Sargaselor ; racii știu pe care 
val să se cațere pentru a fi aruncați 
pe țărm și pe care să-1 aștepte pen
tru a părăsi plaja... Firește, și omul 
are instinct de conservare. Strămoșii 
noștri preumani ne-au lăsat moște
nire instinctul de luptă, ca formă a 
autoconservării. Dar omul s-a... ca
lificat ca Om, a reușit să-și însu
șească meseria de Om, s-a sociali
zat — într-un îndelungat proces de 
ucenicie — tocmai pentru că a reu
șit să se ridice deasupra instinc
telor sale. Cum ? în diverse 
feluri, dar In primul rind prin edu
cație. prin dobîndirea înțelegerii că 
el, ca specie, nu poate supraviețui 
decit împreună cu cei din aceeași 
specie. Cum ? Tocmai ,.ecranîndu-și" 
instinctele cu ajutorul frinelor cutu- 
miare, morale, legale. Educația ii 
este specifică numai omului. Toți 
oamenii sînt — mai mult sau mai 
puțin — educați. Unii au înțeles 
însă, din păcate, că e suficient 
să dovedească asta prin vorbe, 
ventilind cuvinte frumoase ori de 
cite ori li se oferă prilejul, în- 
fășurindu-se strîns în largi și sclipi
toare pelerine demagogice. Nu tre
buie să fii psiholog sau sociolog 

„Zamfira" de Gheorghe Danga etc. 
Cu prilejul acestei manifestări, a 
avut loc simpozionul „Cântecul pa
triotic. revoluționar, temă majoră 
in repertoriul formațiilor corale de 
.amatori", la care au participat com
pozitori. dirijori, activiști culturali.

închiderea ediției a avut loc in 
piața centrală a municipiului, 
microconcertul coral omagial bucu- 
rindu-se de sufragiile unui nu
meros public. (Gheorghe Cîrstea).

HARGHITA : Acțiuni 
de educație sanitară

Obiectivele de esență ale politicii 
profund umanitare a partidului și 
statului nostru — apărarea stării 
de sănătate, păstrarea tinereții și 
vigorii poporului — sint transpuse 
in viață și in județul Harghita, nu 
numai prin asigurarea unei mo
derne baze materiale și specialiști 
de înaltă pregătire profesională, ci 
și printr-un întreg complex de ac
țiuni privind educația sanitară care 
cuprinde, practic. întreaga popu
lație a localităților urbane și ru
rale. Astfel, in această perioadă, 
sub coordonarea laboratorului ju
dețean de educație sanitară, au loc 
expuneri, conferințe, intîlniri cu 
medici de diferite specialități, 
proiecții de filme și diapozitive pe 
teme de o largă diversitate, abso
lut toate cu scopul prevenirii îm
bolnăvirilor, îngrijirii copiilor, 
acordării primului ajutor. La ora 
actuală sint in plină desfășurare 
concursurile „Sanitarii pricepuți", 
„Surorile de cruce roșie", „Postu
rile de prim ajutor". Iată numai 
ei te va fapte demne de menționat : 
in județ ființează circa 2 000 posturi 
de prim ajutor, din care peste 40 
pe drumurile publice modernizate ; 
activează 200 de grupe sanitare in 
unități economice și instituții ; 
peste 3 000 de tinere sint absolven
te ale cursului „Surori voluntare 
de cruce roșie", iar banderola „sa
nitarilor pricepuți" este purtată de 
mii și mii de elevi din școlile ju
dețului. (Nicolae Șandru).

VRANCEA : Amenajări 
piscicole

în județul Vran cea. în cadrul 
programului de dezvoltare a acti
vităților de producție, care să 
concure la creșterea surselor de 
autoaprovizionare, sint prevăzute 
și noi amenajări piscicole. în pre
zent. întreprinderea de specialitate 
are în vedere finalizarea lucrărilor 
la o nouă amenajare care cuprinde 
515 ha și încheierea popularii de 
primăvară a pepinierei de 350 ha. 
Producția piscicolă a Întreprinderii 
beneficiază de 827 ha. la care se 
vor adăuga în aoest an și supra
fețele cu luciu de apă aflate in 
curs de amenajare. (Dan Drăgu- 
îescu).

atinge viteze între 60 șl 80 km pe oră. Temperaturile minime vor fl cuprinse 
întfe -minus 3 și plus 6 grade în jumă
tatea de nord a țârii și între 2 și 10 
grade în rest, iar cele maxime intre 
7 și 15 grade în jumătatea nordică și 
între 14 și 22 de grade in rest. Se vor 
produce brumă și îngheț la sol local, 
în regiunile din jumătatea de nord a 
tării. In București : Vremea se va răci 
ușor. Cerul variabil. Trecător se vor 
semnala averse de ploaie și descărcări 
electrice. Vintul va prezenta unele in
tensificări din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
5 și 9 grade, Iar cele maxime intre 16 
și 20 de grade.

pentru a-ți da seama că sîntem mai 
autentici in ceea ce înfăptuim decit 
în ceea ce spunem, că faptele, mun
ca dau măsura adevărată a fiecăruia 
dintre noi. Revoluția socialistă a pus 
punct unei lumi a cărei dominantă 
era cultul interesului personal. In 
trecut, prosperitatea — confundată 
de unii cu fericirea — părea condi
ționată de cit puteai să cîștigi 
(scopul scuză mijloacele, nu ?) pe 
seama celorlalți : ție să-ți fie bine ! 
Atit., Sechele ale unor astfel de 
mentalități intilnim și azi. Ia cei 
care se înghesuie să pretindă și să 
primească mai mult decit dau. Aceș
tia percep unilateral apartenența lor 
Ia societate. Din educația socialistă 
au reținut doar ce le-a convenit : că, 
adică, sint proprietari și beneficiari 
— termen pe care-1 confundă cu cel 
de consumatori — uitind că trebuie,

și incă in primul rind, să se dove
dească producători. De ce sînt ei 
așa, cum se explică 7 Iar asta cu 
atit mai mult cu cit vechile relații 
de producție s-au schimbat de mult, 
că alte legi și alte norme morale 
sînt promovate de socialism. De ce 
a rămas in urmă conștiința unora ?

Nu numai teoria, dar și practica 
ne învață că, pentru a înțelege, tre
buie să luăm în calcul ansamblul 
factorilor și elementelor din struc
tura comportamentelor individuale 
și colective orientate spre atingerea 
unor scopuri specifice. Numai ast
fel putem explica științific de ca 
unii oameni se implică social, fac 
din scopurile generale ale societății 
propriile lor puncte de reper in 
munca și. viața cotidiană, iar alții 
doar se fac că fac, doar mimează 
angajarea socială. în ambele cazuri 
a vedea doar agentul acțiunii — 
omul — abstracție făcînd de situația 
socială concretă, este greșit, echiva
lează cu a pune în circulație o mo
nedă cu o singură față. Numai în 
relație cu un anumit tip de perso
nalitate — caracterizată prin însu
șirea profundă a normelor și valori
lor societății noastre socialiste — șl 
anumite circumstanțe concrete ale 
vieții sociale, definite prin dreptate 
și echitate conduc la angajarea reală 
a individului.

Percepția situației sociale concrete 
influențează hotăritor angajarea 
persoanei. Uneori însă între reali
tatea obiectivă și modul cum se re
flectă ea in mintea unora există 
distanțe astronomice. Să revenim la 
unele dintre exemplele anterioare. 
Strungarul care se gîndește numai 
la cit va ciștiga el, supraaglomerin- 
du-se cu lucrări, oricit de harnic ar 
fi. oricit de bun meseriaș, va pro
duce totuși mai puțin decit dacă s-ar

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
P. C. DIN NORVEGIA

Asigurarea păcii - componentă a misiunii 
istorice a clasei muncitoare

lntr-un articol semnat de Hans Klever, membru al Comitetului Exe
cutiv al Conducerii Centrale a P.C. din Norvegia, sint înfățișate concepția 
partidului privind problema războiului și păcii in epoca noastră, activitatea 
sa pentru mobilizarea maselor in lupta in vederea dezarmării și înlătu
rării primejdiei nucleare. In articol se arată, intre altele :

Asigurarea păcii a constituit din- 
totdeauna o componentă a misiunii 
istorice a clasei muncitoare. în zile
le noastre, aceasta este componenta 
principală, deoarece viața pașnică 
răspunde în cel mai înalt grad atit 
intereselor sale de clasă, cit si in
tereselor întregii omeniri. Tocmai 
de aceea problemele războiului si 
păcii, ale dezarmării s-au aflat in 
centrul atenției Congresului al XIX- 
lea al Partidului Comunist din Nor
vegia. desfășurat in 1987.

Ca rezultat al opoziției crescânde 
față de pericolul autodistrugerii o- 
menirii, s-a născut o nouă gindire 
politică. Unul din elementele sale 
fundamentale constă in recunoaște
rea inadmisibilitătii confruntării nu
cleare. De aceea, la congres noi am 
ajuns la o concluzie principială : 
„Sarcina principală a gîndirii si ac
țiunii politice trebuie să devină 
preîntîmpinarea unei catastrofe nu
cleare. Aceasta ne obligă să promo
văm răspîndirea in rindurile po
porului, ale politicienilor si oameni
lor de stat înțelegerea faptului că 
un asemenea război nu poate fi 
acceptat ca instrument al politicii".

în contextul noii gindiri are loc 
dezvoltarea în continuare a punctu
lui nostru de vedere marxist-leninist 
asupra problemei războiului si păcii. 
Noii factori tehnico-militari si in
ternaționali nu fac decit să subli
nieze necesitatea coexistentei paș
nice a statelor cu orinduire socială 
diferită, „A fi sau a nu fi — s-a 
arătat la congres — depinde în epo
ca nucleară de această formă concre
tă de pace dintre principalele forte 
ce se confruntă în timpul nostru". 
Mai mult decit atit, se pune proble
ma unei schimbări calitative a co
existenței pașnice. Pasul hotărâtor 
spre coexistenta pașnică fără arme 
sau cu o cantitate minimă de arme 
este lichidarea totală a arsenalelor 
nucleare. Congresul s-a adresat miș
cării pentru pace, guvernului si par
lamentului, tuturor forțelor progre
siste și democratice ale poporului 
norvegian cu apelul de a medita în 
ce fel poate Norvegia să faciliteze 
destinderea internațională si dezar
marea. în ce-i privește, comuniștii 
norvegieni si-au stabilit să acțione
ze pentru trei țeluri principale, in 
actuala etapă : interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară ; preîn
tîmpinarea realizării programului 
„războiul stelelor"; crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei.

Sarcina centrală a mișcării pentru 
pace in Norvegia. Suedia. Finlanda 
și Danemarca este de a determina 
autoritățile celor patru state nordice 
să consacre prin tratat o zonă fără 
arme nucleare in această regiune a 
Europei. Practic, tratativele în acest 
sens depind acum numai de autori
tățile norvegiene. S-ar părea că ati
tudinea pozitivă a Norvegiei față de 
ele este de la sine ințeleasă in con
dițiile actualei componente a parla
mentului si guvernării Partidului 
Muncitoresc Norvegian, care se pro
nunță in programul său pentru un 
Nord denuclearizat. „Da“-ul norve
gian pentru o zonă denuclearizată 
este condiționat de aprobarea lui de 
către S.U.A. și N.A.T.O., iar aceasta 
înseamnă că orientarea atlantică a 
politicii externe va continua, iar 
dependența Norvegiei de Washington 
nu va slăbi. Pină în prezent, gu

fi produs împărțind echitabil volu
mul de muncă la numărul celor din 
echipa pe care o conduce. Să pre
supunem că piesele prelucrate de el 
sînt destinate realizării unor suban- 
samble pentru tractoare,’ ca piese de 
schimb. Fiind din capul locului mai 
puține decit necesarul, vanitatea fos
tului director de S.M.A. — cel care 
decide cit trebuie să ajungă la fie
care unitate — le va împuțina și 
mai mult. Chiar dacă este de bună 
credință — și cu atit mai rău dacă 
nu este —, știind că dacă i se va 
rupe o piesă el n-are cu ce să o 
înlocuiască, tractoristul nu mai ară 
la adîncimea prescrisă de tehnologii. 
Producțiile vor fi mai mici. Dar 
ciclul nu se încheie aici. Pentru că 
și strungarul, și directorul, și tracto
ristul au copii, neveste. Toți trebuie 
să mănînce. Cu banii — „cit mai 

mulți !“ — cîștigați Ia locurile lor 
de muncă toți se vor duce la piață 
după cumpărături. Și abia acolo vor 
constata, mirîndu-se sau indignin- 
du-se, consecințele erorii lor.

Percepția situației sociale concrete 
ne obligă pe fiecare dintre noi la o 
muncă cinstită, de o calitate deose
bită, fără cusur. Uneori, cel care-și 
face prost munca are impresia că 
nu lucrează pentru el. ci numai pen
tru ceilalți. Uită că și respectivii 
lucrează pentru el, și că dacă toți 
ar dovedi aceeași nepăsare pentru 
calitate mecanismele producției și 
cele sociale ar avea de suferit. Pen
tru că, vrem sau nu, efectele unui 
singur lucru făcut prost nu le su
portă numai vinovatul, ci noi toți. 
Ceva,’ undeva, mai devreme sau 
mai tîrziu, se dezechilibrează. Iată 
de ce trebuie, prin toate mijloacele 
care ne stau la dispoziție, să-i facem 
pe toți să înțeleagă consecințele unui 
lucru rău făcut. Și dacă nu înțeleg 7 
Concluzia nu poate fi. decit una : 
este bine ca fiecare să-și facă da
toria din convingere, dar dacă nu o 
face astfel atunci trebuie obligat, 
„înțelegerea" și „omenia" cu care 
unii încearcă să ne determine să-i 
privim pe pleșcari ar fi o falsă înțe
legere, o falsă omenie. Pentru că 
nu-i om cel care nu se gîndește și- 
la ceilalți.

Un alt factor care explică diver
sitatea atitudinilor și comportamen
telor, dar și eficiența acțiunilor, este 
raționalitatea în fixarea scopurilor 
și concordanța intre mijloace și 
scopuri... Convingerea că scopul su
prem al acțiunii sociale este omul, 
bunăstarea și fericirea lui reprezin
tă premisa majoră a implicării so
ciale. Și mai intervine ceva : faptul 
că oamenii nu trăiesc și nu acțio
nează izolați ; munca, prin ea însăși, 

vernele norvegiene nu au manifes
tat voința de a acționa de sine 
stătător sau împreună cu alte 
state nordice în favoarea creă
rii unei Europe denuclearizate. 
Or. calea cea mai realistă pentru 
reducerea si lichidarea armamentu
lui nuclear trece tocmai prin înfăp
tuirea pe etape de măsuri regionale 
de dezarmare.

La congres s-a pus o problemă de 
importanță vitală pentru viitorul tă
rii și al poporului : „Nu a sosit oare 
timpul ca guvernul si parlamentul 
norvegian să dea dovadă de curaj si 
să înceapă să gindească de sine stă
tător ? Politica Norvegiei în dome
niul apărării trebuie să fie. determi
nată de interesele poporului, nu de 
dorința Pentagonului de a transfor
ma țara intr-o bază Înaintată a stra
tegiei nucleare". Acestea sint cu- 
vinte-apel către popor și pentru au
toritățile țării de a adopta o poli
tică națională independentă mai ca
tegorică. Iar aici o mare însemnă- i 
tate capătă presiunea organizațiilor 
de masă și democratice asupra par
lamentului și guvernului.

în prima jumătate a actualului 
deceniu, în Norvegia s-a desfășurat 
o puternică mișcare populară pentru 
pace. Au fost adunate 570 mii de 
semnături în sprijinul principalelor 
lozinci ale organizației „Nu armelor 
nucleare !“ incluzind crearea unei 
zone denuclearizate în Nord. O ase- 
fnenea activizare a maselor este în 
prezent mai necesară decit cu cițiva 
ani in urmă.

Pentru a dobândi un caracter ofen
siv și a se ridica la nivelul cerințe
lor actuale, mișcarea pentru pace 
trebuie, după părerea noastră, să 
devină si mai cuprinzătoare in di
mensiunile ei politice, ideologice si 
sociale, să atragă noi grupuri si pă
turi ale societății. în mod obiectiv, 
sfera activității sale cuprinde nu nu
mai clasa muncitoare, ci si păturile 
mijlocii si burghezia, inclusiv marea 
burghezie. Forțe ale păcii există in 
toate clasele. în toate partidele. ■ 
cercurile bolitice st religioase.

în activizarea luptei pentru pace, 1 
în lărgirea ei, un rol de primă În
semnătate revine mișcării sindicale. 
Noi considerăm că sindicatele sint 
chemate să acorde o atentie mai 
mare acestor importante probleme, 
deoarece s-a demonstrat că menți
nerea locurilor de muncă depinde i 
in mare măsură de oprirea cursei 
înarmărilor. ri

în continuare. în articol se arată: t 
Problema războiului si păcii ocupă j 
un loc central în programul partldu- | 
lui nostru. deoarece pacea a 7J 
devenit premisa fundamentală a ț 
soluționării tuturor celorlalte Pro
bleme si conflicte. în același timp. 1 
lupta pentru pace este o formă a 
luptei de clasă si o condiție inalie
nabilă a acesteia. Ea nu anulează < 
legile dezvoltării sociale, nu .amină" 
acțiunea lor si aceasta se referă la 
bătăliile de clasă, la contradicțiile 
dintre capitalism si socialism. Dar 
ea îsi pune amprenta asupra forme
lor de luptă pentru socialism, pre
cum si asupra relațiilor dintre state 
cu orînduiri sociale diferite. Por
nind tocmai de aici, trebuie accep
tată îdeea privind crearea unei coa
liții universale a rațiunii si realis
mului pentru asigurarea păcii.

presupune colaborare, iar viața so
cială nu poate fi imaginată decit ca 
interacțiune umană. Scopurile acțiu
nilor nu hi le fixăm totdeauna sin
guri. N-ai cum să extrapolezi în to
talitate interesele proprii în sfera 
celor generale. Scopurile le preluăm 
gata formulate sau participăm într-o 
măsură sau alta la elaborarea lor în 
cadrul organismelor de conducere 
colectivă. Le supunem probei ba
lanței „cost-beneficiu" : rit investim 
(timp, energie, mijloace materiale 
și financiare, renunțări etc.) pentru 
atingerea scopurilor, ce recompensă 
primim (retribuții, beneficii, stima 
celorlalți, respectul de sine...). Este 
echilibrată balanța ? Ne asumăm 
realizarea scopurilor propuse. înclină 
balanța de partea costurilor, prin 
îndeplinirea formală a unor sarcini 
— practic, prin neîndeplinirea lor 
—, încercăm să aducem talgerele Ia 
același nivel. La scară socială, fapt 
subliniat deseori de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, principiul
cointeresării aplicat cu rigurozitate 
are aceeași finalitate — reechili
brarea balanței „cost-beneficiu" — dar 
in sens pozitiv, de asumare reală a 
noilor sarcini in condițiile compen
sării echitabile în funcție de canti
tatea, calitatea și importanța muncii 
prestate. „Nici muncă fără pline, 
nici pîine fără muncă" este princi
piul care a ghidat lumea noastră 
muncitoare încă de Ia apariția sa.

Proba balanței „cost-beneficiu" nu 
explică însă în întregime resorturile 
psihice ale activității. Comuniștii 
adevărați resping ideea după care 
„nervul lucrurilor" — așa cum sus
ținea un filozof — ar fi banii : așa 
cum resping și cugetări gen ubi 
bene, ibi patria („unde e bine, acolo 
e patria"), ori mane, iekel, fares 
(„cintărit, numărat, împărțit") sau 
do ut des („dă-mi să-ți dau"). Nici 
una dintre faptele descrise la înce
putul acestor rînduri nu pot fi expli
cate prin astfel de ziceri. Un om 
care își asumă neobligat de nimeni 
grijile care decurg din educarea și 
creșterea unor copii pe care nu i-a 
făcut el, un alt om care-și riscă 
propria viață pentru ca să le fie 
bine altora, alții care nu se gîndesc 
deloc la buzunarul propriu, dar care 
înțeleg că mașina creată de ei eco
nomisește capacitatea de transport a 
3 000 de vagoane etc. etc. — dove
desc că judecata omului nou, preo
cupat cu adevărat de interesele ge
nerale, are o dublă semnificație. 
Primo — că respectivii și-au închi
nat viața unui scop superior, care 
conferă demnitate întregii lor exis
tente, și secundo — că se consideră 
părtași, implicați direct în creșterea 
avuției naționale, în afara căreia nu 
există nici o altă sursă cinstită de 
bunăstare personală. Fiindcă numai 
creșterea permanentă a avuției na
ționale în condițiile noilor revoluții 
tehnico-științifice și agrare de la 
noi conduce Ia sporirea mijloacelor 
de existență ale fiecărei persoane 
din societatea noastră și, concomi
tent, la ridicarea continuă a gradu
lui de civilizație al întregii națiuni.



O nouă contribuție de mare însemnătate 
la întărirea colaborării prietenești 

româno-mongole
Prin întreaga ei desfășurare, vizi

ta oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Populară Mongolă, la invitația tova
rășului Jambin Batmunh, secretar 
general al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Marelui Hural Popular, a marcat o 
etapă nouă, superioară, in dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor pe 
multiple planuri dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Primirea plină de căldură rezerva
tă înalților oaspeți români, vibran
tele manifestări de stimă și înaltă 
considerație ale oamenilor muncii 
din capitala mongolă au prilejuit o 
semnificativă ilustrare a sentimente
lor de vie satisfacție pentru această 
nouă intilnire la nivel inalt, pentru 
cursul ascendent al colaborării dintre 
țările noastre. Ca o expresie a pro
fundei prețuiri a personalității po
litice, a contribuției esențiale aduse 
la dezvoltarea și intărirea prieteniei 
și colaborării frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol, dintre Româ
nia și Mongolia, dintre poporul ro
mân și poporul mongol, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost inminată 
cea mai înaltă distincție â Republicii 
Populare Mongole — Ordinul „Suhe 
Bator".

Ceremonia solemnă a inminării 
înaltei distincții a evidențiat deose
bita apreciere de care se bucură ac
tivitatea revoluționară a conducăto
rului partidului și statului nostru, 
sentimentele prietenești manifestate 
față de poporul român. In același 
timp, marele miting al prieteniei 
româno-mongole. de la Ulăn Bator, 
s-a transformat intr-o impresionantă 
și entuziastă manifestare de masă, 
în căre sentimentele exprimate, cu
vintele de caldă apreciere, aclamați
ile celor prezenți. întreaga ambianță 
au conferit acestui moment valoarea 
unui eveniment sărbătoresc, de cea 
mai mare însemnătate in cronica 
relațiilor româno-mongole.

Relevînd semnificația decernării 
înaltei distincții, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia 
„Consider aceasta nu numai ca o 
cinstire și o apreciere a activității mele 
revoluționare in rindurile Partidului 
Comunist Român, apoi in conducerea 
partidului și statului, in făurirea so
cialismului, ci in primul rînd ca o 
expresie a solidarității și prieteniei 
între partidele și popoarele noastre. 
Sint bueuros că inminarea înaltului 
ordin ce mi-a fost acordat are loc 
in condițiile realizării unei înțele
geri complete cu privire la necesi
tatea dezvoltării in continuare a re
lațiilor și colaborării dintre parti
dele și popoarele noastre".

Cu același prilej, adresîndu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășul JAMBÎN BATMUNH arăta: 
„Această distincție, care simbolizea
ză înaltele aprecieri față de meri
tele dumneavoastră și contribuțiile 
pe care le-ați adus la dezvoltarea 
prieteniei dintre popoarele mongol 
și român, la extinderea și adincirca 
colaborării dintre partidele și țările 
noastre, reprezintă, in același timp, 
expresia profundului nostru respect 
fată de Partidul Comunist Român, a 
sentimentelor frățești pe care oame
nii muncii din țara noastră le nu
tresc față de harnicul popor român".

Desfășurîndu-se intr-o atmosferă 
de caldă prietenie și înțelegere reci
procă. dialogul la nivel inalt. con
vorbirile oficiale pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu le-au avut 
cu tovarășul Jambin Batmunh au

prilejuit, așa cum se arată și în Co
municatul comun dat publicității, o 
informare reciprocă asupra preocu
părilor celor două partide în actuala 
etapă a construcției socialiste, cind 
poporul român îșr mobilizează for
țele in vederea înfăptuirii programe
lor stabilite de Congresul al XIII-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui, iar poporul mongol acționează 
pentru a da viață hotărîrilor Con
gresului al XIX-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pe 
drumul făuririi noii orînduiri în pa
tria sa.

Constituie un motiv de satisfacție 
comună evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-mongole, care se dezvoltă 
și se extind continuu, in spiritul 
principiilor și prevederilor Tratatu
lui de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și ale Programului 
de lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico-șli- 
ințifice pe perioada pînă in anul 
2000. O semnificativă materializare 
a înțelegerilor convenite de-a lungul 
anilor o constituie construirea în 
Mongolia prietenă a unor unități in
dustriale și culturale. In concordanță 
cu dorința comună de a impulsiona 
.și mai puternic această evoluție, în 
timpul actualelor convorbiri au fost 
reliefate noi căi și direcții de colabo
rare. de extindere a raporturilor e- 
conomice, tehnico-științifice. cultu
rale și in alte domenii, in conformi
tate cu posibilitățile sporite create 
prin înfăptuirea programelor de dez
voltare econom ico-socială ale Româ
niei și Mongoliei.

In timpul dialogului la nivel înalt 
s-a desfășurat și un larg schimb de 
păreri cu privire la situația interna
țională. România si Mongolia și-au 
reafirmat in acest cadru preocuparea 
față de actuala situație internațio
nală gravă și complexă. îndeosebi ca 
urmare a cursei înarmărilor, expri- 
mindu-și hotărîrea de a-și aduce 
propria contribuție la soluționarea 
marilor probleme cu care este con
fruntată omenirea, și în primul rînd 
a problemei fundamentale a epocii 
noastre — Înfăptuirea dezarmării, 
ceea ce presupune trecerea la lichi
darea totală a armelor nucleare, 
oprirea cursei - înarmărilor, apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor, 
al popoarelor la existență liberă și 
demnă, la viață, la pace. Salutinjl 
acordul încheiat inlre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind lichidarea rachetelor 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune, România și Mongolia consi- 

. deră că este necesar să se intensi
fice eforturile în vederea realizării 
de noi acorduri pe calea dezarmării 
nucleare, ca și a reducerii substan
țiale a armamentelor convenționale.

Preocupate de consolidarea păcii și 
securității generale, România și 
Mongolia depun eforturi susținute 
pentru asigurarea unui climat de în
țelegere și colaborare in regiunile 
geografice în care sint situate. în 
timpul convorbirilor s-a exprimat 
sprijinul reciproc pentru propune
rile României privind transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei veci
nătăți, a păcii și cooperării, fără 
arme nucleare și chimice, fără trupe 
și baze militare străine, precum și 
pentru inițiativele R. P. Mongole 
menite a promova colaborarea 
prietenească, pe baza egalității și 
avantajului reciproc, intre toate ță
rile Asiei și zonei Pacificului, crea- 

. rea unui asemenea climat in diferi
te regiuni ale lumii avind o mare 
însemnătate pentru pacea tuturor 
popoarelor.

In cadrul analizei situației inter
naționale. in timpul convorbirilor 
s-a acordat o insemnătate deosebită

necesității întăririi securității și 
colaborării în Europa, continentul cu 
cea mai mare concentrare de arme 
nucleare, îmbunătățirii situației pe 
continent, adoptării de măsuri prac
tice de dezarmare — consolidarea 
păcii in această importantă regiune 
a globului fiind de natură să influ
ențeze pozitiv ansamblul relațiilor 
mondiale.

Examinarea situației economice 
mondiale, cu grave repercusiuni 
asupra tuturor popoarelor, a pus în 
evidență, așa cum se arată in Comu
nicatul comun, însemnătatea soluțio
nării globale a problemelor subdez
voltării. îndeosebi a datoriei externe 
extrem de mari a țărilor in curs de 
dezvoltare, a instaurării unei noi 
ordini economice mondiale, bazate 
pe deplină egalitate Și echitate in 
relațiile dintre state.

Schimbul de păreri efectuat in 
timpul vizitei a prilejuit, totodată, 
reafirmarea hotăririi Partidului 
Comunist Român și Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol de a acționa 
consecvent pentru întărirea colaboră
rii șj solidarității partidelor comu
niste și muncitorești, pentru o con
lucrare amplă și un dialog activ, 
bazate pe respectarea principiilor 
egalității, independenței și dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de 
sine stătător linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, in confor
mitate cu condițiile concrete din 
fiecare țară. Cele două partide au 
reafirmat voința lor de a conlucra 
activ, și în viitor, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
forțele antiimperialiste și progresis
te de pretutindeni, cu toate organi
zațiile care militează pentru progres 
social și pace, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Cerința reglementării pe cale poli
tică a situațiilor de criză și a con
flictelor existente. — și. in acest 
cadru, a soluționării globale, juste și 
durabile a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pe baza retragerii compmte 
a Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, in urma războiului din 1967, 
a recunoașterii dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, lâ 
crearea unui stat palestinian propriu 
independent, asigurării integrității, 
suveranității și securității tuturor 
statelor din zonă — necesitatea în
cetării grabnice â conflictului dintre 

' Iran și Irak, imperativul abolirii 
politicii de apartheid și al acordării 
cit mai grabnice a independenței 
Namibiei au întregit tabloul proble
maticii internaționale de stringentă 
actualitate abordate in cursul con
vorbirilor.

Prin rezultatele sale rodnice, vizita 
oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu in R.P. 
Mongolă reprezintă o nouă și im
portantă contribuție la dezvoltarea 
și intensificarea bunelor relații din
tre popoarele și țările noastre. O 
rodnică Încununare a itinerarului de 
pace și colaborare întreprins Je to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări 
din Asia și in Australia, care se 
înscrie ca o nouă și strălucită acțiu
ne politică a României socialiste. 
Este temeiul pentru care Întregul 
nostru popor salută cu căldură re
zultatele fructuoase ale acestui nou 
itinerar, cu convingerea că. prin în
țelegerile convenite, raporturile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și țările vizitate vor cunoaște o 
amplă dezvoltare. in interesul re
ciproc. al păcii și ințeiegerii inter
naționale.

Petre STANCESCU

„Politica de forță nu reprezintă o soluție 
la problemele Americii Latine"

• O declarație a președintelui Republicii Costa Rica ® Protest 
al guvernului nicaraguan

Contenciosul

Pentru extinderea colaborării 
intre țările continentului european

Rezoluții adoptate la sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa

Adunarea solemnă de la Moscova
consacrată împlinirii a 118 ani de la nașterea lui V. I. Lenin

GENEVA 22 (Agerpres). — La Ge
neva s-au incheiat lucrările celei 
de-a 43-a sesiuni a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.). la care au participat repre
zentanți ai țărilor europene, precum 
și ai S.U.A. și Canadei.

în intervențiile din ședința finală 
s-a evidențiat concluzia unanimă că 
C.E.E./O.N.U. dispune in continuare 
de largi posibilități pentru sporirea 
contribuției sale Ia facilitarea și 
extinderea colaborării multilaterale 
dintre țările membre, la transpune

rea în viață a celor rezultate in pro
cesul Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa.

Comisia a adoptat, prin consens, o 
serie de rezoluții și decizii prevăzînd 
participarea sporită a C.E.E./O.N.U. 
la inițierea și realizarea de proiecte 
de colaborare in diverse domenii, 
cum sint : știința și tehnologia, me
canizarea și automatizarea produc
ției. comerțul intraregional. energia, 
agricultura și silvicultura, transpor
turile internaționale și mediul încon
jurător.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc vineri adunarea 
solemnă consacrată împlinirii a 118 
ani de la nașterea lui V. I. Lenin. 
Au participat Mihail • Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,

alți conducători de partid și de stat 
sovietici.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de Ghăorghi Razumovski, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Convorbiri sovieto-americane
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Vi

neri. Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
pe secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, cu care a avut o con
vorbire, relatează agenția T.A.S.S. 
în aceeași zi s-au incheiat convor
birile dintre Eduard Șevardnadze, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și secretarul de stat ame
rican.

în cadrul convorbirilor prilejuite 
de vizită au fost abordate probleme 
ale relațiilor bilaterale, inclusiv pre
gătirea vizitei pe care președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, o va între
prinde la Moscova între 29 mai și 
2 iunie, aspecte legate de negocie
rile referitoare la armamentele stra
tegice ofensive, de experiențele nu
cleare, armamentele chimice, conflic
tele regionale.

Relațiile interbalcanice
• O declarație a purtătorului de cuvint al guvernului elen
• Dezvoltarea cooperării între universitățile din Tirana și Ankara

Președintele S.U.A. a cerut Senatului să ratifice 
Tratatul americano - sovietic

ATENA 22 (Agerpres). — Guver
nul elen a subliniat importanța so
luționării problemei cipriote, care ar 
contribui la îmbunătățirea relațiilor 
dintre Grecia și Turcia. „Soluționa
rea problemei cipriote reprezintă e- 
lementul principal al restabilirii unor 
relații de bună vecinătate eleno-tur- 
ce“, a declarat purtătorul de cuvint 
guvernamental, Yannis Roubatis. Pe 
de altă parte, el a arătat că proble
ma cipriotă are și o dimensiune in
ternațională și s-a pronunțat pentru

un Cipru „unit, independent, demi
litarizat și nealiniat".

TIRANA 22 (Agerpres). — La Ti
rana a avut loc semnarea unui pro
tocol de colaborare intre Universita
tea „Enver Hodja" din capitala 
R.P.S. Albania și Universitatea din 
Ankara, transmite agenția A.T.A. 
Documentul prevede realizarea unei 
serii de schimburi între cele două 
instituții de invățămint superior in 
perioada 1989—1990, ca și inițierea 
unor acțiuni de colaborare pe linia 
cercetărilor științifice.

privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
a cerut Senatului să ratifice Tratatul 
americano-sovietic privind elimina
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice (I.N.F.). 
informează Buletinul de știri ai 
Casei Albe. într-o alocuțiune rostită 
în Consiliul pentru probleme inter
naționale din Springfield, statul 
Massachusetts, președintele american 
a arătat că acest tratat „este o reali
tate și ar fi foarte neplăcut dacă

Senatul nu-1 va ratifica" pînă la 
vizita pe care urmează să o efectueze 
în U.R.S.S., între 29 mai și 2 iunie.

Referindu-se la Tratatul americano- 
sovietic pentru reducerea armelor 
strategice (START), președintele 
R. Reagan a apreciat că acesta este 
mult mai complex decit tratatul 
I.N.F., adăugind că orice alte măsuri 
de eliminare a armelor nucleare tre
buie să fie urmarea unor negocieri 
vizînd reducerea armelor conven
ționale.

Dobinzile excesive - o povară lot mai grea pentru 
tarile în curs de dezvoltare

• Reuniunea de la Rio de Janeiro 9 Luare de poziție 
a președintelui Republicii Filipine

BRASILIA 22 (Agerpres). — La 
Rio de Janeiro se desfășoară lucră
rile reuniunii pregătitoare a celei 
de-a 22-a sesiuni a Conferinței mi
nisteriale a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină și Ca
raibi (C.E.P.A.L.). agenda fiind do
minată de problematica economică și 
financiară a țărilor din regiune, con
fruntate cu povara unei datorii ex
terne de peste 400 miliarde de do
lari. Reprezentantul Braziliei a rele
vat că statele din America Latină și 
zona caraibiană resimt în mod deo
sebit efectele crizei economice mon
diale., menționîndu-se o serie de efec
te negative, cum ar fi rate ridicate 
ale inflației, reducerea ritmului de 
dezvoltare industrială, scăderea nive
lului venitului național pe locuitor, 
cu consecințe de ordin social și po
litic. în plus — a arătat el — sta
tele din regiune sint nevoite să su
porte datorii externe împovărătoare, 
ce.ea ce frînează progresul lor eco- 
nomico-social.

Participanții dezbat proiectul de
clarației finale, ce va fi supus

aprobării in faza ministerială a reu
niunii. săptămina viitoare. în docu
ment sint criticate dobinzile excesi
ve. factdr ce constituie o piedică se
rioasă in calea eforturilor de dezvol
tare ale țărilor din regiune. Este evi
dențiată necesitatea reducerii acesto
ra și soluționării problemei datoriei 
externe pe baza unui dialog con
structiv între creditori și debitori.

MANILA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Filipine. Cora
zon Aquino, a informat Banca Mon
dială că tara sa își va plăti datoria 
externă (28 miliarde dolari) cu con
diția reducerii ratei dobinzilor de 
către creditori sau a acordării de 
sprijin pentru dezvoltarea comer
țului exterior. Corazon Aquino a 
subliniat că băncile creditoare tre
buie să tină seama de problemele 
Filipinelor. care alocă anual 40 la 
sută din buget pentru plata ratei 
dobinzilor. și de eforturile guvernu
lui in vederea dezvoltării social-eco- 
nomice naționale, informează agen
ția EFE.

FRANȚA: încheierea
PARIS 22 (Agerpres). — Campania 

electorală pentru primul tur de scru
tin al alegerilor prezidențiale din 
Franța a luat sfîrșit vineri. Va urma 
o zi „de reflecție", după care cele 
38 300 000 de persoane înscrise pe lis
tele electorale se vor prezenta du
minică la urne pentru a alege unul 
dintre cei nouă candidați la funcția 
supremă în stat. Dacă nici unul din-

campaniei electorale
tre, acești candidați nu va obține, la 
primul tur de scrutin, peste 50 la sută 
din sufragiile estimate, se va orga
niza un al doilea tur de scrutin, la 
8 mai. la care vor participa numai 
primii doi candidați cel mai bine 
plasați. în acest caz. campania elec
torală se va relua oficial la 27 apri
lie și se va încheia la .6 mai.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Avioane israeliene au bombardat zone rezidențiale la sud 

de Beirut • Yasser Arafat la Tripoli

Ample acțiuni de protest împotriva represiunilor 
rasiste din R. S. A.

• Lansarea unei campanii naționale în Marea Britanie pen
tru eliberarea Iui Nelson Mandela • Cereri pentru anularea 

condamnării la moarte a celor șase militanfi sud-africani

SAN JOSE 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a declarat, la Șan Jose, 
că politica de forță și de amenințare 
cu forța in raporturile internaționa
le, in speță cea promovată de S.U.A. 
in prezent la adresa Republicii Pa
nama. nu reprezintă o soluție la pro
blemele incă nerezolvate ale conti
nentului — relatează agenția Prensa 
Latina.

El s-a referit la situația din Pana
ma, exprimindu-și optimismul față 
de soluționarea pe calea dialogului 
politic a tuturor problemelor cu care 
se confruntă această țară.

MANAGUA 22 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Nicaragua a trans

mis note de protest Sțatelor Unite 
și Hondurasului in legătură cu re
luarea de către S.U.A. a livrărilor 
de ajutoare așa-zis umanitare des
tinate forțelor contrarevoluționare 
care se află pe teritoriul hondurian 
— informează agenția nicaraguană 
A.N.N; S.e precizează că prin relua
rea acestor ajutoare se încalcă preve
derile acordurilor de pace in Ame
rica Centrală „Esquipolas II" și ale 
acordului de la Sapoa privind înce
tarea focului in Nicaragua, consti
tuind. totodată, o presiurte fățișă 
asupra conducerii „contras" pentru a 
o determina să respingă înțelegerile 
cu guvernul sandinist și să conti
nue acțiunile agresive Împotriva po
porului nicaraguan.

economic 
americano-j aponez

TOKIO 22 (Agerpres). — La Tokio 
s-au incheiat convorbirile japono- 
americane in probleme economice, 
care au pus in evidență și mai mult 
disensiunile existente in acest dome
niu intre cele două țări. Delegația 
americană a cerut părții nipone să 
formuleze măsuri concrete pentru 
creșterea volumului comerțului bila
teral. in care partea americană înre
gistrează un deficit uriaș. Concret, ea 
a cerut Japoniei să înlăture măsurile 
protecționiste aplicate unui număr de 
10 tipuri de mărfuri agricole ameri
cane.'

La rîndul lor. japonezii au cerut 
Washingtonului să anuleze sancțiuni
le adoptate anul trecut împotriva 
produselor electronicii nipone.

LONDRA 22 (Agerpres). — Mișca
rea antiapartheid din Marea Brita
nie. in colaborare cu Consiliul Na
țional African (organizație antirasistă 
sud-africană) și Uniunea oamenilor 
de artă împotriva apartheidului, a 
lansat o campanie națională sub lo
zinca „Nelson Mandela — libertate la 
70". Acțiunea, care s.e' va desfășura 
pină la 18 iulie, data cind Nelson 
Mandela, va împlini 70 de ani, este 
cea mai amplă manifestare împotriva 
regimului de apartheid sud-african 
care s-a desfășurat pînă acum in 
Marea Britanie. Printre momentele 
principale ale acțiunii se înscrie și 
un mare concert care va avea loc la 
11 iunie pe stadionul Wembley, cu 
participarea unor prestigioși inter- 
preți din țară și d.e peste hotare.

printre care Whitney Houston. Mi
riam Makeba și Harry Belafonte. O 
zi mai tirziu, la Glasgow, va începe 
un marș de protest care se va în
cheia la 17 iulie, printr-un mare 
miting in Hyde Park, din Londra.

VIENA 22 (Agerpres). — Peter 
Jankowitsch. membru al conducerii 
Partidului Socialist din Austria, fost 
ministru al afacerilor externe, a, ce
rut autorităților rasiste de la Pre
toria să anuleze definitiv și fără re
zerve rușinoasa sentință de condam
nare la moarte a 6 militanți sud- 
africani. Totodată, Jankowitsch a de
nunțat metodele de tortură la care 
recurge justiția regimului rasist sud- 
african împotriva deținuților politici.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Avioane 
militare israeliene au bombardat vi
neri zone rezidențiale de coastă ale 
localităților Damour și Naema, situa
te la sud de capitala Libanului — 
informează agenția KUNA. Atacu
rile israeliene s-au soldat cu victime 
și pagube materiale.

Pe de altă parte. în zona situată 
la est de Saida s-au produs schim
buri de focuri intre luptătorii liba
nezi din rezistentă si milițiile așa- 
zisei „Armate a Libanului de sud", 
creată de Israel.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Libanul 
a adresat un protest Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în legătură cu 
expulzarea de către forțele israelie
ne. în sudul Libanului, a opt palesti
nieni din teritoriile arabe ocupate.

TRIPOLI 22 (Agerpres). — Moam- 
mer Al-Kadhafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie a Marii 
Jamahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste, s-a intilnit, la Tripoli, cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Agenția KUNA

informează că au fost distutate pro
bleme ale relațiilor bilaterale.

ATENA 22 (Agerpres). — Răspun- 
zind unor interpelări în parlament, 
ministrul afacerilor externe al Gre
ciei. Karolos Papoulias, a declarat 
că guvernul elen intenționează să 
lanseze în cadrul Pieței comune și 
al Națiunilor Unite o inițiativă pen
tru găsirea unei soluții durabile la 
problema palestiniană.

Agenția Taniug reamintește că gu
vernul premierului Papandreu spri
jină ideea convocării unei conferințe 
internaționale de pace in problema 
Orientului Mijlociu, la care să ia 
parte, în condiții de egalitate, și Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
și premierul Yitzhak Shamir, au 
semnat un memorandum-acord de 
cooperare în domeniile strategic, 
economic și politic dintre S.U.A. și 
Israel, cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la crearea statului israelian 
— informează Buletinul de știri al 
Casei Albe. (Agerpres)

Războiul „infinitului mic"

Agențiile de presa

PRIMIRE. Secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.. Erich 
Honecker, l-a primit, pe ministrul- 
președinte al landului Retțania- 
Palatinat. președintele Bundesratu- 
lui. Bernard Vogel — transmite 
agenția A.D.N. In cursul convorbi
rilor s-a relevat că raporturile 
intre cele două state germane tre
buie să constituie un factor stabili
zator pentru relațiile Est-Vest. S-a 
subliniat, totodată, importanta con
stituirii unor zone libere de arme 
nucleare și chimice in Europa.

CONVORBIRI. La Moscova s-au 
desfășurat convorbiri intre delega
ții ale P.C.U.S. si P.C. Jappn.ez. Au 
fost abordate probleme privind co
laborarea dintre cele două partide, 
precum și in domeniul preîntâmpi
nării unui război nuclear, al inter
zicerii și eliminării totale a arme- ‘ 
lor nuclearei

zită oficială în China. în perioada 
1—5 mai — a anunțat la Beijing 
purtătorul de .cuvint al Ministerului 
chinez al Afacerilor Externe, citat 
de agenția China Nouă.

VOT DE ÎNCREDERE. în Came
ra- Deputaților a parlamentului ita
lian au luat sfîrșit dezbaterile pe 
marginea programului noului gu
vern pentapartit. condus de Ciriâco 
de Mita. La- sfirșitul dezbaterilor. 
Camera Deputaților a acordat votul 
de încredere guvernului. După cum 
informează agenția ANSA, in fa
voarea guvernului au fost exprima
te 366 de voturi. 215 împotrivă. Ur
mează ca guvernul să obțină votul 
de încredere și in Senat. Dezbate
rile in camera superioară a parla
mentului italian vor lua sfîrșit 
simbătă.

DECLARAȚIE. Ministrul de ex
terne al R.F.G.. Hans-Dietrich

necesar să se accelereze cooperarea 
dintre țările occidentale și cele so
cialiste.. ceea ce ar avea o impor
tantă funcție de stabilizare in si
tuația actuală. în acest sens. 
Genscher s-a pronunțat pentru re
ducerea la minimum a listei pro
duselor interzise la .exportul in ță
rile socialiste.

NEGOCIERI. Vineri s-a încheiat 
la Atena cea de-a cincea rundă a 
negocierilor eleno-americane cu 
privire la viitorul bazelor militare 
ale S.U.A. din Grecia. Purtătorul 
de cuvint al guvernului elen a de
clarat presei că nu s-a ajuns la un 
punct de vedere comun, dar a pre
cizat că negocierile nu se află in 
impas. Următoarea rundă va avea 
loc in luna mai la Washington.

VIZITA. La invitația guvernului 
chinez., ministrul de externe al Ja
poniei. Sosuke Uno. va face o vi-

Genscher. a apreciat, cu prilejul 
unei reuniuni consacrate economiei 
și transporturilor, organizată in 
orașul vest-german Bremen, că este

JUBILEUL O.U.A. La 25 mai. în 
capitala Etiopiei va avea loc reu
niunea la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), care va 
marca împlinirea a 25 de ani de la 
înființarea organismului panafri- 
can.'creat sub deviza „Africa — un 
continent unit". Anterior, se vor în
truni miniștrii de externe africani, 
care vor dezbate probleme politice, 
economice, sociale și culturale alb 
actualității continentului.

O NOUA PROVOCARE MILITA
RĂ a fost săvirșită, la 21 aprilie, 
de partea sud-coreeană. care a des
chis foc de artilerie asupra unui

pretoria: Noi încercări de a retușa apartheidul
PRETORIA 22 (Agerpres). — In

tr-un nou discurs rostit in „Parla
mentul" sud-african. „președintele" 
Pieter Botha a propus uneie schim
bări legislative minore, care nu vin 
în îtitîmpinarea cererilor politice 
legitime ale populației de culoare, 
majoritară in țară. După cum infor
mează agenția EFE. ar fi vorba de 
o participare limitată a unor per
soane de culoare in „guvern" și in 
„colegiul electoral". Evident. cele 
două organisme râmin dominate de 
actualii oameni politici, promotorii

apartheidului. De asemenea. Botha 
propune crearea funcției de prim- 
ministru. lărgirea „colegiului elec
toral". care il alege pe șeful statu
lui. și reducerea puterii „Consiliului 
prezidențial". în care negrii nu sint 
reprezentați. Toate la un loc de
monstrează încă o dată că actualii 
guvernanți de la Pretoria vor să 
reformeze intrucitva apartheidul, dar 
nu să-l lichideze ca politică de stat 
— singura modalitate de soluționare 
justă a problemelor. Africii d.e Sud.

post al R.P.D. Coreene, de pe linia 
de demarcație militară intr-un 
punct din districtul Changpung — 
relatează agenția A.C.T.C. Partea 
sud-coreeană este avertizată să 
pună capăt imediat unor asemenea 
provocări, de ale căror consecințe 
este direct răspunzătoare.

ZBOR EXPERIMENTAL. Potrivit 
unei știri difuzate de ziarul ..Izves
tia". in U.R.S.S. a fost efectuat un 
zbor experimental cu un avion 
„TU-155" care a folosit drept 
carburant gaze naturale lichefiate 
și hidrogen lichid.

COMISIE. La Rabat a fost con
stituită o comisie a țărilor Maghre- 
bului. însărcinată cu adoptarea de 
măsuri eficiente pentru combaterea 
devastatoarei invazii de lăcuste 
care s-a abătut din luna februarie 
asbpra nordului Africii. Urmările 
social-economice ale acestei invazii 
sînt deosebit de periculoase, insec
tele ajungind să distrugă zilnic ve
getația de pe 100 000 hectare, au 
anunțat experții comisiei. Din a- 
ceastă cauză, fenomenul este urmă
rit îndeaproape nu numai in țările 
Maghrebului. Un „comitet de criză" 
compus din experți și din reprezen
tanți ai . ministerelor interesate a 
fost constituit pentru a tine sub 
control o eventuală invazie a sudu
lui Italiei de către lăcuste. într-o 
primă reuniune, comitetul a cerut 
sprijinul aeronauticii militare pen

tru a semnala — cu ajutorul rada- 
rurilor meteorologice — eventuali
tatea apariției, asupra Italiei meri
dionale. a stolurilor de lăcuste din 
nordul Africii.

EXPERIENȚA NUCLEARĂ. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., in 
Uniunea Sovietică, pe poligonul din 
zona Semipalatinsk, a l'ost reali
zată la 22 aprilie o explozie nu
cleară subterană cu puterea de pină 
la 20 kilotone. Experiența a fost 
efectuată în vederea verificării re
zultatelor cercetărilor in domeniul 
fizicii exploziei nucleare.

GREVE. Peste 4 500 de mineri din 
bazinul carbonifer Leon din Spania 
au participat la o grevă de protest 
împotriva înrăutățirii condițiilor lor 
de viață și muncă.

NOUL BOMBARDIER STRATE
GIC de tip ..Stealth" — ,.B 2". care 
nu poate fi reperat de radar, va 
efectua în această toamnă primul 
zbor de încercare, a anunțat minis
trul Forțelor Aeriene ale S.U.A., 
Edward Aldridge. El a caracterizat 
acest bombardier purtător de arme 
nucleare drept „o piatră de hotar" 
in programul de modernizare a 
forțelor aeriene americane. Forțele 
armate ale S.U.A. intenționează să 
achiziționeze 132 de asemenea 
aparate, in valoare totală de peste 
35 miliarde de dolari.

Cu ani în urmă, celebrul autor 
de povestiri științijico-fantastice 
Isaac Asimov imagina posibilitatea 
reducerii obiectelor, ca și a fiin
țelor omenești, la dimensiuni mi
croscopice. posibilitate de care, pre- 
valindu-se, o echipă de medici 
reușește să pătrundă în interiorul 
circuitului sanguin al unui pacient 
grav bolnav și să-l salveze de la 
o moarte sigură, la capătul unei 
„fantastice călătorii" in corpul aces
tuia, cu un submarin de proporții 
infinitezimale, și a unei bătălii ho
merice — la propriu, nu la figurat — 
cu agenții patogeni care ii amenin
țau viața. Tema a fascinat, de alt
fel, și pe cineaști, chiar zilele tre
cute premiul Oscar pentru efecte 
speciale fiind acordat unei pelicule, 
„Innerspace" („Spațiu interior"), 
care reeditează, intr-o formă puțin 
modificată, un film mai vechi, 
inspirat direct din povestirea lui 
Asimov.

lată insă că ceea ce părea și mai 
pare incă pură fantezie tinde să 
devină realitate : fizicianul Hein
rich Roher, laureat al Premiului 
Nobel pentru cercetările sale in do
meniul microscopiei, afirmă că ști
ința este actualmente in măsură 
să-și pună problema construirii 
unor dispozitive supraminiaturizate, 
capabile să circule prin vasele san
guine ale omului. Roher, unul din 
descoperitorii așa-numitului „efect 
de tunel", cu ajutorul căruia se 
pot vizualiza la microscop atomii 
izolați, consideră că, in ultimă in
stanță. lucrul cel mai important nu 
este faptul că asemenea instalații 
au putut fi puse la punct, ci per
spectivele pe care le deschid in ce 
privește realizarea, unor mașini la 
scara cea mai redusă cu putință, 
de pildă un submarin, care să facă 
posibilă „călătoria fantastică" a lui 
Asimov, prin interiorul corpului 
uman. Concomitent, prinde con
tururi o nouă ramură tehnico- 
științifică, „nanotehnologia". care 
iși propune ca scop construirea de 
aparate de dimensiuni măsurate in 
„nanometri" (a miliarda parte din- 
tr-un metru).

Desigur, construirea de „nano- 
mașini" care să ajute la combate
rea unor dușmani ai omului chiar 
in interiorul organismului uman 
ar deschide perspective de nebă
nuit științelor medicale, ca și știin
țelor in general. Microbii, virusuri
le, celulele maligne etc. s-ar găsi, 
din primele momente, in fața unor 
„linii de apărare" și a unor „mij

loace de luptă" peste care nu ar 
putea trece. Intervine insă o pri
mejdie deosebit de mare la care, de 
altfel, Roher s-a și referit : ca 
mai toate descoperirile științifice, 
„nanomașinile" ar putea avea des
tinații atit civile, cit și militare. 
Să ne închipuim, fie și numai pen
tru o clipă, ce ar însemna un conr 
flict cu utilizarea unor asemenea 
arme „invizibile", care ar combina 
între ele efectele armamentului 
bacteriologic cu cele ale bombelor 
cu neutroni și incă ceva in plus... 
Transformarea corpului omenesc, 
in ținta unor mijloace de luptă 
ucigașe, practic imposibil de detec
tat, sau chiar intr-un „teatru de 
război", in care s-ar înfrunta pe 
viață și pe moarte „avioane", 
„tancuri" sau „submarine" la di
mensiunile infinitului mic. iată ce 
ne-ar putea aștepta dacă știința ar 
continua să fie deturnată de la sco
purile ei firești I

Din fericire, „nanotehnologia" se 
află, deocamdată, la începuturi. Nu 
este mai puțin adevărat că in pre
zent cercetarea științifică și tehno
logică devine principalul „motor" 
al cursei înarmărilor, in goană fre
netică după noi mijloace de luptă, 
de la „armele inteligente", care se 
îndreaptă singure spre țintă, la „ar
mele meteorologice" (menite să 
producă furtuni, taifunuri, uraga
ne) sau „geologice" (provocatoare 
de cutremure) și pină la cele plasa
te in spațiul cosmic („războiul ste
lelor"). Este, de altminteri, o reali
tate de neocolit că ponderea secto
rului cercetare-dezvoltare în an
samblul cheltuielilor pentru produ

cerea de armament a crescut in pe
rioada. postbelică de la 5 la 50 la 
sută !

Pe bună dreptate se poate spune, 
de aceea, că. mai mult ca oricind, 
revine astăzi o uriașă răspundere 
savanților și cercetătorilor, care au 
deschis științei orizonturi fără pre
cedent. Răspunderea de a nu admi
te cu nici un preț ca roadele des
coperirilor lor să fie folosite în sco
puri de război, să ducă la distru
gerea oamenilor, ci să aibă destina
ții exclusiv pașnice. Răspunderea de 
a-și uni forțele cu toate conștiin
țele înaintate ale planetei și de a 
impune ca aceste roade să slujeas
că numai și numai apărării și în
frumusețării bunului suprem al fie
cărei ființe umane — viața.

R. CAPLESCU
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