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într-o atmosferă de profundă stimă față de secretarul general al partidului, de puternică angajare

muncitorească pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, ieri a avut loc

LUCRU A TOVARĂȘULUINICOLAE CEAUSESCU
în județul Mehedinți

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, luni, 2 martie, o vizită de lucru in ju
dețul Mehedinți.

Vizita a fost consacrată examină
rii modului cum se îndeplinesc în 
acest județ sarcinile de plan pe 
acest an, stabilirii de măsuri în ve
derea realizării ințegraie a obiecti
velor actualului cincinal, ridicării 
întregii activități economice la cote 
superioare de calitate și eficiență.

La sosirea în municipiul Drobeta- 
Turnu Severin, ca de altfel pe în
treg traseul vizitei, secretarul gene
ral al partidului a fost întîmpinat 
cu cele mai alese sentimente de dra
goste, de recunoștință fierbinte pen
tru activitatea sa neobosită dedi
cată progresului continuu al patriei 
noastre socialiste, bunăstării întregu
lui popor, înfăptuirii neabătute a ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-Iea al 
partidului.

In întreprinderi, de-a lungul stră
zilor municipiului reședință de județ, 
zeci de mii de oameni ai muncii 
de cele mai diferite profesii, tineri și 
vîrstnici au aplaudat cu entuziasm, 
au aclamat îndelung pentru partid 
și secretarul său general. S-a scan
dat cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !", „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu, 
România !“. Cei veniți în întîmpina- 
re purtau cu mîndrie portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu, al to
varășei Elena Ceaușescu, fluturau 
steaguri tricolore și roșii, au rostit 
urări la adresa Partidului Comunist 
Român, a patriei noastre socialiste, 
a conducătorului iubit al partidului 
și statului.

Pe platforma industrială de nord a 
municipiului, unde a aterizat elicop
terul prezidențial, o gardă alcătui
tă din ostasi ai forțelor armate, din 
membri ai gărzilor patriotice șl ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a pre
zentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

întîmpinat cu pîine și sare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu deosebit respect, în nume
le organizației județene de partid, al 
tuturor locuitorilor județului, de pri- 
mul-secretar al comitetului județean 
de partid. Constantin Dinu.

Tineri si tinere, pionieri și șoimi 
ai patriei au înminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu buchete de flori.

La noul dialog de lucru al secre
tarului general al partidului cu pro
ducătorii de bunuri materiale din ju
dețul Mehedinți au luat parte to
varășii Ion Dincă. Gheorghe Oprea, 
Silviu Curticeanu. precum si Mihai 
Moraru. loan Avram. Alexandru 
Dimitriu — miniștri, alte cadre de 
conducere și specialiști, activiști de 
partid și de stat.

Primul obiectiv al vizitei l-a con
stituit COMBINATUL CHIMIC 
DROBETA-TURNU SEVERIN. 
Gazdele au informat pe larg în le
gătură cu stadiul realizării acestui 
important obiectiv de investiții, si
tuația la zi a lucrărilor, acțiunile 
ce se întreprind pentru finalizarea 
și darea în exploatare a primelor ca
pacități de producție. Secretarul ge
neral al partidului a analizat si
tuația concretă a fiecărei instalații, 
stadiul livrării utilajelor, perspecti
va încheierii lucrărilor de construc- 
ții-montai și s-a interesat înde- 
aproape de tehnologiile folosite de 
constructori si montori. Criticînd fap
tul că lucrările pe șantier nu 
se încadrează in graficele aprobate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
miniștrilor prezenți.să ia neîntîrziat 
măsurile ce se impun pentru punerea 
în funcțiune, in cel mai scurt timp 
posibil, a obiectivelor prevăzute in 
cadrul primei etape de dezvoltare a 
combinatului chimic. Referindu-se la 
tehnologiile de construcții șl montaj 
prezentate, secretarul general al 
partidului a apreciat pozitiv unele 
soluții folosite. In același timp, a cri
ticat o serie de practici existente, în
deosebi la montaj, care se dovedesc 
greoaie, presupun multă manoperă și 
nu asigură cea mai bună calitate. 
Pornind de la aceasta, s-a cerut spe
cialiștilor să reexamineze de urgen
ță soluțiile constructive pentru utila
jul chimic. Va trebui să se renunțe 
la acele soluții care presupun un 
mare număr de organe de asamblare 
și să se prevadă metode mult mai 
simple și eficiente, care pot să ducă 
la micșorarea duratei de execuție a 
lucrărilor. In acest sens, s-a subliniat 
necesitatea de a se asigura reali
zarea de subansamble in întreprin
derile constructoare de utilaj, urmind 
ca pe șantier să se efectueze doar 
instalarea și montajul acestora.

Au fost analizate, în continuare, 
amplasamentul și metodele folosite 
pentru etapa următoare a Combina
tului chimic Drobeta-Turnu Severin. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că la realizarea investiții
lor din noua etapă vor fi aplicate 
soluții îmbunătățite, care permit re
ducerea volumului lucrărilor de con- 
strucții-montaj, a suprafețelor de te-

ren construibile, a consumurilor de 
țevi și cabluri.

In continuare a fost vizitată CEN
TRALA ELECTRICĂ DE TER- 
MOFICARE aflată în construcție, 
important obiectiv de investiții, unde 
a fost organizat și funcționează cu 
bune rezultate un șantier național al 
tineretului.

Adunați în careu, tinerii brigadieri 
au făcut secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, o 
primire entuziastă. Ei au scandat cu 
putere „Ceaușescu—brigadierii !“, 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu— 
tinerii t“.

Secretarul general al partidului a 
fost informat că pe acest șantier na
țional, creat în 1982, au muncit cu 
dăruire revoluționară peste 5 800 de 
brigadieri — muncitori și elevi din 
toate colțurile țării — realizînd lu
crări în valoare de 1,2 miliarde lei. 
In .același timp, a fost exprimat an
gajamentul lor de a lucra în conti
nuare cu dăruire comunistă și elan 
tineresc pină la finalizarea lucrări
lor acestui obiectiv de importanță 

•deosebită pentru economia națională. 
Secretarul general al partidului a 
adresat brigadierilor felicitări și 
urări de succese tot mal mari în ac
tivitatea pe care o desfășoară, multă 
sănătate și fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
nalizat în continuare măsurile adop
tate în vederea punerii în funcțiune 
la întreaga capacitate a centralei. 
Directorul unității, Mihai Rusu, a 
prezentat principalii indicatori teh- 
nico-economici ai centralei, dinami
ca realizării lucrărilor de construcții- 
montaj, precum și modul cum func
ționează primele capacități intrate în 
producție. Secretarul general al 
partidului a criticat faptul că pri
mele cazane puse în funcțiune nu 
au dat de la început randament 
la parametrii prevăzuți. Pornind de 
la importanta pe care această cen
trală o are în asigurarea funcționării 
corespunzătoare a combinatului chi
mic din apropiere, s-a cerut factorilor 
de răspundere să ia măsuri pentru a 
dimensiona capacitatea de producție 
a noului obiectiv în raport cu cerin
țele ivite. In același timp, avînd în 
vedere însemnătatea realizării la ter
men a investiției, a funcționării ire
proșabile a fiecărui agregat, s-a in
dicat tuturor ministerelor cu atri
buții în acest sens, comitetului ju
dețean de partid să ia măsuri hotă- 
rîte pentru livrarea la termen a e- 
chipamentelor, pentru asigurarea cu 
personal de înaltă calificare a tutu
ror locurilor de muncă, detașînd în 
acest scop specialiști de la unitățile 
cu experiență.

Secretarul general al partidului a 
vizitat în continuare ÎNTREPRIN
DEREA DE VAGOANE. Direc- 
torul întreprinderii, Vasile Bacalu, a 
raportat despre munca acestui cunos
cut colectiv muncitoresc pentru în
deplinirea planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, subliniind atenția 
deosebită pe care constructorii de 
vagoane mehedințenl o acordă reali
zării sarcinilor la export. A fost evi
dențiat faptul că în ultimii ani, ca 
urmare a aplicării în practică a in
dicațiilor secretarului general al

In timpul vizitei la Centrala electrică de termoficare și întreprinderea de vagoane

La întreprinderea de construcții navale >1 prelucrări Ia cald

partidului privind modernizarea con
tinuă a utilajelor, crearea prin forțe 
proprii a unor mașini de înaltă teh
nicitate și productivitate, specialiștii 
au pus la punct o serie de procedee 
și agregate tehnologice care asigură 
produselor o calitate deosebită. Un 
exemplu in acest sens îl constituie 
instalația de sudură automată în 
mediu de bioxid de carbon, folosită 
de constructorii de vagoane din Dro- 
beta-Turnu Severin cu cele mai 
bune rezultate.

In timpul vizitării unor hale de 
producție s-a observat că în anu
mite ateliere sînt asigurate condiții 
bune de lucru prin iluminare natu
rală. S-a cerut conducerii unității să 
treacă neîntîrziat la adoptarea de so
luții corespunzătoare in toate sec
țiile de producție, astfel încît să fie 
realizată pe această cale o îmbună
tățire a condițiilor de lucru la fie
care loc de muncă. Totodată, s-a in
dicat să fie luate măsuri pentru maj 
buna folosire a spațiilor existente, să 
se acționeze hotărît pentru sporirea 
în continuare a productivității mun
cii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat că în întreprindere lucrează 
un colectiv bun, care trebuie să-și 
intensifice eforturile pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă, pentru 
obținerea de produse de calitate ri
dicată prlntr-o reducere substanțială 
a consumurilor de oțel, fontă și alu
miniu.

In continuare, secretarul general 
al partidului a fost oaspetele colec
tivului de la ÎNTREPRINDEREA 
DE CONSTRUCȚII NAVALE 
Șl PRELUCRĂRI LA CALD. 
In cadrul unei expoziții special ame

najate. directorul unității, Stelian 
Stăncioiu, a înfățișat aspecte din ac
tivitatea muncitorilor și specialiștilor 
întreprinderii, a ilustrat rezultatele 
obținute în îndeplinirea planului de 
producție, creșterea productivității, 
reducerea cheltuielilor materiale. In 
timnul vizitării unor secții de pro
ducție și a cheiului de armare, 
gazdele au subliniat atenția deose
bită acordată aplicării unor tehno
logii moderne, introducerii în fabri
cație de produse noi și modernizate.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se ia măsuri pentru creșterea pro
ductivității muncii, să se intensifice 
eforturile pentru creșterea producției 
destinate exportului. In același timp, 
s-a indicat conducerii întreprinderii 
să se acorde o preocupare sporită, îm
preună cu centrala și ministerul de 
resort, extinderii gamei de motoare 
navale.

Si aici, ca șl în celelalte unități 
vizitate, muncitorii au salutat cu 
bucurie pe secretarul general al 
partidului, rostind cuvinte de bun 
venit si mulțumindu-i din adîncul 
Inimii pentru grija pe care o poar
tă dezvoltării județului lor. o dată 
cu dezvoltarea întregii țări, l-au în- 
mînat flori si l-au adresat urări de 
sănătate si viață lungă, de activitate 
rodnică în fruntea partidului si sta
tului. Deseori, pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dis
cutat cu muncitorii despre îndepli
nirea sarcinilor de producție. Indem- 
nîndu-i să muncească In continuare 
cu același devotament pentru reali
zarea integrală a planului.

La despărțirea de locuitorii 
județului Mehedinți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat felici
tări tuturor oamenilor muncii din
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întreprinderile vizitate. Ie-a urat noi 
succese în realizarea în cele mai bune 
condiții a planului la toți indicato
rii. în dezvolțarea continuă a fiecă
rei unităti. multă sănătate și feri
cire.

Aprecierile și Îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu au găsit 
un puternic ecou in inimile miilor de 
oameni ai muncii de aici, care s-au 
angajat cu entuziasm să îndepli
nească în mod exemplar indicațiile 
primite cu prilejul vizitei. Cei pre- 
zenți au aplaudat îndelung, au scan
dat cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu, România!“, exprlmînd sa
tisfacția deplină a oamenilor muncii 
din unitățile industriale vizitate față 
de noua întîlnire cu conducătorul 
partidului și statului, simțămintele 
de adînfcă dragoste șl prețuire cu 
care îl înconjoară întreaga noastră 
națiune.

Secretarul general al partidului a 
răspuns cu prietenie acestor călduroa
se manifestări de stimă și recunoș
tință ale mulțimii.

Vizita s-a încheiat prin mani
festarea angajamentului ferm al 
acestor colective de muncă de a-șl 
Intensifica eforturile In vederea În
deplinirii și depășirii sarcinilor ce le 
revin în acest an și pe întregul cinci
nal, de a-și spori contribuția la în
făptuirea măreței opere de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintare a României 
spre comunism.

în uralele șl ovațiile celor prezențl, 
elicopterul prezidențial a decolat, în- 
drepttndu-sa spre București.

(Agerpres)

Pentru obținerea unor recolte 
mari la toate culturile

U - V K,

și gerurile se mai fac simțite, vre
mea lucrărilor agricole de primă
vară se apropie. Știind bine acest 
lucru, în întinderile fertile ale 
Bărăganului, în Cîmpia de vest, în 
Dobrogea, în cîmpiile și podișurile 
Moldovei șl ale Transilvaniei lucră
torii ogoarelor fac ultimele pregă
tiri înaintea declanșării marii bătă
lii a campaniei de primăvară. In 
spiritul sarcinilor formulate de 
secretarul general al partidului Ia 
recenta întîlnire de lucru cu orga
nizatorii de partid, președinți ai 
consiliilor agroindustriale, organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare și direcțiile agricole, coo
peratorii, mecanizatorii, ceilalți oa
meni ai muncii din agricultură au 
datoria să acționeze ferm, cu hotă- 
rire pentru a asigura condițiile 
necesare executării Ia timp și de 
cea mai bună calitate a tuturor 
lucrărilor agricole. Aceasta consti
tuie cerința esențială pentru ca în 
1987 să se obțină recolte superioare 
la toate culturile.

Este o campanie cu un volum de 
‘lucrări pe cît de mare, pe atît de 
complex și stringent. In 2—3 zile 
de Ia intrarea în brazdă a primelor 
mașini trebuie încheiate însămin- 
țările culturilor din prima urgență. 
Urmează apoi semănatul sfeclei de 
zahăr și imediat după aceea a flo- 
rii-soarelui, plantarea cartofilor. 
Cultura spre care trebuie concen
trate cele mai mari forțe rămîne 
însă porumbul

Cultura
Cantitatea 

de sămînță 
ce trebuie preluată

— tone —

orzoaică de primăvară 9 289 3 077
ovăz 7 530 2 764
griu de primăvară 3 700 49
in ulei 5 380 2 714
floarea-soarelul 2 906 1 040
sfeclă furajeră 1 050 317
mazăre 2 448 406

In mod necorespunzător se des
fășoară și preluarea semințelor de 
porumb, pînă la 26.11 au fost livra
te doar 10 600 tone din 62 300 tone, 
iar la soia, doar 20 la sută din can
titățile stabilite. Trei sînt cauzele 
principale ale acestor neajunsuri. 
Primele două țin de unele deficien
țe existente în desfășurarea schim
bului de semințe între județe. Deși 
acțiunea a fost organizată și a în
ceput din timp, la această dată 
mai trebuie expediate spre unită
țile beneficiare din diferite județe 
peste 15 000 tone semințe. întârzie
rile în derularea programului ce 
are ca obiect schimbul de semințe 
între județe sînt determinate atîț 
ele greutățile care se întimpină pe 
alocuri în asigurarea vagoanelor 
(centrele de semințe din Oradea, 
Călărași, Alexandria, Bîrlad, Cara
cal, Urzicenl, Podu Iloaiei), cît șt 
unei anumite practici mai vechi și 
deosebit de păgubitoare folosite de 
unele organe județene care pur și 
simplu dispun blocarea unor can
tități de semințe din verigile su
perioare produse pe plan local, 
dar care au destinația de a fi 
trimise spre a fi înmulțite în alte 
județe în vederea realizării sarci
nilor cuprinse in programul națio
nal de producere a semințelor. Așa 
este cazul seminței de porumb hi
brid și de soia produsă în județele 
Brăila, Teleorman șl Constanța în 
Vederea multiplicării ei în fermele 
specializata din județele Dolj,

0 POLITICĂ PROFUND REVOLUȚIONARĂ, 
PENTRU OM, PENTRU W FIR TĂRII, 

0 POLITICĂ A RESPECTULUI
ȘI PRIETENIEI DINTRE POPOARE

(In pagina a lll-a)

pregătirea te

zare care trebuie să caracterizeze 
întreaga activitate din agricultură 
este necesar să se manifeste încă 
din aceste zile ale pregătirii cam
paniei agricole de primăvară. Iată 
de ce, întregul efort pentru execu
tarea exemplară a tuturor lucrări
lor trebuie să aibă ca obiective ime
diate încheierea grabnică a repa
rațiilor la tractoare și la mașinile 
agricole, asigurarea cantităților de 
semințe necesare, 
renului pentru culturile care se în- 
sâmînțează, cum s-ar spune în 
mustul zăpezii, precum și definiti
varea programelor și sarcinilor 
concrete de lucru pe fiecare forma
ție în parte.

Avînd în vedere că termenul sta
bilit pentru terminarea reparațiilor 
la tractoare, la mașinile și utilajele 
agricole este depășit de acum, pro
blema cea mai importantă și strin
gentă a acestor zile este ca semin
țele necesare să se afle în magaziile 
unităților agricole. Facem această 
subliniere pornind de la rămînerile 
mari în urmă care există în această 
privință, de la modul defectuos în 
care se desfășoară preluarea semin
țelor de către unitățile agricole be
neficiare, chiar și în acest moment, 
cînd practic ne putem aștenta să 
se poată da startul semănatului de 
la o zi la alta în mult mal multe 
județe. Dar iată cum se pre
zintă situația preluării semințelor 
la citeva din culturile care urmea
ză a fi însămînțate în prima epocă.

Cantitatea 
preluată Ia zl 

— tone —

Giurgiu, Galați, Tulcea, Buzău, Ia
lomița, Tulcea, Călărași, Satu 
Mare și Vaslui. Dar principala cau
ză a restanțelor mari în preluarea 
semințelor se datorează faptului că 
un număr mare de unităti nu și-au 
asigurat nici la această dată fon
durile cumpărării semințelor nece
sare.

Asemenea stări de lucruri obli
gă la acțiuni ferme pentru elimi
narea grabnică a tuturor neajun
surilor care se manifestă în acti
vitatea de preluare a semințelor. 
Trebuie spus cu toată claritatea că 
sarcinile mari care stau in fața 
oamenilor muncii din agricultură, 
în perioada imediat următoare, vor 
putea fi înfăptuite numai dacă ase
menea deficiențe vor fi imediat In- 
lătiirate, pentru că se știe cîte în- 
tîrzieri a determinat neasigurarea 
seminței la timp.

Numeroase sînt direcțiile îh care 
trebuie acționat acum pentru a 
asigura reușita deplină a apropia
tei campanii agricole. Toate acțiu
nile trebuie pregătite cu cea mai 
mare răspundere și pînă în cel mai 
mic amănunt, astfel încît fiecare 
mecanizator și cooperator să știe 
cu precizie ce răspunderi are, ce 
trebuie să facă să-și îndeplinească 
normele de lucru stabilite. Pentru 
că succesul viitoarei campanii agri
cole și cu deosebire al însămînțări- 
lor culturilor constă în executarea 
lor rapidă și de bună calitate.
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O metodă de lucru care trebuie larg generalizată

„SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII PRODUSELOR"
In pragul campaniei agricole de primăvară

bacău : In legumicultura

Legea privind controlul calității 
produselor și serviciilor instituie 
ferm principiul controlului total al 
calității în fiecare unitate economi
că. Este controlul care se efectuează 
pe întreaga durată de viață a unui 
produs, de la proiectare și pînă la 
scoaterea lui din uz ; este controlul 
care se aplică în toate fazele de pro
iectare, execuție și utilizare a pro
dusului. Controlul total începe cu 
verificarea documentației de execuție, 
efectuarea tuturor probelor, a încer
cărilor la prototip și seria zero în 
scopul stabilirii dacă performanțele 
acestora se ridică la nivelul parame
trilor proiectați ; se continuă în pro
cesul de fabricație, incluzînd verifi
carea materiei prime, a execuției fie
cărei faze din fluxul de fabricație, 
Inclusiv a probelor finale. De ase
menea, în controlul total intră veri
ficarea conservării, ambalării și ex
pedierii produselor, astfel incit să se 
asigure integritatea acestora in 
pul depozitării și transportului 
la beneficiar.

Potrivit legii, controlul total 
executat de către organele de i 
trol tehnic de calitate — C.T.C. 
din Întreprinderi, care avizează repe
rele, fazele, operațiile sau produsele 
ce corespund documentației de fa
bricație omologate, respingînd pe 
cele necorespunzătoare. Concret, or
ganele C.T.C. efectuează un control 
de conformanță, comparind perfor
manțele realizate cu parametrii teh
nici stabiliți. Desigur, față de con
trolul „final", practicat pînă prin 
anii 1960—1970, controlul total a re
prezentat un progres. în ultimul 
timp exigențele calității sînt tot mai 
mari, impunînd îmbunătățiri esen
țiale în activitatea de control. Așa 
s-a conturat conceptul de asigurare 
a calității, care este o formă evo
luată, perfecționată a controlului to
tal. Practic, la asigurarea calității 
participă nu numai organele specia
lizate în control, ci toți oamenii 
muncii dintr-o unitate economică, 
deoarece, așa cum se spune, calita
tea este o problemă a tuturor, de la 
director Ia ultimul executant. Citeva 
argumente In acest sens :
• calitatea se cercetează de către 

institutele de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică. în cadrul cer
cetării pentru elaborarea de noi pro
duse, noi tehnologii, noi avizări ;
• calitatea se proiectează de că

tre proiectanți, tehnologi în cadrul 
proiectării produselor și a tehnolo
giilor de elaborare a acestora ;

• calitatea se execută pe 
cesul de fabricație ;
• calitatea se controlează 

cutanți (prin autocontrol și 
în lanț), de maiștri (în calitate 
conducători ai locului de muncă), de 
compartimentul de control tehnic de 
calitate — laboratoare, ca organe 
specializate — de organele de recep
ție ale beneficiarilor (conform legii 
contractelor și condițiilor contrac
tuale bilaterale).
• calitatea se Inspectează de or

ganele Inspectoratului General de 
Stat pentru Controlul Calității Pro
duselor, direct sau prin îndrumarea 
și coordonarea organelor care con
trolează calitatea. . ,

Este necesar să se știe că, în cadrul 
asigurării calității, fiecare fază a 
procesului de fabricație, fiecare ope
rație este bine definita prin cinci’ 
elemente distincte :

Cine face operația 7 (nominaliza
rea locului și executantului) ;

Cu ce se face operația 7 (materii 
prime, SDV-uri, utilaje etc.) ;

Cum se face operația 7 (tehnologia 
de execuție) ;

De ce se face operația 7 (motiva
ția) ;

Cum s-a făcut operația 7 (con
trolul, autocontrolul).

Pentru a răspunde Ia aceste între
bări se elaborează „Manuale de ca
litate" pentru fiecare produs, precum 
și „Proceduri de control", compo
nente esențiale ale așa-numitului 
sistem de asigurare a calității — 
S.A.C. La noi, acest sistem, aplicat 
în cadrul unităților din cele trei mi
nistere constructoare; de mașini, ini
țial pentru echipamentele nucleare,

s-a extins la produsele destinate ex
portului și, treptat, se va introduce 
la toate produsele realizate în eco
nomia națională.

Concret, care sînt exigențele con
trolului in sistemul de asigurare a 
calității, ce activități principale cad 
in sarcina acestuia 7 Din punct de 
vedere practic, pot fi desprinse 
activități specifice, pe care le 
prezenta succint :

1. Activitatea de omologare a 
duselor și de stabilire a metodelor 
de control. Este cea mai importantă 
activitate, grupul de specialiști de 
înaltă calificare care o execută fiind 
denumit „creierul" compartimentu
lui C.T.C. Activitatea respectivă se 
axează pe participarea la toate fa
zele de asimilare a produselor noi,

opt 
vom
pro-

axează pe efectuarea de verificări 
pe fluxul de fabricație, (conform 
tehnologiilor de control avizate in 
cadrul primei activități), la punc
tele de control fixe interfaze, pre
cum și la punctul de control final al 
produselor, înainte de livrarea produ
selor. O asemenea activitate de con
trol, chiar dacă a existat și există la 
toate unitățile, din păcate se rezu
mă mai mult la sortarea, trierea re
perelor, operațiilor sau produselor și 
mai puțin sau chiar deloc la semna
larea unor neajunsuri existente pe 
fluxul de fabricație.

6. Activitatea de fiabilitate și ur
mărire in exploatare a produselor. 
Este o activitate de perspectivă, de 
verificare și asigurare a bunei com
portări la beneficiar a produsului,

tim- 
pină
este 
con-

tot pro-?

de exe- 
control 

de

CALITATc numai produse
cea mai CALITATE

efectuind sau urmărind efectuarea 
măsurătorilor, verificărilor și încer
cărilor reperelor, operațiilor, tehnolo
giilor, S.D.V.-urilor și produselor fi
nite în vederea omologării noilor pro
duse. Totodată, verifică, definitivează 
și avizează tehnologiile de control e- 
laborate de tehnologii de produs pen
tru întregul proces de fabricație, in
clusiv de determinare și verificare 
experimentală și operațională a fia
bilității produselor. De asemenea, se 
verifică dacă în fișele tehnologice, 
la fiecare loc de muncă, la fiecare 
fază a procesului de fabricație este 
introdusă operația de autocontrol și 
dacă s-a realizat normarea acesteia 
în cadrul normei de timp stabilite.

2. Activitatea de recepție a mate
riilor prime, materialelor și repere
lor aprovizionate urmărește ca in 
comenzile contractate cu furnizorii 
să se includă atît parametrii teh- 
nico-calitativi necesari (prevăzuți in 
documentația de fabricație), cit și 
metodele concrete pentru controlul 
de recepție. Totodată, la primirea 
materialelor de la furnizori se veri
fică dacă acestea au certificate de 
calitate, dacă acestea atestă parame
trii tehnico-calitativi proiectați, iar 
in final prin metodele de control 
stabilite controlează dacă materiile 
prime și materialele au caracteris
ticile tehnico-calitative prevăzute în 
contract.

3. Activitatea de 
ciziei mijloacelor 
SDV-urilor și a 
execuție. Această 
din păcate lipsește 
economice, are un
realizarea nu numai a calității, dar 
și a nivelului stabilit al productivi
tății și al altor indicatori economici. 
Dacă o mașină (utilaj, dispozitiv) 
este dereglată sau și-a pierdut pre
cizia de lucru devine în bună mă
sură de prisos să se pună unul sau 
mai mulți controlori să verifice re
perele executate., Aceștia nu vor. pur 
tea decit să trieze, să avizeze, repe
rele și operațiile corespunzătoare și 
să respingă, sau să , califice drppț 
rebut pe cele 
gic este deci 
toate starea 
utilajelor, iăr 
se încadrează 
cizie propuși 
sau reparate și apoi repuse în func
țiune în procesul de fabricație.

4. Activitatea de laboratoare. în 
cadrul acesteia se efectuează analize 
și măsurători asupra caracteristici
lor fizico-chimice și mecanice ale 
materiilor prime, materialelor, repe
relor, subansamblelor aprovizionate 
(pentru, care nu există dotarea ne
cesară, la grupa de recepție), pre
cum și analize și măsurători din di
verse faze ale procesului de fabri
cație, în conformitate cu tehnologiile 
de control stabilite, în scopul pilo
tării și stabilizării proceselor de fa
bricație.

5. Activitatea de control pe fluxul 
de fabricație și verificări finale se

verificare a pre- 
, a 

de 
care 

din multe unități 
rol hotăritor în

de producție, 
tehnologiilor 
activitate, <

fie că acesta este autoturism, mași- 
nă-unealtă, încălțăminte, articol de 
îmbrăcăminte, mobilă, produs ali
mentar sau orice alt produs care are 
un ciclu de viață. Controlul de cali
tate al produsului prin simulare în 
laboratoarele unității a solicitărilor 
cu care produsul se va întîlni în ex
ploatare (solicitări de lucru sau cli
matice) este de natură să ateste dacă 
acestea vor putea face față exploa
tării. Controlul fiabilității este un 
domeniu 
norat sau 
eficiență, 
a dovedit, 
fiabilității 
asigurarea 
varii produselor pe piața externă.

7. Activitatea de metrologie 
desfășoară in conformitate cu preve
derile Legii metrologiei. în activi
tatea de asigurare și control a cali
tății, specialiștii metrologi din unită
țile economice sprijină tehnologii de 
produs pentru stabilirea, la fiecare 
Ioc de verificare, a mijlocului de 
măsurare optim (privind tipul, pre
cizia și domeniul de măsurare al 
acestuia). Totodată, asigură și răs
pund de funcționarea corectă a mij
loacelor de măsurare (inclusiv a ve
rificatoarelor și standurilor de probă 
cu funcții de măsurare) prin verifi
cări metrologice periodice. într-a- 
devăr, un mijloc de măsurare in
corect ales sau care este necores
punzător reglat nu poate da garanția 
efectuării unui control tehnic de ca
litate sigur, corect.

in multe
explorat

Or, așa 
activitatea 

are un rol 
competitivității și promo-

situații ig- 
formal. fără 

cum practica 
de control al 
hotăritor în

se

8. Activitatea de analiză a calității, 
numită și „inima" compartimentului 
C.T.C., trebuie încadrată cu cei mai 
activi, cei mai „inimoși" controlori 
de calitate. Spre această activitate 
se dirijează toate informațiile refe
ritoare la deficiențele ce apar in pro
cesul de fabricație, depistate în ca
drul celorlalte activități prezentate. 
Aceste informații, fn funcție de na
tura lor, sint transmise la acele sec
toare din intreprindere de care de
pinde rezolvarea lor — cercetare, 
proiectare, mecanic-șef, sculărie, 
aprovizionare, desfacere, conducere 
etc. —, iar controlorii respectivi au 
datoria să insiste pină cînd sînt de
pistate cauzele care au determinat 
neajunsurile și sînt stabilite și apli
cate măsurile corective necesare 
pină la obținerea eficienței scontate.

Din analiza celor opt activități 
rezultă că șapte din acestea se ocu
pă efectiv de asigurarea calității, 
deci au rol preventiv, dinamic, și nu
mai activitatea de „control pe flux’ 
de fabricație-final" reprezintă o ac
tivitate pură de control. Astfel, com
partimentul de control tehnic de ca
litate din’unitățile economice căpă
tă un rol activ, preventiv, verifi- 
cind întreaga activitate productivă 
din întreprindere și asigurînd prin 
aceasta realizarea calității la nivelul 
proiectat și omologat.

Desigur, se poate pune întrebarea 
dacă acest sistem organizatoric poa
te fi aplicat în toate unitățile eco
nomice, chiar în cele mai mici. Răs
punsul este categoric „DA !" în 
orice unitate productivă, indiferent 
de complexitatea producției 'și de 
natura produselor fabricate, se poate 
organiza „asigurarea și controlul ca
lității" pe Cele opt activități. Chiar 
dacă există opt sau mai mulți con
trolori tehnici de calitate sau chiar 
dacă există un singur controlor, aces
ta trebuie să-și organizeze astfel 
timpul de lucru incit să desfășoare 
toate activitățile impuse de sistemul 
de asigurare a calității. Din practica 
unor unități care-1 aplică, intre care 
„Electronica" și „Electroaparataj" din 
Capitală, întreprinderea de utilaj 
greu din Craiova, întreprinderea de 
motoare electrice Pitești, a rezultat 
deosebita eficiență a sistemului 
dș asigurare a calității, dovedită 
pe planul sporirii competitivității 
produselor și al creșterii, exportului 
acestora pe piețele externe. Fireș
te. in vederea introducerii și apli
cării corecte a acestui sistem în uni
tățile economice, organele Inspecto
ratului General de Stat pentru Con
trolul Calității Produselor acordă tot 
sprijinul necesar.

Inq. loan ROMAN 
Inspectoratul General de Stat, 
pentru Controlul Calității Produselor

prioritate asigurării răsadurilor
Pentru realizarea producției pla

nificate pentru acest an, de 110 200 
tone legume — cantitate superioară 
celei obținute în 1986 — in județul 
Bacău se fac pregătiri intense. Gră
dinarii sint preocupați, in primul 
rind, de asigurarea răsadurilor. Este 
vorba de cel puțin 80 milioane fire, 
din care circa 12 milioane pentru 
legume timpurii, la care se adaugă 
10 milioane fire de răsaduri pentru 
gospodăriile populației. Cum se ac
ționează pentru urgentarea lucrări
lor pregătitoare 7

Două lucruri se impun remarcate: 
întreaga cantitate de sămință de 
legume necesară, cu excepția mază- 
rii pentru păstăi, se află 
toate fermele legumicole 
dy-și cu forțe proprii

• necesare. Activitatea cea 
tensă se desfășoară acum . . . .
solarii. De la tovarășul Silviu Stras
ser, directorul trustului județean 
pentru horticultură, aflăm că au fost 
însămințate toate suprafețele pre
văzute pentru culturile timpurii de 
tomate, varză, vinete și salată. Tot 
în sere se produc aproape 2 
oane fire de salată care vor fi 
tate in cimp, la jumătatea 
martie.

La 
zești, 
tează 
veți, 
De citeva zile, aici a început și re- 
picatul răsadurilor, urmind ca in cel 
mult o săptămînă să se încheie <e- 
picatul tuturor răsadurilor de toma
te, vinete și varză pentru solarii. 
Bine și cu multă grabă se acționa 
și în cele două ferme specializate 
din comuna Tamași. Aici au fost 
construite și acoperite două solarii 
în suprafață de peste 2 hectare de 
teren, în care se vor realiza răsa
duri. De la șeful de fermă, Vasile 
Cojocaru, grădinarul care a obținut 
în anul trecut cea mai mare pro
ducție de legume din județ, am re
ținut că pentru grăbirea răsăririi 
răsadului și dezvoltarea mai vi
guroasă a acestuia, în solarii au fost 
amenajate răsadnițe cu acoperiș 
dublu. S-a pregătit pină acum ames
tecul de pămînt și biocombustibilul 
necesar, iar în citeva zile se va trece 
la semănat.

La stabilirea soiurilor și hibrizilor 
de legume care dau cele mai bune 
rezultate în județul Bacău, fermele 
specializate, ca și cooperativele 
agricole cultivatoare se bucură de 
un ajutor prețios din partea Stați
unii de cercetare și producție legu
micolă Bacău. împreună cu specia
liștii din unitățile legumicole, cerce
tătorii de aici au stabilit extinderea 
suprafețelor cultivate cu tomate din 
soiurile timpurii și de mare

în unități, 
asigurin- 

râsadurile 
mai in- 

în sere și

mili- 
plan- 
lunii
Bor- 
plan-

complexul de sere din 
numeroși legumicultori 
răsaduri de tomate și castra- 
recoltează salată și gulioare.

ductivitate. cum ar fl „Monorom" 
și „Unirea", introducerea in cultură 
a unor noi hibrizi de salată și țelină 
etc. Conlucrarea dintre acești spe
cialiști se concretizează cel mai bine 
Ia ferma legumicolă nr. 1 Nicolae 
Bălcescu, unde s-a obținut in anul 
trecut o producție medie de 68 tone 
de roșii la hectar. Inginerul S. Ho- 
rațiu, șeful fermei, ne-a arătat cu 
justificată mîndrie răsadurile mari 
și viguroase, mare parte dintre ele 
fiind repicate.

Se lucrează intens la amenajarea 
solariilor și răsadnițelor. La Be- 
rești-Tazlău, Dămienești și Tamași 
au fost acoperite solariile în care se 
vor produce răsaduri, iar la Câbești. 
Răcăciuni, Parava, Secuieni, Buhoci 
și în alte unități au fost amenajate 
răsadnițe in suprafață de aproape 
37 000 metri pătrați. Din programul 
trustului de specialitate am reținut 
că in scurt timp ar trebui încheiată 
acțiunea de acoperire a solariilor in

suprafață de ’80 de hectare. „întim- 
pinăm insă o greutate la acoperirea 
acestora pentru că nu avem folie de 
polietilenă — spunea directorul 
trustului horticol. întreprinderea de 
mase plastice Iași, principalul nos
tru furnizor, ne-a livrat doar 21 tone 
de polietilenă, din cele 58 tone pre
văzute pe luna februarie".

Am întilnit in raidul nostru și 
alte aspecte ale muncii de pregătire 
a viitoarei recolte de legume. La 
Hemeiuși. Răcăciuni, Traian, Răchi- 
toasa, legumicultorii se preocupă de 
fertilizarea pămintului. Au fost în
grășate pînă acum cu gunoi de 
grajd aproape 800 hectare din cele 
I 035 hectare prevăzute in program. 
La Săucești, Stefan cel Mare, Cleja, 
Valea Seacă și alte unități mari 
cultivatoare de cartofi, cooperatorii 
au pus la preincolțit o cantitate de 
peste 500 tone tuberculi pentru să- 
mință. Experiența anului trecut i-a 
învățat pe cooperatori că, punînd in 
pămînt cartofi preincolțiți, se gră
bește nu numai timpurietatea pro
ducției, ci sporește și randamentul 
la hectar.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii

suceava : Țjmp optim

pentru fertilizarea culturilor!
în județul SUCEAVA se intensi

fică pregătirile pentru campania 
agricolă de primăvară. în cadrul 
acestor pregătiri, fertilizarea cu în
grășăminte organice ocupă un loc 
important. Potrivit datelor furniza
te de direcția agricolă județeană, 
pină la această dată au fost admi
nistrate 126 500 tone pe o suprafață 
de 3 150 hectare, reprezentînd 55 la 
sută din plarr. Este de subliniat și 
faptul că fertilizarea cu gunoi de 
grajd se face numai prin folosirea 
atelajelor.

în multe unități, munca este bine 
organizată, iar realizările depășesc 
substanțial media pe județ. Astfel, 
la cooperativele agricole Rădăuți, 
Emil Bodnaraș, Vadu Moldovei, Făl
ticeni și la asociațiile economice in- 
tercooperatiste Spătăreșii și Rădăuți, 
in desfășurarea acestor acțiuni sint 
angrenați sute și sute de coopera
tori, care, folosind mai ales atela
jele, transportă zilnic in cimp mari 
cantități de ingrășăminte.

Ținind seama de faptul că și aici, 
în curind, se va intra în campania 
agricolă de primăvară, acțiunea tre
buie impulsionată prin organizarea 
corespunzătoare a muncii în unită
țile agricole din consiliile agroindus’- 
triale LitSni și Șiret, zonă agricolă 
in care realizările sînt de numai 14 
la sută și,’ respectiv, 17 la sută. 
Adică cu mult sub media pe județ, 
în buna desfășurare a acestei acti-

necorespunzătoare. Lo- 
să se verifice întii de 
tehnică a mașinilor și 
în cazul în care ele nu 
in parametrii de pre
să fie oprite, reglate

Noua întreprindere de piese de schimb și reparații de utilaj minier din Deva Foto : Sandu Cristian

vi tați este necesar să se implice 
mai mult și consiliile populare co
munale, care trebuie să dea un 
sprijin mai substanțial cooperative
lor agricole, mobilizind toate atela
jele din localități la transportul și 
aplicarea gunoiului de grajd.

Este necesar să fie intensificată, 
de asemenea, aplicarea îngrășămin
telor chimice și, mai ales, fertiliza
rea fazială a cerealelor de toamnă, 
deoarece lucrarea a fost realizată pe 
numai 24 la sută din suprafață. 
Aceasta, cu atît mai mult cu cît în 
toamnă au fost fertilizate doar 12 075 
hectare din cele 35 500 hectare cul
tivate cu cereale, întrucit nu s-au 
putut asigura cantitățile prevăzute 
de îngrășăminte chimice. De altfel, 
și în acest an, din cantitatea de 
8 360 tone prevăzută in repartiție 
pentru trimestrul I, s-au primit nu
mai 2 900 tone. Făcind abstracție de 
acest lucru, este de precizat că, in 
toamna anului trecut, îngrășămin- 
tele pe bază de fosfor au fost apli
cate pe 8 000 hectare cu cereale, iar 
cele pe bază de azot pe 4 075 hec
tare. Așa cum prevăd regulile agro
tehnice, acum trebuie făcută fertili
zarea fazială cu azotat de amoniu. 
Ținind seama de cantitățile aplicate 
în toamnă, direcția agricolă jude
țeană a indicat tuturor specialiști
lor din unități să aplice doza nor
mală pe cele 8 000 hectare pe care 
s-a administrat fosfat, iar pe restul 
suprafețelor o doză redusă de 
40—50 kg azotat de amoniu la hec
tar, in funcție de cartarea agro- 
chimică a solurilor.

Deși nu sînt asigurate în totalitate 
cantitățile de îngrășăminte chimice, 
la această dată există stocuri care 
oferă fiecărei unități agricole posi
bilitatea de a acționa la fertilizarea 
fazială a cerealelor de toamnă. Nu
mai că și aici realizările sint dife
rite de la o unitate la alta. Tn con
siliile agroindustriale Cip.rian .Por 
rumbescu și Șiret, lucrarea s-a efec
tuat pe mai bine de 40 la sută din 
suprafață, cu mult peste media pe 
județ, tn schimb. în consiliile agro
industriale Liteni, Suceava și Gălâ- 
nești, realizările nu depășesc 10 la 
sută. Se impune, așadar, ca atît or
ganele agricole județene, cît și con
siliile de conducere ale unităților 
agricole să organizeze mai bine 
munca și să urmărească fertilizarea 
zilnică a suprafețelor prevăzute, in 
așa fel incit lucrarea să se încheie 
în următoarele 10 zile pentru a avea 
eficiența dorită,

Sava BEJINAR1U
corespondentul „Scinteii"

Politehnicile muncitorești 
ale producției „IMATEX" din

Politehnica munci
torească a producției ! 
O titulatură 
poate mai 
pentru ceea 
ar trebui să 
la care ne 
Despre ce este vorba 7 
Organizațiile U.T.C. 
și-au propus să con
tribuie la eforturile 
generale făcute pentru 
facilitarea impactului 
tinerilor cu noua re
voluție țehnico-știin- 
țifică cu o 
proprie pe 
Este vorba

cit nu se 
potrivită 

ce este și 
fie ideea 

referim.

acțiune 
măsură, 

despre 
instituirea unor for
me de perfecționare a 
pregătirii profesio
nale a tinerilor inti
tulate 
muncitorești ale i 
ductiei.

Informațiile pe < 
le avem atestă 
faptul că această : 
a găsit și găsește 
puternică adeziune la 
tineri. Un interlocu
tor din Cluj, cu muti
că de răspundere în 
cadrul organizației 
municipale a U.T.C., 
afirmă : „Predau aici 
tinerilor cele mai noi 
cunoștințe profesio
nale atit specialiști cu 
înaltă calificare din 
producție, cit și cadre, 
cu aceeași înaltă pre
gătire, din învățămin- 
tul superior. Politeh
nica muncitorească 
pentru tineret a deve
nit, și la propriu și la 
figurat, o adevărată... 
politehnică".

Asemenea bilanțuri 
despre „politehnicile 
producției" se pot face 
în mul*' ’ alte locuri. 
Ideea respectivă con
stituie — acolo 
sensurile ei 
fost bine 
se si se acționează' cu 
spirit creator, revolu
ționar pentru finaliza
rea ei practică — un 
suport trainic pentru 
înscrierea pregătirii ti
nerilor în parametrii 
etapei de maxime pre-

politehnicile
pro-
care 
cert 
idee 

! O

unde 
au 

înțele- X’ HM

faceri înnoitoare pe 
care o parcurge in 
prezent economia 
noastră.

Un exemplu concret, 
întilnit într-o intre
prindere bucuresteană 
— „Timpuri noi" — 
ne obligă să supunem 
atenției si unele fapte 
care. neanalizate si 
nesolutionate la timp, 
pot influenta, pot di
minua mai exact spus, 
efectul atit de bine 
gindit al acestei idei 
generoase. Asistînd la 
adunarea generală a 
oamenilor muncii de

0 IDEE Șl 
VALOAREA El

aici, am constatat că 
atit organul de condu
cere colectivă, cit 
secretarul 
U.T.C. nu 
ve să fie 
miti 
acolo 
„Foarte multi 
pregătire profesională 
slabă". „Nici școlile 
nu-I pregătesc prea 
bine, nici noi nu ne 
ocupăm cum trebuie 
de ei". „E anormal, 
dar din păcate trebuie 
să asociem numele ti
nerilor. pregătiți în 
ultimii ani. de reali
zarea unor cantităti 
mari de rebuturi". „Ar 
trebui — a încheiat ci
neva constatările pe 
marginea acestui fapt 
— să vedem în slaba 
calificare a unor ti
neri. si nu sînt putini, 
principalul „rebut-mo- 
ral" al activității noas
tre".

într-adevăr. tinerii 
de aici reprezintă pes
te 50 la sută din forța 
de muncă a întreprin
derii. Ei sînt capabili, 
așa cum ah dovedit-o, 
de o rapidă racordare 
la cele mai noi cuceriri

și 
comitetului 

aveau moti- 
prea 
celede

despre
multu- 

spuse 
tineri, 

au o

ale progresului tehnic. 
Dar ei vin in 
prindere cu un decalai 
de pregătire profesio
nală. iar întreprinde
rea. în Ioc să ia mă
suri pentru anularea 
cit mai rapidă a a- 
cestui decalai. îl am
plifică. practic, si mai 
mult. Cum 7 Prin două 
căi. Pe de o parte, prin 
descurajarea 
datorită 
de 
rei 
cu 
ale 
de 
tului că perfecționarea 
pregătirii lor profesio
nale este încredințată 
uneori și unor oameni 
fie fără pasiune, fie 

. fără cunoștințe tehnice 
solide. Cel puțin așa 
se argumenta în adu
narea generală a oa
menilor muncii. Și iată 
cum o idee atît de fru
moasă, cum este cea a 
„politehnicii muncito
rești a producției", se 
îndepărtează uneori 
mai puțin, alteori mai 
mult, de generosul ei 
scop. Motiv pentru care 
propunem celor de la 
„Timpuri 
nU numai de aici — să 
reflecteze 
asupra afirmației in
terlocutorului nostru 
clujean. Poate vor în
țelege că „politehnica 
muncitorească a pro
ducției" nu reprezintă 
o simplă titulatură, ci 
o idee ce se cere asi
milată organic — și de 
organizațiile U.T.C., 
dar și de conducerile 
întreprinderilor - pen
tru a-și dovedi marea 
ei eficiență.

Rindurile de față — 
o mărturisim încă o 
dată — se vor tocmai 
o pledoarie pentru o 
răspundere larg ' asu
mată în vederea reuși
tei depline a acestei 
idei.

Constantin 
PRIESCU

intre-

tinerilor 
nereușitelor 

la începutul carie- 
în confruntările 

exigentele sporite 
întreprinderii. Pe 
alta, datorită fap-

Și
mai mult

„Electromureș" și
Tirgu Mureș — unități industriale 
reprezentative ale județului Mureș — 
sint întreprinderi cu profiluri de pro
ducție diferite. Diferit este insă, așa 
cum vom vedea, și stilul de muncă 
al unor organizații de bază, al unor 
cadre și comuniști din cele două 
unități, care se reflectă și asupra 
modului de realizare a sarcinilor de 
plan.

Așa cum o dovedesc rezultatele din 
1986, dar și din prima lună a aces
tui an, puternica organizație de 
partid de la „Electromureș" — care 
numără peste 2 500 comuniști, con- 
stituiți in 47 organizații de bază, 
prezenți pretutindeni in locurile vi
tale ale producției materiale de pe 
cele trei platforme ale unității — 
a avut un rol hotăritor in realizarea 
și depășirea planului la 
indicatori, in afirmarea, «ua si 
peste hotare, a calității produselor 
fabricate.

Organizația
secția cablaje auto din întreprin
derea „Electromureș". In preziua 
desfășurării adunării de dare de sea
mă și alegeri din această organiza
ție, ne-am aflat la locul de muncă 
al comuniștilor de aici. Scopul urmă- 

■ rit 7 Să constatăm „pe viu" modul 
in care propunerile formulate da 
comuniști în adunările generale pre
cedente au prins viață ; cu ce ope
rativitate și consecvență au contri
buit ei înșiși la finalizarea măsu
rilor stabilite cu aceste prilejuri, 
înaintea relevării unor aspecte, to
varășa Maria Demeter, secretara or
ganizației de bază nr. 9, a ținut să 
facă următoarele precizări : „Biroul 
organizației de bază a încercat și 
cred că a și reușit să imprime în 
cadrul organizației noastre ale partid 
un stil de muncă in care să predo
mine operativitatea, flexibilitatea în 
alegerea și aplicarea formelor și me
todelor de lucru, angajarea fermă a 
tuturor comuniștilor în îndeplinirea 
sarcinilor. Fără acest mod de a ac
ționa, secretarul, organizației de 
bază, membrii biroului, oricît de în
treprinzători ar fi, îndeplinesc doar 
îndatoriri de rutină, iar propunerile 
din adunări rămin declarații de 
„bună intenție".

La secția de cablaje auto am re
ținut multe episoade care ilustrea
ză capacitatea organizației de bază 
de aici de a acționa prompt, de a 
finaliza operativ obiectivele pe care 
și le propune. Cunoscînd, bunăoară, 
că antenele auto tip „Stela", cordoa
nele telefonice și cele de alimentare 
au ajuns să fie foarte solicitate la 
export, dar că nivelul lor calitativ 
trebuie ridicat corespunzător exigen
țelor diferiților parteneri externi, iar

materia primă (granulele P.V.C. și 
cele de poliamidă fibră de sticlă) 
era deficitară, adunarea generală s-a 
întrunit și a examinat cu promptitu
dine cele două aspecte. „Ce s-a ho- 
tărit 7“ — l-am întrebat pe comunis
tul Ioan Klein, șeful atelierului de 
injectat mase plastice. „Mai întii, 
pentru ridicarea calității șe Impu
nea adoptarea unor modificări în 
tehnologia de execuție. După analiza 
punct cu punct a măsurilor ce se 
impuneau, organizația de bază a sta
bilit ca aceste modificări să revină 
in sarcina mea. a subinginerului 
Gheorghe Moraru, șeful atelierului

bază au participat activ la rezolva
rea operativă a multor probleme 
concrete ale producției. Aveam să 
constatăm acest fapt chiar in ziua 
următoare. în cadrul adunării gene
rale de fiare de’ seamă și alegeri. 
Darea de seamă prezentată și-a pro
pus și a reușit să reflecte concret, 
pentru perioada analizată, in spiritul 
exigenței comuniste, modul in care 
s-a aplicat principiul muncii și con
ducerii colective, al răspunderii per
sonale, in care și-au îndeplinit co
muniștii sarcinile încredințate. Toți 
comuniștii care au participat la dez
bateri au formulat observații, au fă-

adunării generale termenele și modul 
de soluționare, cele mai importante 
din acestea fiind incluse in hotărirea 
adoptată.

...Desigur, am fi dorit să reținem 
asemenea exemple de operativitate, 
de angajare a membrilor organiza
ției de partid In buna desfășurare 
a muncii și la întreprinderea „IMA- 
TEX“, cu atît mai mult, cu cit aici, 
pe lingă nerealizările din 1986 Ia un 
indicator de bază — mașini și utilaje 
pentru industria ușoară — In prima 
lună din acest an planul producției- 
marfă a fost îndeplinit fn proporție 
de numai 61 la sută, in timp ce aco-

afirmarea,
principalii 
in tară și

de bază nr. 9 de la

Fată în fată-două moduri
9 9

de a valorifica potențialul de energie
si inițiativă al comuniștilor
9 9 9

X

de S.D.V.-uri, și a șefei de echipă — 
antene, Dorina Rusu. Ne-am con
sultat zile în șir cu proiectanți și 
specialiști. Am analizat, elaborat și 
testat probe de produse și în cele 
din urmă am reușit. în mai puțin de 
o lună — termenul stabilit de biroul 
organizației de bază — această sar
cină a fost îndeplinită". Ca dovadă 
— adăugăm noi — îmbunătățirile 
constructive aduse au făcut ca ex
portul acestor produse să fie nu 
numai menținut la nivelul contracte
lor, ci să și crească cu peste 25 la 
sută. Cu aceeași operativitate, com
petență și spirit revoluționar s-a ac
ționat și în soluționarea problemei 
materialelor deficitare. Cum 7 Prin 
conceperea și realizarea de către o 
echipă formată din opt comuniști, 
condusă de ing. Cornel Bularca, a 
tînui granulator special, prin care 
granulele P.V.C. rezultate din pro
cesul tehnologic — circa 350 tone pe 
an — sînt readuse, în urma unei pre
lucrări speciale, în circuitul produc
tiv, în proporție de 100 la sută. Nu
mai pe această bază, secția, cablaje 
va realiza in acest an o producție 
suplimentară de 20 000 km cablaje 
în valoare de mai multe milioane 
de lei,

Ne-am referit la două exemple. 
Dar membrii acestei organizații de

cut propuneri, au oferit aoluții pen
tru înlăturarea unor deficiențe. 
In acest sens, Makkai Zoltan, mun
citor de înaltă calificare, a spus : „în 
loc să amintim aici toate rezultatele 
bune, mai bine să arătăm că am 
rămas incă datori in soluționarea 
multor probleme și, cu deosebire, a 
celor privind economisirea materiilor 
prime și energiei. în completarea 
criticii ă sugerat un șir de soluții. 
La rindul lor, Dorina Rusu, loan 
Bărbat, subinginer, Aurica Moldo
van, de la controlul tehnic de ca
litate, și alți vorbitori s-au referit 
la aspecte privind extinderea cu for
te proprii a spațiilor productive, in 
concordanță cu creșterea volumului 
de export, îmbunătățirea calitativă a 
subansamblelor mașinilor de injectat 
de către atelierul de S.D.V.-uri, ri
dicarea calității matrițelor și, nu in 
ultimul rind, creșterea conștiinței și 
responsabilității in muncă a lucră
torilor, în scopul întăririi disciplinei 
in producție și înlăturării cu desăvir- 
șire a unor deficiențe la calitatea 
produselor executate. La acestea, ca 
și la alte propuneri de largă per
spectivă privind bunul mers-al pro
ducției, inginerul Alexandru Spitzer, 
șeful secției cablaje auto, a răspuns 
pe loc, punct cu punct, pentru unele 
din. ele stabilindu-se chiar în cadrul

perirea cu contracte este, deocam
dată, de abia 50 la sută.

Înaintea începerii adunării gene
rale de dare de seamă și alegeri a 
organizației de bază nr. 6 de la sec
ția uzinaj — una din secțiile cu o 
mare pondere in realizarea produc- 
ției-marfă a întreprinderii — la co
mitetul de partid ne-au fost prezen
tate stări de fapt, prin care se căuta 
să se motiveze neimplinirile de care 
aminteam. Firește, unele dintre ele 
nu pot fi ignorate. Dar este greu 
de înțeles, de pildă, o justificare ca 
aceasta (exprimată, de altfel, și in 
concluzia adunării de dare de seamă 
și alegeri) : „Situația grea In care ne 
aflăm se datorează, in principal, 
compartimentului de proiectare, care, 
in ultimul timp, nu a fost capabil să 
asigure produse competitive, sălici- 
tate în țară și la export". Justifi
carea — „obiectivă" pentru organi
zația de bază, dar „subiectivă" la ni
velul întreprinderii — surprinde cu 
atit mai mult cu cit a fost făcută 
de inginerul Vasile Brezeanu, direc
tor tehnic al întreprinderii (care a și 
condus, din partea comitetului de 
partid, lucrările adunării de dare de 
seamă și alegeri), și Artenie Negrea- 
nu, secretarul comitetului de partid 
din întreprindere, care au „omis"

faptul că, în calitatea lor, au răspun
deri exprese pentru bunul mers al 
producției. Ca de altfel și colectivul 
in întregul lui, in frunte cu comu
niștii (cele 17 organizații de bază de 
aici cuprinzind peste 1 200 membri 
de partid), 
bază nr. 6 
la adunarea 
numără 103 
lucrurile, se pune întrebarea : cum 
au acționat comuniștii acestei orga
nizații în soluționarea probleme
lor producției 7 Un prim răspuns 
l-am aflat dirr darea de seamă a 
biroului organizației de bază, prezen
tată de secretarul acesteia, tovarășul 
Fekete Petru, jn care se spune tex
tual : „Nu toți membrii de partid 
au fost activi, unii au rămas pasivi 
față de tot ce se întîmplă în jurul 
lor". Un răspuns care avea să fie, 
de fapt, întregit de chiar desfășu
rarea adunării generale. Să exempli
ficăm : din cei 103 comuniști, la adu
nare au fost prezenți 61, iar din 
aceștia au participat la dezbateri 
doar. 3 membri de partid, doi dintre 
ei — muncitorul Constantin Stinga- 
giu și maistrul Șomodi loan — fiind, 
de altfel, membri ai biroului orga
nizației de bază.

încercînd să aflăm cauzele acestor 
stări de lucruri l-am întrebat pe 
tovarășul Fekete Petru cum au 
muncit organizația de bază, biroul 
ei, ce măsuri concrete au stabi
lit și finalizat comuniștii acesteia in 
perioada analizată 1 întrebarea a ră
mas fără răspuns, de vreme ce in
terlocutorul nostru ne-a înșirat mă
suri de ordin pur administrativ, ce 
cădeau, de fapt, in atribuțiile con
ducerii întreprinderii. Aceasta deno
tă că au existat și persistă carențe 
serioase atît in stilul și metodele de 
muncă ale biroului organizației de 
bază, cit și in ale comitetului de 
partid din întreprindere. Dovada : 
conținutul tehnicist al dării de sea
mă, lipsa de substanță a dezba
terilor. Nu intimplător, fapt relevat 
de unul din cei trei vorbitori, pro
bleme cum sînt policalificarea mun
citorilor, respectarea disciplinei mun
cii și a celei tehnologice și altele 
au „scăpat" din aria de preocupări 
și de sub 
zației de 
partid.

Ceea ce 
comitetului de partid de la „IMA- 
TEX" a „scăpat", la rindu-i, de sub 
controlul exigent și Îndrumarea aten
tă a Comitetului municipal de partid 
Tirgu Mureș.

Numai organizația de 
de la secția uzinaj — 
căreia am participat — 
comuniști. Astfel stînd

controlul biroului organi- 
bază și al comitetului da

înseamnă că șl activitatea

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii
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A RESPECTULUI ȘI PRIETENIEI DINTRE POPOARE
Lecțiile istoriei, lecții ce nu 

pot și nu trebuie să fie uitate

Egali in drepturi și îndatoriri 

in patria socialisto

Realizările de epopee care s-au 
zămislit pe pămintul românesc in 
anii socialismului, cu deosebire 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. în „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
perioada cea mai bogată în înfăp
tuiri din toată istoria noastră na
țională, dau o deplină măsură pu
terii de efort, capacității de pro
gres ale poporului român. Ne este 
plăcut să constatăm — șl este mai 
mult decît firesc să fie așa — că 
In avîntul laborios al națiunii noas
tre socialiste se reunesc energiile 
creatoare ale tuturor fiilor acestei 
vetre, fără deosebire de naționali
tate, energii consacrate edificării 
noii societăți pe pămîntul patriei 
comune.

Prezența, alături de noi. a con
cetățenilor de altă naționalitate o 
simțim și acum, așa cum am sim
țit-o și în alte veacuri, cind — 
marcați de idealuri și năzuințe co
mune — ne regăseam sub același 
stindard in lupta pentru triumful 
lor. Istoria însăși ne oferă un per
manent exemplu al unității de gînd 
și faptă a poporului român și na
ționalităților conlocuitoare în pa
gini de neștearsă memorie, toate 
ridicările la luptă mobilizînd mari 
mase revoluționare în ale căror 
rînduri se intîlneau deopotrivă cei 
asupriți, țăranul și muncitorul ro
mân, iobagul maghiar, meseriașul 
și tîrgovețul sas. Acestea sînt ade
văruri istorice de neclintit și, cum 
pe bună dreptate a reliefat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, nimeni nu 
poate schimba istoria.

Istoria noastră recentă, istoria 
care se scrie, zi de zi, sub ochii noș
tri în anii socialismului reliefează 
pregnant rolul hotărîtor al efortu
lui comun, marile noastre ctitorii 
și înfăptuiri, clarvăzător prefigura
te în documentele Partidului Comu
nist Român, avînd ca autori pe toți 
cei ce trăiesc și muncesc în va
tra scumpei noastre Românii. Nu
mai și numai prin munca șt lupta 
comună a tuturor fiilor României 
socialiste, fără deosebire de națio
nalitate. a întregului popor, sub 
conducerea încercatului nostru 
partid comunist, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. vom înfăptui 
marile programe ale dezvoltării ță
rii, urcușul neîntrerupt al patriei 
socialiste. Trăim și muncim laolaltă, 
laolaltă vom făuri viitorul.

Tocmai de aceea respingem cu 
Indignare încercările diversioniste 
de a reflecta in mod fals realită
țile românești, de a semăna vrajbă 
intre fiii României. Cu atît mai 
mult nedumerește faptul că în R.P. 
Ungară s-au făcut auzite. în ulti
mul timp. în presă și in cărți. în 
declarațiile unor oficialități, teze 
naționaliste, șovine, care nu sînt alt
ceva decit manifestarea unui spi
rit de neînțelegere a adevăruri
lor istoriei, a realităților prezente. 
„E greu să înțelegi — arăta to

Drepturile noustre le apără 

cu strălucire 

Partidul Comunist Român

„Oricine vizitează țara noastră 
poate să constate marile realizări 
ale oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, ale întregu
lui popor, care, sub conducerea 
partidului nostru comunist, iși fău
rește în mod conștient propriul 
său viitor, liber, independent, so
cialist și comunist" — a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu la . șe
dința consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și ger
mană. Alăteri de toți oamenii mun
cii din tara noastră, fără deosebire 
de naționalitate, aprob pe deplin a- 
ceste cuvinte emblematice care spun 
totul despre condiția.noastră, pre
zentă și viitoare, a tuturor celor a- 
proape 23 de milioane de cetățeni 
ai scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

Cu bucurie, cu firească mîndrie 
am înregistrat și faptul, eviden
țiat in aceeași cuvîntare. că as
tăzi, în raport cu anul 1944. indus
tria noastră chimică și petrochimi
că produce de aproape 1 000 de ori 
mai mult. în calitate de om al 
muncii Ia Întreprinderea ..Sinteza" 
Oradea, sint martor și participant 
nemijlocit la procesul de creștere 
a industriei noastre, la marile efor
turi de a realiza parametrii cei mai 
inalți activității noastre. O ilus
trare semnificativă a acestei reali
tăți generale este faptul că pro
ducția întreprinderii noastre a cres
cut de 5 ori in ultimii 21 de ani, 
că ea va crește cu 62 la sută in 
1990 fată de realizările din 1985. iar, 
în aceeași perioadă, productivitatea 
muncii se va dubla.

Cifre... Dar dincolo de ele sint 
oamenii, colectivul minunat in care 
muncesc, tovarășii mei de muncă, 
oamenii cu care impart bucurii și 
dificultăți, năzuințe, idealuri. Ro
mâni și maghiari care gindesc la 
fel, care vorbesc limba comună a 
muncii, limba comună a iubirii 
față de patria română, limba co

varășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și 
germană — reeditarea unor teze 
horthyste, fasciste, șoviniste, in
clusiv rasiste. Cum se poate conce
pe ca o Academie de științe să dea 
girul său unor texte și lucrări care 
jignesc alte popoare ? Ce știință 
este aceasta ? Cui servește o ase
menea așa-zisă știință decit celor 
mai reacționare cercuri imperialis
te ? In nici un fel asemenea teze 
nu servesc cauzei prieteniei și co
laborării, cauzei socialismului !".

Totodată, ele constituie un ames
tec de netolerat în treburile inter
ne ale țării noastre. Poporul român 
și-a ciștigat prin lupte seculare 
dreptul de a fi stăpîn în țara sa. 
Sub soarele socialismului, România 
a devenit un stat liber, indepen
dent și suveran și nu va îngădui 
nimănui, sub nici un pretext, să 
atenteze la mărețele sale cuceriri, 
la dreptul sacru de a-și hotărî sin
gură destinul. Ca istoric, știu bine 
că se cuvine ca „din cele trecute să 
le învățăm pe cele viitoare"; îi 
invit și pe istoricii din Ungaria să 
mediteze la răul imens pe care l-au 
stirnit la vremea lor unele teze, 
revehiculate din păcate și azi.

Evoc cu plăcere întîlnirile cu 
colegi de breaslă maghiari din 
Transilvania, spiritul lor deschis, 
prietenos, manifestarea atașamen
tului la patria comună, oameni față 
de care am nutrit și nutresc tot 
respectul și prețuirea și de la care 
am simțit și simt același respect și 
prețuire. Aceasta este o realitate 
mult mai exactă și mai profundă 
decît scornelile de care cu mîh- 
nire aflăm. Istoria reală a po
porului român este unitatea sa de 
gînd și de faptă, indiferent de na
ționalitate. Și acest lucru nu tre
buie și nu se poate să fie uitat de 
nimeni.

Sintetizind toate acestea într-un 
chip magistral, cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la 
ședința consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și 
germană vibrează de un profund 
mesaj patriotic, revoluționar, uma
nist — și la fel răsună în orjce 
inimă de pe cuprinsul româ
nesc ; ea îndeamnă la înțelegere și 
respect intre popoare, la cultivarea 
unui climat de prietenie și colabo
rare, la triumful rațiunii și al ade
vărului. Iată de ce, principialitatea, 
fermitatea, obiectivitatea din conți
nutul ei, la care ne dăm deplina 
adeziune, sînt tot atitea temeiuri 
ale modului nostru de a gindi și 
acționa acum și Întotdeauna.

Prof. Ionel BEJENARU 
muzeograf ia Muzeul județean 
Botoșani

mună a hotărîrii de a face totul 
pentru înflorirea ei — cu toții sin- 
tem o singură voință.

Iată de ce, și in numele lor, imi 
exprim totala adeziune la politica 
justă, științifică a Partidului Co
munist Român privind rezolvarea 
definitivă a problemei naționale. 
Iar in numele tovarășilor mei ma
ghiari le spunem tuturor celor care 
se erijează in „apărătorii" noștri, 
tuturor acelora care, din R.P. Un
gară sau din altă parte, denigrează 
marile realizări ale României so
cialiste. că în această minunată 
patrie — în care trăim înfrățiți in 
muncă și idealuri — și-a găsit de 
mult și pe deplin rezolvarea in 
spiritul socialismului științific pro
blema națională, pe care și eu o 
consider o remarcabilă realizare a 
acestor ani de izbînzi pe calea fău
ririi celei mai drepte societăți — 
societatea socialistă și comunistă. 
Am ascultat cu mindrie' și aprob 
din toată ființa mea cuvintele to
varășului Nicolae Ceaușescu : „Sîn- 
tem in mod hotărît împotriva ori
cărui amestec in treburile interne. 
Nu am acceptat acest lucru in nici 
o împrejurare și nu vom accepta 
nici astăzi și nicicind ! Problemele 
României, ale dezvoltării socialiste 
se rezolvă de către poporul român 
in întregul său, în deplină unitate, 
de către forța sa conducătoare — 
Partidul Comunist Român 1“

Stringindu-ne și mai ''puternic 
rîndurile în jurul partidului, al se
cretarului său general. întărind u- 
nitatea de monolit a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de na
ționalitate. ne vom dedica în con
tinuare toate forțele binelui și fe
ricirii poporului. înfloririi patriei 
socialiste — cauza supremă a tu
turor cetățenilor României.

Inq. MATHfi Ioslf
directorul întreprinderii „Sinteza” 
Oradea

Există un cuvînt care face să 
zvicnească inima fiecărui locui
tor al acestor plaiuri străbune : 
glie. El înseamnă, pentru noi toți, 
pămîntul pe care s-au născut, au 
trăit și muncit laolaltă bunii și 
străbunii — români, germani, 
maghiari, sîrbi — pămîntul pe care 
ne-am născut noi, pămintul pa
triei noastre unice, pe care noi, cei 
de azi, în strinsă unire de sim
țire și faptă, il împodobim cu roa
dele muncii înfrățite. Ca om al 
acestei glii, încerc, an de an, 
bucuria pentru împlinirile din lo
calitatea Sînnicolau Mare, unde 
trăiesc și muncesc alături de con
sătenii mei, implinindu-ne viața 
o dată cu implinirile plaiurilor na
tale. Iată doar cîteva din ele, cu
cerite prin munca umăr Ia umăr 
a’ tuturor, români, germani, ma
ghiari, sirbi : de la o producție 
globală., industrială și agricolă, de 
mai puțin de 100 000 000 lei pe an, 
orașul nostru a ajuns la o produc
ție de peste 2 miliarde în prezent. 
Pămintul cooperativei agricole de 
producție, unde-mi desfășor acti
vitatea, este același, dar roadele lui 
sînt altele, iar oamenii care-1 
muncesc — aceiași, dar alții, mult 
mai iscusiți, mult mai înzestrați cu 
tehnică și tehnologii moderne. Este 
suficient să arăt că anul trecut 
valoarea producției agricole reali
zate de cooperativa noastră a fost 
mai mare cu 4 milioane de lei 
decît cea prevăzută, realizînd un 
beneficiu suplimentar de 820 000 
lei. Munca noastră înfrățită stă la 
baza bunăstării noastre, a egalită
ții noastre. Cine și-ar putea oare 
imagina că la împărțirea retribu
ției pentru munca depusă în C.A.P. 
— care la noi reprezintă circa 
2 600 lei lunar pentru fiecare 
cooperator — cineva s-ar întreba de 
naționalitatea cooperatorului produ
cător și beneficiar ? După cum, în 
patria noastră socialistă, fiecare 
cetățean, indiferent de naționa
litate, iși are larg deschise por
țile cunoașterii, ale învățămîn- 
tului și culturii, ale afirmării ple
nare ca devotați constructori ai so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul patriei noastre. Noi, toți 
fiii patriei, np afirmăm ca oameni 
prin izbînzile muncii noastre, pa
tria se afirmă prin noi.

România socialistă e glia noas
tră străbună. Aici, pe aceste o-

Laolaltă, in muncă și convingeri, 

pentru înfăptuirea acelorași 

idealuri

Rezolvarea problemei naționa
le, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința co
mună a consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și 
germană, este posibilă numai în 
cadrul unui proces general de dez
voltare economico-socială și avînd 
drept condiție primordială asigu
rarea dreptului la muncă al omu
lui. al fiecărui om. fără deosebire 
de naționalitate, garantarea drep
turilor egale pentru muncă egală, 
afirmarea. în spiritul celui mai larg 
democratism, a tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de naționa
litate. de vîrstă și sex, în viața 
politică. în organizarea și condul 
cerea societății. Aceasta o demon
strează în mod strălucit înseși 
realitățile României, socialiste. In 
țara noastră, sub înțeleaptă con
ducere a Partidului Comunist Ro
mân. una din cele mai de seamă 
cuceriri o constituie asigurarea 
egalității totale în .drepturi, pen
tru tțrți fiii patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități. Ca mărturie, m-aș opri la 
două exemple. Unul pe plan local, 
care ilustrează asigurarea bazei 
materiale a egalității — puternica 
dezvoltare a județului Covasna. In 
ultimele două decenii ca urmare a 
alocării unor importante fonduri de 
investiții, peste 25 de miliarde, pro
ducția industrială a crescut într-un 
ritm mediu anual de 11,5 la sută, 
superior mediei pe țară. Al doilea 
exemplu, care ilustrează această 
realitate, pe plan general-uman și 
spiritual, se referă la posibilitatea 
utilizării limbii materne, păstrarea 
și valorificarea tradițiilor culturale 
și obiceiurilor naționalităților. Toa
te acestea sint fapte de viață, 
realități indubitabile, materializate 
elocvent în posibilitatea de a în
văța în limba maternă. în actul 
de cultură, în existența numeroa
selor publicații și în aparițiile edi
toriale in limbile naționalităților, 
în ființarea teatrelor profesioniste 
și a celor populare, a formațiilor 
de amatori, care demonstrează cu 
claritate, fără echivoc. înaltul uma
nism al politicii noastre naționale, 
care stă -la baza educării tuturor 
celor ce trăiesc pe pămîntul româ
nesc, în spiritul cunoașterii și res
pectului reciproc, al frăției și uni
tății, al conștiinței și demnității.

Avînd conștiința realităților con
temporane și cunoscind faptele 
noastre cotidiene, ne umplu de in
dignare răstălmăcirile și defăi
mările care s-au făcut auzi
te in R. P. Ungară, încercînd 
să pună sub semnul întrebării 
realizările dobindite in privința re
zolvării problemei naționale în țara 
noastră și. mai mult, să creeze fal
se probleme și, încâlcind principiile 

goare, in aceste uzine, în aceste 
instituții de învățămînt. sintem 
acasă, aici ne împlinim năzuin
țele cele mai cutezătoare, făurind 
în strînsă unitate viitorul nostru 
comun, viitorul de aur al pa
triei.

Așa îneît nepoftiții „sfătuitori" din 
R.P. Ungară, care încearcă să ne 
impună „rețete" de rezolvare a 
problemei naționale, trebuie să știe 
că la noi în țară această pro
blemă a fost rezolvată in modul 
cel mai omenesc, că egalitatea 
între fiii României socialiste se 
bazează pe posibilitățile reale, 
nu doar declarate, de afirmare a 
tuturor în munca tuturor pentru 
edificarea patriei socialiste co
mune. Ca cetățean român de na
ționalitate germană, ca și toți 
concetățenii, sint indignat de ten
tativele de imixtiune în treburile 
noastre interne, de denigrare a 
realizărilor noastre, de falsificare a 
istoriei noastre trecute și prezente.

Noi, Ia Sînnicolau Mare, ca și 
întreaga țărănime, acționăm în 
prezent cu toată energia și pri
ceperea pentru a înmulți roadele 
gliei noastre străbune. înfăptuind 
noua revoluție agrară, inițiată de 
partidul nostru, de secretarul ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Si vom înfăptui acest măreț obiec
tiv, vom învinge orice dificultăți 
inerente unei asemenea opere de 
proporții, acționînd ca Si pînă 
acum, strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general.

Știm, am învățat din proprie 
experiență, din experiența uneori 
tragică a trecutului, că unitatea și 
strinsa frăție a tuturor fiilor aces
tui pămînt chezășuiesc împlini
rea năzuințelor' noastre de viată 
demnă. Vom răspunde cu demni
tate, strîns uniți, înflăcăratelor în
demnuri adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistrala cu
vîntare rostită la ședința comună 
a consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană, 
mîndri de a trăi și munci 
In „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
epoca celor mai strălucite împliniri 
din istoria patriei.

Iosif-Mcolae FRECOT 
președintele
C.A.P. Sinnicolau Mare, 
județul Timiș

și normele elementare ale relații
lor internaționale, să se amestece 
brutal în treburile interne ale 
României socialiste, stat socialist 
suveran și independent. Istoria a 
dovedit cu prisosință netemeinicia 
unor asemenea încercări, demon- 
strind că ele sîrit iremediabil con
damnate eșecului, precum și faptul 
că „rezolvările" fabricate în alte 
părți nu pot decit să conducă la 
inveriinarea relațiilor dintre ' oa
meni, popoare, țări și să devină 
stavile în calea progresului, a bu
nei înțelegeri, a prieteniei, a stră
daniilor depuse in favoarea păcii.

Este un adevăr de necontestat 
că nimeni, sub nici un motiv, 
nu are dreptul de a se amesteca 
in treburile interne ale altui stat, 
că problemele proprii nu pot fi 
rezolvate decît de cei care. în strîn
să unitate, iși trăiesc și iși împli
nesc destinul istoric ca forțe so
ciale unitare, construindu-și liberi 
prezentul și viitorul.

Ca și pînă acum, oamenii mun
cii din țara noastră, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități, umăr la umăr, iși făuresc 
viitorul, destinul socialist, respin- 
gînd cu hotărîre „sugestiile" unor 
sfătuitori nechemați. intențiile lor, 
mai voalate sau mai brutale. „Teo
reticienii" așa-ziselor drepturi ale 
naționalităților, „purtătorii de cu
vînt" ai tezelor iredentiste, șovi
niste nu fac altceva decit ce s-a 
făcut întotdeauna cind s-a apelat 
Ia ele : să atenteze la prietenia po
poarelor, să submineze cooperarea 
și colaborarea dintre ele. Ca toți 
cetățenii români de naționalitate 
maghiară, resping cu hotărîre ase
menea încercări diversioniste, care 
caută să învenineze climatul poli
tic internațional, să provoace și să 
întrețină în mod artificial tensiuni, 
care n-au fost nicicînd și nu pot 
fi. cu atît mai mult azi, de folos 
nimănui.

Ca scriitor de expresie maghiară 
din România, am ferma convingere 
că interesele noastre reale nu pot 
fi altfel slujite decît dacă ne mo
bilizăm — într-o unitate de neclin
tit. fără deosebire de naționalitate 

—toate forțele de care dispunem, 
toate capacitățile, în interesul 
transpunerii in viață a mărețelor 
sarcini și obiective stabilite de 
Partidul Comunist Român, a mă
surilor menite să asigure bună
starea și progresul continuu al pa
triei și poporului, al nostru al tu
turor.

VERES Daniel
scriitor, 
orașul Sfîntu Gheorghe, 
județul Covasna

Viața economico-socială

a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 

„SCtNTElL”

FOCȘANI: Utilaje moderne 
pentru industria chimică

Beneficiarii produselor realizate 
la Fabrica de utilaje și piese de 
schimb pentru industria chimică 
din Focșani au primit în acest an, 
potrivit termenelor contractuale, 
cantitățile solicitate la fiecare sor
timent. Au fost și cerințe supli
mentare pe care colectivul unității 
amintite le-a onorat în devans.

— De la începutul anului și pină 
în prezent — ne spune Constantin 
POpovici, inginerul-șef al fabricii 
— au fost livrate suplimentar mai 
multe utilaje tehnologice pentru 
industria chimică, tn fabricație au 
fost lansate numai produse noi. de 
mai mare complexitate, care con
tribuie și la o mai bună valorifi
care a metalului. S-a diversificat 
și producția pieselor de schimb 
realizate din fontă cu grafit no
dular. De asemenea, pentru prima 
dată în unitatea noastră, s-a tre
cut la confecționarea pieselor din 
inox solicitate de industria în
grășămintelor chimice. (Dan Dră- 
gulescu).

MARAMUREȘ :
Valorificarea 

resurselor locale

Uniunea județeană a cooperati
velor de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor Maramureș este 
preocupată de a găsi noi posibili
tăți pentru creșterea producției de 
industrie mică, pentru a pune in 
valoare resursele locale din așeză
rile maramureșene. Tn acest scop, 
de la Începutul anului, au fost date 
in folosință noi secții in munici
piul Baia Mare, în orașul Vișeu de 
Sus. precum și în comunele Bicaz, 
Săcălășeni și Oarța de Jos. Aces
tea se adaugă celor 49 de secții 
care au fost date în folosință în 
anul trecut, cu preponderență în 
mediul rural. Accentul se pune pe 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor, multe dintre ele destinate 
exportului. In prezent, numărul 
secțiilor de industrie mică a ajuns 
la 850, cu 125 profiluri. In acest an 
se vor da în folosință încă 62 secții 
de croitorie, tîmplărie și împleti
turi, mai ales in comune, pentru a 
valorifica priceperea și hărnicia lo
cuitorilor satelor, resursele locale 
existente. (Gheorghe Pârja).

URZICENI :
Lucrări de gospodărire 

și înfrumusețare

Locuitorii orașului Urziceni !n- 
tîmpină primăvara cu acțiuni gos
podărești, menite să facă așeza
rea mai frumoasă, mai atrăgătoare. 
Sute de cetățeni participă la cu
rățirea pomilor și parcurilor, a zo
nelor de agrement, la amenajarea 
spațiilor verzi din jurul blocurilor. 
Se curăță rigolele și se repară gar
durile, se amenajează alei între 
blocurile nou construite. Tn aceas
tă primăvară, in oraș se vor planta 
10 000 de pomi fructiferi și 3 000 de 
tei. La aceste acțiuni, organizate 
de deputați și asociațiile de loca
tari, participă cetățeni de toate 
vîrstele.

Și în unitățile economice s-a tre
cut la organizarea de acțiuni gos
podărești, la curățirea și sistemati
zarea incintelor, la repararea gar
durilor și fațadelor, la văruirea 
acestora. De asemenea, s-a trecut 
la lărgirea părții carosabile a arte
rei principale a orașului. (Mihai 
Vișoiu).

SATU MARE : Noi unități 
de industrie mică 
și prestări servicii

Programul județean privind dez
voltarea industriei mici și a prestă
rilor de servicii către populație 
prevede ca în anul 1987 aceste ac
tivități să cunoască o amploare 
considerabilă. O contribuție cu 
mult mâi mare față de anul trecut 
urmează s-o aducă primăriile din 
toate localitățile, prin cele peste 
230 de activități noi, prevăzute să 
ia ființă pe parcursul acestui an. 
In primele două luni din acest an 
au fost înființate peste 30 de ast
fel de activități în comunele 
Ardud. Turț. Vetiș. Certeze. Tiream 
și altele. Este vorba de unități noi 
de prestări servicii în construcții, 
ateliere mecanice, unități de re
parat obiecte de uz casnic etc. 
Acestora li se vor adăuga în cu- 
rînd numeroase altele, în care se 
vor realiza, pentru export și pen
tru fondul pieței, mobilier din îm
pletituri de nuiele, articole de ar
tizanat. obiecte decorative etc. 
Astfel. sînt create premise certe ca 
valoarea producției-marfă din in
dustria mică, ce va fi realizată în 
unitățile din subordinea consiliilor 
populare, să crească în acest an de 
cîteva ori fată de 1986. (Octav 
Grumeza).

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare): Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 18: (sala Amfiteatru): Actori»
- 18: (sala Atelier): DI. Cehoy e în
drăgostit — 18; (sala Studio-99): Me
dalion liric „M. Eminescu- — 13,38.
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneul Român): „Dialogul 
generațiilor" — ciclu de recitaluri ca
merale susținute de Dan Grigore șl 
invitații săi - 18: (sala Studio): „Uni- 
versul artei vocale". Dumitru lones- 
cu — bas, Carmen Moroșan — pian

• tocuri In Inimă: PATRIA (11 86 23)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Punct- și de la capăt : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13: 15; 17: 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Toate pinzcle sus (seriile I—II) l 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15: 18.30
• Secretul lui Bacchus: DACIA 
(90 33 94) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19

- 17.
• Opera Română (131(57)1 Carmen
- 18
• Teatrul de opCTetă (14 8811, la. sala 
mică a Teatrului Național)! Voievo
dul țiganilor — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 4S) t 
Neiusemnatii ~ 18: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44): Dimineață pierdută 
— 18
• Teatrul Mia (14 70 81)1 Amurgul 
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mio (14 09 05): B&- 
trfna și hoțul — 13.38
• Teatrul de comedia (18 44 80)1 
Preșul — 18

Tovarășului JEAN SPIELMAN
Secretar general al Partidului Elvețian al Muncii

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in înalta funcție de secretar general 
al Partidului Elvețian al Muncii, vă adresez calde felicitări împreună cu 
cele mai bune urări de succes în activitate.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Partidul Comu
nist Român si Partidul Elvețian al Muncii vor continua să se dezvolte și in 
viitor spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, progresului și socia
lismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Domnului PIERRE AUBERT
Președintele Confederației Elvețiene

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
am plăcerea să vă transmit călduroase felicitări, împreună cu urări de sănă
tate și fericire personală.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile de 
colaborare prietenească dintre Republica Socialistă România și Confederația 
Elvețiană, dintre popoarele român și elvețian vor continua să se dezvolte spre 
binele păcii și securității in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tv
20,00 Telejurnal
20,13 Energia — o problemă a noastră, 

a tuturor!

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 martie, ora 20 — 6 martie, 
ora 20. In țară: Vremea va fi în gene
ral închisă și rece. Vor cădea precipi
tații numai sub formă de ninsoare în 
jumătatea de nord a țării și sub formă 
de ninsoare și, izolat, lapoviță și ploaie, 
în celelalte regiuni. In sud se va produ
ce polei. în regiunile sudice, izolat, can
titățile de apă pot depăși 10 litri pe me
trul pătrat în 24 de ore. Vîntul va su
fla moderat, cu intensificări din sec
torul nordic în regiunile estice și din 
sectorul estic în regiunile sudice, cu vi
teze în jur de 50 km la oră, viscolind 
sau spulberind trecător zăpada în pri
ma parte a intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 15 
și minus 7 grade în nordul, centrul și 
nord-estul țării, izolat mai coborîte.

INFORMAȚII SPORTIVE

• în proba de pistol cu aer com
primat, din cadrul campionatelor eu
ropene de tir de la Bratislava, echi
pa României (Anișoara Matei, Elena 
Taciup, Ana Buțu) a obținut medalia 
de bronz.
• Competiția sportivă internațio

nală Spartachiada de iarnă a arma
telor prietene a programat luni proba 
de schi-fond pe 15 km, în care vic
toria a revenit sportivului sovietic 
Mihail Deviatiarov, înregistrat cu 
timpul de 43'42"4/10.
• La Frankfurt pe Oder (R. D. 

Germană), în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" Ia handbal feminin s-a dispu
tat meciul dintre echipa locală A.S.K. 
Vorwărts și formația Știința Bacău. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
19—15 (7—8) în favoarea gazdelor. 
Meciul-retur se va desfășura la 15 
martie, la Bacău.
• La Belgrad, In cadrul sferturi

lor de finală ale „Cupei cupelor" la 
handbal feminin, echipa locală Voz- 
dovac a întrecut cu scorul de 32—26 
(15—11) formația Chimistul Rm. Vîl- 
cea. Partida retur se va disputa la 
15 martie, la Rm. Vîlcea.

• In turneul internațional de lupte 
libere de la Budapesta, la categoria 
48- kg pe locul întîi s-a clasat spor
tivul român Alin Păcuraru. învingă
tor în finala susținută cu Aldo Mar
tinez (Cuba). In meciul anterior, 
Păcuraru îi Intrecuse pe L. Biro (Un
garia), situat pe locul al treilea.
• Meciurile disputate în etapa a 

14-a a campionatului diviziei A la 
rugbi s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : seria I : C.S.M. Suceava— 
Steaua 0—21 : U.A.M.T. Oradea— 
R.C’. Grivița Roșie 3—16 ; C.S.M. Si

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :

FAZA I

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 
„LOTO A MĂRȚIȘORULUI", DIN 1 MARTIE 1987

EXTRAGEREA I : 75 86 8 4‘l 6 70. 1 13 90 2.
EXTRAGEREA A II-A : 49 16 52 22 37 31 83 88 7 36.

FAZA A II-A
EXTRAGEREA A III-A : 21 39 65 2 112 60 8!9 53 81 30.
EXTRAGEREA A IV-A : 24 64 57 85 16 51 63 77 59 58.
EXTRAGEREA A V-A : 74 69 59 42 10 85 11 27 28 14.
EXTRAGEREA A VI-A : 22 79 89 80 48 43 12 45 37 2.
EXTRAGEREA A VII-A : 31 60 39 20 15 51 28 63 45 56.
EXTRAGEREA A VIII-A : 65 34 88 66 42 8 110 2| 73 83.
EXTRAGEREA A IX-A : 17 72 19 74 71 84 77 70 3 55.
EXTRAGEREA A X-A: 45 :2 1 20 47 32 80 52 16 85.

FAZA A III-A ♦ 1
EXTRAGEREA A XI-A : 49 4 58 14 76 56 67 89 20 62.
EXTRAGEREA A XII-A : 13 78 54 39 63 45 68 16 21

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI (provizoriu) ! 5 405 858 let

• Teatrul „C.'l. Nottara" (59 31 03, sala 
Masheru): Micul infern — 18
• Teatrul Ciulești (sala Giulești, 
18 04 85): Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satltic-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, ÎS 56 78): Tempo, tempo 
șl ceai — 1830: (sala Victoria, 60 58 85): 
Bărbatul fatal — 10
• Teatrul „Ion Creangă’ (50 26 55): 
un tlnăr printre alții — 0: cenușă
reasa — 13
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria): Boroboață — 10; 15: (sala 
Cosmonauțllor, 11 12 04) : Amnarul 
fermecat — 15
• Circul București (15 41 K): Aprin
deți «ielele — 18^0

cinema

20.23 Viața economică
20,35 Gala artiștilor Urlet români (color)! 

Din creația de operă a lui Giu
seppe Verdi,

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

pînă la minus 20 de grade șl între minus 
8 și un grad în restul teritoriului, iar cele 
maxime se vor situa între minus 1 și 
plus 5 grade. în București: Vremea va 
fi închisă și rece. Vor cădea precipita
ții, mai ales sub formă de ninsoare. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări trecătoare din sectorul estic, cu vi
teze pînă la 50 km pe oră, viscolind sau 
spulberind zăpada, la începutul inter
valului. Temperaturile minime vor os
cila între minus 7 și minus 3 grade, iar 
cele maxime între minus 3 și minus un 
grad. AVERTIZARE: In intervalul 3—5 
martie, în nordul, centrul și nord-estul 
țării, temperaturile minime vor coborî 
frecvent pînă la minus 15 grade, iar 
izolat pînă la minus 20 de grade. în su
dul și sud-estul țării se va produce fe
nomenul de viscol: vîntul va sufla tem
porar. cu viteze între 40 șl 70 km la oră, 
predominînd din sectorul, nord-estie, iar 
precipitațiile vor totaliza, pe alocuri, 
pînă la 10 litri pe metrul pătrat în 24 
de ore și se va depune un strat de ză
padă în jur de 15 cm.

biu—Știința Petroșani 16—6 ; Sportul 
studențesc—Rulmentul BIrlad 9—0 ; 
Universitatea Cluj-Napoca — T.C.I. 
Constanța 0—0 ; în clasament con
duce echipa Steaua București, cu 42 
puncte, urmată de formația R.C. Gri
vița Roșie — 36 puncte ; Seria a 
Il-a : Universitatea Timișoara — Fa
rul Constanța 6—3 ; Gloria București 
—Dinamo 9—40 ; Știința CEMIN 
Baia Mare—Politehnica Iași 12—9 ; 
Contactoare Buzău—Mașini grele 
București 9—0 ; Rapid—Gloria P.T.T, 
Arad 9—0 ; pe primul loc al clasa
mentului se află echipa Dinamo 
București — 38 puncte, urmată de 
Știința CEMIN Baia Mare — 38 
puncte.
• Tn runda a 9-a a turneului tonal 

feminin de șah de la Balaton, Ga
briela Olărașu a ciștigat (cu piesele 
negre) la Kiprianova, Veriiczi a in- 
vins-o pe Jicman, Voiska pe Ivanka, 
Szmacinska pe Porubski, tn timp ce 
partida Baumstark—Anghelova s-a În
cheiat remiză. în clasament conduce 
Klimova (Cehoslovacia) cu 6 puncte 
(I), urmată de Baumstark (România) 
și Ivanka (Ungaria) cu cite 5,5 
puncte, Veroczi (Ungaria) — 5 puncte 
etc.

• După cum s-a anunțat, campio
natul mondial masculin de handbal 
(grupa B) a fost ciștigat de echipa 
U.R.S.S., care, în finala disputată la 
Bolzano, a învins cu scorul de 23—16 
(12—9) formația Cehoslovaciei. Cele 
două finaliste se califică pentru 
turneul Olimpiadei din anul 1988.
• In turneul de hochei pe gheață 

din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
armatelor prietene, ce se desfășoară 
pe patinoarul „23 August" din Capi
tală. selecționata R.D. Germane a 
întrecut cu scorul de 7—0 (2—0, 3—0, 
2—0) echipa Bulgariei.

• Sania albastră: LIRA (31 TI îl) —13; 
17; 19, POPULAR (35 19 17) - 19; I7;1S.
• Intîlnjre tn Atlantic: PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19, VnTORin.
(10 67 40) — 19: 17; 19
• Nea Mărin miliardar: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Ne vom intîlni !n metrou: TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 11: 13; 15; 17.; 19
• Chipul femeii in filmul contem
poran: LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; !9
® Pacea, victorie a rațiunii: Capitol 
(16 2917) — 9: 11 ; 13; 13; 17; U
• Program special pentru copii: 
DOINA (16 35 38) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Mari regizori, mari actori: SCALA
(11 03 72) - 9: 12; 13.15; 18.30, STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19,30
• Carmen: SALA MICA A PAIETU
LUI — 16,45; 19,30, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 12: 15: 18,15, GLORIA (47 46 73)
— 9; 12,15; 16; 18
• Călătorul ea cătușe: ARTA 
(213186) - 9; 11; 13; 15; 1T; 19
• Rivalele: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15; 17: 19
• AH-Baba si cel 40 de boils CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9: 12: 15; 18
• Apașii: FLACARA (20 33 40) — 15; 
17; 19
• Umbre ale trecutului: PROGRESUL 
(23 94 10) — 13; 17; 19

I



DUPĂ PROPUNEREA UNIUNII SOVIETICE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNU[ACORD

SEPARAT^ASUPRA RACHETELOR CU RAZĂ MEDIE DE ACȚIUNE DN EUROPA

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-sovietic

ZIUA NAȚIONALA a regațulw maroc

Declarația Agenției române de presă - Agerpres
Agenția română de presă — Ager

pres este împuternicită de Consiliul 
de Stat si de Guvernul Republicii So
cialiste România să declare urmă
toarele :

Poporul român a primit cu viu in- 
( teres și salută Declarația secretarului 

general al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
! Gorbaciov. prin care se propun de- 
! tașarea problemei privind rachetele 

nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa de blocul de probleme și 
încheierea imediată a unui acord 
separat în acest domeniu.

După cum este cunoscut, România, 
președintele său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-au pronunțat, nu 
o dată, pentru soluționarea, în etape, 
a problemei armelor nucleare. Ime
diat după întîlnirea sovieto-america- 

■ nă de la Reykjavik, țara noastră a 
! subliniat cu toată claritatea că pro- 

blemele armelor nucleare din Europa 
se pot soluționa fără a le lega de în
tregul pachet de probleme și, ca ata
re, pot fi abordate și rezolvate inde- 

! pendent, că trebuie să se facă totul 
I pentru soluționarea nu neapărat glo- 
1 bală a tuturor problemelor, ci pe 
I etape — iar una din aceste etape să 
i fie eliminarea rachetelor nucleare din 
I Europa.

Tn spiritul acestei poziții de prin
cipiu, România apreciază că hotărî-

rea U.R.S.S. de a detașa problema 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa de celelalte probleme 
constituie un factor deosebit de im
portant, menit să deschidă calea 
ajungerii într-un timp scurt la în
cheierea unui acord corespunzător 
In această privință. De asemenea. 
România salută faptul că Uniunea 
Sovietică declară că. o dată cu în
cheierea unui acord privind lichi
darea rachetelor sovietice și ameri
cane cu rază medie de acțiune din 
Europa, U.R.S.S. va retrage din 
Cehoslovacia și din Republica Demo
crată Germană rachetele operativ- 
tactice cu rază mai mare de acțiu
ne, amplasate in aceste țări ca o mă
sură de răspuns la desfășurarea în 
Europa occidentală a rachetelor 
„Pershing-II“ și de croazieră. Prin 
aceasta se deschide calea unui acord 
rapid în domeniul eliminării rache
telor nucleare din Europa, ca un 
prim pas in direcția ajungerii la în
țelegeri privind reducerea și lichi
darea totală a armelor nucleare. 
Realizarea unui acord in problema 
rachetelor cu rază medie din Europa 
va avea o mare însemnătate si pen
tru tratativele privind reducerea ra
chetelor strategice și a altor arme 
nucleare cu destinație operativ-tac- 
tică, precum și a armelor cosmice.

Avînd in vedere că, în problema 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa, la întîlnirea sovieto- 
americană de la Reykjavik s-a ajuns 
la o anumită înțelegere, poporul ro
mân speră că și S.U.A. vor răspun
de pozitiv propunerilor cuprinse în 
Declarația Uniunii Sovietice șl se 
va trece efectiv și neîntîrziat la pre
gătirea și semnarea acordului în a- 
ceastă problemă.

Este interesul tuturor popoarelor 
europene de a sprijini aceste pro
puneri și de a acționa pentru în
cheierea unui acord în problema ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, ceea ce ar des
chide calea spre eliberarea deplină a 
continentului de armele nucleare.

în ce privește țara noastră, Con
siliul de Stat, guvernul, poporul ro
mân vor face totul pentru a se 
ajunge cît mai grabnic la încheierea 
unui astfel de acord și îsi expri
mă speranța că se vor depune in 
continuare toate eforturile, de către 
ambele părți, de toate țările și po
poarele iubitoare de pace din Euro
pa și din întreaga lume, pentru a se 
ajunge la înțelegeri corespunzătoa
re privind reducerea și eliminarea 
totală a armelor nucleare.

MOSCOVA (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului M.S. Gorba
ciov, secretar generai al C.C. al 
P.C.U.S., un salut cordial și urări de 
succese în activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidului, iar po
porului sovietic noi realizări în în
deplinirea hotărîrilor Congresului al 
XXVII-Iea al P.C.U.S.

Exprimîndu-se mulțumiri, s-a a- 
dresat rugămintea să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului M.S. Gorbaciov. 
un cald salut împreună cu cele mai 
bune urări de fericire, iar poporului 
român succese tot mai mari în în

făptuirea hotăririlor Congresului al 
XlII-lea al P.G.R.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul întîlnirii tovarășului Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a luat parte la Con
gresul al XVIII-lea al sindicatelor 
sovietice, cu tovarășii V. Medvedev 
și F. Dobrinin. secretari ai C.C. al 
P.C.U.S. în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej a fost evoca
tă dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare statornici
te între cele două partide, țări și po
poare și a fost exprimată dorința de 
a se acționa pentru adîncirea și di
versificarea acestora, în interesul ce
lor două' popoare, al cauzei gene
rale a păcii și socialismului.

încheierea Congresului Partidului Elvețian al Muncii
Tovorâțul Jean Spielman a fost ales secretar generai al partidului

Larg ecou pe plan internațional

BERNA 2 (Agerpres). — La Ge
neva au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al XlII-lea Congres al Partidu
lui Elvețian al Muncii. Au fost a- 
doptate rezoluția politică' și progra
mul de acțiune pentru perioada vii
toare. S-au ales noul Comitet Cen
tral și celelalte organe de conducere 
ale partidului. în funcția de secre
tar general al partidului a fost ales 
tovarășul Jean Spielman.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, to
varășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv a! 
C.C. al P.C.R.. reprezentantuț parti
dului nostru la congres, a transmis

tovarășului Jean Spielman, secretar 
general al Partidului Elvețian al 
Muncii, felicitări călduroase pentru 
alegerea în această funcție și urări 
de succes în activitatea viitoare, 
pentru îndeplinirea hotărîrilor con
gresului.

Secretarul general al P.E.M. a 
mulțumit călduros și a rugat să se 
transmită secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tovară-' 
șui Nicolae Ceaușescu, salutul său 
cordial, urări de sănătate și succes, 
precum și dorința Partidului Elve
țian al Muncii de a dezvolta în 
continuare bunele relații de prietenie 
și solidaritate între cele două par
tide.

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT
Sărbătorirea celei de-a 26-a aniversări a Zilei naționale a Regatului Maroc 

îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și bună
stare pentru popprul marocan prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare rodnică sta
tornicite intre România și Maroc, potrivit acordurilor și înțelegerilor conve
nite cu ocazia întîlnirilor noastre, se vor întări tot mai mult în viitor, în in
teresul popoarelor român și marocan, al cauzei păcii, colaborării și înțele
gerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

WASHINGTON — Referindu-se la 
propunerea secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
de a se încheia un acord separat 
privind rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa, pur
tătorul de cuvint al Casei Albe, Dan 
Howard, a declarat că „locul pen
tru a soluționa această problemă 
este masa negocierilor de la Geneva, 
unde considerăm că se vor înregis
tra progrese". EI a precizat că 
S.U.A. „sînt pregătite să prezinte 
în curînd la aceste negocieri un pro
iect de tratat asupra rachetelor cu 
rază medie de acțiune".

Max Kampelman, șeful delegației 
americane Ia tratativele sovieto-a- 
mericane de la Geneva privind ar
mamentele nucleare și cosmice, a 
salutat — întrrun interviu acordat 
rețelei americane de televiziune 
A.B.C. — propunerile secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov. El a apreciat că, în de
curs de șase luni, s-ar putea ajunge 
la realizarea unui acord în această 
direcție.

BONN — Guvernul R.F.G. îșl ex
primă satisfacția față de propunerea 
făcută de secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, pri
vind încheierea cu Statele Unite a 
unui acord separat privind elimina- 

1- rea rachetelor cu rază medie de ac- 
; țiune din Europa — a declarat pur- 
. tătorul de cuvînt al cabinetului, 

Fridhelm Ost.
j. Guvernul R.F.G. exprimă, de ase- 
P menea, speranța că S.U.A. și U.R.S.S. 

vor ajunge cît mai curînd posibil 
{ la un acord corespunzător.
1 Ministrul de externe al R.F.G., 

Hans-Dietrich Genscher, a salutat 
’ noua propunere sovietică, arătînd 
i că ea răspunde Intereselor securltă- 
I ții pe continent.
' ■
I BRUXELLES. — într-o declarație 
i făcută duminică la Bruxelles, secre- 
> tarul general al N.A.T.O.. lordul 
I Carrington, a calificat drept un 

progres substanțial propunerea se
cretarului general al C.C. al P.C.U.S.. 
Mihail Gorbaciov. de detașare a 
problemei privind rachetele cu rază 
medie de acțiune din Europa de blo
cul de probleme și încheierea u- 
nui acord separat în acest sens.

BRUXELLES. — Ministrul de ex
terne al Belgiei, Leo Tindemans, a 
salutat noua propunere sovietică, 
apreciind-o drept o măsură impor
tantă și pozitivă.

BERLIN. — Biroul Politic al C.C. 
al P.S.U.G., Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri ale R. D. Germane 
sprijină pe deplin noua inițiativă a 
Uniunii Sovietice. Conducerea de- 
partid și de stat a R.D.G. reafirmă

că. pqtrivit înțelegerii realizate cu 
U.R.S.S., imediat după semnarea 
acestui acord, de pe teritoriul R.D. 
Germane vor fi retrase rachetele 
operativ-tactice cu rază mai mare de 
acțiune instalate ca răspuns la am
plasarea rachetelor „Pershing-2“ și 
„Cruise" în Europa occidentală, 
adaugă A.D.N.

LONDRA — Recentele propuneri 
sovietice oferă posibilitatea eliberă
rii Europei de rachetele nucleare 
cu rază medie de acțiune și de ar
mele nucleare tactice — a mențio
nat liderul Partidului Laburist din 
Marea Britanie, Neil Kinnock. Toți 
conducătorii politici de pe conti
nentul european, inclusiv primul- 
ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, trebuie să acționeze pen
tru a transforma această posibilita
te într-un fapt real — a declarat 
liderul laburist.

VIENA. — Austria salută propu
nerea secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S.. a declarat Alois Moch. vi
cecancelar și ministru al afacerilor 
externe al Austriei. Securitatea pla
netei. existenta omenirii trebuie a- 
sigurată prin eforturi comune și prin 
mijloace politice, nu prin arme, a 
relevat ministrul de externe austriac. 
Populația statului nostru neutru, a- 
flat în centrul Europei, este deose
bit de interesată în lichidarea ar
melor nucleare ce sînt amplasate în 
imediata sa apropiere, a spus el. 1 .

ROMA. — într-o declarație tele
vizată, citată de agenția E.F.E., mi
nistrul italian al afacerilor externe, 
Giulio Andreotti, a salutat propu
nerea secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S.

t
OSLO. — Guvernul Norvegiei a 

primit cu satisfacție noua propunere 
sovietică de pace cuprinsă în decla
rația secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. — a declarat ministrul nor
vegian al apărării, Johan Jorgen 
Holst, care deține interimar și por
tofoliul afacerilor externe.

ULAN BATOR — Propunerea 
Uniunii Sovietice privind detașarea

problemei rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa 
de blocul de probleme, încheierea 
imediată a unui acord separat în a- 
ceastă problemă și reducerea, în a- 
celași timp, a numărului de rachete 
sovietice de aceeași clasă din par
tea asiatică a U.R.S.S.- oferă o po
sibilitate reală de eliberare a Euro
pei și Asiei de o parte importantă 
a arsenalului nuclear — se spune în
tr-un comentariu pe marginea re
centei declarații a secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., transmis 
de agenția Monțame.

HANOI — P.C. din Vietnam, gu
vernul și întregul popor vietnamez 
aprobă pe deplin noua inițiativă de 
pace a U.R.S.S., a declarat secretarul 
general al C.C. al P.C.V., Nguyen 
Van Linh. După ce a subliniat ca
racterul pozitiv al noii inițiative so
vietice, conducătorul P.C.V. a men
ționat că poporul vietnamez, îm
preună cu toate popoarele iubitoare 
de pace ale planetei, își va aduce 
contribuția Ia lupta comună pentru 
pace și securitate internațională.

TOKIO — Primul-ministru al Ja
poniei, Yasuhiro Nakasone. s-a pro
nunțat în favoarea declarației secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S. 
Vorbind la Tokio la o întîlnire cu 
ziariștii, premierul nipon a relevat 
că salută în ansamblu noua iniția
tivă sovietică.

HAGA — Ministrul de-externe al 
Olandei, Hans van den Broek, a sa
lutat noile propuneri în domeniul 
dezarmării făcute de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. El a sub
liniat că inițiativa sovietică trebuie 
să influențeze cursul tratativelor 
de dezarmare de la Geneva.

OTTAWA — Ministrul canadian al 
afacerilor externe. Joseph Clark, a 
salutat propunerea făcută de Mi
hail Gorbaciov. într-o declarație pu
blicată la Ottawa, el a adresat un 
apel U.R.S.S. și S.U.A. de a negoci.a 
în această problemă într-un spirit 
constructiv.

(Agerpres)

Convorbiri chino-americane
BEIJING 2 (Agerpres). — Pre

ședintele R. P. Chineze. Li Xiannian. 
l-a primit, luni, la Beijing, pe secre
tarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz, aflat în vizită în China. Cu 
acest prilej, Li. Xiannian a arătat că 
relațiile dintre China și Statele 
Unite înregistrează un progres con
stant,- dar problema Taiwanului, o 
problemă substanțială a acestor -ra
porturi, răinine încă să fie soluțio
nată complet. La rîndul său, George

Shultz s-a referit la interesul Sta
telor Unite pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări.

Relațiile dintre China și Statele 
Unite au fost examinate și în ca
drul unei intîlniri dintre premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Zhao Ziyang, și secretarul de stat 
al S.U.A. De asemenea, la Beijing 
au avut loc convorbiri între Wu 
Xueqian, consilier de stat, ministrul 
afacerilor externe al Chinei, și 
George Shultz.

Opțiuni ale politicii Braziliei
Mesaj adresat de președintele republicii forului legislativ

BRASILIA 2 (Agerpres). — în ca
pitala braziliană s-au deschis lucră
rile noului Congres Național, infor
mează agenția E.F.E. într-un mesaj 
adresat forului legislativ al țării, 
președintele Jose Sarney a subliniat 
necesitatea unor acțiuni în direcția 
lărgirii cadrului . democratic al in
stituțiilor braziliene. De asemenea, 
în mesaj se prezintă un bilanț al 
activității guvernului în ultimii doi 
ani și proiectele sale pentru viitor.

In -context, șeful statului brazilian 
i-a informat pe cei 559 membri ai 
Congresului câ hotărîrea guvernului 
de a suspenda temporar plata servi
ciului la datoria externă a fost ne
cesară pentru menținerea stabilității 
economice interne. Totodată, el a 
arătat că guvernul acționează pen
tru stoparea fenomenelor recesionis- 
te din economie șl pentru reducerea 
șomajului.

In favoarea soluționării pașnice 
a situației din America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 2 (Aget- 
pres). — Președintele Republicii Pa
nama, Eric Arturo del Valle, a rea
firmat hotărîrea guvernului său de a 
continua să lupte pentru instaurarea 
păcii în America Centrală, in cadrul 
inițiativelor „Grupului de la Conta- 
dora" și „Grupului de sprijin" — 
transmite agenția Prensa Latina. în
tr-un discurs pronunțat în parla
ment, el a subliniat că inițiativele 
celor opt state latino-americane —

Columbia, Mexic, Panama și Vene
zuela, respectiv Argentina, Brazilia, 
Peru și Uruguay — au împiedicat 
izbucnirea unui conflict generalizat în 
această regiune. Șeful statului pana
mez a adăugat că majoritatea guver
nelor din zonă au înțeles necesitatea 
de a da dovadă de voință și de a 
face concesii reciproce în vederea 
înlăturării pericolului războiului și 
asigurării condițiilor pentru instau
rarea unui climat real de pace.

PENTRU O
Opinia publică din țara noastră, 

alături de opinia publică din celelal
te țări europene, ca și din întreaga 
lume, a luat cunoștință cu viu inte
res și cu profundă aprobare de im
portanta propunere a Uniunii Sovie
tice privind rachetele cu rază medie 
de acțiune din Europa. Așa cum se 
arată în declarația tovarășului 
Mihail Gorbaciov, U.R.S.S. propune 
detașarea problemei rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa 
de blocul de probleme privind ar
mamentele nucleare și cele cosmice 
și încheierea unui acord separat în 
acest domeniu, lucru care să se rea
lizeze imediat. Salutînd și expri- 
mîndu-și satisfacția față de aceas
tă propunere. România consideră că 
ea prezintă o însemnătate deosebită, 
aplicarea ei fiind de natură să 
determine ample consecințe pozitive 
în ceea ce privește reducerea cursei 
Înarmărilor, salvgardarea Europei de 
amenințarea unei catastrofe, înde
părtarea spectrului distrugerii în
tregii lumi, stifndlarea unui proces 
autentic de destindere, securitate și 
încredere pe continentul nostru, ca și 
pe ansamblul plăn'etei.

în repetate rînduri, secretarul 
general al partidului nostru, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a arătat cu ma
ximă claritate că existența armelor 
nucleare creează cel mai mare pericol 
cunoscut în istorie la adresa între
gii omeniri, a înseși condițiilor de 
menținere a vieții pe planeta noas
tră, subliniind că lichidarea acestui 
pericol, trecerea la măsuri hotărîte 
de dezarmare nucleară constituie 
imperativul cel mai stringent, pro
blema fundamentală a vremurilor 
noastre.

Sint cunoscute In acest scop activi
tatea neobosită desfășurată de Româ
nia, multiplele inițiative și propuneri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
demersurile perseverente pentru a se 
renunța la proiectele de instalare: a 
noilor arme-rachetă. în același sens, 
Marea Adunare Națională, Frontul

Prezentarea propunerii la tratativele sovieto-americane 
de la Geneva

GENEVA 2 (Agerpres). — La pro
punerea părții sovietice, luni a avut 
loc la Geneva o ședință plenară a 
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la 
tratativele sovieto-americane cu pri
vire la armele nucleare și cosmice, 
în conformitate cu declarația din 28 
februarie a secretarului general .al

C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
delegația U.R.S.S., precizează agenția 
T.A.S.S., a prezentat propunerea ce 
prevede detașarea problemei lichidă
rii rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa de blocul de 
probleme și încheierea neintîrziată 
a unui acord separat în această 
chestiune.

EUROPĂ A PĂCII,
Democrației și Unității Socialiste, 
alte foruri reprezentative din țara 
noastră au adoptat numeroase ape
luri și chemări către parlamentele, 
partidele politice și organizațiile 
obștești din țările europene, S.U.A. 
și Canada. România socialistă a 
reafirmat in modul cel mai cate
goric necesitatea stringentă de a se 
opri, pină nu este prea tîrziu. un 
asemenea curs primejdios, conside- 
rind că lupta pentru eliminarea ra
chetelor nucleare de pe continentul 
european trebuie continuată cu și 
mai multă energie. Tocmai in lumina 
acestui imperativ, poporul român, 
împreună cu toate popoarele Euro
pei, a salutat cu satisfacție apro
pierea de poziții înregistrată la 
convorbirile sovieto-americane din 
toamna anului trecut din Islanda, în
țelegerea de principiu ca U-R.S.S. și 
S.U.A. să lichideze, in cursul urmă
torilor 5 ani, toate rachetele lor cu 
rază medie de acțiune din Europa — 
ceea ce deschidea perspectiva înlătu
rării spectrului distrugerii atomice 
ce planează deasupra Europei. Din 
păcate, așa cum se știe, posibilită
țile conturate nu s-au putut trans
forma In realitate. S-au înregistrat 
felurite retractări și reinterpretări, 
de natură să eludeze apropierile de 
poziții convenite, au fost invocate 
diferite motivări și conexiuni, toate 
acestea conducind la regrese și blo
cări. Iar. în; aceste condiții, au stag- 
nat negocierile desfășurate în diver
se foruri cțe dezarmare, a continuat 
și a cunoscut noi intensificări cursa 
înarmărilor, s-au înregistrat noile 
experiențe nucleare, s-au întreprins 
noi pași în direcția militarizării Cos
mosului.

în asemenea împrejurări, România 
socialistă și-a făcut cunoscută opinia 
potrivit căreia, pentru ieșirea din 
impas, ar trebui început cu dome
niile sau problemele în care au fost 
consemnate anterior cele mai mar
cante apropieri de poziții. Astfel, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia, tn octombrie trecut, la

Perspective economice incerte 
în Marea Britanie

LONDRA 2 (Agerpres). — Potri
vit previziunilor Băncii Lloyds re
feritoare la perspectivele economice 
ale Marii Britanii, în următorii 
cinci ani nu se întrevăd posibilități 
de reducere a numărului șomerilor 
in această țară, care va rămîne la 
nivelul de 3 milioane de persoane, 
în ceea ce privește creșterea econo
mică, aceasta ar putea ajunge la 3

Ia sută în 1987, dar va coborî sub 
2 la sută ulterior — relevă ziarul 
„Financial Times".

O slăbire a lirei sterline, în pa
ralel cu creșterea prețurilor petro
lului și ale altor produse pe piața 
mondială, se va reflecta intr-o creș
tere a ratei inflației de la 3,6 la 
sută în 1986, la 4,4 la sută in 1987 și 
6,5 la sută în 1990, apreciază ziarul.

FĂRĂ ARME
.numai cîteva zile după întîlnirea so- 
viețo-americană din Islanda : „Noi 
considerăm că problemele armelor 
nucleare din Europa se pot soluționa 
fără a le lega de întregul pachet de 
probleme și, ca atare, pot fi abordate 
și soluționate independent. Sint alte 
probleme care, intr-adevăr, au o 
strinsă legătură — înțelegem bine 
acest lucru — dar, după părerea 
noastră, trebuie să acționăm pentru 
soluționarea nu neapărat globală a 
tuturor problemelor, ci pe etape — 
și una din aceste etape ar ti solu
ționarea problemelor eliminării ra
chetelor din Europa".

Dezideratul major al popoarelor 
europene, aspirația lor de a se lichida 
primejdia racheto-nucleară găsește 
acum, prin inițiativa Uniunii Sovie
tice. perspective realiste de înfăp
tuire.

Este incontestabil că realizarea 
unui acord în privința lichidării ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa ar reprezenta o contribu
ție considerabilă la reducerea și frî- 
narea cursei înarmărilor nucleare, 
a înarmărilor în general pe conti
nentul nosțru și în lume. Accep
tarea propunerii sovietice ar duce la 
înlăturarea unui imens potential 
distructiv, ar înlătura coșmarul dis
trugerii nucleare. Aceasta ar crea 
premisele edificării unei Europe cu 
adevărat a securității și păcii, căci, 
așa cum a subliniat întotdeauna țara 
noastră, rachetele, armele nucleare 
nu aduc și nu pot aduce mai multă 
securitate, ci, dimpotrivă, provoacă 
mai multă insecuritate. Și invers, 
reducerea și, în final, lichidarea 
acestor arsenale nu pot decît să 
întărească securitatea generală a 
popoarelor continentului — cu atît 
mai mult cu cît ar fi astfel stimu
late măsurile de dezarmare și în alte 
domenii, inclusiv ale dezarmării 
convenționale, chimice, cosmice. în 
același timp, soluționarea problemei 
rachetelor din Europa ar înrîuri po
zitiv climatul politic pe continent și 
din întreaga lume, ar duce in mod

firesc la o creștere a încrederii in
ternaționale.

Sînt, toate acestea, temeiuri care 
impun să se înțeleagă importanța 
uriașă pentru întreaga omenire a 
retragerii rachetelor cu rază medie 
de acțiună din Europa. Pe bună 
dreptate, se poate spune că ome
nirea se aîlă la o răspintie a desti
nelor : ori continuă cursa înarmări
lor, sporind vertiginos riscul unei 
confruntări cu consecințe incalcu
labile, ori. dimpotrivă, se vor în
țelege imperativele prezentului și se 
va trece la încheierea unor acor
duri de dezarmare nucleară. Iar 
propunerea U.R.S.S. este veriga cea 
mai lesnicioasă, cea mai realistă în 
această privință, tocmai pentru că 
se referă la un domeniu în care la 
întîlnirea sovieto-americană de la 
Reykjavik se ajunsese la o apropiere 
atit de mare a pozițiilor.

în acest spirit, opinia publică din 
țara noastră așteaptă ca Statele 
Unite să răspundă afirmativ pro
punerii Uniunii Sovietice, în in
teresul tuturor popoarelor Euro
pei, a! păcii și securității pe plan 
mondial. Realitatea este că nu există 
nici un motiv obiectiv pentru ca 
noua propunere a U.R.S.S. să nu fie 
acceptată. Dacă în trecut S.U.A. și 
alte state ale N.A.T.O. au argumen
tat că realizarea unui acord ar fi 
fost împiedicată prin legarea proble
mei eurorachetelor de cea a armelor 
strategice și cosmice, acum acest 
argument nu mai are nici un suport. 
Este de aceea de așteptat, este impe
rios necesar să nu se irosească 
această mare posibilitate, să se ac
ționeze eu simțul răspunderii în 
direcția șperanțelor popoarelor.

Este deosebit de semnificativ în 
acest sens amplul ecou pozitiv de 
care s-a bucurat și se bucură pe plan 
internațional noua propunere sovie
tică. Personalități politice. șefi 
de state și guverne, miniștri, re
prezentanți de frunte ai opiniei 
publice au ținut să releve caracterul 
realist și constructiv al acestei pro-

NUCLEARE
puneri, și-au exprimat sprijinul față 
de această inițiativă constructivă. In 
același fel s-au pronunțat și largi 
cercuri ale opiniei publice din S.U.A. 
Realitatea este că există acum o mare 
posibilitate de reducere a primejdiei 
nucleare, care nu trebuie irosită. 
Popoarele vor judeca atitudinea fac
torilor de răspundere nu după decla
rații, ci după fapte — faptele fiind 
unicul criteriu al gradului în care se 
asigură respectarea intereselor și ce
rințelor majore ale păcii și dezar
mării.

Iată de ce, este neîndoios în In
teresul tuturor popoarelor europe
ne să sprijine noile propuneri so
vietice, să acționeze în vederea în
cheierii cît mai grabnice a unui a- 
cord în problema rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune din Euro
pa, deschizîndu-se, astfel, calea de
plinei eliberări a continentului de 
armele nucleare.

Așa cum se arată în Declarația 
Agenției române de presă — Ager
pres, țara noastră, Consiliul de Stat, 
guvernul și poporul român vor face 
totul pentru a se ajunge cît mai 
grabnic la încheierea urtui astfel de 
acord, exprimîndu-și speranța că se 
vor depune în continuare toate efor
turile, de către ambele țări, de către 
toate țările și popoarele iubitoare 
de pace din Europa și din întreaga 
lume, pentru a se ajunge la înțele
geri corespunzătoare privind redu
cerea și eliminarea totală a armelor 
nucleare.

Opinia noastră publică lși ex
primă speranța că se vor manifesta 
răspunderea și luciditatea necesare, 
că rațiunea va triumfa, că se va ac
ționa în mod constructiv in vederea 
realizării acordului pentru lichidarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa, deschizindu-se astfel 
căi largi spre înlăturarea primejdiei 
nucleare, corespunzător așteptărilor 
și voinței popoarelor de a trăi într-o 
lume ă păcii, securității și colaboră
rii.

V. ALEXANDRESCU

La Rabat și Casa
blanca, Tanger și Ma- 
rakesh, ca și în cele
lalte așezări urbane și 
rurale marocane, sem
nele înnoirilor sint 
pretutindeni vizibile. 
Fără îndoială, înlătu
rarea dominației străi
ne. măsurile întreprin
se în special în peri
oada de cînd la con
ducerea țării se află 
actualul suveran al 
Marocului au deschis 
calea unor profunde 
prefaceri.

Ca rezultat al 
măsurilor întreprinse, 
s-au înregistrat suc
cese remarcabile în 
dezvoltarea economi
că, socială, culturală, 
în cadrul acestor preo
cupări un loc apart^ 
l-a ocupat valorifica
rea bogatelor resurse 
ale subsolului, , în pri
mul rînd extracția și 
prelucrarea fosfaților,

Marocul situîndu-se 
pe unul din primele 
locuri în lume în ceea 
ce privește rezervele 
de fosfați.

Paralel cu crearea 
unor unități industria
le, o atenție deosebită 
s-a acordat agricultu
rii, unde muncește ju
mătate din populația 
activă a țării. S-au 
construit baraje și di
guri, canale de iriga
ții, care împînzesc zo
nele cîndva aride.

între România — 
prietenă sinceră a ță
rilor arabe, a tuturor 
statelor care au pășit 
pe, calea dezvoltării li
bere șl independente 
— și Maroc s-au sta
tornicit relații de 
prietenie și colaborare, 
care Cunosc un curs 
ascendent. în dezvol
tarea continuă a aces
tor raporturi pe pla
nuri multiple, momen
te de deosebită impor

tanță le-au constituit 
întîinirile și convorbi
rile dintre președinte
le .Nicolae Ceaușescu 
și regele Hassan ăl 
II-lea. O dovadă grăi
toare o oferă rezulta
tele obținute pe linia 
construirii prin coo
perare româno-maro- 
cană a unor obiective 
economice. Portul Na- 
dor, ca și mai recenta 
intrare în circuitul 
economic a zăcămîn- 
tului de gaze naturale 
de la Mescala sînt 
doar două exemple 
ale conlucrării econo
mice rodnice româno- 
marocane.

Dezvoltarea și adîn
cirea pe mai departe a 
colaborării și priete
niei dintre România și 
Maroc, dintre popoa
rele noastre corespund 
pe deplin interese
lor reciproce, cauzei 
păcii, înțelegerii și co
laborării în lume.

★*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Maroc, luni după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifesta
re culturală organizată de Institu
tul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. în. cadrul că
reia au fost înfățișate impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți Abdelwahab 
Chorfi, ambasadorul Regatului 
Maroc la București, membri' ai 
ambasadei. (Agerpres)

ORIENTUL MIJLOCIU
• tn sprijinul ajutorării asediafllor din taberele palestiniene

• Demonstrații de protest în teritoriile arabe ocupate
TUNIS 2 (Agerpres). — La Tunis 

s-au încheiat lucrările unei’ reuniuni 
a Comitetului ministerial arab în
sărcinat cu normalizarea sițuației în 
perimetrul taberelor de refugiați 
palestinieni din Liban. A fost dată 
publicității o declarație în care se 
relevă că membrii comitetului vor 
continua eforturile pentru crearea 
condițiilor menite să faciliteze aju
torarea cu alimente șl medicamente 
a locuitorilor din tabere.

Președintele Comitetului Execu
tiv al . Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat, 
s-a lntîlnit la Tunis cu mem
brii Comitetului ministerial arab 
însărcinat cu acțiuni în vederea 
normalizării situației in taberele 
de refugiați palestinieni din Liban- 
Faruk kaddoumi, președintele De
partamentului politic al O.E.P.. a de
clarat că întîlnirea a avut ca scop

examinarea problemelor privind 
condițiile din tabere și măsurile 
practice menite să ducă la normali
zarea situației.

★
în mai multe localități de pe ma

lul occidental ocupat al Iordanului șl 
din zona Gaza au avut loc demonstra
ții de protest ale palestinienilor. Po
liția și autoritățile israeliene de ocu
pație au intervenit, dispersînd pe 
manifestanți cu ajutorul gloanțelor : 
de cauciuc și al gazelor lacrimogene.

CAIRO 2 (Agerpres). — VIcepre- ' 
mierul și ministrul egiptean de ex
terne, Esmat Abdel Meguid, a re
afirmat hotărîrea tării sale de a ac
ționa pentru a se ajunge la convo
carea unei conferințe internaționale 
de pace în Orientul Mijlociu, la care 
trebuie să participe și reprezentanți 
ai poporului palestinian.

AGENȚIILE DE PRESA |
e scurt

ACREDITARE. Președintele Re
publicii Turcia. Kenan Evren, l-a 

I primit luni pe Lucian Drăguț, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ■ ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re- 

Ipublicii Socialiste România la An
kara.

. PLAN. La Beijing a fost 
semnat luni planul de aplicare a 

' acordului de colaborare in dome
niul sănătății publice între gu- 

I vernele României și R.P. Chineze 
I pe anii 1986—1990.
I A FOST SEMNAT la Moscova 

protocolul privind schimburile de
1 mărfuri și de plăți între U.R.S.S. 

și R.P. Chineză. Volumul schimbu
rilor reciproce de mărfuri se ba- 

I zează pe acordul interguvernamen- 
tal dintre cele două țări pe perioa- 

I da 1986—1990, relatează agențiile 
| T.A.S.S. și China Nouă.

PAKISTANUL ȘI INDIA au în
cheiat un acord privind retragerea 

I trupelor dintr-o zonă a frontierei 
comune. în urma unei noi runde 

Ide convorbiri desfășurate la Isla
mabad. consacrată reducerii ten
siunii la frontiera dintre cele două 

, țări, părțile au hotărît ca. înce- 
pînd de la 16 martie, unitățile in- 

I diene și pakistaneze să fie retrase 
din regiunile vecine statului Ra- 

I jasthan.
1 NUMIRI. în cadrul lucrărilor ce- 
. lei de-a 12-a sesiuni a Congresului 

General Popular al Marii Jama- 
I hirii Arabe Libiene Populare So

cialiste care se desfășoară în ora- 
1 șui Sebha a fost stabilită noua 
| componență a Comitetului Popular 

General (guvern). Omar Muntasser 
Ia fost numit secretar al Comitetu

lui Popular General, iar Geadallah 
Azuz Talhi. secretar al Comitetului 
Popular General al Biroului de le- 

I gâturi externe.
EXPERIENȚA. Statele Unite au 

| procedat la o a doua experiență, 
j din ultimele cinci zile, cu o rachetă 

de croazieră ce poate transporta 
I încărcături nucleare, care a zburat 

deasupra teritoriului canadian. Ra
cheta a fost lansată cu âjutorul 
unui bombardier B-52 și a ateri- 

Izat. prin parașutare. intr-o zonă 
situată la aproximativ 240 km est 
de localitatea canadiană Edmonton.

O CAMPANIE DE PROTEST îm- 
1 potriva cooperării dintre compania 

..Shell" și autoritățile rasiste sud- 
africane a fost declanșată la Lon- 

I dra de organizația britanică „Miș
carea antiaparthetd" care a infor- 

I mat că firma menționată se numă

ră printre principalii furnizori de | 
produse petroliere pentru guvernul 
de la Pretoria. Ca urmare, a fost . 
lansat apelul de a se trece la 
boicotarea produselor acestui con- • 
sorțiu. relatează agenția T.A.S.S.

NEGOCIERI. Cea de-a cincea j 
rundă de negocieri hispano-ameri- 
cane consacrate reducerii efective- . 
lor militare ale Statelor Unite sta
ționate la cele patru baze de pe ' 
teritoriul Spaniei va începe la 2 a- 
prilie la Washington, au anunțat I 
surse oficiale din Madrid. Forțe- | 
le americane desfășurate în cele 
patru baze militare de pe terito- i 
riul Spaniei se ridică la 12 500 de I 
combatanți. 1

UN GRUP DE CETĂȚENI SO- I 
VIETICI — oameni de știință, per- I 
sonalități ale vieții publice și reli
gioase din Moscova, Kiev și Tbilisi |
— au sosit la New York, în cadrul I 
programului de schimburi „S.U.A. 1
— U.R.S.S. — punți către pace". . 
Anterior, un grup de cetățeni ame- I 
ricani au fost oaspeții orașelor Mos- I 
cova, Tallin și Tbilisi, la invitația 
Comitetului sovietic pentru apăra- I 
rea păcii.

ÎN MOZAMBIC a intrat în vi- ■ 
goare legea privind asistența me- I 
dicală. Noul act normativ garantea- 1 
ză tuturor cetățenilor țării condiții 
egale pentru obținerea asistenței I 
medicale.

POTRIVIT INDEXULUI UNESCO ■ 
PRIVIND TRADUCERILE IN AL
TE LIMBI, autorul cu cele mai 1 
multe traduceri in alte limbi este, 
in beletristică, „regina romanelor I 
polițiste", Agatha Christie, cu 216 ' 
traduceri. In domeniul literaturii 
pentru copii, pe primul loc se află I 
Jules Verne — 156 traduceri, urmat | 
de Hans Christian Andersen — 109 
și frații Grimm — 108. .

CAPRICIILE VREMII. Duminică * 
și luni, In Tirol și în zona Salzbur- 
gului s-au înregistrat viscole și .1 
ninsori abundente. Pe alocuri, | 
grosimea stratului de zăpadă a 
atins 60 de centimetri, făcînd difi- i 
cilă folosirea șoselelor montane, I 
unde a apărut pericolul avalanșe- 1 
lor. Unele localități din munți au 
fost izolate de restul țării. în par- I 
tea de est a Austriei, scăderea I 
bruscă a temperaturii a determi
nat apariția poleiului pe șosele.
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ACCIDENT. Ciocnirea unui ca
mion cu un autobuz pe una dintre I 
străzile capitalei ecuadoriene, Qui- | 
to, s-a soldat cu moartea a 42 de 
persoane și rănirea a 24. I


