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FOCȘANI : Exportul 

onorat in devans
Colectivul de muncă al între

prinderii de vase emailate din Foc
șani — unitate modernă în noul 
peisaj industrial al județului Vran- 
cea — și-a onorat înainte de ter
men prevederile de plan la export 
pe primele 4 luni ale acestui an. 
Succesul se înscrie ca răspuns la 
angajamentul luat de a întîmpina 
ziua de 1 Mal cu fapte de muncă 
deosebite. în acest scop, aici au 
fost aduse noi perfecționări tehno
logiilor de fabricație, cum ar fi la 
operațiunile de decorare a vaselor, 
avîndu-se în vedere solicitările și 
preferințele beneficiarilor externi. 
Pentru realizarea produselor în 
culori degrade, a fost concepută și 
realizată în unitate o mașină spe
cială de emailat. în fabricație au 
fost promovate noi produse și s-a 
diversificat producția de seturi de 
vase emailate. în prezent, colecti
vul de muncă lucrează la onorarea 
în devans a altor comenzi, precum 
și pentru livrarea unor cantități 
suplimentare fată, de contractele 
inițiale, ca urmare a solicitărilor 
venite din partea beneficiarilor de 
peste hotare. (Dan Drăgulescu).

MARAMUREȘ : Cantități 
suplimentare de minereu
Hotărîți s,ă asigure economiei 

naționale cantități .cit mai mari de 
minereuri, minerii din bazinul ma
ramureșean au înregistrat noi suc
cese în muncă. Printr-o mobilizare 
exemplară, perfecționîudu-și con
tinuu activitatea de producție, ei 
au excavat și au transportat su
plimentar, de la începutul anului 
și pină în prezent, însemnate can
tități de minereuri, acordînd o 
atenție sporită îmbunătățirii cali
tății acestora, ridicării gradului de 
recuperare în subteran, precum și 
a randamentelor de extracție la 
uzinele de preparare. Astfel, s-au 
obținut peste nivelul planificat 39 
tone cupru. 51 tone zinc. 117 tone 
plumb, 763 tone pirită cu 40 la 
sută sulf și alte metale neferoase 
în concentrat. în acest fel. unită
țile aparținătoare Centralei mine
reurilor din Baia Mare au livrat 
economiei naționale o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 
circa 54 milioane lei. Realizări s-au 
obținut și în înfăptuirea planului 
de investiții, depășindu-se cu 900 
metri liniari lucrările de deschi
dere și pregătire pentru viitoarele 
producții de minereu. Succese no
tabile pe care minerii le dedică 
apropiatei sărbători a muncii — 
1 Mai. (Gheorghe Fârja).

in intimpinarea zilei de 1 Mai

ALEXANDRIA: Noi tipuri 
de rulmenți

înnoirea și modernizarea produc
ției. asimilarea în fabricație a noi 
tehnologii constituie obiective prio
ritare ale activității oamenilor 
muncii de la întreprinderea de rul
menți din municipiul Alexandria, 
care întîmpină ziua de 1 Mai cu 
un bogat bilanț al activității pro
ductive. In perioada oe a trecut din 
acest an. nomenclatorul de fabri
cație s-a îmbogățit cu 5 noi tipuri 
de rulmenți radiali cu bile si role 
conice, destinate partenerilor ex
terni. precum și cu 22 sortotipo- 
dimensiuni pentru centrale nuclea- 
ro-electrice si industria aeronauti
că. Pe masa de lucru a specialiș
tilor din atelierele de pregătire 
tehnologică a fabricației se află în 
prezent noi tipuri de rulmenți cu 
parametri tehnico-functionali la 
nivelul celor mai înalte performan
te. (Stan Ștefan).

CONSTANȚA: Prin crește
rea productivității muncii
Prin creșterea randamentelor in

stalațiilor de rafinare și prelucra
re a țițeiului, colectivul Combina
tului petrochimic Midia-Năvodari a 
reușit, in perioada care a trecut 
din acest an. să depășească indi
catorul de productivitate a mun
cii cu 14 la sută față de preve
derile de plan. Ca urmare, in 
paratie cu aceeași perioadă 
nului trecut, s-a prelucrat o 
ti ta te de țiței cu 18 la sută
mare, iar gradul de valorificare este 
superior cu 16 la sută. Pe aceas
tă cale s-au realizat importante 
sporuri fată de prevederi la pro
ducția fizică, indicatorul 
industriale fiind depășit 
sută. Succese notabile, 
colectivul combinatului
apropiatei zile a oamenilor muncii 
— 1 Mai. (George Mihăescu).

com- 
a a- 
can- 
mai

producției 
cu 11 la 
pe care 

le dedică

Tehnologiile

Unanimă și călduroasă aprobare a rezultatelor 
fructuoase ale vizitelor întreprinse 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

in țări din Asia și Australia

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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PLOIEȘTI : Cantități sporite 
de uleiuri regenerate

Apropiata sărbătoare de la 1 Mai 
prilejuiește harnicului colectiv de 
oameni ai muncii de la Rafinăria 
Ploiești să raporteze un nou_ și 
semnificativ fapt' de 
vorba, după cum ne 
serviciului producție. 
Popa, de completarea 
xistente pentru regenerarea uleiu
rilor uzate de transformator, obiec
tiv cuprins în programul de per
fecționare a organizării si moder
nizare a proceselor de producție. 
Noua investiție, care cuprinde un 
parc de rezervoare cu rampă de 
descărcare, un grup de pompe și 
tablou de comandă și urmărire, per
mite mărirea capacității de regeT 
nerare a uleiurilor de transforma
tor uzate de la 1 000 la 10 000 tone 
anual. (Ioan Marinescu).

muncă. Este 
spunea șeful 
inginerul Ion 
instalației e-

moderne - larg generalizate!
O soluție eficientă pentru

economisirea oțelurilor superioare
și metalelor neferoase

Publicațiile de specialitate consemnează faptul că. anual, echi
valentul a 15—25 la sută din producția de oțel a lumii se pierde da
torită coroziunii. Enorm ! Dar luind în calcul fie și numai procentul 
minim menționat de statistici, înseamnă că, raportindu-ne la produc
ția mondială de oțel a anului trecut, oțelăriile din 9 țări europene — 
printre care Franța, R.F.G., Italia, Anglia. Spania, Belgia — au lucrat 
exclusiv pentru... coroziune.

Firește, actuala civilizație industrială nu este nepregătită pentru 
a face față acțiunii corosive a metalelor, conferind încă „din start" 
oțelurilor capacitatea de.a rezista la acțiunea factorilor corosivi.,.în țara 
noastră, realizarea unor oțeluri care prin compoziția lor să fie rezis
tente la coroziune — cum sint oțelurile inoxidabile și înalt aliate — 
constituie, de altfel, una din sarcinile exprese subliniate de conducerea 
partidului. Ca urmate, importante forțe ale Cercetării științifice au fost 
concentrate în această direcție, făcînd ca astăzi România să se numere 
printre producătorii importanți de oțeluri inoxidabile și înalt aliate.

Dar faptul că în țară se fabrică o importantă gamă de oțeluri 
inoxidabile nu trebuie să ducă la concluzia că aceste materiale pot fi 
utilizate fără discernămînt. Aceasta deoarece ele sint foarte scumpe 
și conțin mari cantități de metale de aliere pe care le importăm. De 
pildă, pentru producerea unei tone de oțel inoxidabil austenitic sînt 
necesare 170—200 kg de crom și 80—100 kg de nichel, materiale procu
rate cu mari eforturi valutare. Iată de ce. in toate sectoarele in care 
se folosesc oteluri inoxidabile trebuie să se promoveze pe scară largă 
tehnologiile moderne care să asigure reducerea consumurilor, pornind 

la experiența acumulată pe plan mondial, precum și într-o serie 
întreprinderi din țara noastră.

de 
de Să concretizăm.

în 
cerii 
dabile s-a impus 
gamă nouă de materiale ,ce conțin țeluri_ inoxidabile extrem de 
de două pină la 15 ori mai puțin 
otel inoxidabil : este vorba de oțel 
carbon placat cu otel inoxidabil. 
Imaginati-vă o serie de recipienți 
din industria chimică sau alimenta
ră cu diametre de 5—6 metri, care, 
pină nu de mult, se confecționau din 
tablă inoxidabilă groasă de pînă la 
20 mm. Pentru realizarea unui sin
gur asemenea vas înalt de 8—10 m 
se consumau circa 30 tone otel inoxi
dabil. O,r. industria noastră realizea-

ultimii ani. în domeniul redu- 
consumurilor de oțeluri inoxi- 

cu precădere o

ză sute de astfel de recipienți. mai 
mari sau mai mici, pentru care sînt 
necesare importante cantități de o- 

scum- 
tablă 

inoxi-
pe. Folosind în același scop 
dip otel carbon placată cu otel 
dabil. prețul instalațiilor scade con
siderabil datorită, in primul rind. fo
losirii unei. cantități mult mai mici 
de oteluri inoxidabile : în locul unei 
tone de otel inoxidabil se utilizea
ză 950 kg otel obișnuit Si doar 50 
kg otel inoxidabil care asigură re
zistenta la coroziune.

Unul din procedeele de obținere a 
acestor table, dezvoltat. începînd din

anul 1982. și in tara noastră, la Com
binatul chimic din Făgăraș, ește cel 
al placării prin explozie. Sub as
pect tehnologic procedeul asigură o 
îmbinare metalurgică perfectă a 
unor materiale similare: o'el cu oțel, 
de pildă (table șleburi. plăci tubu- 
lare. capace etc.), dar și diferite. 
La Combinatul de utilaj chimic Fă
găraș s-a reușit chiar placarea tri
plă : cupru — aluminiu — cupru 
(avantajul constă în economisirea 
cuprului, care are un preț de patru 
ori mai ridicat decit al aluminiu
lui) ; placarea otelului cu aluminiu ; 
placarea plăcilor tubulare de otel cu 
alamă ; placarea cuprului cu alumi
niu : placarea otelului cu plumb și 
cu titan, rezistent la acțiunea co- 
rozivă a multor acizi și in special 
a acidului sulfuric etc. Pentru 
ceasta, 
există 
pentru 
oteluri ._________ 9,
binari de tranziție, deja"' menționa
te. care se utilizează intr-o mare va
rietate de ramuri industriale. Sub 
aspect calitativ, placarea prin explo
zie este minuțios verificată ultraso
nic. garantînd îmbinarea perfectă în
tre cele două materiale. Pe lingă a- 
ceasta se execută încercări, mecani
ce privind rezistența la tracțiune, 
limita de curgere pentru tabla de 
bază si un test de forfecare. înco
voiere și răsucire. în acest fel, pro
dusele placate, sînt garantate în con
formitate cu normele de calitate.

Despre avantajele noii tehnologii 
de placare a tablelor ne furnizează 
informații ing. Mircea Popa, șeful 
secției de placare prin explozie.

Este al saselea an de cind in pla
nul de producție al combinatului fi
gurează producerea de table placa
te. ne spune interlocutorul. Am rea
lizat pînă în prezent peste 10 000 
tine de asemenea materiale, pon
derea avînij-o tablele de otel obiș-

a—
la combinatul din Făgăraș 

două lini; <le fabricație : una 
placarea oțelului obișnuit cu 
inoxidabile și alta de îm-

Vlaicu RADU

la nivelul maxim al posibilităților!
• Potrivit dotelor comunicate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara zilei 

de 22 aprilie au fost însămînțate aproape 4 milioane de hectare, ceea ce repre
zintă 73 la sută din suprafața planificată

• Semănatul s-a încheiat de-acum într-un mare număr de unități agricole 
din județele Olt, Mehedinți, Timiș, Dolj, Constanța, Călărași, laiomița. Brăila, 
Arad, Tuicea și Sectorul agricol Ilfov

® Vitezele de lucru trebuie să crească în toate județeie și cu deosebire 
în acele județe unde realizările la însămînțări se situează sub media pe țară

© Concomitent cu creșterea vitezelor zilnice, pretutindeni mecanizatorii și 
specialiștii trebuie să dovedească maximă răspundere față de calitatea lucrărilor

După ameliorarea vremii, încetarea ploilor și încăl
zirea treptată a timpului, semănatul a avansat în cele 
mai multe zone și județe ale țării. In aceste zile a 
fost reluat din plin semănatul și acolo unde cantități
le de precipitații au fost mai mari. Cu toate acestea, 
viteza zilnică realizată in unele județe nu este încă 
satisfăcătoare, și aceasta nu numai din pricina umidi
tății soj.ujui, cj. și din cauze care țin de modul in care 
este organizată munca, din nefolosirea la întreaga ca
pacitate a mijloacelor mecanice. Stadiul foarte întîr- 
ziat al lucrărilor - ieri dimineața mai erau de semă
nat peste 1,4 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 
27 la sută din suprafața planificată - impune ca pre
tutindeni, și indeosebi în unitățile agricole unde reali
zările sint nesatisfăcătoare, să fie mobilizate puternic 
toate forțele umane și mijloacele mecanice, să se lu
creze practic întreaga zi-luminâ la semănat ți în două 
schimburi la pregătirea terenului, pentru ca in toate 
județele însămînțările să fie terminate intr-un timp cit 
mai scurt.

Timpul de lucru este bun în majoritatea zonelor țâ
rii, temperatura este in creștere și, de aceea, cerința 
esențială în momentul de fată este ca in fiecare unita
te agricolă, in fiecare consiliu agroindustrial, în județ, 
să se realizeze zilnic viteze de lucru la nivelul maxim al 
posibilităților. Nimic nu trebuie să sustragă în aceste 
zile pe oamenii ogoarelor de la obligația lor funda
mentală : încheierea cit mai grabnică a insămințărilor. 
Și ziua de azi, duminică, trebuie să fie pretutindeni o 
zi a ritmurilor inalte la semănat !

Eforturile pentru accelerarea insămințărilor trebuie 
să se împletească cu preocuparea stăruitoare pentru 
executarea unor lucrări de cea mai bună calitate. 
Este adevărat, ploile au determinat în bună măsură 
unele întîrzieri, dar ele au creat condiții deosebit de 
favorabile pentru a se lucra repede, chiar cu eforturi

mai mici, intrucit pămîntul se muncește ușor șl foarte 
bine, dar mai ales sint posibilități pentru a face lucrări 
de cea mai bună calitate. Tocmai in aceste direcții tre
buie să se concentreze cu deosebită atenție grija 
specialiștilor, a mecanizatorilor pentru ca, alături de 
umiditatea care asigură o dezvoltare bună a plante
lor, executarea corectă a insămințărilor, realizarea 
densității, să pună bazele unor recolte mari în 
acest an.

REZULTATE

ÎN ÎNTRECEREA

SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe primul 
trimestru al anului

ÎN PAGINA A V-A

Literatura și opțiunile
prezentului

Călătorie pe verticala
.1 performanței

Adrian Iliescu își po
trivește mai bine 
casca, își aranjează 

cu „un: gest mașinal salo
peta (amindouă ii dau un 
aer de pilot de încercare!), 
apoi ne fulgeră pe sub 
ochelari cu privirea. Gata ? 
Gata, îi 
din cap 
viințare. 
începe. Nu, hotărit lucru, 
nu e viteza la care mă aș
teptam, ascensorul de ser
viciu nu merge decît cu 1,6 
metri pe secundă, și totuși 
în 56 de secunde ajungem 
la cota 92 a turnului de 
probă. Pînă in vîrful celei 
mal înalte construcții in
dustriale din București mai 
sînt 14 metri, dar ne oprim 
pe terasă, de unde orașul 
se vede ca-n palmă — o 
palmă de Uriaș, se înțelege 
— și profit de prilej pen
tru a-1 examina pentru 
prima dată pe îndelete. 
Adrian Iliescu nu-i 
vorbăreț, are și el 
și preocupările lui. 
șeful echipei care 
lează pentru probe 
ascensor de 8 tone din țară Țuncție°“de ‘"rilueta*

răspundem dind 
in semn de încu- 

Și „ascensiunea"

edificiu caută verticala. Un 
astfel de turn ar mai fi 
realizat, după cite știe în
soțitorul meu, doar firma 
daneză „Kone", nici măcar 
concernul „Otis-Schindler" 
(care este un fel de „Ge
neral Motors" sau un 
I.B.M. al ascensoarelor) 
n-a construit în Europa un 
stand de proporții compa
rabile cu cel bucureștean. 
în cele patru puțuri, în

soare București e fierbere 
mare. Vechi clădiri, acum 
neîncăpătoare, sînt demo
late de muncitorii unității, 
care, iată, creează în regie 
proprie front de lucru con
structorilor. în colțul din
tre Triaj și șoseaua Giu- 
lești, o hală nouă și-a de
senat deja 
apropierea 
administrativ 
secții noi, cu

PATRIA, PATRIOTISMUL
prut
munca ace eamenaw

deloc 
grijile 
să fii 
insta- 

primul

nu-i tocmai de ici, de colea, 
no-oc însă cu inginerul 
Mihai lacomi, care nu-i 
zgîrcit la cuvinte și ține 
să-mi arate, cu un orgoliu 
abia ascuns, adevărata față 
a performanțe:. Arunc, 
deci, o ultimă privire spre 
luciul albastru-verzui al 
Lacului Dîmbovița, fur cu 
coada ochiului Triajul, 
Casa Scînteii și Interconti
nentalul și-mi deschid în 
fine carnețelul.

Sîntem, așadar, in stan
dul de încercare a lifturi

lor și, firește, un asemenea

hăul cărora mă uit simțind 
o subită strmgere la sto
mac, pot fi probate simul
tan opt ascensoare. Struc
turile de culisare sint va
riabile. șuruburile de prin
dere pot fi strinse mai înă
untru sau mai în afară, in 
_________ _______ i“ ascen
sorului probat, și mă gin- 
desc brusc la curajul mon- 
torilor care fac frecvent 
aceste operații. în nomen
clatorul de meserii, ține 
să-mi precizeze în treacăt 
interlocutorul, figurează și 
o profesie unică în econo
mie. aceea de „electrome
canic montator de ascen
soare", pentru practicarea 
ei fiind nevoie de urmarea 
cursurilor unui liceu de 
profil. Unic și el. desigur.

în curtea, evident strim
tă. a întreprinderii de fa
bricație și montaj ascen-

Am mai putut scrie 
și altădată că puține 
sint îndeletnicirile u- 
mane care se ridică la 
noblețea artei scrisu
lui, artei comunicării 
de sentimente, de ade
văruri, de idealuri, de 
frumusețe. Scriitorii 
sînt totdeauna intr-un 
dialog, lucid și patetic, 
cu problemele com
plexe ale timpului, in
tegrați unei realități, 
participînd structural 
la transformările în
noitoare ale contem
poraneității. în opțiu
nea lor de gindire și 
artă, ei, creatorii de 
valori spirituale, se 
dovedesc a fi deschiși 
tuturor ideilor înnoi
toare, diversității de 
stiluri și de modali
tăți estetice, celor mai 
îndrăznețe experimen
te, angajind un dialog 
permanent, o confrun
tare lucidă cu aceia 
care receptează arta 
și literatura.

Imensa creație, fer
voarea lumii nu pot 
să fie contemplate 
metafizic, dincolo de 
armonia și raționalita
tea realităților lumii. 
Literatura este un fe
nomen social, o trans
figurare prin imagini 
de artă a vieții multi
forme. Trebuie înțeles 
raportul organic intre 
creație și dezvoltarea 
umană, faptul deter
minant că operele de 
artă sint generate de 
necesitățile și aspira
țiile vieții sociale. 
Nici un creator nu 
poate fi un contem
plator extatic, retras 
din fluxul neîntrerupt 
al vieții, pe o insulă 
pierdută, ci consideră 
că numai participarea 
activă, justifică orice 
existență și adîncește 
trecerea oricărui om, 
singura ființă raționa
lă in univers, pe acest 
pimint. Cu încredere 
in univers, in op
țiunea ideologică
profund umanistă, cu 
încredere in condiția 
umană, în capacitatea 
ei creatoare și in echi
librul ei etic, orice 
scriitor este in perma
nență și un spirit neli
niștit care caută si 
experimenteze meto-

dologia artei pentru a 
răsfringe, prin talentul 
său, toate complexele 
imagini ale vieții, ale 
lumii și gindirii con
temporanilor . săi. El 
știe că fiecare in parte 
trebuie să aibă o isto
rie, așa cum o are și 
societatea omenească, 
și că in fiecare clipă 
a vieții omului își 
poate avea originea și 
inflori o pagină de 
artă. Realitatea uma
nă, plină de iubire și 
de interogații, copleși
tă de soare, agitată de 
furtuni și de neliniști 
existențiale, este tema 
centrală a scriitorilor 
care pătrund, expli- 
cind in profunzime, 
in interiorul sufletului 
omenesc 
intreba, 
asculta, 
răspunde, 
scriitor 
al țării noastre funda
mentală este opțiunea, 
adeziunea la realitatea 
socialistă și sensibi
litatea constructorilor 
societății de azi. facul
tatea predominantă a 
celei mai directe emo
ții, tendința de a se
siza, in jurul său, 
efervescența creatoare 
permanentă a imensei 
colectivități, sentimen
te și pasiuni, profund 
umane, de a le pă
trunde forța . concen
trată in nuclee ira
diante, de a-și con
frunta propriile senti
mente și pasiuni.

O asemenea opțiune 
ideologică și de artă 
nu trebuie să ducă la 
uniformizare, ci. dim
potrivă, să faciliteze 
manifestările cele mai 
diversificate ale ener
giilor creatoare ale 
scriitorilor. Diversifi
carea este echivalentă 
cu stimularea gindirii, 
cu cercetarea obiectivă 
a fenomenologiei cul
turale. Nu există zone 
interzise investigației, 
orice sferă de preocu
pări susceptibile de a 
forma obiectul unei 
reprezentări literare 
trebuie să capteze 
atenția încordată a 
creatorilor artei. Dez
voltarea artei și litera
turii nu poate fi nici
odată rodul unor dis
poziții cu caracter ad-

ministrativ, constituind 
un proces viu, incom
patibil cu orice fel 
de predeterminări ori 
prescrieri de rețete. 
Izvorul ei, genuin, pu
ternic, se află in însăși 
activitatea creatorilor 
de valori spirituale, 
iar direcțiile principale 
ale acestei dezvoltări 
se determină printr-un 
larg schimb de opinii. , 
Fiecare plăsmuitor al 
artei verbului, păs- 
trindu-și sigiliul de 
taină și de har al pu
ternicei sale indivi
dualități, în opțiunea 
sa de ideologie și artă, 
trebuie să manifeste și 
o înaltă responsabili
tate pentru creația sa, 
pentru finalitatea ei 
modelatoare. Pentru 
că, trebuie să afirmăm 
hotărit, încă o dată, 
că, oricînd și oriunde, 
in istoria literaturilor, 
orice operă valoroasă 
a transmis concep
ția creatorului despre 
lume, confruntarea in-', 
cărcăturii sale spiri
tuale cu viața și reali-, 
tatea. Intr-adevăr, tuf 
turor marilor epoci ale 
umanității le-au co
respuns. ca martori 
credincioși, scriitori 
care au fost farurile și 
oglinzile clare ale so
cietății vremii lor, fi
brele sensibile ale 
umanității, ecourile ei 
adine sonore. Scriitorii, 
reprezentind elevația 
conștiinței omului, nu 
pot să conceapă a fi 
în afara undelor reali
tății, încercînd să cris
talizeze în artă opera 
omului in istoria de
venirii sale. în opera 
literară nu se fardează 
sau umbrește realita
tea. Tumulturile exis
tențiale^ transfigurate 
in artă nu știrbesc 
niciodată viața și isto
ria in structurile lor 
de cristal. Opțiunea de 
artă a scriitorilor pre
zentului românesc se 
revendică de la un 
înalt spirit etic și este
tic, de la sinceritatea 
lor de creatori care 
fac să fuzioneze ar
monia și echilibrul, 
un spirit niciodată 
desprins de istorie.

Alexandru 
BĂLĂCI

conturul, în 
pavilionului 

înregistrez 
zugrăveala

(Continuare in pag. a H-a)

Ioan ADAM

Foto : Sandu Cristian

adevărata producție a în
treprinderii, a cărei ofertă 
a depășit de mult simpla 
fabricație de ascensoare.

(Continuare în pag, a V-a)^y

„M

încă proaspătă. Se vor 
adăuga in curînd noua 
hală a sculăriei, pista de 
încercare și .montare pen
tru probe de anduranță și 
omologare a noilor jocuri 
de agrement, încă o hală 
pentru subansamble mari 
și o alta pentru jocuri cu 
gabarit redus. Toate cu 
atelierele de prototipuri și 
laboratoarele pentru fiabi- 
lizare necesare 1 „Tot in
tr-un șantier o ținem. îmi 
spune Mihai lacomi, iar 
asta arată implicit și gra
dul de înnoire a fabricii". 
In materie de „grade", aici 
se preferă, vizibil, cele ri
dicate, și pentru asta stă, 
de pildă, mărturie moder
nul laborator de electronică 
pe care l-am vizitat după 
coborîrea din tumul de în
cercări. în fond, nici titu
latura nu ține pasul cu

etamorfozele" unită
ții. care lua ființă in 
1961, prin comasarea 

a patru mici uzine ce fă
ceau doar oficii de,service, 
îmi sînt relatate telegrafic 
de inginerul Nicolae Popa, 
directorul și. S-a început, 
negreșit, cu producerea as
censoarelor. Bune, renta
bile, diverse. O idee des
pre „gama de modele" ne 
putem face gîndindu-ne la 
ascensoarele industriale 
livrate combinatelor Mi
dia-Năvodari. Brazi, Bor- 
zești, întreprinderii „Mi
raj" (care solicitase un uti
laj adecvat transportului 
în medii inflamabile), na
velor petroliere construite 
în ultimul deceniu, centra
lelor nucleare. Impozantele 
construcții din viitorul cen
tru al Capitalei sint sau 
vor. fi dotate cu lifturi pro
duse tot aici.

în 1976 s-au construit 
hale noi. Cele două vizite 
de lucru, din 1984 și 1985, 
ale secretarului generai al 
partidului au dus la alte 
dotări și investiții. S-a 
născut astfel și standul de 
probe pentru ascensoarele 
duplex și triplex ce vor 
alerga cu 6 metri/secundă. 
Atunci a apărut și al doi
lea profil de fabricație : 
motoarele electrice speciale 
cu rotor disc pentru acțio
narea roboților industriali.

pentru a-l 
pentru a-l 
pentru a-și 

in orice 
contemporan

V
V'
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
RITMUL ÎNSAMÎNȚARILOR

LA NIVELUL MAXIM

AL POSIBILITĂȚILOR!

Cu toată energia, cu toate forțele,
pentru recuperarea rămînerilor în urmă !

Starea terenului și măsurile pentru urgentarea lucrărilor în județe din Moldova

BACĂU
în zona colinară, și îndeosebi în 

consiliile agroindustriale Dealu Mo
rii. Podu Turcului, Traian, Izvoru 
Berheciului, unde terenurile sint mai 
nisipoase, pămintul s-a zvintat, 
permițând reluarea lucrărilor de 
pregătire a patului germinativ și 
semănatul în celelalte zone, pe 
Valea Șiretului, Tazlăului și Trotu- 
șului, se muncește incă intens la 
eliminarea excesului de umiditate, 
acțiune la care participă un mare 
număr de locuitori al satelor. Dar 
și in aceste zone specialiștii urmă
resc, oră de oră. starea terenului și 
hotărăsc reluarea însămintărilor pe 
parcele cit de mici, fără a aștepta 
zvîntarea întregii suprafețe. Coman
damentul județean a stabilit ca de 
acum în toate unitățile să se treacă 
la organizarea muncii, peste tot. în 
două schimburi și cu schimburi pre
lungite șl să se întreprindă ac
țiuni de Întrajutorare între uni
tăți . ’ '■ ' '
triale. In vederea 
turor semănătorilor 
maximă. Ca-urmare, pină in ziua de 
22 aprilie au fost insămintate cu 
culturi de primăvară aproape 44 000 
hectare, ceea ce reprezintă 45 la sută 
din suprafața planificată. în unită
țile agricole din consiliile agroindus
triale Răcăciuni, Sascut, Helegiu, 
Dealu Morii și Podu Turcului s-a 
încheiat semănatul culturilor de 
sfeclă de zahăr și floarea-soarelui și 
s-a trecut cu toate forțele la semă
natul porumbului. Ritmuri bune de 
lucru s-au înregistrat ieri șl în uni
tățile agricole din consiliul agroin
dustrial Gh. Gheorghiu-Dej. La 
Coțofănești. Bogdănești, Tîrgu Tro- 
t.uș, Ștefan cel .Mare se muncește 
din zori și pină seara tîrziu. To
varășul Vasile Cristea, președintele 
consiliului agroindustrial, ne spunea 
că pentru recuperarea restanțelor la 
semănat se lucrează în două schim
buri la pregătirea patului germina
tiv și zi-lumină la semănat. Cadre
le de conducere din unități, specia
liștii se află în permanență în cîmp, 
ajutînd concret la desfășurarea lu
crărilor.

Ritmul de lucru crește de la o z! 
la alta și in unitățile din consiliile 
agroindustriale Moineștl, Filipești, 
Parincea. La cooperativa agricolă din 
Măgirești. bunăoară, in dimineața 
zilei de 22 aprilie, se lucra la pre
gătirea terenului doar cu jumătate 
din numărul tractoarelor întrucit 
suprafețele zvîntate erau mici, dar la 
ora prânzului, cînd alte terenuri au 
devenit bune de lucru, s-a ieșit în 
câmp cu toate forțele. în prima zi de 
Ia reluarea lucrărilor, in județul 
Bacău au fost insămintate cu po
rumb mai mult de 2 000 hectare. 
(Gheorghe Baltă).

VASLUI

și intre consilii agroindus- 
în vederea folosirii tu

ia capacitatea

gătirea terenului. Au fost revăzute 
graficele de desfășurare și utilizare 
a forțelor mecanice, de transferare a 
mașinilor din unitățile care sint mal 
avansate, pentru ca, in cel mai scurt 
timp, lucrările să se finalizeze pe 
întreaga suprafață de 153 000 hectare, 
în schimbul de noapte lucrează peste 
320 de tractoare, iar semănatul se 
desfășoară numai în prezența spe
cialiștilor. La această dată se însă- 
mînțează ultimele hectare cu sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui, trecin- 
du-se din plin la porumb. Cu reali
zări peste media județului se situ
ează unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Huși, Murgeni. Zor- 
1-eni. Banca, Bîrlad. Fălciu. Crasna 
și Vaslui, care au cele mai mari su
prafețe insămînțate pină la această 
dată. Atenția comandamentului 
agricol județean se îndreaptă insă 
mai ales spre o serie de unități din 
celelalte consilii unice, ca Tătărani, 
Dimitrie Cantemir, Ivănești și 
Puiești, în care ritmurile de lucru, 
necorespunzătoare, pot și trebuie in
tensificate la maximum pentru a se 
înlătura cît mai grabnic decalajele 
între unități și să se încheie și aici 
lucrările în următoarele zile. (Petru 
Ne cula).

să sporească în fiecare unitate agri
colă, în care scop s-a trecut la or
ganizarea muncii in două schimburi, 
acționindu-se ferm pentru folosirea 
mijloacelor mecanizate la întreaga 
capacitate. Insistîndu-se pentru gră
birea prin orice mijloace a lucrări
lor, nu înseamnă că se face rabat la 
calitate. Sub îndrumarea specialiști
lor se pregătește atent patul germi
nativ cu agregate complexe, care 
trec o singură dată perpendicular 
pe direcția în care urmează să se 
facă semănatul, astfel că se evită 
cit mai mult tasarea pămintului. De 
asemenea, semănatul se realizează 
peste tot la adîncimea și densitatea 
optimă. (Manole Corcaci).

VRANCEA

stagnare prin care am fost nevoiți să 
trecem — s-au reverificat toate trac
toarele și mașinile agricole, s-a pro
cedat la o nouă reglare a dispoziti
velor care concură la respectarea 
normelor de semănat". (Dan Dră- 
gulescu).

SUCEAVA

IAȘI
în județul Iași, ca urmare a iden

tificării rapide a terenurilor zvînta- 
te, semănatul a fost reluat in aproa
pe toate unitățile agricole. Se lucrea
ză la insămințarea tuturor culturilor 
prevăzute prin programul acestei 
campanii, dar în mod deosebit se in
sistă pentru a se termina de îndată 
semănatul sfeclei de zahăr și al flo- 
rii-soarelui in toate unitățile care 
au planificate aceste culturi. Se în- 
sămînțează și porumbul, chiar dacă 
în unele locuri se pot lucra doar 
suprafețe mici, de numai cîteva hec
tare găsite zvîntate. în acest fel, în 
unitățile agricole din consiliile unice 
Popricânî, Belcești, Ciurea, Holboca, 
Podu Iloaiei s-a reușit ca, pînă vi
neri seara, să se însămințeze circa 
50 la sută din totalul culturilor. Su
prafețe mai mari cu porumb au fost 
insămînțate în consiliile agroindus
triale Popricani, Ciurea, Belcești, 
Holboca, Răducăneni. Sarcina prin
cipală stabilită de 
județean

comandamentul
este ca ritmurile de lucru

EXPORTUL-sarcină prioritară
Promptitudine și calitate în onorarea

contractelor încheiate

Reluat mal întîi pe terenurile în 
pantă care s-au zvintat mai repede, 
semănatul a fost extins vineri in 
mai toate consiliile unice agroindus
triale din județul Vaslui, cunoscind 
în prezent ritmuri din ce in ce mai 
intense. Condițiile deosebite, ca și 
necesitatea de a scurta cît mal mult 
actuala campanie au determinat co
mandamentul agricol județean să 
Întreprindă noi măsuri pentru grăbi
rea insămînțării tuturor culturilor. 
Una din acestea se referă la necesi
tatea organizării temeinice a mun
cii și utilizarea fiecărei ore bune de 
lucru. în acest scop, munca a fost 
peste tot organizată în așa fel incit 
se lucrează întreaga zi-lumină la se
mănat și in două schimburi la pre

După precipitațiile abundente că
zute la sfîrșitul săptăminii trecute, 
în județul Suceava vremea s-a ame
liorat. ceea ce a dus la zvîntarea te
renului pe mari suprafețe. Aceasta 
a permis ca vineri. 22 aprilie, să se 
reia semănatul în toate unitățile 
agricole din pudet. reușind să se în
corporeze săminta în sol pe 
hectare. Cooperativele agricole 
consiliile agroindustriale Liteni. 
dăuti si Gălănești depășind in 
respectivă programul planificat, 
lizările fiind intre 103—106 la 
Către seară însă a plouat din 
Dar cantitățile de precipitații __
situat doar intre 2 si 4 litri pe me
tru] pătrat. Mai afectate de ploi au 
fost unitățile din consiliile agroin
dustriale Vadu Moldovei. Suceava. 
Fălticeni. Liteni. Ciprian Porum- 
bescu și Verești. Din această cauză, 
aici semănatul nu a putut să reîn- 
ceapă decit sîmbătă după-amiază. 
în schimb. în consiliile unice Ră
dăuți. Gălănești. Șiret și Todirești. 
lucrările au fost reluate chiar din 
prima jumătate a zilei de 23 aprilie. 
Faptul că mijloacele mecanice se 
află la capătul tarlalelor, iar spe
cialiștii sint permanent în cîmp 
Benni te înceberea operativă a nre- 

: gătirii patului germinativ si semă- 
________   ____ ....   ...... _ natului. Așa. șa folosește fiecare oră 
lucru a ajutat mult Ta aducerea te- buițâ de' lțicru. Practic. acum se lu-
renurilor in condiții bune de însă- creăză mâi mult De porțiuni. în 

funcție de starea de umiditate a so
lului. Măsurile organizatorice si teh
nice stabilite de comitetul județean 
de partid permit, in condițiile sta
bilității vremii, depășirea cu 4 000 
hectare a vitezei zilnice planificate. 
Astfel, ar fi posibil ca 
rile 
zile.

Sîmbătă, 23 aprilie, în județul 
Vrancea, semănăturile de primăvară 
erau efectuate pe mai bine de 60 la 
sută din cele 73 489 hectare cit pre
vede programul actualei campanii 
de insămînțări. Realizările nu pot să 
dea motive de satisfacție ținind cont 
de vremea înaintată, de faptul că 
întregul complex de măsuri, luat pu 
timp în urmă in vederea încheierii 
tuturor lucrărilor într-o perioadă cit 
mai scurtă, nu a putut fi respectat 
întocmai. „Ne-am confruntat cu 
greutățile provocate de precipitațiile 
abundente — ploi și ninsori — ne 
spunea inginerul Constantin Bazon, 
directorul general al direcției agri
cole județene. Aceste precipitații au 
ajuns în consiliul agroindustrial Sih- 
lea, de exemplu, la 130 litri pe me
tru pătrat, in 48 de ore. Au fost în
treprinse acțiuni imediate, pentru e- 
liminarea băltirilor- din cîmp și acest

renurilor în condiții bune de însă- 
mințat. Vineri a fost reluat semăna
tul pe terenurile ușoare, nisipoase, 
din consiliile agroindustriale Panciu, 
Mărășești și Sihlea. Ieri însă, s-a 
putut lucra la pregătirea terenului 
și la semănat în majoritatea unități
lor agricole. Se controlează perma
nent starea fiecărei sole și acolo 
unde terenul permite se trece ime
diat la pregătirea patului germinativ 
și la semănat. Se veghează cu maxi
mă exigență la calitatea lucrărilor. 
De altfel, în acest scop — al asigur 
rării unei cit mai bune calități a 
tuturor lucrărilor — în perioada de

La cooperativa agricolă Izvoarele, județul Tulcea, se însămînțează ultimele 
suprafețe cu porumb Foto : I. Herțeg

teleorman: Mijloacele mecanice-redistribuite operativ
Ameliorarea vremii a permis re

luarea lucrărilor de pregătire a te
renului și insămințarea culturilor de 
primăvară în toate unitățile agricole 
din sudul județului Teleorman, 
unde solul s-a zvintat mai repede. 
Un exemplu bun in ceea ce pri
vește organizarea temeinică a mun
cii în cîmp. folosirea fiecărei ore 
bune de lucru și utilizarea Ia ca
pacitate a mijloacelor mecanice il 
oferă consiliul agroindustrial Nanov, 
unde rezultatele sint cu mult peste 
media județului. „Deși în actuala 
campanie am lucrat mai mult între 
ferestrele dintre ploi — ne spune 
președintele consiliului, tovarășa 
Ioana Păun — am reușit să atingem 
viteze sporite la semănat printr-o 
mobilizare generală a forțelor, ziua 
și noaptea la pregătirea terenului 
și zi-lumină la însămînțări. Pentru 
a grăbi șl mai mult lucrările, am 
organizat între unitățile din consi
liu acțiuni de întrajutorare cu mij
loace mecanice". Intr-adevăr, 
cum aveam să constatăm, de 
C.A.P. „8 Martie" - ' ""

așa
__ ___ la 

CA.î.’„8 Martie" — Țigănești, care 
mai are de semănat numai 100 hec
tare cu bumbac, au fost dirijate la 
C A.P. „7 Noiembrie" și C.A.P. „30 
Decembrie" din Alexandria două 
formații complexe de mecanizare 
alcătuite din tractoare, echipate cu 
instalații de erbicidare, grape cu 
discuri, combinatoare și semănători. 
O acțiune asemănătoare de întra
jutorare va fi inițiată în zilele ur
mătoare și la C.A.P. Nanov. unde

vor fi aduse forțe mecanice de la 
C.A.P. „24 Ianuarie" — Țigănești.

Vineri, la primele ore ale dimine
ții. la ferma nr. 2 de la C.A.P. Poros- 
chia, s-au reluat lucrările de pregă
tire a patului germinativ pe o solă 
destinată porumbului. Sub îndru
marea șefului de fermă, Ancu Ar- 
geșeanu, o formație de comblnatoa- 
re mărunțește pămintul „grădină- 
rește". „Se poate lucra foarte bine 
pe parcelele care s-au zvintat mai 
repede — ne spune președintele 
unității, Iulia Mareș. După-amiâză, 
cred că vor fi întrunite condițiile 
pentru a relua aici și semănatul". 
Reținem in această unitate șl pre
ocupările pentru grăbirea lnsămîn- 
țărilor, dar și pentru a se asigura 
cele mai bune condiții de vegetație 
culturilor de sfeclă de zahăr și floa
rea-soarelui, care au răsărit deja. 
Echipele de cooperatori verifică 
parcelă cu parcelă solele cultivate 
și acționează acolo unde este cazul 
pentru completarea golurilor. De 
jur împrejurul solelor se fac trata
mente fitosanitare pentru a sie pre- 
intîmpina eventualele atacuri ale 
dăunătorilor. Cu viteze mult . sporite 
se lucrează acum și la C.A.P. „7 
Noiembrie" — Alexandria, unde, da
torită ajutorului 
bilite noi viteze 
incit și aici să 
mai scurt timp
bului, soiei și fasolei pe toate su
prafețele planificate.

primit, au fost sta- 
de lucru, in așa fel 
se încheie în cel 
semănatul porum-

4 058 
din 
Râ

zi ua 
rea- 
sută. 
nou. 
s-au

tnsămîntă- 
să se termine in următoarele 

(Sava Bejinariu).

NEAMȚ
a .

tămîna trecută pe meleagurile jude
țului Neamț- E lesne de înțeles, 
deci, că întregul program de lucru 
pentru campania de însămînțări a 
trebuit să fie revizuit, în prim-pla- 
nul preocupărilor treci rid scurgerea 
apei de he terenurile ce trebuie în- 
sămîntate si executarea manuală a 
plantărilor la cartofi, legume și ce
lelalte culturi, la care se pot cîștiga, 
chiar si in aceste condiții, zile și ore 
prețioase pentru asigurarea produc
țiilor planificate. în prima zi după 
ce au încetat ploile. în aproape toa
te consiliile agroindustriale s-a si 
ieșit în cîmp pentru efectuarea unor 
lucrări ce se puteau executa ma
nual. Astfel de acțiuni au fost între
prinse cu deosebire în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Girov. Gherăești și Păstrăveni. 
Acum, forțele umane sînt. mobiliza
te la fertilizarea fazială a culturilor 
de grîu si orz. Timpul nefavorabil 
a făcut ca perioada optimă pentru 
însămînțări să se scurteze simțitor, 
mai ales dacă ținem seama că pină 
la începerea ploilor si ninsorilor in 
județul Neamț s-a însămîntat abia 
20 la sută din suprafața prevăzută 
pentru această primăvară. De aceea, 
in aceste zile, specialiștii, conducă
torii unităților agricole, activiștii de 
partid si de stat se află în cîmp 
pentru a identifica imediat parcelele 
unde se poate intra la lucru. (Con
stantin Blagovici).

plouat, dar a si nins mult săp-

BOTOȘANI

Însămînțarea culturilor a fost re
luată treptat vineri și in alte unități 
din consiliile agroindustriale Turnu 
Măgurele, Furculești,. Zimnicea, Slo- 
bozia-Mîndra. Piatra, Salcia, din 
sudul județului, în timp ce în nord, 
pe terenurile cu textură mai grea, 
specialiștii urmăresc in continuare 
starea solului, pentru a fi eliminat 
operativ excesul de apă, acolo unde 
mai există. Pe ansamblul județului, 
pină vineri seara, insămințările s-au 
realizat pe 70 la sută din progra
mul stabilit. A mai rămas de efec
tuat. un mare volum de muncă — 
circa 80 000 hectare destinate po
rumbului, soiei, fasolei, bumbacului 
și altor culturi — motiv pentru care 
măsurile inițiate de comandamentul 
județean al agriculturii în vederea 
intensificării vitezelor de lucru — 
întrajutorarea între unitățile din 
același consiliu, schimburi de zi și 
de noapte la pregătirea terenului, 
aprovizionarea fiecărui loc de muncă 
cu carburanți, piese de schimb, se
mințe și tot ceea ce este necesar 
pentru ca a doua zi însămînțările 
să înceapă de dimineață cît mai de
vreme, asigurarea hranei .calde pen
tru mecanizatori, prezența per
manentă a activiștilor de partid șl 
de stat în unitățile repartizate — 
se cer urmărite cu perseverență și 
aplicate întocmai.

Joi, cerul s-a înseninat la Boto
șani. Cu toate că terenul e încă 
moale și mai există ochiuri de apă, 
comisiile comunale de coordonare a 
însămintărilor au trecut la identifi
carea operativă a solelor zvîntate. 
Fapt este că. in prima zi după re
luarea lucrărilor — adică joi — in 
unitățile agricole au fost însăminta- 
te*  4 000 hectare. Prin măsurile luate 
de comitetul județean de partid, su
prafața însămintată pe 22 aprilie a 
fost de peste două ori mai mare — 
8 500 hectare. Acum se lucrează din 
plin în toate cele 14 consilii agroin
dustriale. lucrătorii ogoarelor insis- 
tind mai ales la însămînțarea po
rumbului. soiei si plantarea carto
fului. Cu ceea ce s-a adăugat vi
neri. pe ansamblul județului. po
rumbul a fost însămîntat pe 11 la 
sută din suprafața prevăzută. Peste 
această medie se situează unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Ripiceni. Sulița. 
Sica.

în noaptea 
plouat din nou

Dingeni si Frumu-

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

dinspre sîmbătă a 
.____  __ in tot județul, iar
temperaturile au scăzut, dar. profi- 
tțnd de limpezirea vremii și supra
veghind permanent starea terenului, 
sîmbătă pe la amiază s-a intrat din 
nou la lnsămînțat. Cu cit condițiile 
se vor normaliza, agricultorii boto- 
săneni vor mări mult ritmul semă 
natului. Printr-o organizare judi
cioasă a muncii, dar mai ales prin 
folosirea mijloacelor mecanice in 
două schimburi, există condiții ca 
de acum să se însămințeze zilnic 
11 000—12 000 hectare, cu mult peste 
viteza stabilită. (Eugen Hrușcă).

Peste 85 la sută din producția rea
lizată la întreprinderea de prelucrare 
a lemnului din Satu Mare este des
tinată exportului. Ca atare, pe de
plin conșlienți de răspunderea ma
joră ce le revine, oamenii muncii de 
aici au făcut in ultima vreme se
rioase eforturi pentru perfecționarea 
activității productive. Și iată că. da
torită măsurilor 
care a trecut de 
planul la export 
îndeplinit, ci și 
Intrucît secțiile 
prinderii sint specializate — fiecare 
pe diferite categorii de produse des
tinate exportului — ne vom referi in 
continuare numai la activitatea fa
bricii de 
unde s-a 
teresantă 
poate fi 
acest profil.

— Fabrica noastră produce tn 
mai mare parte pentru export și 
mai pe relația devize convertibile, ne 
spune maistrul Alexandru Tirsan, 
secretarul comitetului de partid pe 
fabrică. Deci avem parteneri deose
bit de exigenți, dar am reușit întot
deauna să ne onorăm exemplar toa
te contractele încheiate. Mai mult, 
în prezent, planul la export este de
pășit cu 14 la sută.

Cum s-a acționat concret pentru 
promovarea pe scară cît mai largă 
a exportului ?

SCURTAREA DURATEI DINTRE 
REALIZAREA PROTOTIPULUI ȘI 
PRODUCȚIA DE SERIE reprezintă 
una din condițiile esențiale pentru 
adaptarea la cerințele partenerilor de 
peste hotare. Sînt cazuri cînd un 
anumit model pentru care a optat 
partenerul trebuie să fie materializat 
și livrat în termen de două săptă- 
mini. Colectivul fabricii a găsit o 
resursă importantă pentru realizarea 
acestui obiectiv prin executarea 
prototipului noului produs și a pre
gătirii 
ci lorii 
lizeze 
dent, 
lui este încredințată muncitorilor cu 
o mai mane experiență. Nu lipsit de 
importanță este și faptul că proiec
tele prototipurilor sint realizate de 
un grup propriu de proiectare al fa-

luate, in perioada 
la inccputul anului 
nu numai că a fost 
substanțial depășit, 
și fabricile între-

mobilă „1 Mai" Satu Mare, 
cristalizat o experiență in- 
în acest domeniu.

utilă și altor unități
care 

cu

cea 
nu-

fabricației chiar de către mun- 
secției care urmează să rea- 
apoi și producția de serie. Evi- 
sarcina executării prototipu-

bricii, ceea ce întărește răspunderea 
pentru realizarea exemplară a aces
tui obiectiv de primă importanță, ți- 
nind cont de faptul că prototipurile 
reprezintă fabrica in confruntarea cu 
produsele similare din alte țări ex
puse la tîrgurile internaționale și 
unde se hotărăște în bună parte vo
lumul contractelor viitoare ale unită
ții. Așadar, în această fabrică nu 
există un atelier separat, distinct 
pentru realizarea prototipurilor. 
Avantajul asumării responsabilității 
acestei sarcini direct de către colec
tivul fiecăreia din cele două secții 
ale fabricii rezidă în faptul că,

in primul trimestru al anului cursuri 
de perfecționare profesională la locul 
de muncă. Acțiunea s-a declanșat pe 
un front larg deoarece unii munci
tori nu își realizau normele fizice 
sau aveau deprinderi mai scăzute In 
executarea anumitor operațiuni. A- 
oestora li s-au adăugat și noile 
„contingente**  de absolvenți ai școlii 
profesionale, între care multe fete, 
care acum au intrat în producție. In 
felul acesta, specificul diferitelor 
faze de lucru a fost însușit mai ușor, 
iar tinerii muncitori au fost orien
tați în urma unor testări ale aptitu
dinilor profesionale spre anumite 
locuri de muncă.

La întreprinderea 
de prelucrare a lemnului 

din Satu Mare

atunci cind produsul respectiv este 
lansat in fabricația de serie, mun
citorilor nu trebuie să li se mai 
explice tehnologia de execuție a nou
lui produs pentru că sînt deja fami
liarizați cu ea.

FORMAȚII SPECIALIZATE PE 
PRODUSE ȘI FAZE DE LUCRU. 
Cind vrei să faci „de toate pentru 
toți" nu obții nici calitate înaltă, 
nici productivitate ridicată. Iată 
concluzia la care au ajuns din pro
prie experiență conducerea și colecti
vul acestei fabrici. De aceea, s-a tre
cut în ultima vreme la o riguroasă 
specializare a muncitorilor după 
formula : „Formația și produsul". 
Bunăoară, unele formații execută 
mesele dintr-o garnitură, altele ban
chetele de colț etc. în cadrul fiecă
rei formații s-a instituit chiar și o 
specializare mai ■restrînsă, pe com
ponente ale produsului respectiv.

Desigur însă că specializarea for
mațiilor de lucru trebuie să se aso
cieze și cu procesul de perfecționare 
profesională a personalului muncitor 
pentru a realiza produse de cea mai 
bună calitate. Ca atare, peste 40 la 
sută din personalul fabricii a urmat

FIECARE MUNCITOR — UN EXI
GENT AUTOCONTROLOR AL CA
LITĂȚII PROPRIEI MUNCI. Munca 
politico-educativă desfășurată de co
mitetul de partid și organizațiile de 
bază din fabrică a fost orientată 
statornic spre creșterea responsabi
lității față de rezultatele concrete 
ale muncii fiecărui muncitor. Una 
din urmările firești ale acestei 
orientări este întărirea autocontro
lului în rindul tuturor lucrătorilor, 
acțiune In care se implică prin oon- 
troale-sondaj efectuate zilnic toți 
conducătorii proceselor de producție, 
inclusiv directorul fabricii, ing. Va- 
sile Laza. Prin acțiunile întreprinse 
nu se urmărește însă numai calitatea 
propriu-zisă a producției, ci și va
lorificarea superioară a lemnului. 
Astfel, este tot mai mult înlocuit 
stejarul cu fagul, pe care se aplică 
furnir de stejar, iar în ultima vreme 
cîștigă tot mai mult teren și pinul in 
executarea diferitelor repere de 
produse.

Prin asemenea eforturi de inteli
gență tehnică, prin valorificarea mai 
bună a capacității de creație a pro
priului colectiv, fabrica de mobilă 
„1 Mai" din Satu Mare a obținut în 
perioada care a trecut din acest an 
însemnate succese în îndeplinirea și 
depășirea planului la export. Iar 
aceste eforturi se intensifică acum. 
In perioada premergătoare zilei de 
1 Mai.

Octav GJRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

Tehnologiile moderne-larg generalizatei
(Urmare din pag. I)

cum 
in- 

ma-

nuit placate cu otel inoxidabil. Prin 
această tehnologie se pot realiza cu
pluri de materiale practic nesudabi- 
le. otel cu aluminiu, de exemplu, re
zistente la condiții de utilizare se
vere si. oeea ce este foarte impor
tant. care au un cost redus în com
parație cu tabla masivă. Avem in 
prezent peste 20 de beneficiari mai 
importanți’ care utilizează produsele 
noastre, cei mai mulți fiind din in
dustria de utilaj chimic și alimen
tar. dar și din alte sectoare, 
sint metalurgia, electrotehnica, 
dustria navală, construcțiile de 
silii, energetica nucleară etc.

— Tehnologia aplicată nu este sin
gura pentru placarea de oțeluri o- 
bișnuite cu oțeluri inoxidabile sau cu 
metale neferoase. în multe între
prinderi de utilaj chimic s-a dez
voltat in ultimul timp și tehnologia 
de placare cu bandă prin sudură. 
Care tehnologie este mai avan
tajoasă ?

— De la bun Început trebuie să 
precizez că placarea prin explozie, 
practicată doar de puține țări indus
trializate — Japonia. R.F.G.. Franța 
— iar dintre țările membre ale 
C.A.E.R. sintem. după informațiile 
noastre, singurii care o aplicăm — 
nu are. din punct de vedere al e- 
ficienței economice, decit un singur 
concurent : placarea prin laminare. 
Comparativ cu aceste procedee, pla
carea cu bandă este, as putea spu
ne, de-a dreptul păgubitoare din 
punctul de vedere al consumurilor 
de materiale, energie și manoperă.

Calculele arată că placarea prin 
explozie se dovedește cu mult mai 
eficientă, costurile ridieîndu-se la 
mai puțin de 8 000 lei pe metrul pă
trat, fată de 24 000 lei pe mp. in 
cazul placării cu bandă. O primă 
concluzie ;
zie este 
nă decit 
al doilea 
este de circa 100 ori 
zul placării prin 
treilea avantaj : 
getice se reduc de circa 15 ori. Toa
te aceste avantaje au favorizat spo
rirea capacităților noastre de pro
ducție. Anul trecut, de exemplu, am 
realizat circa 2 500 tone de materia
le placate. Cu toate acestea, capaci
tățile noastre de producție, care sînt 
de trei ori mai mari, nu sint încă pe 
deplin utilizate. Aceasta pentru că 
unii din potențialii beneficiari ai 
noii tehnologii mențin, cu conserva
torism sau poate din neștiință, teh
nologia placării cu bandă care nece
sită importante eforturi valutare șl 
consumuri suplimentare de manope
ră și energie.

într-adevăr, aceasta este proble
ma principală care se pune în dis-

placarea 
de trei i 
placarea i 
avantaj :

. prin explo- 
ori mai iefti- 
cu bandă. Un 
productivitatea 

mai mare în ca- 
explozie. Un al 

consumurile ener-

cutie. Deși există posibilitatea rea
lizării Ia Făgăraș a unei importante 
cantități de Strueturi placate cu oțe
luri inoxidabile și metale neferoase, 
comenzile pentru asemenea materia
le însumează pentru acest an sub o 
treime din această cantitate. Dacă 
avem în vedere că din acestea ju
mătate o constituie sleburi placate 
cu oțel inox, ce urmează a fi apoi 
laminate și din care întreprinderea 
de mașini grele din București reali
zează o serie de instalații pentru 
centrale nucleare, rezultă că practic 
la Combinatul chimic Făgăraș sint 
produse anual extrem de puține ta
ble sau plăci tubulare placate cu 
oțeluri inoxidabile, oțeluri speciale 
sau metale neferoase.

Realitatea este că. așa cum a re
zultat și din investigațiile 
in unele unități industriale 
duc utilaje pentru industria 
și alimentară, proiectanții 
incă. dintr-un exagerat simț 
vedere, să evite noile 
neavind 
sau, pur și simplu, din comoditate 
nu mai revin asupra unor proiecte 
tip pentru a opera modificări prin 
care să înlocuiască oțelul inoxidabil 

. cu table doar placate cu asemenea 
oțeluri. Lă întreprinderea mecanică 
de utilaj chimic din București, de 
pildă, din situația prezentată de to
varășul Octavian Funaru, șeful ser
viciului de aprovizionare, rezultă că, 
din Întreaga cantitate de oțeluri ino
xidabile utilizate în 1988, doar 6—7 
la sută îl constituie tablele placate. 
Situație apreciată 
an. intrucît în alți 
teriale nu au fost 
grad de utilizare 
la I.U.C. „Grivița roșie*  
rești, precum și la I.U.C. din Plo
iești. De altfel, pe ansamblul Cen
tralei industriale de utilaj chimic și 
alimentar ponderea tablelor placate 
cu oțeluri inoxidabile este doar de 
citeva procente, continuind să pre
domine utilizarea tablelor din oțe
luri inoxidabile masive și să persis
te încă procedeul de placare cu ban
dă. mai puțin avantajos din punct de 
vedere economic față de tehnologia 
placării prin explozie.

Din discuțiile purtate atît cu pro
ducătorii, cît și cu utilizatorii de ta
blă placată am încercat să depis
tăm acele elemente care frînează 
extinderea și generalizarea utilizării 
tablelor placate cu oțeluri inoxida
bile. In primul rînd, se pare că noi
le materiale nu sint încă suficient 
de bine cunoscute, necunoscută fiind 
și gama de produse realizată prin 
acest, procedeu la Combinatul chimic 
Făgăraș. Inginerul Nicolae Moc, su
dorul șef al I.M.U.C. București, re
cunoștea, de pildă, că nu știa că la 
Făgăraș pot fi placate și plăcile tu
bulare pe care ei le realizează în in-

noastre 
ce pro- 
chimică 
persistă 
de pre

să evite noile materiale, 
încredere in cele indigene

ca bună în acest 
ani asemenea îha- 
utllizate deloc. Un 
similar întilnim și 

‘ din Bucu-

treprindere prin procedeul placării 
cu bandă, operație ce durează icel 
puțin trei zile, Tucrîndu-se in două 
schimburi și pentru care folosesc 
bandă din import.

în al doilea rind, proiectanții au 
obiecțiuni, de altfel justificate, cu 
privire la dimensiunile tablelor pla
cate, cele mai multe dintre acestea 
fiind livrate la lungimea de doi me
tri. Explicația ne-o dă ing. Mircea 
Chirilă, de la Combinatul chimic 
Făgăraș : „Este, intr-adevăr, o pro
blemă căreia nu-i putem face față, 
ea nedepinzind de noi. Combinatul 
de oțeluri speciale din Tirgoviște, 
principalul nostru furnizor de tablă 
subțire inoxidabilă, livrează aceste 
table la dimensiuni mici, la lungimi 
de maximum doi metri. Motivul este 
de-a dreptul caraghios : laminorul 
de tablă nu este prevăzut și cu in
stalații de cîntărire și, din teama de 
a nu avea abateri mari de la greu
tate, în cazul unor table lungi, spe
cialiștii de aici preferă să mărun- 
țească tabla. Nu le pasă că aceasta 
înseamnă suduri suplimentare, deci 
un consum mai mare de energie și 
materiale, fără a mai lua în consi
derare faptul că orice sudură poate 
fi și un eventual punct nevralgic**.

Este, într-adevăr, și în acest caz, 
o dovadă clară că interesul îngust, 
departamental al unei întreprinderi 
este pus înaintea celui general, al 
Întregii economii naționale.

O a treia problemă, deloc de ne
glijat, care frînează generalizarea 
tablelor placate prin explozie, îl 
constituie intirzierea cu care com
binatul din Făgăraș iși onorează 
comenzile. După cum ne spunea șe
ful serviciului aprovizionare de la 
I.M.U.C. București, Combinatul chi
mic Făgăraș are față de întreprin
dere o restanță de mai multe 
de tone de tablă placată du 
inoxidabil, contractată încă din 
Și aceasta deoarece, după cum 
tem informați, la rindul său C.O.S. 
Tirgoviște nu a livrat Făgărașului, 
de un an și jumătate, nici un kilo
gram de tablă inoxidabilă.

Sint doar citeva din impedimen
tele interpuse in calea spre genera
lizare a acestor materiale valoroase, 
cu mare eficiență economică în pla
nul reducerii consumului de oțeluri 
inoxidabile și metale neferoase. Mai 
sînt și altele, dar cele la care ne-am 
referit pot fi rezolvate printr-o mai 
bună organizare a muncii, prin mă
suri simple, ușor de luat. Și aceasta 
cu atît mai mult cu cît, pentru eco
nomia românească problema extin
derii înlocuitorilor de oțeluri spe
ciale, inclusiv prin folosirea table
lor placate prin explozie, se pune in 
mod deosebit, ca o componentă a 
politicii de asigurare in mai mare 
măsură din resurse interne a bazei 
de materii prime.

zeci 
oțel 

1986. 
sin-

BOCȘA : Cu ajutorul 
calculatorului

O nouă metodă de elaborare 
a planurilor de croire pentru 
reperele mici cu ajutorul calcu
latorului a fost experimentată 
cu succes la întreprinderea de 
construcții metalice din Bocșa. 
Dintre cele mai notabile avan
taje ale acestei metode sint de 
reținut : posibilitatea eviden
țierii exacte a stocurilor de 
consum, creșterea cu trei la 
sută a gradului de utilizare a 
tablelor, economia anuală ante- 
calculată obținută pe baza aces
teia echivalînd cu aproape 1 000 
tone metal. II. D. Cucul.

MUREȘ : Ritmuri superioare pe șantierele de investiții
în întâmpinarea apropiatei zile 

de 1 Mai. constructorii si mento
rii de pe șantierele noilor obiecti
ve economice si social-cuiturale din 
iudețul Mures raportează realiza
rea a noi si importante succese în 
'ndeolin'rea sarcinilor sl a anga- 
‘amentelor asumate pe acest an in 
’ntrecerea socialistă. Astfel, ca ur
mare a preocupării sust’nute pen
tru asigurarea, in timp vtil. a pro
iectelor si a amplasamentelor fie
cărei lucrări de investiții, a apro
vizionării ritmice cu materii pri
me si materiale a fiecărui șantier, 
a respectării ordinii și 
constructorii mureșeni 
că în perioada care a 
acest an au realizat, in

disciplinei, 
raportează 
trecut din 
avans, sar-

cinile de construcții-montaj. mate- 
rializind un volum de investiții de 
peste 960 milioane lei. Aceasta a 
creat condiții ca. pînă Ia finele lu
nii in curs, ei să poată executa, in 
plus față de sarcinile de plan, un 
volum de lucrări de construcții și 
montaj in valoare de 31 milioane 
lei. în devansarea lucrărilor față 
de grafice se înscriu lucrătorii 
Schelei de producție a gazelor na
turale din Tîrgu Mureș, specialiș
tii de pe șantierele de dezvoltare 
și modernizare a combinatelor chi
mice din Tirnăveni și Tirgu Mu
reș. colectivul Trustului antrepri
ză generală de construcții-montaj 
Mureș, precum și cele de pe alte 
șantiere mureșene de construcții. 
(Gheorghe Giurgiu).



SC1NTEIA — duminica 24 aprilie 1988 PAGINA 3

UNANIMA Șl CĂLDUROASĂ APROBARE A REZULTATELOR FRUCTUOASE ALE 
VIZITELOR ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN ȚĂRI DIN ASIA Șl AUSTRALIA
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

♦ ♦

Asemenea întregului nostru popor, 
oamenii muncii din județul Alba 
dau o înaltă apreciere rezultatelor 
deosebit de rodnice care au marcat 
fiecare etapă a acestui itinerar al 
păcii și prieteniei, noua și strălucita 
expresie a politicii înțelepte, profund 
științifice, pe caie dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, o promovați cu consecvență de 
peste două decenii spre binele și 
fericirea patriei noastre socialiste, 
pentru afirmarea ei tot mai puterni
că pe arena mondială — se arată în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. Ne an
gajăm să acționăm cu răspundere și 
spirit revoluționar pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, pentru înde
plinirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului, con- 
știenți că aducem astfel o contri-"*  
buție tot mai importantă la înflo
rirea scumpei noastre patrii.

Fiecare etapă a acestui nou itine
rar de pace, prietenie si colaborare 
s-a constituit în evenimente de o 
deosebită însemnătate, care vor ră- 
mîne înscrise în cronica relațiilor 
României cu țările vizitate, relevîn- 
du-se ca o strălucită acțiune politi
că. o importantă contribuție adusă 
cauzei păcii și destinderii, libertății 
Si progresului — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
BACĂU AL P.C.R. Avem certitudi
nea că întîlnirile si convorbirile 
desfășurate, comunicatele comune, 
înțelegerile la care s-a ajuns vor 
deschide noi și eficiente căi 
pentru amplificarea colaborării dintre 
România și popoarele din țările 
respective. Mobilizați de însufleti- 
torul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viată, mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, co
muniștii. toti locuitorii de pe cu
prinsul județului Bacău vă asigură 
că vor acționa cu toată hotărârea, 
într-un spirit de înaltă răspundere 
comunistă, pentru a-si spori contri
buția la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în scum
pa noastră patrie.

Primirile deosebit de călduroase ce 
v-au fost rezervate, manifestările de 
aleasă stimă și considerație cu care 
ați fost înconjurați, largul ecou in
ternațional al acestor fructuoase dia
loguri ale bunei înțelegeri se con
stituie intr-o elocventă dovadă a 
prestigiului de care se bucură po
litica externă a României socialis
te, proeminenta dumneavoastră perso
nalitate de militant revoluționar, de 
inițiator si promotor pe plan mon
dial al unor acțiuni și inițiative 
profund realiste si constructive — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD și 
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. însuflețiți de cele mai fier
binți sentimente de dragoste, pre
țuire si recunoștință față de dum
neavoastră. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. față de 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. vă asigurăm si cu acest 
prilej că vom acționa cu hotărîre 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor din acest an și pe între
gul cincinal, a celor ce ne revin din 
acordurile încheiate cu țările vizita
te. aducîndu-ne astfel contribuția la 
înflorirea pe mai departe a scum
pei noastre patrii, la creșterea con
tinuă a prestigiului ei in lume.

Această magistrală solie româ
nească în țări ale Asiei și în Austra
lia — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SE- 
VERIN AL P.C.R. — constituie o 
nouă și elocventă expresie a con
secvenței politicii de înțelegere și 
largă cooperare internaționala, pro
movată de partidul și statul nostru, 
a preocupărilor României socialiste 
și ilustrului său conducător pentru 
statornicirea in întreaga lume a unui 
climat de destindere, securitate și 
pace. Hotăriți să amplifice mărețele 
izbînzi dobindite in istoricul arc de 
timp al „Epocii Nicolae Ceaușescu11, 
strins uniți in cuget și simțire cu în
treaga națiune română in jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
noi, toți cei care trăim și muncim pe 
meleagurile Caraș-Severinului, ne 
reînnoim angajamentul de a acționa 
cu dăruire și abnegație in spirit co
munist, revoluționar pentru a Înfăp
tui exemplar sarcinile ce ne revin 
din documentele Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru a ridica 
România socialistă pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Manifestările călduroase de pre
țuire. stimă și respect cu care 
ați fost întîmpinat dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu în țările 
vizitate constituie o nouă mărturie 
a înaltei aprecieri de care vă bucu
rați pe toate meridianele lumii pen
tru strălucita activitate, pusă în 
slujba păcii și a înțelegerii între po
poare — se arată in telegrama MI
NISTERULUI AFACERILOR EX
TERNE. Concluziile la care s-a a- 
juns aduc o contribuție esențială la 
extinderea si adîncirea raporturilor 
politice, a colaborării în domeniile 
prioritare de interes comun, la creș
terea mai intensă a schimburilor co
merciale, precum și a cooperării e- 
conOmice, tehnico-științifice, cultu
rale și în alte sectoare, la întărirea 
conlucrării în viata internațională, 
în lupta pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă. Vă asigurăm. mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că toti comu
niștii din Ministerul Afacerilor Ex
terne. de la misiunile diplomatice 
ale României vor acționa cu întrea
ga lor energie pentru traducerea 
în viată a hotărîrilor si înțelegerilor 
convenite privind adîncirea si in
tensificarea relațiilor tării noastre 
cu statele vizitate.

Sîntem încredințați — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. — 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, prin rezul
tatele deosebit de rodnice, prin în

țelegerile la care s-a ajuns, vizi
tele efectuate împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu pe noul itinerar al 
păcii și colaborării constituie con
tribuții de însemnătate deosebită la 
extinderea și aprofundarea conlu
crării prietenești, pe multiple pla
nuri — politic, economic, tehnico- 
științific, cultural — între țările și 
popoarele noastre, la accelerarea 
progresului lor material și spiri
tual. Exprimindu-ne deplina satis
facție față de rezultatele obținute, 
ne afirmăm și cu acest prilej atașa
mentul neabătut față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, consacrată înfăptuirii 
idealurilor de bunăstare și fericire 
ale națiunii noastre socialiste, 
prosperității României, cauzei so
cialismului, păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.

Intr-o atmosferă de deplină uni
tate de cuget și simțire cu întregul 
nostru popor, comuniștii, toți oa
menii muncii, români și maghiari, 
din județul Covasna, au urmărit cu 
sentimente de aleasă prețuire, to
tală adeziune și vibrantă trăire pa
triotică noua și impresionanta solie 
de pace, prietenie și colaborare pe 
care ați purtat-o, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în țări ale Asiei și 
Australia — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CO
VASNA AL P.C.R. Convorbirile 
fructuoase la cer mai înalt nivel pe 
care le-ați purtat, înțelegerile con
venite, primirea deosebit de căldu
roasă ce v-a fost rezervată pe în
treg parcursul . vizitei constituie, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, evenimente de 
primordială însemnătate în cronica 
relațiilor bilaterale, menite să con
fere dimensiuni tot mai ample ra
porturilor de colaborare, au evi
dențiat cu pregnanță uriașul presti
giu de care vă bucurați pe toate 
meridianele globului. Vă rugăm să 
primiți, în numele tuturor oameni
lor muncii de pe aceste meleaguri, 
expresia sentimentelor de aleasă 
considerație și nemărginită dra
goste ce vi le purtăm. împreună cu 
cele măi calde urări de viață înde
lungată. sănătate, multă putere de 
muncă, pentru a ne conduce cu a- 
ceeași cutezanță și clarviziune pe 
calea luminoasă trasată de Progra
mul partidului.

Impresionantul itinerar al coope
rării, prieteniei și păcii pe care l-ați 
întreprins in țări din Asia și in Aus
tralia. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, confirmă cu 
strălucire că politica românească 
înțeleaptă și novatoare, al cărei emi
nent promotor sînteți, găsește^ ade
ziune și prețuire chiar și in țări de 
care ne despart multe mii de kilo
metri — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R. Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a da viață orientărilor și sarcini
lor de excepțională însemnătate ce 
ne revin în înfăptuirea luminosului 
program de ridicare a României pe 
o treaptă superioară de civilizație și 
înflorire.

La întoarcerea din vizitele oficiale 
pe care le-ați efectuat, mult stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei ce 
muncesc pe tărîmul științei și teh
nologiei. alături de întregul popor, 
vă adresează din toată inima tradi
ționalul „Bun venit pe pămîntul 
patriei !“ — se arată în telegrama 
adresată de COMITETUL NAȚIO
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEH
NOLOGIE. înțelegerile la care s-a 
ajuns pe parcursul acestui nou iti
nerar conferă noi perspective con
lucrării pe multiple planuri cu țări 
de care ne leagă îndelungate relații 
de prietenie si deschide totodată 
căile unor colaborări rodnice cu 
alte țări, deosebite prin orîndulre 
socială. Sub conducerea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și Învățămîn- 
tului. ne angajăm să acționăm ast
fel încît știința să aducă o contri
buție sporită în cooperarea dintre 
națiuni, pentru mai multă cunoaș
tere în folosul bunăstării si păcii, 
pentru creșterea competitivității 
produselor românești în diviziunea 
internațională a muncii.

Prezenta pentru prima oară a unui 
sef de stat român în Australia, ca 
Si vizitele în Indonezia. Vietnam. 
Mongolia, amplul dialog angajat cu 
conducătorii țărilor vizitate pri
vind ansamblul problemelor cu care 
se confruntă lumea contemporană 
reprezintă o strălucită acțiune poli
tică. un aport de seamă la cauza 
păcii. înțelegerii și cooperării între 
națiuni — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN GIURGIU 
AL P.C.R. Este pentru noi toti un 
motiv de înălțătoare mîndrie pa
triotică faptul că inițiativele și 
eforturile României. în primul rînd 
în realizarea dezarmării si in
staurarea unei noi ordini economice 
mondiale, care poartă inconfundabil 
pecetea geniului dumneavoastră, se 
bucură de un puternic ecou inter
national. fiind apreciate si însușite 
tot mai larg de opinia publică mon
dială. așa cum a reieșit și in cursul 
recent încheiatului itinerar în țări 
din Asia și zona Pacificului.

În telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN GORJ AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se arată : Exprimin
du-ne deplina aprobare față de re
zultatele rodnice ale vizitelor în țări 
ale Asiei și în Australia, ne expri
măm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, gratitudinea pro
fundă pentru tot ceea ce întreprin
deți, cu cel mai înalt devotament, 
cu toată dăruirea, pentru elaborarea 
și înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a patriei, 
pentru slujirea plină de abnegație 
a intereselor supreme ale poporului 
român, pentru sporirea prestigiului 
României socialiste în rîndul națiu
nilor lumii. Vă rugăm să primiți, 
acum la întoarcerea în patrie, dum

neavoastră și stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, urările noastre fierbinți 
de multă sănătate și putere de 
muncă, spre gloria și măreția Româ
niei socialiste, pentru triumful păcii, 
progresului și colaborării în întreaga 
lume.

Sîntem pe deplin convinși, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vizitele dum
neavoastră. împreună cu mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu. în
țelegerile convenite cu acest prilej 
vor contribui la ridicarea pe o 
treaptă nouă, superioară a relațiilor 
prietenești dintre poporul român și 
popoarele țărilor vizitate, la dez
voltarea continuă a colaborării și 
cooperării pe multiple planuri, la o 
conlucrare tot mai activă pentru so
luționarea complexelor probleme ale 
vieții internaționale, în vederea 
salvgardării păcii si asigurării unei 
vieți demne, libere și independen
te fiecărui popor, fiecărei națiuni — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Vă asigurăm, mult 
stimate Și iubite tovarășe secretar ge
neral, că organizația județeană de 
partid, colectivele de muncă hunedo- 
rene vor înfăptui cu răspundere și 
devotament toate sarcinile care anga
jează județul nostru în cadrul noilor 
înțelegeri de colaborare, astfel încît 

• Manifestările de stimă și considerație din toate 
țările vizitate dovedesc înalta apreciere de care se 
bucură pe plan internațional președintele României 
pentru neobosita sa activitate in slujba păcii și des
tinderii, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres 
ale întregii umanități

• Temelii trainice pentru extinderea colaborării 
bilaterale, contribuții marcante la întărirea coope
rării internaționale

• Adeziunea fierbinte la politica internă și externă 
a partidului și statului — materializată prin noi fapte 
de muncă pentru continua înflorire a patriei pe 
calea socialismului

să-și aducă întreaga contribuție la 
creșterea necontenită a prestigiului 
patriei noastre dragi. România so
cialistă. in lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din sistemul justiției, însoțindu-vă 
cu inima și gindul pe tot parcursul 
noii solii de pace și prietenie pe 
care ați întreprins-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în țări 
din A'sia și zona Pacificului, își ex
primă, asemenea întregii noastre na
țiuni, aprobarea deplină și unanima 
apreciere față de rezultatele fruc
tuoase ale acestui nou itinerar de 
pace, înțelegere și colaborare inter
națională, expresie strălucită și sta
tornică a politicii externe de largă 
deschidere dinamică și constructivă 
a țării noastre — se spune în tele
grama MINISTERULUI JUSTIȚIEI. 
Cu nemărginită mîndrie patriotică 
sprijinim întru totul Inițiativele, ac
țiunile și eforturile dumneavoastră 
neobosite pentru edificarea pe pla
neta noastră a unei lumi mai bune 
și mai drepte, penjru asigurarea 
dreptului suprem al ^popoarelor la 
viață și pace, la independență na
țională și dezvoltare liberă pe calea 
progresului economic și social.

Ilustru mesager al gândurilor și 
aspirațiilor națiunii române de pace 
și colaborare cu toate statele, ex
cepțional purtător de cuvînt al spi
ritului realist de analiză al fenome
nelor vieții internaționale, luptător 
consecvent pentru ca toate cuceriri
le geniului uman să fie puse în 
slujba fericirii popoarelor, dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, ați întreținut, și 
prin aceste vizite, mereu aprinsă 
flacăra încrederii oamenilor de pre
tutindeni în puterea forțelor pro
gresului de a face ca pe pămînt să 
domnească pacea, bunăstarea și fe
ricirea tuturor — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI si a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Exprimîndu-și de
plina satisfacție față de rezultatele 
vizitei, dînd o înaltă apreciere în
tregii activități desfășurate de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
conducător. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceausescu, 
comuniștii, toti locuitorii Mehedin- 
tiului iși vor spori si mai mult efor
turile pentru a transpune în viață 
sarcinile ce le vor reveni prin acor
durile stabilite, pentru a infăptui. in 
mod exemplar, mărețele obiective 
strălucit și cutezător jalonate de că
tre Congresul al XlII-lea și Confe
rința Națională ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se relevă : Dialogurile fruc
tuoase la cel mai înalt nivel, înțele

gerile convenite marchează momen
te politice de referință în dezvol
tarea și aprofundarea pe multiple 
planuri a relațiilor dintre România 
și țările vizitate, conferind noi di
mensiuni conlucrării bilaterale' reci
proc avantajoase, precum și în sfera 
relațiilor internaționale, in interesul 
popoarelor noastre, al cauzei pă
cii, securității și progresului în
tregii omeniri. Aprobînd din su
flet rezultatele rodnice ale acestui 
nou itinerar de pace, vă rugăm să 
ne îngăduiți să dăm glas celor mai 
vii mulțumiri pentru tot ce ați în
făptuit și înfăptuiți, cu înaltă abne
gație comunistă și fierbinte patrio
tism, pentru Întărirea suveranității 
și colaborării, pentru triumful drep
tului fundamental al omului — 
dreptul la pace, la viață liberă și 
demnă.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc șl 
muncesc pe meleagurile județului 
Neamț — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. — ase
menea întregului popor român au 
urmărit cu viu interes vizitele în
treprinse de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Indone
zia, Australia, Vietnam și! Mongo
lia și își exprimă deplina satisfacție 
și unanima aprobare față de con

ținutul convorbirilor oficiale pur
tate, de înțelegerile convenite. Cal
da ospitalitate, manifestările de sti
mă și respect cu care ați fost În
conjurat pretutindeni de reprezen
tanții cei mai autorizați ai statelor 
vizitate, de șefi de partide, de oa
meni de afaceri și de exponenți ai 
vieții științifice și culturale, de o- 
pinia publică internațională, se 
constituie intr-o nouă și elocventă 
mărturie a prestigiului de care se 
bucură astăzi România socialistă pe 
toate meridianele globului, ca ur
mare a politicii sale externe prin
cipiale, consecvente, de pace și co
laborare, al cărui strălucit creator 
și promotor neobosit sînteți dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii, strălucit conducător al 
partidului și statului nostru.

In telegrama MINISTERULUI A- 
PĂRĂRII NAȚIONALE se sublinia
ză : Trăim sentimente de ădîncă 
bucurie pentru faptul că în noul 
itinerar ' al păcii și colaborării în
treprins de dumneavoastră, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a 
înscris, rodnic, prima călătorie a 
unui șef de stat român pe meleagu
rile celui de-al cincilea continent, 
fapt ce reprezintă o nouă și convin
gătoare expresia a politicii externe 
a României socialiste de largă des
chidere internațională, de dezvolta
re a relațiilor cu toate statele, indi
ferent de orînduirea lor socială sau 
poziția geografică. Ne-au produs o 
deosebită mîndrie primirea călduroa
să ce v-a fost rezervată pretutin
deni, înalta prețuire acordată, pe tot 
parcursul vizitelor efectuate pe con
tinentele asiatic și australian, exem
plarei dumneavoastră activități de
dicate afirmării intereselor funda
mentale ale poporului român, solu
ționării juste și echitabile a proble
melor cardinale ale contemporanei
tății. Dînd o mare apreciere acestor 
vizite, aprobînd pe deplin înțelege
rile convenite, militarii armatei își 
exprimă ferma convingere că ele 
vor conferi noi dimensiuni, vor 
marca o dezvoltare mai puternică a 
relațiilor țării noastre cu statele, lu
mii, în interesul păcii și colaborării 
între popoare.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Prahova, asemenea în
tregului popor român, au urmărit 
cu viu interes și profundă mîn
drie patriotică noua acțiune de po
litică externă a țării noastre și își 
exprimă intr-o indisolubilă unanimi
tate aprobarea deplină față de vi
zitele întreprinse de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, in țâri ale Asiei și în 
Australia, față de bilanțul bogat al 
noului itinerar de prietenie și co

laborare — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN PRA
HOVA AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Vă exprimăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, 
cele mai alese sentimente de pro
fund respect și nemărginită recu
noștință pentru tot ceea ce faceți 
spre ridicarea României socialiste 
pe cele mai luminoase culmi de 
progress și civilizație, pentru Înfăp
tuirea < neabătută a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, politică al cărei strălucit ar
hitect sînteți dumneavoastră. Ne 
exprimăm angajamentul nostru 
solemn că vom acționa cu hotărire, 
cu elan patriotic și spirit revoluțio
nar pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din istori
cele hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Strălucitul itinerar de pace și cola
borare pe care l-ați întreprins într-o 
serie de țări asiatice și din zona 
Pacificului reprezintă o nouă și pu
ternică expresie a politicii externe 
de largă deschidere, dinamică și con
structivă a României socialiste, ela
borată și promovată cu fermitate și 
principialitate de dumneavoastră, 
mult iubitei și stimate tovarășe 
secretar general, neobosit promotor 
al înțelegerii și conlucrării interna

ționale, in consens cu cerințele epocii 
contemporane — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
SATU MARE AL P.C.R. Cu vie 
emoție și aleasă mîndrie patriotică, 
ne exprimăm bucuria și satisfacția 
față de calda primire și ospitalitate, 
Cu care dumneavoastră și tovarășa 
Elena Ceaușescu, înalți mesageri ai 
poporului român, ați fost întîmpinați 
pretutindeni pe traseul acestor 
rodnice vizite, care reliefează o dată 
mai mult prestigiul. României socia
liste pe plan mondial.

Primirea plină de strălucire ce v-a 
fost rezervată pretutindeni, manifes
tările de caldă simpatie cu care ați 
fost primiți șij. înconjurați permanent 
în semn de aleasă cinstire si una
nimă recunoaștere a înaltului dum
neavoastră prestigiu , pe toate me
ridianele globului pentru prodigioa
sa activitate ce v-a consacrat in 
conștiința umanității ca remarcabil 
militant revoluționar și neobosit 
luptător pentru asigurarea dreptului 
suprem al oamenilor la existență 
liberă și demnă, au pus puternic in 
lumină aprecierea si prețuirea de 
care se bucură politica de pace și 
înțelegere consecvent promovată de 
România socialistă — se arată in te
legrama adresată de DEPARTA
MENTUL SECURITĂȚII STATU
LUI. Cu deosebit respect si înaltă 
stimă aducem, de asemenea, pri
nosul de recunoștință tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. ilustru om politic și sa
vant de largă recunoaștere si apre
ciere internațională, pentru modul 
strălucit în care acționează alături de 
cel mai iubit fiu al poporului ro
mân. marele conducător al partidu
lui si statului nostru, pentru afir
marea tot mai puternică a României 
socialiste în lume. ’In deplin con
sens cu întregul popor, toți lucră
torii organelor securității statului își 
reafirmă si cu acest prilej totala a- 
deziune la politica internă si exter
nă a partidului și statului nostru.

Asemenea întregului nostru popor 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL 
P.C.R. si CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN — comuniștii, toti oa
menii muncii din județul Sălaj, fără 
deosebire de naționalitate, care au 
urmărit cu adîncă satisfacție noile 
și fructuoasele acțiuni de pace, pri
etenie și colaborare întreprinse de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. sînt mindri si profund 
recunoscători că. sub impulsul de
terminant al gîndirii și acțiunii dum
neavoastră revoluționare, tara noas
tră se manifestă ca un factor deo
sebit de activ pe arena mondială, ca 
promotor consecvent al politicii de 

pace și colaborare între toate nați
unile, fără deosebire de orînduirea 
socială. Avind pe deplin conștiința 
eforturilor neobosite, pe care le fa
ceți pentru afirmarea tot mai puter
nică a României socialiste in lume, 
pentru asigurarea prosperității tutu
ror fiilor patriei, sîntem pe deplin 
hotăriți să facem din faptele noastre 
de muncă dovada vie a adeziunii 
nestrămutate la întreaga politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, a omagiului suprem pe 
care vi-1 aducem dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. erou al păcii, 
proeminentă personalitate politică a 
contemporaneității.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R. și COMITETUL EXECU- 
TiV AL CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN se spune : Comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Te
leorman au urmărit cu viu interes 
noua dumneavoastră solie de pace, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări de pe continentul 
asiatic și în Australia. Căldura și 
respectul cu care ați fost înconju
rați pretutindeni, înaltele distincții 
care v-âu fost acordate au consti
tuit cea mai elocventă expreșie a 
prestigiului de care vă bucurați pe 
arena vieții politice internaționale, 
ca proeminentă personalitate a lumii 
contemporane, ca militant de frunte 
pentru promovarea cauzei păcii și 
înțelegerii intre popoare. Puternic 
însuflețiți de înaltul și luminosul 
dumneavoastră exemplu de pa
triotism și dăruire revoluționa
ră, de strălucita activitate poli
tică și științifică a tovarășei Elena 
Ceaușescu, răspunzînd înflăcăratelor 
dumneavoastră chemări, sintem ferm 
hotăriți să ne sporim eforturile pen
tru înfăptuirea istoricelor obiective 
ale celui de-al XlII-lea Congres și 
Conferinței Naționale ale partidului.

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI METALURGICE se a- 
rată : Primirea călduroasă de care 
v-ați bucurat, aprecierile la adresa 
politicii externe dinamice și con
structive a României socialiste sînt 
o recunoaștere grăitoare a rea
lismului și justeței principiilor 
fundamentale promovate consecvent 
de țara noastră, o ilustrare a pres
tigiului de care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului, strălucit și clarvă
zător ctitor al României socialiste 
moderne, personalitate proeminentă 
a vieții politice contemporane, vă 
bucurați în întreaga lume. încon- 
jurindu-vă cu profundă dragoste și 
fierbinte devotament, cu gindurile 
pline de bucurie, ne exprimăm înalta 
admirație pentru modul strălucit în 
care dumneavoastră, mult. iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, ați purtat și de această! 
dată înalta solie de pace și colabo
rare în țările vizitate, deschizînd o- 
rizonturi noi dezvoltării pe multiple 
planuri a relațiilor economice, ști
ințifice și culturale cu țările vizi
tate. Vă asigurăm din nou, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că vom acționa cu abnega
ție și hotărîre pentru îndeplinirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea și ale Conferinței Na
ționale, a sarcinilor ce ne revin în 
acest an și pe întregul cincinal.

însuflețiți de cele mal alese sen
timente de fierbinte dragoste, adine 
respect și nemărginită recunoștință, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Timiș — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. — au 
urmărit cu deosebit interes, totală 
aprobare și deplină satisfacție iti
nerarul de pace, prietenie și cola
borare pe care l-ați întreprins în a- 
ceste zile, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, văzînd 
în aceasta o nouă și valoroasă con
tribuție pe care o aduceți la dez
voltarea relațiilor dintre poporul 
român și popoarele țărilor vizitate, 
înscriindu-se ca un eveniment de 
remarcabilă însemnătate interna
țională, această nouă solie româ
nească'se constituie intr-o nouă și 
grăitoare mărturie a consecvenței 
cu care țara noastră militează pen
tru o politică de pace și largă cola
borare între națiuni, dînd ex
presie considerației și prestigiului de 
care se bucură în lume activitatea 
dumneavoastră consacrată dezvol
tării multilaterale a României so
cialiste, înfăptuirii nobilelor idea
luri ale tuturor popoarelor de pace, 
înțelegere șl progres economic și 
social.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general a] Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate, de asemenea, numeroase telegrame din partea unor comitete 
municipale, orășenești și comunale de partid, ministere, instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, colective de oameni ai muncii din 
unități industriale și agricole, institute de cercetare și proiectare, insti
tuții de știință, cultură, artă, invățămint și ocrotirea sănătății, din alic 
sectoare de activitate.

In telegrame se dă o inaltă apreciere rezultatelor rodnice ale recen
telor vizite întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in țări din Asia și Australia, care se inscriu ca 
momente de cea mai mare Însemnătate in dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și cooperare ale României cu țările respective, marcind, totodată, 
o contribuție de seamă la cauza păcii, înțelegerii și conlucrării intre 
națiuni.

In telegrame iși află expresie sentimentele de aleasă prețuire și 
profundă recunoștință pe care întregul popor le nutrește față de secre
tarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, pentru activi
tatea sa neobosită consacrată ridicării României pe noi culmi de pro
gres și civilizație, împlinirii idealurilor de pace și prosperitate ale tutu
ror popoarelor.

Mesajele dau glas angajamentului tuturor celor ce muncesc de pe 
intreg cuprinsul țării, că, urmind exemplul luminos al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de dăruire revoluționară, de slujire cu devotament a 
intereselor supreme ale poporului, vor acționa pentru infăptuirea cu 
succes a sarcinilor de plan pe anul in curs și pe intregul cincinal, a 
obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale 
partidului pentru înflorirea continuă a României socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se 
spune : Această nouă ,și strălucită 
solie de pace și prietenie constituie 
un eveniment de o deosebită impor
tanță în cronica relațiilor dintre 
România și statele pe care le-ați 
vizitat, reafirmînd voința țării noas
tre de a dezvolta colaborarea pe 
multiple planuri cu toate statele 
lumii, indiferent de orânduirea lor 
socială, de a-și aduce contribuția la 
consolidarea păcii și destinderii in
ternaționale. Rezultatele rodnice ale 
vizitelor constituie,. de asemenea, o 
nouă confirmare a realismului și 
clarviziunii politicii externe româ
nești, al cărei genial strateg sînteți 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
personalitate marcantă a lumii con
temporane. însuflețiți de luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, noi, cei ce trăim și muncim pe 
meleagurile nord-dobrogene, ne re
afirmăm și cu acest prilej satisfac
ția deplină, profunda mîndrie pa
triotică față de strălucitele rezultate 
ale soliei de pace și prietenie pe care 
ați dus-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în unele state din Asia 
și în Australia, o dată au deplina 
adeziune la întreaga politică internă 
și externă pe care o promovați cu 
consecvență în fruntea partidului și 
statului nostru.

Colectivul de oameni ai muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 
GRELE BUCUREȘTI a urmărit cu 
deosebit interes desfășurarea noului 
itinerar de pace și colaborare. Sîn
tem mindri că, atît în țările vizitate 
cit și în întreaga lume, dumneavoas
tră. marele erou al națiunii române, 
sînteți recunoscut ca erou al păcii 
pe plan internațional. Aducindu-vă 
cele mai calde mulțumiri pentru 
rezultatele obținute, pentru tot ceea 
ce faceți pentru întregul nostru 
popor, vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe președinte, că 
vom acționa cu înaltă exigență și 
responsabilitate pentru infăptuirea 
obiectivelor ce ne revin din istori
cele hotărîri ale Congresului al XlII- 
lea al Partidului Comunist Român 
pentru acest an și întregul cincinal, 
pentru inaintarea fermă a patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Atmosfera de caldă prietenie ce a 
caracterizat fiecare moment al nou
lui și strălucitului itinerar de pace 
și colaborare, manifestările de înaltă 
stimă și prețuire cu care ați fost 
întîmpinați, mulț stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, const!1- 
tuie noi și elocvente dovezi ale 
prestigiului internațional al Româ
niei, ale genialelor dumneavoastră 
calități de revoluționar înflăcărat și 
mare umanist, care militați fără pre
get pentru ca popoarele lumii să se 
bucure în liniște de roadele muncii 
lor, să șe dezvolte într-un climat 
de respect al libertății și demnității 
naționale — se arata in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R. și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN. Tot
odată, nutrim sentimente de profundă 
mîndrie patriotică pentru aprecierile 
de care se bucură activitatea știin
țifică și contribuția de preț a to
varășei Elena Ceaușescu la propă
șirea păcii și înțelegerii între po
poare. Vă informăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că oamenii 
muncii din județ acționează cu re
zultate deosebite pentru îndeplinirea 
istoricelor obiective stabilite de Con
gresul al XlII-lea și Conferința Na
țională ale P.C.R.

Desfășurat pe o întinsă zonă a pla
netei, noul itinerar se înscrie armo
nios în linia politicii externe a 
României, al cărei inițiator și pro
motor sînteți dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
politică profund umanistă, caracte
rizată de dinamism și înțelepciune, 
consacrată triumfului cauzei păcii, 
împlinirii celor mai nobile aspirații 
ale omenirii contemporane — se rele
vă în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Primirile călduroase care vi 
s-au făcut în țările vizitate, mani
festările de profundă simpatie cu 
care ați fost înconjurați pretutin
deni, convorbirile oficiale deosebit de 
rodnice și înțelegerile convenite re
prezintă o nouă și puternică confir
mare a justeței politicii noastre ex
terne, o contribuție inestimabilă la 
soluționarea problemelor cardinale 
ale lumii, încă o dovadă elocventă a 
prestigiului și admirației de care, 
prin dumneavoastră. România se 
bucură astăzi pe toate meridianele 
globului.

t,
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PATRIOTISMUL

în adunările generale ale organizațiilor de partid

EXIGENȚA COMUNISTĂ
- ilustrare a spiritului critic, constructiv

Succes, de la primul pas
Cind a intrat pe poarta uzinei, 

diploma de absolvire o simțea încă 
fierbinte in buzunar, abia dacă se 
uscase cerneala cu care s-a scris 
pe ea media generală — 9,52. Acum 
era inginer ! Cu dublă repartiție : 
la un institut de cercetări din 
București și, pentru practica de 
producție, aici, la Întreprinderea de 
echipament hidraulic Rm. Vilcea. 
Spune simplu că, intrînd in uzină, 
a avut un singur motiv de emoție, 
o singură temere : ca stagiar, să nu 
fie lăsat să zacă prin birouri. Nu, 
n-a fost trimis la o muncă de 
birou.

— Ce ți-a plăcut in facultate, ce 
domeniu te pasionează ? l-a între
bat șeful secției prelucrări meca
nice.

— Mașinile automate cu comandă 
numerică.

— Perfect. Ai să fii inginerul 
tehnolog al liniei de strunguri mul- 
tiax cu comandă numerică 1 Du-te, 
studiaz-o, cunoaște-i pe oamenii de 
acolo, începe treaba și mai discu
tăm.

Timp de două săptămini. șeful 
secției, inginerul Sorin Ghiță, l-a 
căutat și au discutat in fiecare zi. 
Treburi curente de producție. După 
care, intr-o dimineață, i-a spus :

— Ei, tinere, acum ai cunoscut 
mașinile, organizarea... Ce crezi Că 
ar mai fi de făcut aici ?

— Linia ar putea fi reorganizată. 
Pentru o productivitate mai mare.

— Exact. Fă-o I Va trebui să 
producă dublu.

Dan Mocanu — pentru că așa ÎI 
cheamă pe tinărul nostru stagiar — 
gindlșe asupra soluțiilor tehnice , 
problemele de acest tip îl pasiona
seră din facultate. Concepuse o 
schemă nouă de amplasare a ma
șinilor pe flux, de gestionare a 
S.D.V.-urilor, de circulație a piese
lor. de asigurare a programelor șt 
a întreținerii... Nu-i răminea decit 
să mai scoată citeva cote și să 
pună totul pe hîrtie. Ceea ce a și 
făcut in următoarele citeva zile.

De veghe la 
rodul toamnei

In aceste zile și în Maramureș 
vremea a fost nestatornică, cu tem
peraturi oscilante. Și, firește, știrile 
cele mai des comentate de oameni 
sint cele privind starea vremii. Toți 
își îndreaptă atenția spre lucrările 
de primăvară, li auzi vorbind in 
sate si in orașe că a nins in aprilie, 
că așa vreme n-au apucat de cind. 
au fost mici. O istorie întreagă nu
mai despre starea vremii. Care ii 
pune in fața unui riguros examen. 
Un examen al priceperii, al grijii 
sporite pentru rodul toamnei 
viitoare.

Eram la Seini în aceste zile ca
pricioase de primăvară. Ne îndrep
tam spre livada lui Todoran — a 
se citi ferma pomicolă Seini a 
I.A.S. Baia Mare — care a obținut 
recolte mari de fructe la hectar in 
ultimii ani, culminind cu producția 
de acum doi ani : 38 000 kg la hec
tar. Dar localnicii așa ii zic, după 
numele inginerului : Gheorghe To- 
doran. șeful fermei, care și-a 
confundat biografia cu nașterea a- 
cestei livezi. Intrăm in livadă. Din
spre Somes suflă un vint subțire. 
Ne ard obrajii. E dimineața, devre
me. Pe comunistul Gheorghe Todo
ran il găsim pe o alee in mijlocul 
livezii. Un fum alburiu plutea pes
te livadă. Pe sub pomi, pe alei, mai 
ales la marginea livezii, care cu
prinde aproape 200 hectare, paie, 
bălegar și luminări fumigene. Fața 
inginerului trădează grijă mărită. 
Ne spune : „Din 7 aprilie plnă mai 
ieri, noi ne-am mutat cu casa în 
livadă. Cind coloana mercurului 
termometrului cobora cu o linie, era 
un prilej de emoție în plus. Ince- 
pind de la unu noaptea oamenii 
sint la datorie. Și asta zi de zi și 
noapte de noapte. Socotim că așa 
am reușit să apărăm livada".

Da, privim un „carnet de bord" 
al livezii. Temperaturi scăzute, de 
minus 5 grade. Dăunătoare pentru 
starea de vegetație a pomilor. 
Acum îmbobocesc, înflorește corola. 
O scădere bruscă de temperatură 
face să se ducă de ripă toată mun
ca din toamnă și. pină acum. Rodul 
scade sau se compromite. Dar oa
menii fermei s-au aflat de două 
săptămini la datorie, l-am cunoscut 
pe Vasile Gherțan, Gheorghe Balaș, 
loan Feher și Ioan Petruse. Au fost 
acasă cu schimbul. Rodul grădinii 
trebuia vegheat.

Gheorqhe PARJA

Și cu halatul alb, și cu salopeta
Comisia intrunită pentru a exa

mina soluțiile propuse de el a gă
sit că totul a fost conceput rotund 
și fără greș ; nimic de modificat, 
nimic de adăugat. Rezoluția dată . 
„Să se treacă urgent la aplicare !“

Ceea ce se și face acum, cu par
ticiparea și sub directa supraveghe
re a tinărului inginer.

— De fapt — spune șeful secției 
— la o examinare mai atentă a so
luțiilor găsite de stagiarul Mocanu, 
reiese că pe respectiva linie se pot 
produce lunar 5 000 de cilindri, și 
nu 4 000 cit i se ceruse. Elan tine
resc, competență !

Discut acum cu tînărul stagiar 
(doar unul dintre foarte tinerii spe
cialiști veniți în ultimul timp in 
uzină, cărora Ii s-a aplicat același 
„tratament", cu aproximativ ace
leași rezultate).

— Ești mulțumit ?
— Sint. Deși...
— Deși ?
— Ar mai fi de făcut si alte lu

cruri prin secția asta pentru mai 
buna folosire a mașinilor mo
deme—

— Ai niște idei concrete ?
— Mai am și eu, mai au și alții... 

Trebuie să le punem în aplicare.
La doar citeva luni de la primul 

său pas în viața de producție, sta
giarul Mocanu (si citi ca el !) se și 
află în plinul acestei vieți, cu pri
mele satisfacții, cu primele — ca 
să le spunem .așa — nemulțumiri 
creatoare. De fapt, e cit se poate 
de firesc.

Mihai CARANF1L

Competență și cutezanță Laboratorul
întreprinderea de produse cărbu- 

noase din Slatina.
Șase oameni, in ziua lor liberă. 

Șase oameni tineri — unul singur 
depășește treizeci de ani : Grigore 
Dincă. zidar șamotor. Ceilalți — a- 
ceeași meserie — in ordine alfabe
tică, sint : Mihai Boață, Sandu Do- 
garu. Marin Neacșu. Marin Păuna, 
Marin Voicu. li conduce subingine- 
rul constructor Nicolae Dinu.

— l-am anunțat cum ar fi de ieri 
— ne povestește acesta — că astăzi 
avem, nevoie de ei. Puteau să nu 
vină, era ziua lor liberă. I-am pre
ferat ve ei. cu toate că se oferise
ră mai multi. I-am preferat pentru 
că sint cei mai buni. Aveam o lu
crare neprevăzută, foarte grea, 
care, în mod obișnuit ar fi durat 
două zile. Ei însă, știam, erau ca
pabili să comprime două zile in 12 
ore de muncă, prin competență și 
cutezanță. Citeva amănunte, ca să 
înțelegeți mai bine despre ce este 
vorba. In momentul golirii unei ca
mere de coatere s-a observat o de
teriorare a instalației in interior. 
Am urgentat descărcarea, ciștigind 
o zi. Exact ziua in care tinerii au 
putut efectua reparația.

— Și, totuși, de ce era atit de im
portantă chiar și o zi?

— Procesul de coacere — intervi
ne șeful secției de producție nu
mărul 2, inginerul Iulian Olteanu — 
durează destul de mult și de cali
tatea lui depinde calitatea electro
zilor pe care-i producem. Ce s-ar

Cea mai de preț comoară
Este de 22 de ani aici. Tot furna

le a zidit, dar n-a uitat o clipă si 
locul de dincolo. Și dincolo a prins 
tot atit de trainice rădăcini. Si... 
un loc în inimă. Are copii — doi 
băieți. Traian Voicu are si mașină 
și, vara, nu puține vacanțe ale 
familiei începeau cu... dorul de Hu
nedoara.

Urcau toți patru în „Dacia" și 
porneau la drum. Iar de la Galați 
la Hunedoara sint ceva kilometri. 
Și atitea priveliști de tară — cim- 
pie. munte, deal. poduri și ape. 
Orașe și sate in continuă primeni
re. Priveliștile patriei — cu brazde
le germinind plinea de milenii, cu 
înaintașii de sub vatră care au iu
bit și au murit pentru acest pămint.

— La Hunedoara, unde trăgeați?
— La prieteni, de bună seamă. 

Fie in blocul din fața teatrului, la 
Constantin Hurmuz, fie la alții.

— Și?
—Și i-am luat de fiecare dată pe 

ai mei să le arăt ce au întemeiat 
aici și miinile mele. Furnale, cup
toare Siemens-Martin...

Venea abia apoi rîndul orașului. 
Mai întîi — la Castelul-cetate al 
lui Iancu de Hunedoara. S-a invir- 
tit de multe ori tăvălugul secolelor, 
dar zidirea veche, străveche a ră
mas. Ca un ram puternic din Sar- 
mizegetusa. Trunchi puternic din 
care se trag și cetatea Sucevei, și a

la plan- 
timpul 
pasiu- 

trebuie

Un medic 
șetă ? In
liber. Din
ne. Un gînd
clarificat, fixat in 
conturul exact al unei 
schițe. O schiță care 
reprezintă ultima va
riantă. Celelalte, ca 
niște etape, au fost 
îmbunătățite, îmbogă
țite, definitivate și... 
au ajuns la coș. Va
riante de lucru.

Un medic diriginte 
de șantier ? Ca autor 
al proiectului și-a a- 
sumat și răspunderea 
materializării lui. Și 
n-a fost ușor. Numai 
cu resurse locale, po
sibilități locale. Un 
entuziast găsește în
totdeauna, în jur, se
meni de același cali
bru. Adică dispuși să 
alerge, să obosească, 
să renunțe la tentații
le timpului liber. De 
dragul unei idei.

O idee simplă. In o- 
rașul Ocna Mureș a 
fost dat în folosință,
acum cîțiva ani, un 
modern spital orășe
nesc cuplat cu policli
nică. Vechiul local a
rămas disponibil. Me
dicul Dorin Reff l-a 
luat în primire. Cu 

argumente : amena
jăm o secție de fizio
terapie ; clădirea ră- 
mine în circuitul sani
tar ; orașul nu dispu
ne de asemenea pres
tații medicale ; de ce 
să punem oamenii pe 
drumuri ?

La argumente, con- 
traargumente : Cu ce? 
Cu cine ? Cu ce fon
duri ?

Medicul a insistat. 
Elanul tinereții. Și a 
convins. A trecut la 
planșetă. Schițe, cir
cuite, dotări.

Apoi au început a- 
menajările. Șantierul. 
Medicul ca diriginte, 
deplasări după mate
riale, rugăminți. „Vouă 
nu vă mai trebuie, eu 
am nevoie" — mate
riale recuperate. „Re
cuperarea" intră doar 
in profilul secției.

Secția a fost dată în 
folosință. Toți s-au 
mirat de ce a ieșit. 
Dotarea se află la ni
velul unităților de pro
fil din marile centre 
medicale. Iar „impro
vizațiile" s-au dovedit 
niște ingenioase reali
zări. in semn de recu
noștință, bolnavii care 
au trecut pe acolo au

fi putut întimpla ? S-ar fi putut ca, 
din grabă, să nu se observe dete
riorarea la camera de coacere și 
atunci s-ar fi compromis toată în
cărcătura. Dar nu a fost grabă, s-a 
lucrat conștiincios. Sigur, s-ar fi 
putut înlătura defecțiunea pe dura
ta a două zile, așa cum prevăd nor
mele, fără a sacrifica zilele libere 
ale acestor muncitori ; atunci insă 
ar fi trebuit grăbit procesul de coa
cere, ceea ce nu este, nicidecum, 
recomandabil. Așa că le-am spus 
băieților că avem nevoie Ca lucra
rea să fie gata cum ar fi azi la ora 
15. Am fi fost mulțumiți să fie gata 
noaptea tîrziu, dar să fie gata, și să 
trecem la lucru imediat, să recupe
răm întîrzierea.

— Nu, nu a fost terminată inter
venția la ora 15, ci la ora 16 — re
vine cu povestirea subinginerul 
Dinu. 12 metri cubi de zidărie per
fectă. Exemplu de profesionalism 
înalt și de abnegație. Muncă reali
zată cu conștiința limpede a acestor 
șase oameni că intirjierea repara
ției chiar cu o singură zi ar fi în
semnat o pierdere de 30 de tone 
electrozi in luna aceasta. Și de 
electrozii noștri depinde munca 
normală în oțelăriile țării. Pentru 
că. o cameră de acest tip alimen
tează, practic, două cuptoare cu o 
capacitate de 100 tone într-o mare 
oțelărie. Oamenii noștri știu să-și 
facă datoria cu prisosință.

Anica FLORESCU

Tirgoviștei, Neamțu. Ciceul, Branul 
și Făgărașul, Prejmer, și Rișnov, și 
Mărășești... Nu lipseau din program 
noile ctitorii ale orașului, lacul de 
acumulare Cinciș... După care, din 
nou, pe drumul de întoarcere la 
Dunăre. Mereu același, mereu altul.

— Ce credeți că au ciștigat cei 
doi feciori din aceste drumuri ?

— La început eu am socotit drept 
cîștig cert, mai ales, orientarea in 
meserie. Știți, ii am muncitori aici, 
pe platforma siderurgiei gălățene, 
pe amîndoi. Cred însă că se poate 
vorbi de un cîștig mult mai mare. 
Furnalele la care am zidit și eu, au 
rădăcinile adine înfipte în glie. Dar 
înălțimile lor se află necontenit in 
văzduhul de lumină. Așa și omul : 
rădăcinile lui puternice din pămin- 
tul natal și privirea mereu in lu
mina de sub cerul patriei ii dau 
acea demnitate și frumusețe și pu
tere de om al locului pe care nu le 
poți dobindi de nicăieri altundeva. 
Nu cred că as fi fost in stare să le 
dau fiilor mei o zestre mai de preț 
decit aceasta.

„Las vouă moștenire"...
Zestrea lui Traian Voicu lăsată 

moștenire are un nume exact : 
iubirea de patrie.

Cea mai de preț comoară a noas
tră !...

Iile TANASACHE 

imaginat și confecțio
nat diverse aparate 
pentru sala de cultură 
fizică medicală. Medi
cul Dorin Reff, șeful 
secției, ne lămurește: 
„Acest dispozitiv pen
tru masajul tălpilor 
l-a conceput și confec
ționat un pacient din 
Aiud. Aparatul acesta 
pentru gimnastica ge
nunchilor l-a creat un 
fost pacient din Ocna 
M ureș".

Curtea a fost ame
najată ca un poligon 
de recuperat mersul. 
Alei în pantă, drumuri 
accidentate. drumuri 
cu bolovani. In jur — 
gazon, flori, pomi. 
Ambianță.

intr-o veche depen
dință se amenajează 
în prezent o sală pen
tru mofete artificiale. 
Mai trebuie doar re
parat acoperișul spart. 
Doctorul Reff are niș
te prieteni care au 
promis că în două 
după-amieze...

De două luni, medi
cul Dorin Reff a fost 
numit directorul nou
lui spital din Ocna 
Mureș. Făcuse dovada 
calităților necesare...

Ștefan D1N1CA

din lanuri
Sint fapte, acțiuni umane care 

atrag atenția dintr-o dată, ies din 
comun, detașindu-se din șirul- celor 
obișnuite prin neașteptatul lor. Dar 
sint și fapte și acțiuni umane care 
se consumă oarecum anonim, dez- 
văluindu-și nota de excepție doar 
la capătul unor acumulări succesi
ve, de durată, de energie umană, 
de activitate creatoare conștientă, 
reclamând competență profesională 
înaltă, mereu împrospătată, mereu 
îmbogățită. Un astfel de caz, ca să-l 
numim așa, l-am întîlnit la C.A.P.- 
Grindu, din județul Ialomița, unde 
în urmă cu 21 de ani. inginerul 
Virgil Micu. atunci proaspăt absol
vent al institutului agronomic, spri
jinit cu încredere de președintele 
cooperativei. Anghel Mircea Dan. a 
organizat primele loturi experi
mentale de citeva hectare : subiec
tul experimentelor : cerealele !

— Greu este cind nu ai posibili
tatea să irigi — ne spune acum in
ginerul. Recoltele mari, aici, in ini
ma Bărăganului, mi-am dat seama, 
nu se puteau realiza decit cerce- 
tind, pas cu pas. încercind pe loturi 
mici cele mai bune metode de a 
oferi plantelor condiții optime de 
dezvoltare. Apă la rădăcina plantei 
nu am putut aduce — nu aveam de 
unde ; atunci am înlocuit sistemul 
de irigații cu energia minții și a 
brațelor. Ne-am făurit un „labora
tor" de cercetare sub cerul liber ; 
laboranți — toți, cooperatorii si spe
cialiștii unității.

Au fost, la inceput, loturi de cite
va hectare de griu. porumb, floa- 
rea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr. 
Treptat, pe măsură ce se obțineau 
rezultate bune pe loturi, metodele 
prin care erau obținute se aplicau 
prompt pe întreaga tarla : dar și lo
turile experimentale se extindeau, 
incercîndu-se alte noi tehnologii. 
Vreme de 21 de ani.

— Lotul nostru experimental nu
mără acum 650 hectare — mărturi
sea, cu nedisimulată mindrie. un 
cooperator. Gindiți-vă 'Si dumnea
voastră : 320 de hectare la porumb 
— aproape jumătate din suprafața 
pe care o cultivăm cu porumb; 120 
de hectare la floarea-soarelui — si 
cultivăm 500 hectare, și așa mai departe.

— De fapt, n-ar trebui să le mai 
numim loturi experimentale — ne 
spune inginerul Micu. Am depășit 
starea aceasta, sint loturi model ale 
agriculturii intensive. Dorința noas
tră este ca întreaga suprafață cul- 
tivabilă să atingă, prin munca si 
știința noastră această stare model. 
Asa o dorim și așa o vom avea.

— Deci, 20 de ani de muncă pen
tru a obține recolte de excepție.

— De ce de excepție ? Noi le nu
mim curente, obișnuite. La temelia 
lor punem o experiență de peste 20 
de ani de muncă de calitate deo
sebită, muncă a tuturor cooperato
rilor.

Mihal V1ȘO1U

Punctul de reper al documentării 
noastre in organizațiile de partid 
din mai multe întreprinderi ale ju
dețului Prahova l-a constituit ce
rința formulată de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28—29 martie a.c.. de a se 
dezvolta și mai puternic spiritul re
voluționar, acționindu-se pentru în
tărirea răspunderii, disciplinei, sti
mularea criticii și autocriticii, care 
să asigure analiza temeinică a tu
turor domeniilor de activitate și sta
bilirea măsurilor necesare în vederea 
desfășurării în cît mai bune condi
ții a întregii munci. ,.Nu avem ne
voie de autocritică formală, nici de 
critică demagogică ! Avem nevoie de 
autocritică și critică revoluționară, 
comunistă, care să dezvăluie lipsu
rile, dar să dea și perspectivă, să 
stabilească măsurile în vederea creș
terii răspunderii și a îmbunătățirii 
activității în toate domeniile !“ — 
sublinia secretarul general al parti
dului.

A ii combativ, înseamnă 
să oieri și soluții

...„Lăsăm uneori pompele și alte 
utilaje să se strice, apoi anunțăm 
defectul și cerem sprijinul. în loc 
să acționăm preventiv, să facem re
medierile din timp, prin lucrări de 
calitate, le aminăm nejustificat de 
mult. Și atunci, ne trezim cu stag
nări în producție și, implicit, cu pla
nul nerealizat. Nu in felul acesta 
trebuie să procedeze un comunist. 
Comunistului trebuie să-i fie proprie, 
caracteristică, o atitudine responsa
bilă, revoluționară față de muncă".

.....în uzină se mai manifestă lip
să de interes față de soarta insta
lațiilor. Sint bunurile noastre, de 
preț, și avem datoria să le îngrijim 
pentru a le face să funcționeze ire
proșabil. Sigur, se impun — în ace
lași timp — atît perfecționarea pre
gătirii profesionale, cit și lărgirea 
orizontului de cunoștințe al nostru, 
al tuturor, pentru a nu mai întilni 
oameni care să susțină că nu ei — 
care lucrează cu instalațiile — sint 
și cei care să le și asigure buna func
ționare, să le și repare, că alții sint 
pregătiți pentru asemenea opera
țiuni. Este limpede că nu se mai 
poate continua așa !“.

Cele două opinii de mai sus au 
fost rostite in adunarea generală 
anuală de dare de seamă a comu
niștilor din organizația de bază nr. 
2 — Uzina de lubrifianți a Combina
tului petrochimic Teleajen. Autorii 
lor — maistrul Petre Rădulescu și, 
respectiv, lăcătușul Dumitru Bobîr- 
nac — au socotit, pe bună dreptate, 
că problemele producției sint proble
me de partid și este de datoria lor, 
de comuniști, să critice în adunarea 
generală — deschis, cu exigență și 
dorință constructivă — un aspect de 
muncă în spatele căruia se ascunde 
o mentalitate învechită, păgubitoare 
fată de muncă. Secretarul biroului 
organizației de bază. Ion Niculescu, 
nu numai că le-a dat dreptate, dar 
a mers mai departe, arătind că parti
ciparea comuniștilor la dezbaterea i 
în adunare a unor asemenea proble
me majore și stringente reflectă în
suși modul in care se implică fie
care in înlăturarea deficiențelor 
existente. „Or — spunea secretarul 
biroului organizației de bază — dacă 
ar lua cuvintul și cei ce sint direct 
răspunzători de neregulile ce se în- 
tîmplă, atunci cu siguranță că ope
rativitatea de îndreptare a situației 
ar fi mult mai mare-, îndemnul fă
cut a avut ecoul dorit : pe loc, ime
diat. cei vizați au luat și ei cuvîn- 
tul. în telul acesta, dezbaterile ce-au 
urmat, in spiritul exigenței comu
niste și al intenției constructive, au 
conturat o seamă de acțiuni (soluții 
tehnice și organizatorice) care au 
îmbogățit programul de măsuri adop

Imagine din municipiul lași

tat de adunare, program care, prin- 
tr-o aplicare riguroasă va putea adu
ce din nou uzina la un loc fruntaș, 
așa cum era cunoscută pină nu de
mult in combinat >

Calitatea producției reilectă 
și calitatea muncii de partid

Dezbateri responsabile, care să 
pună în lumină atitudinea față de 
muncă a comuniștilor, modul in care 
aceștia își îndeplinesc principala în
datorire — de a face totul pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
de producție — am întîlnit. pe par
cursul documentării noastre, și in alte 
adunări generale de partid.

VIAȚA 
DE 

PARTID

Anchetă-sondaj 
în județul Prahova

în anul trecut, întreprinderea 
„Vulturul" — Comarnic a înregistrat 
— fapt rar întîlnit aci — unele 
reclamații pentru produsele livrate 
beneficiarilor din țară. O critică în
dreptățită, venită din „afară", care 
a avut un puternic ecou în rîndul 
celor vizați direct. Desigur, situația 
a fost remediată, dar „semnalul de 
alarmă" dat cu această ocazie a pri
lejuit dezbateri aprofundate în ca
drul 'unei adunări generale a or
ganizației de bază nr. 3 din care 
fac parte și comuniștii compar
timentului control de calitate. 
„Refuzul de anul trecut de la Com
binatul siderurgic Galați ne-a a- 
rătat că slăbirea controlului pe 
fluxul tehnologic are consecințe 
dintre cele mai grave — spu
nea ing. Gheorghe Pătrașcu, șeful bi
roului C.T.C. Nerespectarea strictă a 
rețetelor de fabricație pe motiv, că 
avem experiență și știm ce facem 
este mai mult decit păgubitoare". Pa
gubă care se resimte intr-o altă uni
tate socialistă, care creează proble
me unui alt colectiv muncitoresc. 
Este bine că lucrurile sint astfel ju
decate, că interesul general este 
adus sub „lupa" atenției comuniști
lor. „Și furnizorii de materie pri
mă trebuie să lucreze mai atent, a 
precizat comunistul Vasile Botoacă. 
De aceea trebuie să trimitem un de
legat permanent la mina Șuncuiuș. 
in județul Bihor, care să vegheze la 
recepția materiei prime. Chiar de 
miine să trimitem acolo un om al 
fabricii". O observație judicioasă 
care n-ar fi avut valoare dacă ar fl 
rămas consemnată doar în procesul- 

verbal. Tocmai de aceea, a doua xl, 
un delegat pleca la mina bihoreană.

Aceeași problemă a calității s-a 
ridicat și în cadrul dezbaterilor din 
cadrul adunării generale a organiza
ției de bază nr. 1. Comunistul 
Gheorghe Clinici a propus să se con
fecționeze o matriță specială pentru 
realizarea unor produse destinate 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
prin care să se asigure o calitate 
superioară și o durabilitate sporită 
în exploatarea produselor. Propu
nerea — generoasă, pentru că re
flecta nu doar interesul local, ci și 
grija pentru beneficiari, ca și ei să-și 
poată face cit mai deplin datoria 
printr-un sprijin și sentiment mun
citoresc. de solidaritate, deși sînt la 
mare distanță — a fost pe loc îmbră
țișată. Chiar in adunare, comuniștii 
Cornel Staicu și Ilarie Burcuși s-au 
angajat ca in cel mai scurt timp să 
pună în aplicare această idee. Iar 
numai la citeva zile după dezbate
rile din adunare, matrița era în curs 
de realizare, urmînd ca primele pro
duse obținute după noua tehnologie 
să fie livrate beneficiarilor înainte 
de desfășurarea adunării generale 
următoare S-a dovedit, prin urmare, 
cum adunarea generală de partid 
poate fi nu doar analitică și comba
tivă — oprindu-se la jumătatea dru
mului prin semnalarea unor situa
ții nevralgice — ci. înainte de toate, 
constructivă, eficientă, ea determi- 
nind acțiuni concrete, care merg 
pină la capătul drumului.

O disproporție nefirească
Este absolut necesar ca o aduna

re generală de partid să abordeze 
aprofundat. într-o strinsă și intimă 
legătură de condiționare reciprocă
— pe lingă aspectele importante ale 
muncii productive — și problemele 
activității de partid. în organizații
le de partid din întreprinderile pra
hovene vizitate de noi au fost adu
nări in care — direct sau indirect
— s-au formulat opinii și propuneri 
privind îmbunătățirea muncii birou
lui organizației de bază, modu
lui în care comuniștii își îndeplinesc 
sarcinile de partid Încredințate.

în adunarea organizației din ca
drul serviciului tehnic-investiții 
de la Combinatul petrochimic Te
leajen, spre exemplu, comunistul Ni
colae Dancovici a criticat, pe bună 
dreptate, biroul pentru că nu rapor
tează de fiecare dată, potrivit cerin
țelor statutare, despre felul cum sint 
îndeplinite măsurile stabilite la adu
narea anterioară. Cu același prilej, 
tovarășul loan Prună — reprezen- 
tind comitetul de partid din combi
nat. al cărui secretar este — a ana
lizat profund modul în care sint pre
gătite și se desfășoară adunările ge
nerale in această organizație, reco- 
mandînd ca în convorbirile indivi
duale cu comuniștii biroul să discu
te mai concret aportul fiecăruia la 
Îndeplinirea atribuțiilor încredințate, 
a sarcinilor de producție. La același 
combinat, în adunarea organizației 
de bază nr. 2. strungarul Ion Cer- 
nat — evidențiind rezultatele bune 
obținute în organizarea învățămîntu- 
luî politico-ideologic de partid, a pro
pagandei vizuale și a intîlnirilor eu 
lectori ai comitetului județean de 
partid pe teme economice și de po
litică externă — a combătut, totuși, 
faptul că la dezbaterile din cadrul 
învățămîntului unii au o participare 
formală, iar alții se rezumă să dea 
răspunsuri generale, teoretice, fără 
să examineze tema supusă dezbate
rilor în strinsă legătură cu proble
mele producției, ale vieții și preocu
părilor colectivului respectiv. Refe- 
rindu-se la alt aspect — deosebit 
de important — în aceeași aduna
re. lăcătușul Ion Tătaru a criticat 
lipsa de preocupare a biroului pen
tru primirea în partid a celor mal 
buni oameni ai muncii (a fost pri
mit unul singur intr-un an) deși 
această activitate trebuie să se des
fășoare constant.

Participînd la mai multe adunări 
generale, am sesizat si o latură co
mună a unora. Este vorba de fap
tul că problemele specifice vieții de 
partid sint tratate expeditiv sau 
chiar trecute cu vederea de partici- 
panții la dezbateri, abordarea lor ră- 
mînind mai cu seamă in grija ex
clusivă a referatelor prezentate de 
birou și a intervențiilor la cuvînt 
rostite fie de secretarii birourilor or
ganizațiilor de bază, fie de activiști 
veniți de la organele superioare. Dis
proporția care apare în aborda
rea acestor două laturi majore — 
ale producției și vieții interne de or
ganizație — doar aparent și artifi
cial separate în cadrul adunărilor 
generale este nefirească. Cu atît mai 
mult cu cît cele două aspecte sînt 
organic integrate și interdependenta 
în ansamblul muncii politico-orga- 
nizatorice și educative desfășurata 
de organizațiile de partid

Gheorqhe MITROI 
Ion MARINESCU

Legea bine cunoscută, lege bine ap 1 icată
Marea Adunare Națională a anali

zat. recent. Raportul privind aplica
rea prevederilor Legii controlului 
averilor in anul 1987. confirmindu-se 
astfel, incă o dată, atenția deosebită 
pe care societatea noastră o acordă 
respectării normelor eticii și echității 
socialiste, a normelor legale menite 
să ocrotească și să întărească rela
țiile sociale de tip nou întemeiate 
pe cinste, pe egalitate economică și 
socială, pe strînsa împletire intre in
teresele fiecărui cetățean cu intere
sele superioare ale întregului popor.

Așa cum au relevat și dezbaterile 
purtate pe marginea raportului, 
aplicarea consecventă a Legii 18/1968. 
ca de altfel a oricăror prevederi le
gale. este tot mai mult legată de 
conlucrarea strinsă dintre organele 
competente ale statului, colectivele 
de muncă și organismele democrației 
muncitorești-revolutionare. Aceasta 
presupune intensificarea muncii e- 
ducative. cunoașterea și înțelegerea 
literei și sensului legii, afirmarea 
unei puternice, constante opinii de 
masă in favoarea cinstei și corectitu
dinii. intolerante fată de ne-muncă. 
de tendințele de căpătuială, de îm
bogățirea fără temei. Tocmai în acest 
scop, al mai bunei cunoașteri și 
aprofundării reglementărilor cuprin
se in Legea privind controlul prove
nienței unor bunuri ale persoanelor 
fizice care nu au fost dobîndite în 
mod licit (Legea nr. 18 1968), am 
purtat o convorbire cu tovarășul 
I. Dobrilă, procuror șef de direcție 
în Procuratura Generală :

— Se împlinesc 20 de ani de la 
adoptarea acestei reglementări. Care 
este locul ei in sistemul nostru de

— Legea 18/1968 completează si în
tărește eficienta aplicării unui întreg 
sistem de norme din dreptul nostru, 
menite să consacre, să generalizeze 
și să apere principiul socialist de re
partiție sintetizat și prin cunoscuta 
formulare „Nici muncă fără pîine, 
nici piine fără muncă". în acest sis
tem se înscriu toate reglementările 
care garantează exercitarea dreptu
lui la muncă și la răsplătirea muncii, 
cele care apără avutul obștesc și a- 
vutul personal al cetățenilor, prac
tic tot ceea ce ocrotește viața cin
stită, indisolubil legată în socialism, 
de munca cinstită. Se poate spune 
că legea vizînd controlul averilor 
decurge din art. 18 al Constituției 
Republicii Socialiste România, care 
garantează exercitarea dreptului la 
muncă, și din art. 36, care consfin
țește dreptul, de asemenea constitu
țional, de proprietate personală, pre- 
cizînd sfera acestuia.

— O dată cu aplicarea Legii 18 au 
intrat in vorbirea curentă termenii 
„licit" și „ilicit". Care este de fapt 
înțelesul lor ?

— Din punct de vedere juridic, se 
înțelege prin „licit" tot ceea ce este 
prevăzut ca atare de lege sau nu 
este prohibit de ea și nu este con
trar principiilor eticii și echității 
socialiste. Această legătură între le
galitate și etică este consacrată incă 
din primul alineat al Legii 18 : „Do- 
bîndirea de bunuri prin alte mijloace 
decit cele cu caracter licit constituie 
o încălcare a principiilor eticii și 
echității socialiste și este interzisă". 
O precizare importantă a fost adusă 
prin Decretul 141/1983 și anume ca 
orice activitate productivă utilă pen
tru societate va fi luată în con

siderație ca justificare a veniturilor 
cu ocazia controlului averilor. Așa
dar, ascuțișul calificativului de „ili
cit" vizează parazitismul, sursele 
dubioase din sfera incorectitudinii 
față de avutul obștesc și de dreptu
rile cetățenilor, ca să spunem așa — 
necinstea în Ipostaze majore.

— Dar ce se înțelege prin „bu

Valoarea bunurilor fiecăruia 
- potrivit muncii fiecăruia

nuri" ? Ce poate constitui obiectul 
propriu-zis al verificării ?

— Controlul privește bunurile do
bîndite în ultimii 15 ani dinainte de 
sesizare, atît cele existente în patri
moniul persoanei în cauză, cît șl cele 
înstrăinate cu titlu oneros sau cu 
titlu gratuit. E vorba atît de 
bunurile materializate, sau cum 
li se spune în limbaj juridic 
— bunurile corporale — cît și drep
turile evaluabile, cum ar fi cele le
gate de împrumuturi, donații. do- 
bînzi. sume ce urmează a fi înca
sate sau plătite pentru diferite pres
tații ș.a.m.d. Spre exemplu, la eva
luarea unui autoturism sau a unei 
case se vor lua in seamă și cheltu
ielile făcute pentru diferite îmbună
tățiri. care uneori egalează sau chiar 
depășesc valoarea inițială. în cazul 
imobilelor sau al autoturismelor a 

căror valoare de procurare este mai 
mică sau egală cu cea găsită nejus
tificată, instanța trebuie — conform 
legii — să hotărască trecerea lor in 
proprietatea statului. De aseme
nea, sînt luate în calcul și chel
tuieli nematerializate in bunuri, 
cum ar fi cele pentru petre
ceri. excursii mai costisitoare ș.a.m.d.

Această interpretare dată patrimo
niului cercetatului e valabilă, desi
gur, și în legătură cu cheltuielile, 
dar și în legătură cu veniturile. 
Spre exemplu, sint luate in conside
rație. dacă sînt dovedite prin probe 
concludente, forme de întrajutorare 
între rude, darurile — inclusiv cele 
de nuntă — cîștigurile tip loterie și 
tragere la sorți etc.

— In procesele de acest gen se aude 
deseori vorbindu-se despre cheltuie
lile de întreținere ale familiei celui 
cercetat. Cum sint ele calculate ?

— Cheltuielile de întreținere se cal
culează pe baza verificărilor efectua
te de comisie cu privire la nevoile și 
nivelul real de trai al persoanelor 
cercetate. în funcție de condițiile 
concrete ale existentei acestora.

— Cum se fac evaluările ?
— Atit la activul, cit si la pasivul 

patrimoniului sînt luate în calcul 
prețurile efective ale dobîndirii sau 
înstrăinării fiecărui bun. Evaluarea 
se face prin orice alte mijloace de 
probă admisibile în justiție, inclusiv 
expertiză de specialitate. O situație 
tipică pentru dispunerea expertizei 
o reprezintă calcularea veniturilor 
obținute din creșterea animalelor.

sau de pe cultivarea unor suprafețe.
— Și acum o întrebare cu care, 

poate, ar fi trebuit să începem : bu
nurile cui sint supuse cercetării ? 
Cine „ajunge" in fața comisiei ?

— Potrivit legii, este supusă con
trolului proveniența averii oricărei 
persoane dacă sînt date sau indicii 
că există o vădită disproporție între 
valoarea bunurilor acesteia și veni
turile sale și nu se justifică prove
niența licită a bunurilor. începerea 
controlului provenienței bunurilor 
unei persoane are loc în temeiul se
sizărilor. scrise și semnate, ale ori
cărei persoane fizice sau ale con
ducerii organizației socialiste la 
care persoana în cauză a prestat sau 
prestează vreo activitate, precum și 
la sesizarea făcută de conducerea 
organelor financiare, de cele de ur
mărire penală sau de instanțele ju

decătorești. De asemenea, cercetarea 
se poate face chiar la cererea per
soanei care deține patrimoniul, dacă 
i s-au adus imputări publice in le
gătură cu proveniența bunurilor sale.

— Cum decurge cercetarea ?
— Prima fază a controlului se efec

tuează de către comisiile de cerce
tare care funcționează pe lingă fie
care judecătorie și în componența 
cărora intră un judecător, un procu
ror. un delegat al administrației 
financiare, un deputat in consiliul 
popular și patru muncitori care își 
desfășoară activitatea nemijlocit in 
producție. Așa cum se poate observa, 
componența comisiilor d,e cercetare 
face ca ele să acționeze ca adevă
rate organisme ale democrației mun
citorești. Dacă se constată de către 
comisie că există o vădită dispro
porție între valoarea bunurilor do
bîndite și veniturile licite, dosarul e 
înaintat judecătoriei în raza căreia 
se află domiciliul celui în cauză.

Astfel, cea de-a doua fază o rea
lizează instanța de judecată, com
pusă din doi judecători și trei mun
citori care își desfășoară activitatea 
direct în producție. Instanța de ju
decată efectuează controlul prove
nienței bunurilor în cadrul și după 
regulile procesului civil, părți 
fiind statul, reprezentat prin admi
nistrația financiară și persoanele ale 
căror bunuri sînt supuse controlu
lui. Dacă în urma administrării pro
belor cerute de aceste părți sau de 
procuror — care participă in mod 
obligatoriu la proces — se constată 
că proveniența unor bunuri nu este 
justificată, judecătoria va hotărî fie 
trecerea în proprietatea statului a 
bunurilor ori a cotei nejustificate, 

fie obligarea la plata unei sume de 
bani egale cu valoarea lor de procu
rare. Hotărirea judecătoriei poate fi 
atacată cu recurs.

— Ce relevă practica despre 
izvoarele averilor ilicite ?

— Experiența aplicării legii pri
vind controlul averilor demonstrează 
existența unei strinse legături intre 
îmbogățirea ilicită a unor persoane 
și săvirșirea de către acestea a unor 
fapte antisociale mai grave. Cind nu 
poate fi justificată legal, averea se 
dovedește a fi, de regulă, rezultatul 
fie al unor abuzuri și încălcări gro
solane în exercitarea de către unele 
persoane a funcțiilor ce li s-au încre
dințat, fie al unor acte de fraudă, de 
corupție, de speculă, de sustrageri sub 
diferite forme din avutul obștesc 
sau al cetățenilor. In asemenea ca
zuri. persoanele vinovate au fost 
trase și la răspundere penală. -

Se poate spune că ideea de 
bază pe care se întemeiază a- 
plicarea Legii nr. 18/1968, ca de 
altfel, a tuturor legilor țării noas
tre. este aceea de a se face totul 
pentru prevenirea actelor antisocia
le. a abaterilor și încălcărilor de tot 
felul, inclusiv a manifestărilor de 
înavuțire ilicită. Este și sarpina ce 
se desprinde cu claritate din ana
liza întreprinsă de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., în ședința 
din 18 martie 1988, din Hotărirea 
Marii Adunări Naționale din 30 
martie a.c., sarcină care revine con
ducerilor organizațiilor socialiste, or
ganelor de stat care aplică legea, 
precum și opiniei publice.

Convorbire consemnată de
Serqiu ANDON >

A
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare și al poporului 
ungar exprimăm mulțumirile noastre pentru salutul și urările de bine trans
mise cu ocazia sărbătorii naționale a patriei noastre.

Și noi considerăm, la rîndul nostru, că este necesar să acționăm cu efor
turi comune și înaltă răspundere pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre. Urăm poporului român vecin noi succese în edificarea 
societății socialiste.

JÂNOS KÂDÂR
Secretar general

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

KÂROLY NizMETH
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

KÂROLY GROSZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Cronica zilei

JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
GRÎU ȘI MICROCOMPUTERE

în zilele de 18—23 aprilie a.c., o 
delegație de activiști ai P.C.U.S., 
condusă de tovarășul V.K. Kotov, 
secretar al Comitetului regional 
Perm al P.C.U.S., a efectuat, la in
vitația C.C. al P.C.R., o vizită pen
tru schimb de experiență în țara 
noastră.

tv
H1.30 Telex
li,35 Lumea copiilor
X2.40 Din cununa cintecului românesc 

(color). Muzică populară
13* *00  Album duminical (parțial color) 
1<5/00 închiderea programului

• Teatrul National (14 71 71. Sala ma
re) : Titanic vals — 10 : Marea — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Campionul — 10 ;
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 60 75, sala Studio) : Recital de pian 
Cătălina Cojocaru — 10,30 ; Seară de 
sonate. Mihaela Smolean — vioară. 
Viorica Boerescu — pian — 17,30 : 
(Ateneul Român) : Ciclul „concerte 
de Mozart, simfonii de Haydn și 
Schubert". Dirijor : Petre Sbârcea. 
Soliști : Valentin Gheorghiu, Dan Gri- 
gore — 11 ; „Panoramic XX". Ansam
blul „HYPERION" — 18
• Opera Română (13 18 57) i Micul 
coșar — 11 ; Nabucco — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Pa
rada melodiilor — 10,30 : Oklahoma 
— 18 
• Teatrul „Lucta Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 10,30 : Noțiunea de 
fericire — 18 ; (sala Grădina Icoanei.

W.OO Telejurnal. Zilei muncii, faptele 
de muncă ale țării !

M,25 Cîntarea României (color) • Sub 
drapelele oștirii, în Epoca de 
glorii Nicolae Ceaușescu • Onor 
comandantului suprem ! Emisiune 
realizată in colaborare cu Minis
terul Apărării Naționale

vremea
institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 aprilie, ora 20 — 27 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea va fi rece, 
în prima parte a intervalului, apoi va 
intra, treptat, într-un proces de încăl
zire. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în prima parte a inter
valului în regiunile sudice și sud-esti- 
ce, unde, local, vor cădea ploi ce vor 
avea și caracter de aversă. în celelalte 
regiuni se vor semnala averse izolate

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Informații

• Campionatul diviziei A la fotbal 
se reia azi. odată cu meciurile etapei 
a 24-a. In Capitală : Victoria — Uni
versitatea Cluj-Napoca (pe terenul 
Victoria din cadrul complexului spor
tiv Dinamo) și Sportul studențesc — 
Corvinul Hunedoara (pe stadionul din 
Regie). în țară : F.C.M. Brașov — 
Oțelul Galați, S.C. Bacău — C.S.M. 
Suceava, Flacăra Moreni — Steaua, 
F.C. Argeș — Rapid, Universitatea 
Craiova — Foii tehnica Timișoara, 
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo, Pe
trolul Ploiești — F.C. Olt. Toate 
partidele încep la ora 17.
• In divizia B, tot azi au loc 

meciurile etapei a 24-a. Fruntașele

...și din rugbi
După o întrerupere datorată acti

vității echipei reprezentative (angre
nată, după cum se știe, in campio
natul european F.I.R.A.), azi se 
dispută primele meciuri ale returului 
campionatului național. Steaua (locui 
1 in clasament, după 11 etape) joaca 
la Timișoara cu Universitatea (8),

★
HANDBAL: Azi, noi meciuri 

în „Cupa României"
Stimulați de frumoasa calificare 

la finala „Cupei Federației inter
naționale de handbal’1 a echipei 
băimărene H.C. Minaur, iubitorii 
handbalului vor lua azi cu sporit 
interes drumul sălilor în care au 
loc meciuri (deosebit de atractive !) 
din cadrul semifinalelor „Cupei 
României". în sala Floreasca este 
programat, cu începere de la ora 
11,15, meciul tur dintre echipele 
masculine Steaua și Politehnica Ti
mișoara. In Întrecerea echipelor fe
minine, azi se dispută meciurile re
tur ale semifinalelor „Cupei Româ
niei" : la Rimnicu Vîlcea, Chimistul 
— Știința Bacău (in tur : 18—18),
iar Ia Tg. Mureș, Mureșul — TE- 
ROM Iași (în tur : 28—30).

Oaspeții sovietici au avut convor
biri la C.C. al P.C.R.. comitetele 
județean Timiș și municipal Bucu
rești ale P.C.R., Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, au vizitat 
obiective social-culturale din Capi
tală și municipiul Timișoara.

(Agerpres)

20,25 Film artistic (color) : „Destinul 
lui Yasuko“

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni 25 aprilie 1988
20,00 Telejurnal
20.20 Strălucită solie de pace, prie

tenie și colaborare. Vizita ofi
cială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica Indonezia și in Australia 
(color)

21,00 Idei in acțiune (color) • Promo
varea noului — o îndatorire pa
triotică

21.20 Tezaur folcloric în concert (co
lor)

21.50 Telejurnal

de ploaie, însoțite si de descărcări e- 
lectrice. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 6 grade 
in jumătatea nordică a teritoriului și 
intre 2 și 10 grade în sud. Temperatu
rile maxime se vor situa între 8 și 18 
girade, mai ridicate în ultima zi. Se 
vor semnala brumă și îngheț la sol, 
local, în regiunile nordice și centrale, 
în București : Vremea va fi relativ 
rece în prima parte a intervalului, 
apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi 
temporar noros și, trecător, votr cădea 
ploi ce. vor avea și caracter de aver
să. Vînt slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 5 și 8 
grade, iar cele maxime între 15 și 18 
grade.

din fotbal...
celor trei serii îșj vor apăra pozi
țiile (și vor încerca să nu piardă din 
avansul ce-1 au la această dată) după 
cum urmează : F.C. Constanța 

... (fruntașa, seriei I) joacă la Plopeni, 
cu formația locală Metalul, iar 
F.C.M. Progresul Brăila intîlnește, pe 
teren propriu, pe C.S. Botoșani. In 
seria a Il-a, F.C. Inter Sibiu pri
mește vizita echipei El^ctroputere 
Craiova, iar Jiul Petroșani se de
plasează la Mediaș pentru meciul cu 
Gaz Metan. în seria a III-a, F.C. 
Bihor Oradea joacă în deplasare (la 
Baia Mare) cu F.C. Maramureș, iar 
Gloria Bistrița va avea ca oaspeți pe 
fotbaliștii de la A.S.A. Progresul 
Timișoara.

Dinamo (2) întîlnește, pe stadionul 
din parcul Tei, pe Sportul studen- 
țesc-Construcții (12). Celelalte me
ciuri sînt : C.S;M. Sibiu (10) —
Grivița roșie (4), C.S.M. Suceava (11)
— Farul Constanța (5), Contactoare 
Buzău (6) — Știința Petroșani (9), 
Politehnica Iași (7) — Știința CEMIN 
Baia Mare (3).

★
ȘAH. După disputarea partidelor 

întrerupte și înaintea rundei finale, 
in turneul internațional de șah de 
la Bruxelles conduce fostul campion 
mondial Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
cu 10,5 puncte, urmat de Nunn (An
glia) și Salov (U.R.S.S.) — 9,5
puncte, Beliavski (U.R.S.S.) .— 9
puncte. Liubojevici (Iugoslavia). An
dersson (Suedia). Portisch (Ungaria)
— cite 8,5 puncte, Speeiman (Anglia)
— 8 puncte. Tal (U.R.S.S.) — 7,5
puncte, Nikolici (Iugoslavia) — 7 
puncte etc.

MOTOCICLISM. Prima probă din 
cadrul campionatului mondial de 
motocros la ciasa 500 cmc s-a des
fășurat în localitatea austriacă 
Sittendorf și a fost ciștigată de en
glezul David Thorpe („Honda"). Pe 
locurile următoare s-au situat 
coechipierul său Kurt Nicoll („Ka
wasaki") și italianul Michele Ma- 
garotto („Honda").

REZULTATE IN ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia

listă pe primele trei luni care au trecut din acest an de către colecti
ve fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, con
strucții. transporturi, circulația mărfurilor, prestărilor de servicii, pre
cum și din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit în 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare 
a Întrecerii socialiste, la 31 martie pe .primele locuri se situează ;

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de re
țele electrice Timișoara, cu 627,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea de re
țele eleotrice Iași, cu 586,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Botoșani, cu 557,2 
puncte.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de foraj Meii- 
nes ti, județul Dolj, cu 647,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Locul I : întreprinderea de Pros
pecțiuni si explorări geologice Ar
geș, cu 486,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cluj, cu 470,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
foraje si lucrări geologice specia
le București, cu 347,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
METALURGICE

Locul I : întreprinderea de pre
lucrarea aluminiului Slatina, cu 
410,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
GREU — MAȘINI DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT. 
CONSTRUCȚII NAVALE. 

ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I: întreprinderea „Timpuri 
noi" București, cu 467,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR 
CASNICE

Locul I : întreprinderea de vase 
emailate Focșani, cu 809,8 puncte.

Locul II : întreprinderea „23 
August" Satu Mare, cu 340,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Ară- 
deanca" Arad, cu 310,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE FIRE 
ȘI FIBRE SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE

Locul I : întreprinderea de fire 
și fibre poliamidice Roman, jude
țul Neamț, cu 516,4 puncte.

Locul II : întreprinderea filatu
ra de fire melană Botoșani, cu 243,2 
puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 525,9 puncte.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" București, cu 
198,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
alumină Oradea cu 160,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hlr- 
tie „Bistrița" Fundu Birgăului, ju
dețul Bistrița-Năsăud. cu 1146,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea de car
toane și confecții Scăeni. județul 
Prahova, cu 400,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR

DE CONSTRUCȚII. 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE. 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea materia
le de construcții Timișoara, cu 802 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pre
fabricate din beton „Progresul" 
București, cu 706 puncte.

Locul III : întreprinderea pentru 
lianți Brașov, cu 443,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

Locul I ; întreprinderea de în
călțăminte „Bihoreana" Marghita, 
județul Bihor, cu 492,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de pie
le si încălțăminte „Progresul" 
București cu 215 puncte.

Locul III : întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Flacăra roșie" 
București, cu 165,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII

Locul I : întreprinderea de pre
parate și conserve din carne Bucu
rești. cu 338,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI. 
BĂUTURI DIFERITE, 

PRODUSE SPIRTOASE 
ȘI INDUSTRIALIZAREA 

TUTUNULUI

Locul I ; întreprinderea de vi
nuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești. cu 951,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de vi- 
nificatie si produse spirtoase Dră- 
gășani. județul Vîlcea. cu 891.5 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ți
garete București, cu 785,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică Sibiu, cu 713,9 puncte.

Locul II : întreprinderea Combi
natul poligrafic Casa Scînteii 
București, cu 649,2 puncte.

Locul III: întreprinderea poligra
fică „Bucureștii-Noi", cu 644,6 
puncte.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău, cu 920,7 puncte.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Focșani, cu 894,8 puncte.

Locul III : întreprinderea avico
lă de stat Suceava, cu 364,3 puncte.

ÎN SECTORUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Argeș, 
cu 724,3 puncte.

Locul II : întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Dîm
bovița. cu 344,2 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Boto
șani. cu 324,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIRII DE LOCUINȚE 

SI PRESTAȚII ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de con
strucții. reparații si administrație 
locativă Foișor București, cu 923,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Ploiești, cu 633,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații și administra
ție locativă Colentina. cu 554,7 
puncte. •

ÎN TRANSPORTUL LOCAL

Locul I : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrahcea, 
cu 1 278,9 puncte.

Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Argeș, cu 
1 266,6 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Hune
doara. cu 1 004,2 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE

INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești. cu 616,1 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA 
ȘI PETROCHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică si petrochimică București, 
cu 526,6 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI

Locul I : Centrala de exploata
re a lemnului București, cu 265,7 
puncte.

INDUSTRIA UȘOARA

Locul I : Centrala industriei 
bumbacului Arad, cu 156,8 puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala industrializă
rii tutunului București, cu 706,4 
puncte.

TRANSPORTURI

Locui I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 309,9 
puncte.

Siușovice este un nume cunoscut 
în Cehoslovacia. 11 cunosc sătenii, 
este pomenit in fabrici și școli, se 
vorbește despre el in presă și Ia 
televiziune. De fapt, este numele 
unei comune, și in același timp al 
cooperativei agricole respective. La 
un moment dat, cooperativa și-a 
adăugat denumirea de „combinat 
agricol", considerînd. că aceasta ex
primă mai bine coordonatele mun
cii cooperatorilor, dimensiunile ei. 
De altfel, combinatul materializează 
o experiență bogată și interesantă. 
Tocmai de aceea, este evocat ca un 
exemplu al spiritului întreprinză
tor, al îndrăznelii în căutarea căilor 
și mijloacelor de dezvoltare, al ca
pacității agriculturii socialiste de 
a-și integra cuceririle științei.

Cooperativa cuprinde 17 sate răs
firate de-a lungul unei văi străjui
te de coline în Moravia de sud, nu 
departe de orașul Gottwaldov. Cu 
pădurile ce acoperă cam o treime 
din suprafață, această zonă lasă la 
prima vedere impresia că s-ar oferi 
mai degrabă unor amenajări pentru 
odihnă și agrement decit agricul
turii. Avînd pămint puțin și zgîrcit 
in roade, locuitorii ei de odinioară 
duceau o viață grea. în mod tradi
țional, fiii și fiicele lor plecau în 
căutare de lucru prin orașele Cehiei 
și Slovaciei, iar după Înființarea 
fabricii de încălțăminte „Bata" 
din orașul Zilin, din apropiere 
(Gottwaldov de azi), ei au furnizat 
o bună parte din forța de muncă a 
acesteia. Acum, de ani de zile, din
tre localnici nu mai pleacă decit 
cei ce-și efectuează studiile superi
oare, majoritatea dintre aceștia 
grăbindu-se apoi să se întoarcă în 
locul natal. Mai mult, anual, mii 
de oameni de prin alte^zone trimit 
cereri de a fi primiți membri ai 
cooperativei-combinat, în care se 
practică azi un larg evantai de me
serii.

Sintetic. evoluția cooperativei 
ne-a prezentat-o președintele aces
teia, Frantișek Ciuba. „Cu douăzeci 
și cinci de ani in urmă — ne 
spune — cooperativa făcuse pro
grese însemnate, ajungind la o 
cifră de afaceri de peste un milion 
de coroane. In 1982 am trecut un 
prag important, depășind cifra de 
un miliard. In acest an rulăm, un 
fond de cinci miliarde de coroane*.

Prima sursă a acumulărilor a 
constituit-o pămîntul însuși. Bine 
lucrate, bine gospodărite, cele apro
ximativ 5 000 hectare de teren ara
bil s-au dovedit apte pentru o agri
cultură de înalt randament. „Prac
tic — afirmă interlocutorul — nu 
am avut nici un an in care să re
gresăm sau să batem pasul pe loc. 
Producția de cereale a sporit in 
fiecare an. Cind nu eram mulțumiți 
de sporul realizat, am căutat cau
zele pină la cele mai mici amănun
te, am solicitat la maximum factorii 
de producție pentru a recupera 
ceea ce era necesar in vederea atin
gerii obiectivelor propuse". Produc
ția de grîu a crescut în acești ani 
de la circa o tonă la hectar la peste 
șase tone, depășind unele regiuni 
tradițional cerealiere. Producții 
înalte pentru . condițiile locale se 
obțin și la porumb. „încă cu decenii 
in urmă, am pornit pe calea dez
voltării intensive — ne informează 
gazda. Am experimentat multe 
soiuri de grîu și porumb înainte de 
a ne opri asupra celor optime. Dar 
știm că și acestea își vor trăi traiul

cinema
• Rezervă la start : SCALA fll 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Extemporal la dirigenție : DRU
MUL SĂRII (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 (85 77 12) — 9; 11; 13
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
— 17; 19
• Zîmbet de soare : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13: 15: 17; 19
• Lanțul de aur: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fiecare vinător vrea să știe : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Călărețul fără cap : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Orele 11: DACIA (50 33 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19 

și acum experimentăm soiuri și mai 
productive. Apoi, tehnologiile pe 
care le folosim au fost elaborate 
ani de-a rindul. O serie din mijloa
cele tehnice pe care le folosim au 
fost adaptate la condițiile noastre, 
întrebuințăm pe larg ingrășăminte- 
le organice și minerale, ca și mij
loacele de apărare a plantelor". In
terlocutorul arată, totodată, că unul 
din factorii de succes ai cooperati
vei îl constituie o maximă intensi
tate a muncii in momentele hotărî- 
toare ale producției agricole.

Realizările în cultivarea cereale
lor au creat premise pentru dezvol
tarea zootehniei, desigur, tot pe 
cale intensivă. La un moment dat 
existau aici mai multe rase de vaci 
de lapte, unele producind mai puțin 
de jumătate decit altele. Or. și une
le, și celelalte consumau aceeași 
cantitate de nutrețuri. In stabilirea 
profilului actual al fermei hotări- 
toare au fost, desigur, criteriile 
economice. Producția de lapte este 
acum aproape dublă față de media

însemnări 
din R. S. Cehoslovacă

pe țară. Intre timp, în cooperativă 
s-a dezvoltat un adevărat centru 
științific in domeniul transferării 
embrionilor timpurii. Responsabilul 
acestui centru, un tinăr medic ve
terinar. susține că prin metoda 
transferului de embrioni se obțin 
produși cu performanțe ridicate 
de la rase inferioare. Centrul 
aprovizionează cu embrioni — 
congelați într-un mediu pe bază 
de azot lichid — numeroase alte 
unități agricole din țară și pro
duce, de asemenea, pentru export.

Vizitînd cooperativa. gazdele 
ne-au invitat într-o clădire albă, cu 
mai multe etaje. Prin peretele de 
sticlă al unui coridor s-a înfățișat 
privirilor un labirint de tuburi, 
eprubete, aparate sofisticate. Eram 
la fabrica biochimică. înființată cu 
trei ani în urmă, unde se produc, 
in condiții sterile, substanțe pentru 
protecția plantelor. Inginerul care 
conduce procesul de producție ne 
informează că aceste substanțe, 
avînd o mare însemnătate și pe 
plan ecologic, deoarece nu vatămă 
nici plantele, nici solul, se eviden
țiază, in același timp, prin putere 
selectivă și eficiență sporite, un 
kilogram dintr-un asemenea produs 
fiind suficient pentru tratarea unui 
hectar de teren. Producția de 200 
de tone realizată de fabrică este 
astfel suficientă nu numai pentru 
acoperirea cerințelor locale, dar și 
pentru alte regiuni, ceea ce consti
tuie o importantă sursă de venituri, 
într-unul din satele cooperativei a 
început să funcționeze o fabrică de 
sucuri concentrate din fructe și 
legume, realizate printr-o tehnolo
gie bazată pe forța centrifugă. 
Aflăm de la responsabilul fabricii 
că produsele respective se bucură 
de o deosebită cerere atit în țară, cit 
și în străinătate și că investițiile 
pentru construirea și dotarea teh
nică a unității au fost recuperate 
într-un singur an.

Locuitorii acestei zone împăduri
te erau în mod tradițional meșteri 
în prelucrarea lemnului, confecțio-

• Lumini de-a lungul fluviului :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Puștiul î POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19
• Egreta de fildeș : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13

teatre 

nînd diferite obiecte gospodărești. 
„Era o îndeletnicire prețioasă, dar 
pe cale de a se pierde, cind ne-am 
dat seama că, de fapt, ea poate lua 
o nouă amploare. Și, intr-adevăr, a 
devenit unul din sectoarele indus
triale ale cooperativei" — aflăm de 
la președintele cooperativei. în sec
torul respectiv se produc acum di
verse tipuri de mobilă pentru lo
cuințe sătești, dar și pentru birouri 
comunale, meșterii locali propunind 
și anumite modele de depozite și 
chiar lăcașuri pentru stațiuni ex
perimentale agricole.

Sectorul de asamblare a micro- 
computerelor își trage existența din 
pasiunea și spiritul întreprinzător 
ale unor tehnicieni locali. Au asam
blat ia început patruzeci de aseme
nea aparate, numărul lor ajungind 
in acest an la 40 000. Sint folosite 
mai ales în școli, dar le cer și pre
ședinți de cooperative agricole și 
chiar întreprinderi industriale, pen
tru analizarea informației econo- 
mico-sociale necesare normării, sta
bilirii unor procese de producție, 
conducerii operative a unităților 
respective. In condițiile insuficien
tei forțe de muncă în țară, hărnicia 
și îndemînarea cooperatorilor din 
Siușovice au umplut astfel un gol 
important, pe plan național.

In dezvoltarea multilaterală a 
cooperativei își găsesc materia
lizare. deopotrivă, buna organizare, 
spiritul de răspundere personală 
și competența profesională ale 
fiecărui cooperator. Președintele se 
amuză amintindu-și și de anii de 
început, cind unii oameni mai tre
buiau îndemnați să meargă la lu
cru. Raționalizarea muncii s-a ri
dicat treptat spre nivelul celei din 
industrie. Fiecare loc de muncă în 
cooperativă este ocupat prin con
tract/, precizîndu-se rezultatele ce 
trebuie obținute, iar retribuirea se 
face în funcție de înfăptuirea aces
tor prevederi. „Toți sînt gospodari 
pricepuți și responsabili pe locurile 
lor de muncă — afirmă președintele. 
Fiecare se comportă asemenea unui 
proprietar preocupat să sporească 
la maximum avuția colectivă pe 
care a primit-o spre gospodărire. 
Acesta este, de fapt, intreg -<secre- 
tul*  rezultatelor cooperativei noas
tre". Nu numai cooperativa în an
samblu, dar și secțiile ei se conduc 
de mai mulți ani după principiul 
autogestiunii. Și, deoarece fiecare 
colectiv depinde de munca sa, el 
este interesat să producă mai mult 
și cu cheltuieli cît mai mici. între
gul mecanism al autogestiunii are 
ca rezultat intensificarea continuă 
a producției, sporirea avuției 
obștești și a veniturilor cooperato
rilor, punînd în evidență marile 
posibilități ale agriculturii so
cialiste.

în mod tradițional. Cehoslovacia 
importa cereale. Și nu e de mirare, 
dacă se are in vedere că țara dispu
ne de terenuri agricole foarte re- 
strînse, pe cap de locuitor reve
nind doar 0,3 ha pămint arabil. Și 
iată că, de cîțiva ani, cerințele de 
cereale sînt pe deplin satisfăcute 
din producția internă. Tocmai 
cooperativele agricole au făcut po
sibil acest salt, ridicarea agricultu
rii cehoslovace pe o treaptă nouă, 
ce permite satelor să întrezărească 
noi orizonturi in dezvoltarea lor 
multilaterală.

AI. CAMPEANU

11 95 44) : Menajeria de sticlă — 10,30; 
Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) t Amurgul 
burghez — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 11 : Lewis șl 
Alice — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 10 ; Slugă la doi 
stăpini — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 10 ; 
Ris și pltns — 16 ; (sala Studio) ; 
Complotul miliardarilor — 10,30 ;
Pensiunea doamnei Olimpia — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic.
14 72 34) : Iarna cind au murit cangu
rii — 14 ; Regina balului — 18 : (sala 
Glulești. 18 04 85) : Jean, fiul lui Ion
— 11 ; Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzleal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 13 56 78) : PomplUu de 
Pompadour — 18 : (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy —
11 : De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) t 
Pistruiatul — 10.30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 11 ; (sala Cosmonauților. II 12 04) ; 
Motanul Încălțat — 11,30
• Circul București (10 41 95) : „Ste
lele Circului din Moscova" — 10 ; 
15,30 ; 19

(Urmare din pag. I)
Pină acum s-au asimilat 
45 de modele din această 
familie și s-au imaginat 
137 de variante construc
tive. Diversitate motivată 
de nevoile economiei ro
mânești. dar și de solici
tările partenerilor externi. 
De trei ani I.F.M.A. expor
tă motoare de acest tip în 
R.D.G. și R.S.C.. țări de 
unde au venit referințe 
elogioase. E mult ? E pu
țin ? Adevăratul răspunș 
se profilează limpede in 
clipa îrt care aflu că ex
portul pe 1988 va depăși cu 
circa 50 la sută pe acela 
din anul precedent. Verti
cala performanței se pro
filează. prin urmare, verti
ginos.

Acum trei ani a apărut 
și al treilea profil : jocu
rile de agrement. De fapt, 
efortul esențial de asimi
lare tocmai în această di
recție se desfășoară. Amă
nuntul că din 1986 și pină 
in 1987 producția acestora 
s-a împătrit devine astfel 
edificator. Să ne imaginăm, 
prin urmare, bucuria copii
lor din orașele care vor 
beneficia de parcuri cu
minipopice, flippere, să
anticipăm doar cu un an,
doi. viitoarele „Disney- 
land-uri" în care-și vor
ocupa exuberanți locurile 
din „trenurile-fantomă" ce

vor goni prin „casa cu sur
prize” și vom avea imagi
nea unei copilării conec
tate la ritmurile și mitu
rile lumii moderne. „Soco
tind bine — mă întrerupe 
din reverie dinamicul di
rector — nici nu trebuie 
să așteptăm atita. Nucleele 
unor asemenea parcuri 
există deja la București, 
Tirgu Jiu. Botoșani".

Deși sexagenar, deci la 
virsta bunicilor, Nicolae 
Popa nu e totuși un senti
mental ; în el, omul de 
acțiune îl covirșește pe vi
sător și nu mă miră că in 
preajma finalului de ca
rieră are încă proiecte 
mari. „In 1990. îmi zice cu 
un sentiment al participă
rii pe care despărțirea pre
simțită nu-1 diminuează, 
producția întreprinderii, in 
noua sa structură, va creș
te' de 2.5 ori față de 1980." 
Insă cifrele in sine sint 
indiferente. Pentru a înțe
lege amploarea unei dez
voltări e necesar să intro
duci un sens în schelăria 
de date. Iar sensul acesta 
îl dă mai degrabă calitatea 
decit numărul. De altfel, 
cuvîntul „calitate" revine 
obsesiv în vorbirea oame
nilor de la I.F.M.A. Pre
zentul și viitorul sînt inse
parabil legate de această 
abstracțiune care devine, 
iată, un reper industrial 
concret. In perspectiva

Călătorie pe verticala performantei
imediată vor fi asimilate 
ascensoare cu logică pro
gramată. Se lucrează in
tens la reproiectarea unor 
subansamble (cabine, uși, 
juguri), tocmai pentru a se 
elimina consumul mare 
de metal, sînt aflate so
luții funcționale și estetice, 
care măresc sensibil com
petitivitatea la export. O 
cabină de zece persoane, 
la care mă opresc o clipă, 
e o adevărată bijuterie. 
Cită dreptate avea poetul 
care recomanda acum două 
milenii îngemănarea fru
mosului cu utilul se poate 
vedea și aici. Ornamenta
ția. realizată nu din alu
miniu (material costisitor), 
ci din simplă tablă O.L. 37 
ce aruncă reflexe argintii, 
nu impune numai o soluție 
elegantă, ci și una de mare 
productivitate pentru mon- 
tori. Iluminatul central 
(cu curgere de lumină pe 
pereții cabinei), cutia de 
comenzi rabatabilă, cu 
butoane de microcontact 
de mare fiabilitate, inter- 
fon, afișaj electronic al po
ziției cu leduri sînt tot atî- 
tea „scrisori de acredita
re" pentru o prezență de 
vîrf în „topul" interna
țional.

Interesant e că autorii 
acestor performanțe 
tehnice sint mai toți 

foarte tineri. In laboratorul 
de electronică media de 
virstă nu trece de 22 de 
ani. Mă uit la acești băieți, 
la aceste fete cu aer recu
les, concentrat. Claudia 
Paraschivoiu e studentă în 
anul III (seral) la Electro
nică, Roman Gabriel e stu
dent (tot seralist) în anul 
II la Politehnică, Cristina 
Constantinescu, Adriana 
Nicolae. Georgeta Nichita 
au și ele contract moral cu 
cartea. Cu cartea și cu în
treprinderea, care le-a 
creat condiții admirabile 
de muncă și de studiu și 
care nu le cere decit un 
angajament — nescris ! — 
de a lucra cinci ani pen
tru „firmă".

Detaliul mi-1 comunică 
surizînd Nicolae Popa, că
ruia — după ce ieșim din 
laboratorul de electronică 
— ii vine pe nepusă masă 
ideea de a mă supune unui 
test : care e ascensorul 
„original" (propus de par
tenerul extern !) și care e 
replica realizată la I.F.M.A. 
O alegere grea, ca-n „Ha
rap Alb", dar după cîteva 
clipe mă decid. „Corect !“, 
vine răspunsul și auzindu-1 
mulțumesc în gînd dască

lilor mei din facultate: 
Zoe Dumitrescu Bușulen- 
ga și Romul Munteanu, 
care m-au familiarizat 
cindva cu limbajul forme
lor și culorilor. Căci ase
mănarea era uimitoare! 
Tot în laboratorul de elec
tronică, unde e pusă la 
punct partea de acționare 
a ascensoarelor cu reglaj 
continuu de viteză, elimi- 
nîndu-se senzația mereu 
neplăcută de accelerare și 
decelerare bruscă, se reali
zează toate unicatele le
gate de obiectivele de im
portanță națională.

Și totuși, calculatorul și 
electronica nu-s întotdeau
na (și oriunde) bine primi
te. E părerea inginerului 
Ion Lupei, șeful atelieru
lui de proiectare, care 
irumpe brusc și neguros in 
biroul directorului, cerind 
o decizie rapidă în legătu
ră cu viitorul colectivului 
care vrea să introducă pro
iectarea asistată de calcu
lator. N-am apucat să aflu 
verdictul (comitetul de 
direcție trebuia să decidă 
ceva mai tîrziu). dar am 
motive să cred că el a fost 
favorabil.

Extrasă parcă dintr-un 
roman de anticipație, solu
ția „Lupei & comp" prezin
tă mari avantaje. Cel esen

țial ar fi productivitatea 
sporită a proiectării; aș 
reține însă și „umanizarea" 
tehnologiei moderne. Or
dinatorul devine un parte
ner de muncă abordabil 
printr-un sistem conversa
țional. Rețin, așadar, cu 
satisfacții de literat, un 
posibil dialog om-mașină, 
așa cum ii preconizează 
impetuosul inginer : „Ce 
piesă vrei ? — Un ax
cilindric. —r Cite trepte 
are ? — n trepte. — Cum 
se racordează ? — Prin
rază. — Ce diametru ? — 
30 la prima treaptă. — Ce 
detalii are prima treap
tă...". Și uite-așa, printr-o 
insolită maieutică, în fi
nal se verifică, se dă co
manda desenului, și acesta 
apare imediat pe masa de 
desenat. Dispar guma și 
creionul, dispare o mare 
cantitate de muncă fizică 
și intelectuală, dar docu
mentația de execuție este 
furnizată iute, ireproșabil 
și în tirajul dorit. Intro
ducerea pe calculator a de
senului ar fi doar prima 
etapă : „portretul" obiec
tului. Etapa următoare, pe 
care Lupei și tovarășii săi 
o iau în calcul de pe 
acum, presupune ca tot 
calculatorul să ofere și 

banda magnetică de intro
dus direct în echipamen
tul de comandă numerică 
al utilajului.

Toate astea le aflu 
intr-un tîrziu, căci 
omului ocupat și iri

tabil nu-i prea plac între
bările. Că, zice el. ce fa
ceți cu datele ? Viața mea, 
familia mea de ce v-ar 
interesa ? Pentru o bio
grafie exemplară, îi răs
pund abia acum, din acest 
colț de pagină. Cine își 
începe activitatea ca uce
nic și ajunge, rînd pe rînd, 
muncitor, tehnician, pro
iectant, inginer. ingi- 
ner-șef (de înaltă clasă), 
iar toate acestea le face 
lucrînd mereu în aceeași 
fabrică, dedieîndu-i inte
gral timpul, gîndurile. pro
iectele. e un om simbolic. 
Ion Lupei a anticipat par
că acest răspuns, căci iafă 
ce replică desprind din 
agendă : „La noi, majori
tatea oamenilor nu pot fi 
decit simbolici. De aceea 
mi se pare ciudat să cău- 
tați excepția". Totuși. în
tr-un fel sau altul, excep
ția există. „Băieții" din 
atelier și-l amintesc cum 
le spunea acum cîțiva ani : 
„Motoarele noastre trebuie 
să arate ca un easetofon 
japonez cînd îl scoți din 
cutia sigilată". Și. mă uit 
la ele, chiar așa și arată !

Colectivul a respins lenta 
creștere „organică", ale- 
gîndu-și de la bun început 
un nivel de vîrf. Un nivel 
mondial. Și l-a atins 
rapid ! Motoarele arată de 
parcă ar fi aranjate pen
tru o expoziție, dar ele 
sînt în realitate pregătite 
pur și simplu pentru lucru. 
„Servomotoare cu rotor disc 
capabile de asemenea per
formanțe — îmi mai spune 
inginerul Ion Lupei — mai 
fabrică in Europa doar fir
ma franceză «Axem». Pro
dusele noastre sînt foarte 
solicitate. Aproape că nu 
mai putem să facem față 
cererilor externe. Sîntem 
cu ochii în patru la nece
sitățile noi, la ultimele 
evoluții mondiale, la cere
rile beneficiarilor, chiar 
dacă, la un moment dat, 
cutare preferință ar părea 
un moft. Oferim produsul 
așa cum ni se cere, ba 
chiar mai bun. E f elul nos
tru de a ne manifesta com
petența și patriotismul".

Frumoasă și simbolică 
această relație. Patriotis
mul, ne dau de înțeles oa
menii de la I.F.M.A., nu e 
doar o legătură de suflet 
cu pămintul pe care te-ai 
născut, ci și un angaja
ment pe viață de a-i spori 
faima și creativitatea. E 
chiar concluzia acestei 
călătorii pe verticala per
formanței.

DE LA C.E.C.
Depunătorii care economisesc pe 

unele instrumente de economii la 
care dobinda sau o parte din a- 
ceasta se acordă sub formă de 
ciștiguri sint informați de Casa de 
Economii și Consemnațiuni că tra
gerile la sorți pentru trimestrul I 
1988. precum si la obligațiunile 
C.E.C. pentru luna aprilie a.c. vor 
avea loc astfel ;

— miercuri 27 aprilie, ora 16, în 
sala Casei de cultură din str. Za- 
lomit nr. 6 din Capitală, tragerile 
la sorți pentru acordarea ciștigu- 
rilor in numerar la libretele de 
economii cu dobîndă și ciștiguri 
emise de unitățile C.E.C. din muni
cipiul București care în tot cursul 
trimestrului au avut un sold de 
5 000 de lei, precum și la libretele 
de economii pentru construirea de 
locuințe, cu ciștiguri in materiale 
de construcție și pentru turism ;

— simbătă 30 aprilie,.ora 11, in 
sala Casei de cultură din str. Zalo- 
mit nr. 6 din Capitală, tragerile Ia 
sorți pentru acordarea ciștigurilor 
in numerar la libretele de economii 
cu dobindă și ciștiguri emise de 
unitățile C.E.C. din țară care în 
tot cursul trimestrului au avut un 
sold de 5 000 de lei, precum și la 
obligațiunile C.E.C. pentru luna 
aprilie a.c.

Casa de Economii și Consemna- 
tiuni invită pe cei interesați să ia 
parte la lucrările de efectuare a 
tragerilor la sorți.



Itinerarul tovarășului Nicolae Ceaușescu,
încheierea convorbirilor de la Moscova

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu

ale miniștrilor de externe ai U.R.S.S. și S.U.A.
Convorbirile au fost consacrate pregătirii viitoarei întilniri 

la nivel inalt sovieto-americane
Bucureștiului"

Dialoguri rodnice, contribuții importante la cauza
Vizitele oficiale de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S. Vietnam și în R.P. Mongolă, 
semnificațiile largi atit pe plan bilateral, cit și pe plan internațional ale 
dialogurilor la nivel înalt purtate de șeful statului român cu aceste prilejuri 
au fost amplu reflectate de mijloacele de informare in masă de peste 
hotare.

Agenții de presă, ziare, posturi de radioteleviziune au pus în evidență 
pozițiile ferme, constructive ale României — reafirmate și de această dată

în primele pagini, cotidianele 
vietnameze „NHAN DAN", „QUAN 
DGI NHAN DAN" și „HANOI MOI" 
au inserat reportaje si comentarii 
despre desfășurarea si rezultatele 
întîlnirii la cel mai 
rom^no-vietnameze. 
blicate. totodată, 
fățișîndu-i pe 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu împreună cu con
ducătorii de partid și de stat ai 
țării-gazdă.

A fost reprodus, de asemenea, 
textul integral al Comunicatului 
comun cu privire la vizită și la 
convorbirile la nivel înalt româno- 
vietnaimeze.

La rindul său. agenția vietname
ză de presă V.N.A. a relevat că, 
în cursul convorbirilor, s-a proce
dat la o informare reciprocă in le
gătură cu activitatea partidelor co
muniste din cele două țări, a po
poarelor român si vietnamez, pre
cum și în legătură cu preocupările 
lor de perspectivă privind construc
ția socialismului în România 
Vietnam. Au fost evidențiate, 
asemenea, probleme’e abordate 
cadrul schimbului de păreri 
privire la situația politică interna
țională.

Este subliniată atmosfera cor
dială. prietenească în care s-a des
fășurat dineul oferit in onoarea 
tovarășului Nicolae' Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu cu 
prilejul vizitei, fiind prezentat 
conținutul de, idei al toastului ros
tit cu acest prilej de secretarul ge
neral al P.C.R. și de secretarul ge
neral al C.C. al P.C. din Vietnam. 
Agenția pune în evidentă, de ase
menea, faptul că, la încheierea vi
zitei oficiale de prietenie, condu
cătorii de partid și de stat ai tării- 
gazdă au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu calde urări de să
nătate si fericire, iar poporului ro
mân urări de noi succese în acti
vitatea de construire a socialismu
lui sub conducerea Partidului Co
munist Român, de transpunere în 
practică a documentelor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

Un loc important în cadrul rela
tărilor agenției vietnameze de pre
să l-a ocupat reflectarea ideilor 
conținute în Comunicatul comun 
dat p’UbYfffitâțft’ lâ 'încheierea vizitei 
oficiale de ' prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceatișescu în R.S. Vietnam.

în relatarea sa despre convorbi
rile oficiale româno-vietnameze, 
ziarul sovietic ..PRAVDA" relevă 
îngrijorarea exprimată în legătură 
cu situația încordată ce se menține 
în lume și sublinierea făcută de 
șeful statului român și de conducă
torii vietnamezi că forța sau ame
nințarea cu forța trebuie excluse 
din prqctica internațională. De ase
menea. sînt reliefate pozițiile celor 
două țâri cu privire la necesitatea 
reglementării problemelor conflic- 
tuale , numai pe cale pașnică.

„Prâvda" pune, de asemenea, în 
evidentă’ poziția constructivă expu
să în ; iadrul vizitei cu privire 
la problemele subdezvoltării și la 
necesitatea instaurării unei noi or
dini economice internaționale, jus
te și echitabile, precum și în le
gătură cu faptul că problemele 
complexe și deosebit de grave ale 
vieții mondiale impun participarea 
activă, la soluționarea lor, în con
diții de (deplină egalitate, a tutu
ror statelor, fără deosebire de mă
rime sau de orînduire socială.

Cotidianul sovietic a informat, 
totodată, că Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din 
Vietnam doresc să dezvolte colabo
rarea bilaterală, să-și aducă con
tribuția la consolidarea solidarită
ții Intre partidele comuniste si 
muncitorești, la activizarea unui 
dialog,între partide pe baza prin
cipiilor egalității și independenței.

România și Vietnamul — scrie 
agenția T-A.S.S., referindu-se la 
conținutul Comunicatului comun 
româno-viet.namez — consideră că 
este necesar să se intensifice efor
turile în vederea realizării de noi 
acorduri în direcția reducerii cu 50 
Ia sută ..a armamentelor strategice 
nucleare, pentru interzicerea expe-

înalt nivel 
Au fost pu- 

fotografii în- 
tovarășul 

și pe tovarășa

si 
de 
în 
cu

riențelor nucleare, a militarizării 
Cosmosului, pentru eliminarea to
tală a armelor nucleare, pentru 
lichidarea oricăror arme de distru
gere in masă.

Citind din document, T.A.S.S. 
arată că România și Vietnamul au 
salutat semnarea Tratatului dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A. privind 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie și mai scurtă de acțiu
ne. apreciindu-1 ca un eveniment 
de importantă istorică.

Agenția sovietică de presă rele
vă, de asemenea, că cele două țări 
salută eforturile îndreptate spre 
întărirea păcii și securității în 
Asia și Pacific și subliniază necesi
tatea continuării dialogului între 
țările din Peninsula Indochina și 
țările membre ale A.S.E.A.N., în 
vederea dezvoltării colaborării ■ și 
înțelegerii, a asigurării unui climat 
de pace și stabilitate în zona Asiei 
da sud-est. România și Vietnamul 
— se arată — se pronunță pentru 
soluționarea problemei kampuchiene 
pe cale politică, Re baza reconcilie
rii naționale, a respectării intere
selor poporului kampuchian. a eli
minării oricărei intervenții din 
afară, pentru edificarea unui stat

de către președintele ei — privind problemele cardinale ale lumii contem
porane : necesitatea de a șe pune capăt cursei înarmărilor, de a se elimi
na folosirea forței sau amenințarea cu folosirea forței în relațiile dintre 
state, amestecul în treburile interne ale altor țări și a se promova me
toda tratativelor pentru aplanarea conflictelor dintre state, de a se ac
ționa în vederea lichidării decalajelor și edificării noii ordini economice 
mondiale, în conformitate cu interesele fundamentale ale tuturor po
poarelor.

tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășii Nguyen Van Linh și Vo 
Chi Cong s-au desfășurat in spiri
tul respectului și înțelegerii reci
proce, al prieteniei tradiționale ce 
caracterizează 
vietnameze. în 
te problema 
ferindu-se la

■ tului, agenția
România și Vietnamul se pronunță 
pentru soluționarea problemei 
kampuchiene pe cale politică, pe 
baza reconcilierii naționale, a res
pectării intereselor poporului kam
puchian și a eliminării oricărei in
tervenții din afară, pentru edifica
rea unui stat kampuchian pașnic, 
independent, neutru și nealiniat, 
ceea ce va contribui la pacea și 
stabilitatea în Asia de sud-est.

România și Vietnamul salută 
eforturile îndreptate spre întărirea 
păcij și securității în Asia și Fa- 
cifijc — scrie agenția A.D.N. din 
R.D. Germană, citind din Comuni
catul comun. Se relevă, de aseme
nea. că cele două țări se pronunță 
pentru soluționarea problemei 
kampuchiene pe cale politică, pe 
baza reconcilierii naționale, pentru 
continuarea dialogului între țările

relațiile româno- 
ceea ce priveș- 

kampuchiană, re- 
textul comunlca- 
menționeazâ că

RELATĂRI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE 
PE MARGINEA CONVORBIRILOR LA NIVEL ÎNALT 
R0MĂN0-VIETNAMEZE Șl R0MĂN0-M0NG0LE

kampuchian pașnic, independent, 
neutru și nealiniat. S-a relevat, tot
odată, că s-a reliefat neoesitatea 
de a se depune eforturi pentru 
normalizarea relațiilor dintre R.S. 
Vietnam și R.P. Chineză și solutio
narea problemelor existente între 
ele pe calea tratativelor și a nefo- 
losirii forței.

în cadrul schimbului de păreri 
asupra principalelor probleme ale 
vieții internaționale — subliniază 
agenția sovietică — a fost expri- 

.................... " 1 -** —* cu 
pe

mată îngrijorarea în legătură 
situația complexă 
plan mondial, s-a relevat 
ța și amenințarea cu forța 
să fie excluse din practica 
națională, reglementarea 
melor litigioase trebuind

existentă 
că for- 
trebuie 

inter- 
probîe-

... .........o____  _______  să
făcută numai prin mijloace 
nice. Cei doi conducători au 
liniat importanța soluționării 
blemelor privind necesitatea

fie 
paș- 
sub- 
pro- 

in- 
staurării unei noi ordini econo
mice internaționale, a participării 
mai active a țărilor mici și mij
locii, in curs de dezvoltare la re
zolvarea problemelor internațio
nale.

în cursul convobirilor, eviden
țiază agenția sovietică, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Nguyen Van 
Lini); și-au exprimat satisfacția 
pentru întărirea continuă a rapor
turilor dintre cele două țări, in in
teresul reciproc al popoarelor ro
mân și vietnamez, al cauzei păcii. 
S-a convenit, de asemenea, să fie 
depuse eforturi susținute pentru 
creșterea schimburilor comerciale 
și dezvoltarea colaborării econo
mice în domeniul industriei, al 
agriculturii și in alte sectoare. A 
fost exprimată hotărirea de a se 
acționa și pe viitor pentru reali
zarea Programului complex al pro
gresului tehnico-științific pînă în 
anul 2000 al țărilor membre ale 
C.A.E.R., subliniază agenția sovie
tică de presă.

POSTURILE DE RADIO SI TE
LEVIZIUNE SOVIETICE au infor
mat de esemenea despre vizita 
înalților reprezentanți ai României 
în R.S. Vietnam.

în relatarea sa despre această 
vizită, agenția CHINA NOUA pune 
în evidentă dorința exprimată de 
conducătorii de partid și de stat ai 
României și R;S. Vietnam cu pri
vire la strîngerea legăturilor dintre 
cele două țări.

Referindu-se la Comunicatul co
mun cu privire la vizită, este sub
liniat faptul că întâlnirile dintre

din Peninsula Indochina și țările 
membre ale A.S.E.A.N.. în vederea 
asigurării unui climat de pace și 
stabilitate in zona Asiei de sud- 
est,

în cursul convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Nguyen Van Linh s-a pro
cedat la o informare reciprocă în 
legătură cu situația din cele două 
țări, la un schimb de vederi asu
pra problemelor internaționale și 
regionale de interes comun ; 
Nicolae Ceaușescu și Nguyen Van 
Linh s-au pronunțat pentru adîn- 
cirea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două partide și 
state, conclude A.D.N.

Relatînd despre același eveni
ment, ziarele poloneze „TRYBUNA 
LUDU“ șl „RZECZPOSPOLITA" 
au evidențiat dorința comună pri
vind dezvoltarea in continuare a 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări, subliniind aprecierea că 
problema fundamentală a epocii 
actuale o constituie încetarea cursei 
înarmărilor, lichidarea arsenalelor 
militare, in primul rind a armelor 
nucleare, apărarea dreptului tu
turor popoarelor la viață, pace, li
bertate și independență.

Ziarele iugoslave „BORBA" și 
„VIESNIK" au informat, la rindul 
lor. despre dialogul româno-vietna- 
mez la 
înainte 
Nicolae 
zite in

Vizita oficială în R.P. Mongolă a 
fost amplu reflectată de presa cen
trală din această țară, care a publi
cat reportaje, articole și comentarii 
consacrate principalelor sale mo
mente, un loc central ocupîndu-1 
cuvîntările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Jambîn Batmunh la marele miting 
al prieteniei româno-mongole, pre
cum și Comunicatul comun.

Intr-un articol consacrat relați
ilor dintre cele două țări, ziarul 
„UNEN" relevă că acestea se dez
voltă continuu, in spiritul Tratatu
lui de prietenie și cooperare sem
nat în 1983 și al programului pe 
termen lung de cooperare în dome
niile economic, științific și tehno
logic semnat în 1986.

Ziarul ■ exprimă convingerea . 
opiniei publice mongole că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Mongolia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, reprezintă o con
tribuție importantă la dezvoltarea

nivel înalt, precizînd că, 
de Vietnam, președintele 
Ceaușescu a efectuat vi- 
Indonezia și Australia.

și adîncirea în continuare a relați
ilor dintre cele două țări.

La Ulan Bator — relevă agenția 
T.A.S.S. — in cadrul convorbirilor 
la nivel înalt <omâno-mongole au 
fost examinate probleme privind 
dezvoltarea colaborării multilatera
le dintre cele două partide, popoare 
și țări. A fost reafirmată hotărirea 
reciprocă de a extinde și adinei 
continuu conlucrarea româno-mon- 
golă în toate domeniile. Au fost 
abordate, de asemenea, probleme 
internaționale de interes reciproc.

Referindu-se la marele miting al 
prieteniei româno-mongole, agen
ția evidențiază : Succesele Româ
niei si Mongoliei în construirea so
cialismului, colaborarea lor tot mai 
intensă — s-a subliniat la miting 
— servesc intereselor popoarelor 
ambelor țări, cauzei socialismului, 
păcii și progresului. Au fost evi
dențiate — se arată — importanta 
abordării, realiste a problemelor, in
ternaționale vitale, precum si ne
oesitatea unor acțiuni concrete pe 
calea creării unui sistem al secu
rității generale, a reducerii și li
chidării armelor nucleare si a ce
lorlalte arme de distrugere în 
masă.

Din Comunicatul comun româno- 
mongol. agenția sovietică relevă po
ziția potrivit căreia oprirea cursei’ 
înarmărilor, eliminarea tuturor 
armelor nucleare, lichidarea perico
lului de război și asigurarea drep
tului popoarelor la pace, securitate 
și existență constituie problema 
fundamentală a zilelor noastre.
T. A.S.S. relevă, de asemenea, sub
linierea faptului că semnarea. Tra
tatului între Uniunea Sovietică și 
Statele 
privire 
nucleare 
scurtă de acțiune constituie un e- 
veniment istoric, România și Mon
golia pronunțîndu-se pentru con
tinuarea tratativelor dintre
U. R.S.S. și S.U.A. în vederea 
realizării înțelegerilor privind re
ducerea cu 50 la sută a armelor 
strategice, inadmisibilitatea mili
tarizării Cosmosului.

Totodată, se arată că. în comuni
cat a fost exprimat sprijinul pentru 
propunerile și inițiativele care 
urmăresc dezvoltarea colaborării 
prietenești între toate țările Asiei 
și zonei Pacificului.

Convorbirile româno-mongole la 
nivel inalt de la Ulan Bator au 
fost reflectate și de ziarul sovietic 
„PRAVDA", care a relatat, de a- 
semenea, despre marele miting al 
prieteniei româno-mongole în ca
drul căruia au luat cuvintul tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Jambîn 
Batmunh.

Despre același eveniment a 
informat, de asemenea, TELEVI
ZIUNEA SOVIETICĂ.

Președintele României. 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, Jambîn Batmunh, au sub
liniat in cadrul convorbirilor avute 
că problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie trecerea la li
chidarea totală a armelor nucleare, 
oprirea cursei înarmărilor, apărarea 
dreptului fundamental al oameni
lor. al popoarelor la existență li
beră și demnă, la viață și pace, 
ceea ce se poate realiza doar prin 
crearea unui sistem global al secu
rității internaționale, evidențiază 
agenția A.D.N. din R.D. Germană.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jambîn. Batmunh 
s-au pronunțat în favoarea re
glementării pe cale pașnică a 
conflictelor internaționale — din 
Orientul Mijlociu, din sud-eștul 
Asiei și din America Centrală — 
relevă agenția, exprimi nd apre
cierea că. datorită acțiunilor țări
lor socialiste'și ale forțelor dori
toare de pace. în ultimul timp s-au 
înregistrat schimbări pozitive în 
relațiile internaționale.

Convorbirile > la nivel înalt 
româno-mongole referitoare Ia re
lațiile bilaterale, la cooperarea 
economică, și la situația internațio
nală au fost reflectate și de agen
ția CHINA NOUĂ. Aceasta amin
tește și despre existența Tratatului 
de prietenie și cooperare între cele 
două țări. (Agerpres)

MOSCOVA 23 (Agerpres). — De
clarația comună sovleto-americănă 
publicată la Încheierea convorbirilor 
dintre ministrul afacerilor externe 

; al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, și 
secretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, subliniază că acestea au fost 
consacrate pregătirii întîlnirii dintre 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, și președintele
S. U.A., Ronald Reagan, care va avea 
loc la Moscova, în perioada 29 mai 
— 2 iunie 1988.

Cele două părți, relatează agenția
T. A.S.S., au examinat un larg cerc de 
probleme vizînd limitarea și reduce
rea înarmărilor. S-a subliniat im
portanța încheierii, printr-Un docu
ment echilibrat, a reuniunii gene- 
ral-europene de la Viena, precum și 
a finalizării cu succes a negocieri
lor referitoare la elaborarea manda
tului pentru viitoarele tratative asu
pra forțelor armate și armelor con
venționale din Europa. Părțile și-au 
reafirmat obligativitatea de a depune

eforturi intense pentru încheierea 
elaborării Tratatului referitor la re
ducerea și limitarea armelor nuclea
re strategice și a celorlalte docu
mente adiacente acestuia. Cei doi 
miniștri de externe, au examinat, 
totodată, stadiul actual al negocieri
lor bi și multilaterale de la Geneva 
cu privire la interzicerea generală 
a armelor chimice, sub un control 
efectiv.

S-a procedat la un larg schimb de 
opinii asupra unor probleme regio
nale, inclusiv privind Afganistanul, 
procesul instaurării păcii în Orien
tul Mijlociu, conflictul iraniano- 
irakian. situația din Kampuchia, din 
sudul Africii și din America Centrală, 
precum și din Peninsula Coreea.

La Moscova s-a anunțat oficial că 
următoarea întîlnire dintre ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard 
Șevardnadze, și secretarul de stat al 
S.U.A.. George Shultz, va avea loc la 
Geneva. în zilele de 11—12 mai 1988.

înfăptuirea dezarmării-aspirație comună a tuturor popoarelor
OSLO 23 (Agerpres). — O săp- 

tămînă de acțiune împotriva arme
lor nucleare s-a desflășurat în Nor
vegia, la inițiativa organizației „Nu 
armelor atomice !“. A fost expri
mată cererea de a nu mai fi aduse 
noi arme nucleare în Europa și 
a nu se permite intrarea naveior 
vînd armament nuclear la bord 
porturile țării.

de 
a- 
în

a-TOKIO 23 (Agerpres). — „S6
părăm planeta de o catastrofă nu
cleară !“ — sub această deviză din 
orașul YOkosuka a fost inițiat Mar
șul antinuclear din Japonia. La a- 
ceâsță acțiune participă reprezen
tanți ai mișcărilor antinucleare și 
antirăzboinice din întreaga țară. Pe 
întregul traseu, al cărui punct final 
va fi orașul Fukushima, din sudul 
arhipelagului nipon, vor fi organi
zate mitinguri și adunări de masă 
în favoarea păcii și dezarmării.

ATENA 23 (Agerpres). — Peste 
15 000 de persoane au participat in 
fața clădirii parlamentului din Atena 
la un marș de protest față de pre
zența bazelor militare americane pe 
teritoriul țării. Ei au cerut guvernu
lui grec să nu mai prelungească a- 
cordul încheiat în acest sens cu Sta
tele Unite. Acțiunea a fost inițiată 
de Comitetul panelen pentru elimi
narea bazelor străine și de mai mul
te organizații sindicale din capitala 
greacă.

ROMA 23 (Agerpres). — Un grup 
de circa 50 de parlamentari italieni 
au prezentat forului legislativ o mo
țiune prin care se cere guvernului 
să împiedice eventuala transferare 
pe teritoriul Italiei a celor 72 de 
avioane militare americane ce vor 
fi retrase de la baza Torrejon, din 
Spania. Documentul atrage atenția 
că o asemenea inițiativă ar contribui 
la agravarea tensiunii în zonă — re
latează agenția Efe.

privind contribuția celor două

Unite ale Americii cu 
la lichidarea rachetelor 

cu rază medie și mai

state germane la realizarea 
dezarmării

BERLIN 23 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al M.A.E. ai 
Germane a anunțat că ___
Kohl, cancelarul R.F. Germania, 
rtăspuns la scrisoarea trimisă la 
decembrie 1987 de Erich Hone
cker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., transmite agen
ția A.D.N. în scrisoare se exprimau 
o serie de considerații „cu privire 
la contribuția celor două state ger-

NATO

Expoziție de fotografii 
deschisă în capitala 

U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

S. Morcovescu transmite : Sub 
auspiciile Asociației de Priete
nie Sovieto-Română (A.P.S.R.), 
la Școala superioară de mu
zică din Moscova a fost verni
sată expoziția de fotografii 

. „Culorile Bucureștiului", acțiune 
ce se înscrie în șirul de mani
festări prilejuite de împlinirea 
a 30 de ani de la crearea 
A.P.S.R. In alocuțiunile rostite 
cu acest prilej au fost eviden
țiate relațiile tradiționale 
prietenie 
România 
puternic 
nirile și 
înalt. Au ,--- - --------- .
realizările obținute de poporul 
român in anii construcției so
cialismului în țara noastră, 
realizări atestate și de dezvol
tarea ecopomică, socială și edi
litară a capitalei României.

de
și . colaborare dintre 
și Uniunea Sovietică 

impulsionate de întîl- 
convorbirile la nivel 
fost, totodată, evocate

Lucrările Congresului 
P. C. Luxemburghez

LUXEMBURG 23 (Agerpres). — La 
Differdange s-au deschis sîmbătă lu
crările celui de-al XXV-lea Congres 
al P. C. Luxemburghez. Congresul 
va face analiza situației politice din 
tară și va elabora un program de 
acțiune in vederea alegerilor parla
mentare din iunie 1989. Raportul po
litic al C.C. al P. C. Luxemburghez 
a fost prezentat de Rene Urbany, 
pre.edinte'.e partidului.

CIPRU

Alegerea secretarului 
general al C.C. al A.K.E.L.

NICOSIA 23 (Agerpres). — Dimi
tris Christofias a fost ales secretar 
general al ............
Partidului
Muncii din Cipru 
arată într-o c-----  .
A.K.E.L. Desemnarea urmează dece
sului fostului secretar general al 
C.C. al A.K.E.L., Ezekias Papa- 
ioannou.

Comitetului Central al 
Progresist al Oamenilor 

,.j (A.K.E.L.) — se
declarație a C.C. al

R.D. 
Helmut 

a 
14

mane la realizarea unei dezarmări 
eficiente și la limitarea arma
mentelor". Răspunsul lui Kohl va 
fi studiat cu atenție, a relevat pur
tătorul de cuvînt, precizînd că se 
poate constata o largă concordanță 
între pozițiile și aprecierile cu pri
vire la continuarea procesului 
dezarmare prezente în scrisoare 
cele convenite la reuniunea la 
vel înalt a N.A.T.O. din 2—3 mar
tie 1988.

CONTROVERSE ÎN S.U.A.
ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE

de 
Și 

ni-
COMERCIALA

D</pâ hotărirea antinucleară a parlamentului danez
BRUXELLES 23 (Agerpres) — 

Ședința Grupului de planificare 
nucleară al N.A.T.O. (care urma să 
reunească miniștrii apărării ai ță
rilor membre), programată să se 
desfășoare inițial in localitatea da
neză Kolding, va avea loc la Bru
xelles, la o dată ce urmează să fie 
stabilită, a anunțat un purtător 
cuvînt al Ministerului^ Apărării 
Belgiei. Agenția 
faptul 
luată în contextul crizei politice de
clanșate în Danemarca după adop
tarea de către Folketing a unei re
zoluții prin care se cere guvernului 
să informeze navele ce doresc să a- 
costeze în porturile daneze că pre
zența armelor nucleare la bordul 
lor este interzisă de legislația țării.

de 
al 

D.P.A. remarcă 
că această măsură a fost

COPENHAGA 23 (Agerpres). — 
Vizita unei formațiuni de nave mi
litare britanice in Danemarca, pro
gramată să aibă loc la începutul lu
nii mai, a fost amînată, a anunțat 
ambasadorul Marii Britanii la Co
penhaga. Observatorii apreciază că 
această amînare trebuie să fie inter
pretată ca un nou indiciu al dete
riorării relațiilor Danemarcei cu 
N.A.T.O., în urma hotărîrii adoptate 
de parlamentul danez privind încu- 
noștiințarea tuturor navelor care 
intră în porturile țării că este in
terzis să aibă arme nucleare la bord.

Potrivit unei anchete a Institutului 
Green, majoritatea populației daneze 
sprijină hotărirea adoptată de parla
mentul țării.

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
După ce a fost adoptat în Came
ra Reprezentanților a Congresului 
S.U.A., proiectul de lege comercială 
este in prezent dezbătut în Senat. 
Votul final asupra acestuia urmează 
să aibă loc in 
săptămîna 
Reagan a 
veto-ul său acestui proiect de lege, 
considerat de foarte mulți observa
tori și experți americani și străini 
drept protectionist. Dacă Senatul nu 
va deține suficiente voturi pentru a 
trece peste acest veto, proiectul de 
lege nu va mai fi prezentat încă o 
dată in Congres, a anunțat Robert 
Byrd, liderul majorității democrate 
din Senat.

camera superioară 
viitoare. Președintele 

anunțat că va opune

ZAMBIA

Guvernul nicaraguan denunță încălcarea
acordurilor de pace in regiune

MANAGUA 23 (Agerpres). 
ședințele Nicaraguei. Daniel 
Saavedra, a 
sandinist ; 
adresării unei 
re a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. pentru dezbaterea situației 
grave create în regiune prin viola
rea de către S.U.A. a acordurilor de 
la Sapoa privind realizarea reconci
lierii naționale în Nicaragua — 
transmite agenția Prensa Latina. Da
niel Ortega a arătat, de asemenea, 
că, în cursul unei convorbiri telefo
nice cu președintele Hondurasului, 
Jose Azcona Hoyo, a denunțat în
călcarea de către guvernul hondu- 
rian a Acordului de pace în America 
Centrală, semnat la Ciudad de Gua
temala anul trecut, prin permiterea 
prezenței forțelor „contras" pe teri
toriul național hondurian.

— Pre- 
Ortega 

i declarat că guvernul 
analizează posibilitatea 

cereri de convoca-

Guvernul nicaraguan s-a pronun
țat pentru inițierea de convorbiri 
bilaterale cu S.U.A. in vederea nor
malizării raporturilor dintre cele 
două țări. Partea nicaraguană a 
avansat data de 15 mai pentru orga
nizarea, la Manzanillo, în Mexic, a 
negocierilor — a 
tele Nicaraguei, 
avedra.

precizat prqședin- 
Daniel Ortega Sa

Activitatea politică pe plan 
intern și extern a U.N.I.P.

LUSAKA 23 (Agerpres). — La Lu
saka s-au desfășurat lucrările unei 
sesiuni a Consiliului Național al 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale din Zambia (U.N.I.P.). în 
discursul de închidere, președintele 
partidului, șef al statului, Kenneth 
David Kaunda, a subliniat că in pe
rioada imediat următoare se impune 
o mai mare mobilizare a resurselor 
umane și materiale interne, în ve
derea asigurării progresului țării.

Pe de altă parte, președintele 
Kaunda a declarat că U.N.I.P. va 
continua să acționeze alături de sta
tele .africane și cele nealiniate pen
tru eliminarea definitivă a colonia
lismului și discriminării rasiale de 
pe continentul african.

ÎN ȚĂRILE EUROPEI OCCIDENTALE

J
PROIECT. La sediul Agenției 

Internaționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.) din Viena s-a des-

EXPERIMENTE. întreprinderea 
sovietică „Lițenzintorg" a semnat 
cu o companie americană un acord

r
GENȚIILE DE PRESA 

e scurt

Flagelul șomajului se extinde

VIZITA. Președintele R.S. Ceho
slovace, Gustav Husak, l-a primit, 
la Praga, pe ministrul olandez al 
afacerilor externe, Hans van den 
Broek, aflat intr-o vizită oficială. 
S-a subliniat că extinderea con
tactelor dintre cele două țări con
tribuie la crearea unei atmosfere 
de încredere între statele cu orîn- 
duiri sociale diferite, la consoli
darea securității în Europa și în 
lume. S-au evidențiat, totodată, im
portanța și utilitatea dialogului po
litic in legătură cu problemele ma
jore’ ale contemporaneității, nece
sitatea intensificării eforturilor 
pentru menținerea păcii.

APEL. Președintele P.C. German. 
Herbert Mies, a adresat un apel 
guvernului R.F.G. de a acționa în 
vederea realizării de progrese în 
procesul dezarmării. într-o alocu
țiune rostită în landul Schleswig-

Holstein, el a precizat că guvernul 
R.F.G. trebuie să sprijine efortu
rile întreprinse în vederea interzi
cerii experiențelor nucleare șl pen
tru semnarea unei convenții vizînd 
interzicerea generală și totală a ar
melor chimice.

SENATUL ITALIAN a aiprobat, 
cu 177 de voturi contra 106. pro
gramul guvernamental prezentat de 
premierul Ciriaco de Mita. Ante
rior. Camera Deputaților a parla
mentului s-a exprimat, de aseme
nea. cu majoritate de voturi. în fa
voarea platformei guvernului pen- 
tapartit — coaliție alcătuită din re
prezentanți ai partidelor democrat- 
creștin. socialist, republican, socia
list-democratic si liberal.

referitor la realizarea unei serii de 
experimente tehnologice Ia bordul 
stației orbitale sovietice „Mir". 
Acesta este primul acord sovieto- 
american privind utilizarea tehnicii 
cosmice sovietice pe baze comercia
le. Firma americană va realiza la 
bordul stației „Mir" o serie de șase 
experimente, primul urmînd să 
aibă loc în anul 1989. Ele sînt legate 
de formarea în condiții de micro- 
gravitație a unor cristale de pro
teină. Informațiile obținute de 
partea americană în urma experi
mentelor urmează să fie folosite în 
realizarea de preparate medicinale.

GUVERNUL PERUAN a adresat 
o notă de protest S.U.A. împotriva 
declarațiilor asistentului secretaru
lui de stat nord-american pentru 
probleme interamericane, Elliot 
Abrams, potrivit cărora în Peru 
ar exista pericolul unei lovituri de 
stat. „în afară de faptul că se ba
zează pe informații eronate, aceste 
declarații reprezintă un inadmisi
bil amestec în treburile interne pe
ruane" — se spune în nota trans
misă de Ministerul Relațiilor Ex
terne al Perului.

fășurat prima sesiune a organis
mului conducător al proiectului 
realizării unui reactor termonu
clear experimental, la care au luat 
parte reprezentanți din S.U.A., 
U.R.S.S., Japonia și din țările 
membre ale Asociației vest-euro
pene pentru energia atomică 
(EURATOM). Participants au a- 
probat planul de activități meni
te să ducă la formularea concepției 
și caracteristicilor unui astfel de 
reactor. S-a decis, de asemenea, ca 
lucrările în acest sens să înceapă 
la centrul de studii termonucleare 
al EURATOM de la Garching, din 
R.F.G.

DESCOPERIRE. Un grup de 
egiptologi francezi au anunțat des
coperirea a două noi piramide în 
Egipt, construite în jurul anilor 
2300 înaintea erei noastre. Pirami
dele descoperite se află la circa 30 
km de Cairo, în regiunea Saqarah. 
Mii de ani ele au fost acoperite 
de nisip.

FESTIVAL. Ediția din acest an a 
Festivalului internațional al filmu
lui de la Cannes va avea loc in 
perioada 11—23 mai. La Cannes a 
început deja o preselecție a nu
meroaselor filme ce vor fi pre
zentate.

REPETAREA UNUI ZBOR LE
GENDAR. Campionul Greciei la 
ciclism. Kanellos Kanellopoulos. a 
reușit să repete zborul legendaru
lui Dedal din insula Creta in insu
la Santorin. situată la o distantă de 
74 mile spre nord, la bordul unui 
vehicul mai greu decît aerul ac
ționat prin forța mușchilor. Zbo
rul. ce a durat 3 ore și 55 de mi
nute. a doborit vechiul record in 
materie, de 37,2 mile, stabilit în ia
nuarie 1987 în S.U.A. Legenda spu
ne că iscusitul meșter Dedal a con
struit în insula Creta, la porunca 
regelui Minos. Labirintul. închis de 
Minos. Dedal reușește să scape îm
preună cu fiul său Icar, zburând în 
insula Santorin cu . ajutorul unor 
aripi făcute din pene lipite cu 
ceară.

O (BINEVENITA) INFRÎNGERE. 
Potrivit agenției Efe. fumătorii 
din S.U.A. au înregistrat o înfrân
gere în așa-numita „bătălie a avi- 
oanelbr‘.‘. Printr-o lege federală 
care a și intrat in vigoare, este 
interzis cu desăvirșire fumatul pe 
toate liniile aeriene interne în ca
zul zborurilor cu o durată mai 
mică de dpuă ore. încălcarea atra
ge amenzi‘drastice — între 1 000 și 
2 000 de dolari.

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
Potrivit unui raport al Camerelor de 
comerț din țările membre ale C.E.E. 
și din alte cinci țări vest-europene 
dat publicității la Bruxelles, dezvol
tarea economică a acestor state va 
înregistra în 1988 un declin. Drept 
urmare, se va agrava șomajul, flagel 
care afectează numai în Piața Co
mună peste 16,5 milioane de per
soane.

sfirșitul anului trecut, numărul șo
merilor a depășit în Spania 3 mili
oane. în legătură cu aceasta, sindi
catele relevă că datele oficiale nu 
reflectă situația exactă. întrucît 
886 000 de persoane au încetat să se 
reinscrie în evidentele oficiilor de 
plasare.

MADRID 23 (Agerpres). — Potri
vit unor studii efectuate de sindica
te și date publicității în presă. Ia

HELSINKI 23 (Agerpres). — în 
luna , martie, in Finlanda erau înre
gistrați oficial 143 500 de șomeri. în 
comparație cu aceeași lună a anului 
trecut, numărul șomerilor a crescut 
ou 8 000.

„RE1MPĂDVRIREA PAMlNTULUF’
In întreaga lume ar 

trebui să se plante
ze. pînă în anul 2000, 
cel puțin 130 milioa
ne hectare de noi pă
duri, pentru a se pu
tea satisface nevoile 
in continuă creștere 
de combustibil și de 
produse din lemn și 
pentru a asigura sta
bilizarea solului și a 
resurselor de apă — 
se arată in studiul 
intitulat „Reimpădu- 
rirea Pămîntului“. 
publicat de un insti
tut de cercetări al

unei organizații eco
logice din Washing
ton. Subliniind că in 
numeroase zone 
lumii solul se 
dează, deșerturile 
pansează, 
plante 
dispar, 
bioxid 
crește, 
diului avertizează că, 
in condițiile cînd 
nual sînt distruse
peste 16 milioane ha 
de păduri. tropicale,
numai prin accele
rarea plantării de ar-

ale 
ero-r 

a- 
specii de 

și animale
cantitatea de 

de carbon
autorii stu-

a-

bori se va putea a- 
meliorq situația. Este 
necesară o acțiune 
de împădurire la ni
vel planetar, de com
binare a culturilor a- 
gricole cu plantarea 
de copaci, care să o- 
prească eroziunea so
lului și să-i spo
rească fertilitatea, 
ceea ce va duce, tot
odată, la creșterea 
producției in agricul
tură. la stăvilirea se
cetei și a inundațiilor, 
se arată in docu
ment.
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