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In aceeași ambianță de cordialitate, stimă 
și respect reciproc, punînd in lumină voința 
de a intări conlucrarea romăno-indiană, in 
interesul ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii în lume, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. IN REPUBLICA INDIA

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu CONVORBIRI OFICIALE INTRE
s-au intilnit cu președintele Giani Zail Singh

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au in
tilnit, marți, la palatul „Rashtrapati 
Bhavan", cu președintele Republicii 
India, Giani Zail Singh.

Președintele Giani Zail Singh ■ 
salutat călduros vizita pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o efectuează în India, vizită ce se 
Înscrie ca un eveniment de seamă în 
evoluția raporturilor tradiționale 
dintre cele două țări. Totodată, a ex
primat satisfacția de a se întîlni cu 
președintele României și de a avea 
împreună convorbiri în probleme de 
interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu —*

a subliniat Giani Zail Singh — este 
un mare prieten al Indiei și țara mea 
se mindrește cu prietenia statorni
cită cu România.

Președintele Indiei a dat o înaltă 
apreciere activității și inițiativelor 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru promovarea păcii și înțelegerii 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru invitația de a vizita 
India, pentru calda ospitalitate cu 
care au fost întîmpinați, arătînd că 
vede în aceasta o expresie a senti
mentelor de profundă prietenie și 
stimă pe care și le nutresc reciproc 
cele două popoare.

Șeful statului român și-a manifes
tat, de asemenea, încrederea că ac-

tualul dialog, convorbirile șl înțele
gerile la care se va ajunge vor con
feri noi dimensiuni raporturilor 
prietenești dintre România și India.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Giani Zail Singh au procedat la un 
schimb de păreri cu privire la căile 
și mijloacele de dezvoltare mai in
tensă a conlucrării multilaterale din
tre cele două țări.

In cadrul convorbirilor, un loc deo
sebit a fost acordat situației interna
ționale.

Exprimîndu-se îngrijorarea față de 
continuarea cursei înarmărilor, efec
tuarea de experiențe nucleare, care 
reprezintă un pericol foarte mare, 
s-a subliniat necesitatea ca toate ță
rile să acționeze energic în direcția

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

In onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii India. Giani Zail Singh, a ofe
rit, la palatul „Rashtrapati Bhavan", 
un dineu oficial.

La dineu au luat parte vicepre
ședintele Republicii India. Ramas- 
vamy Venkataraman, primul-minis- 
tru Rajiv Gandhi, membri ai guver
nului. al parlamentului, alte perso
nalități ale vieții publice indiene, cu 
soțiile.

A participat tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

Au luat parte Dimitrie Ancuța,

Ioan Totu. celelalte persoane care II 
însoțesc pe președintele României în 
această vizită.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la New Delhi și ambasa
dorul Indiei la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
însoțiți pînă in marea sală de cere
monii „Ashoka" de președintele Giani 
Zail Singh și Mânjit Kaur, fiind sa
lutați cu onoruri militare de lăncierl 
în ținută de gală.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Indiei.

în timpul dineului. președintele 
Republicii India, Giani Zail Singh, și

președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au rostit toasturi, care au pus în 
evidentă dorința comună a celor 
două țări de a conlucra tot mai larg, 
de a ridica pe noi trepte tradiționa
lele relații de prietenie și colabora
re. de a întări conlucrarea pe arena 
Internațională 
contribuție tot 
narea gravelor 
tă omenirea.

Toasturile au fost 
profund interes, fiind 
vii aplauze.

Dineul s-a desfășurat __  __
feră de caldă cordialitate și prietenie.

dezarmării, pentru a se ajunge Ia 
acorduri concrete în vederea reduce
rii armamentelor și, în continuare, 
a lichidării lor. în acest cadru, au 
fost apreciate recentele propuneri 
ale Uniunii Sovietică privind retra
gerea rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa și s-a exprimat 
convingerea că un acord în această 
privință este posibil și necesar.

Schimbul de opinii privind alte as
pecte principale ale vieții internațio
nale a relevat necesitatea întăririi 
rolului țărilor mici și mijlocii, neali
niate, in curs de dezvoltare în solu
ționarea problemelor majore cu care 
se confruntă omenirea. In această 
ordine de idei, cei doi șefi de stat 
s-au pronunțat pentru soluționarea 
globală a problemelor subdezvoltării, 
pentru a acționa în continuare în ve
derea instaurării unei noi ordini eco
nomice mondiale.

S-a apreciat că promovarea largă 
a conlucrării româno-indiene pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de activi
tate corespunde dorinței și aspirați
ilor ambelor popoare de pace și pro
gres, este în interesul lor, al cauzei 
destinderii 
țiuni.

întîlnlrea 
mosferă de
și înțelegere reciprocă.

și cooperării între na-

s-a desfășurat intr-o at- 
caldă prietenie, de stimă

pentru a-și aduce o 
mai mare la soluțio- 
probleme ce confrun-

urmărite cu 
subliniate cu
tntr-o atmos-

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU, 
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu,

Șl PRIMUL-MINISTRU RAJIV GANDHI
La palatul „Rashtrapati Bhavan" 

au avut loc, marți, convorbiri 
oficiale între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae 
tovarășa 
ministru 
Gandhi.

Primul-ministru Rajiv Gandhi a 
adresat și cu această ocazie 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu calde 
urări de bun venit, a salutat vizita 

. pe care o efectuează în India, apre
ciind că aceasta marchează un mo
ment de o deosebită însemnătate în 
dezvoltarea raporturilor dintre cele 
două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, în numele său șl al 
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru 
urările și sentimentele exprimate și 
a transmis premierului indian un 
salut călduros. Șeful statului român 
a subliniat că noua vizită ce o în
treprinde în prezent constituie o ex
presie a bunelor relații de prietenie 
și colaborare dintre România și In-

Ceaușescu, împreună cu 
Elena Ceaușescu, și primul- 
al Republicii India, Rajiv

dia, dintre popoarele noastre, relații 
statornicite de-a lungul anilor, pre
cum și a dorinței comune de a da, 
în continuare, 
bogat acestor 
așeza pe baze

Președintele 
primul-ministru Rajiv Gandhi 
efectuat un amplu schimb de păreri 
privind evoluția relațiilor româno- 
indiene, relevînd importanța dialo
gului la nivel înalt ca factor esen
țial in dezvoltarea colaborării rodnice 
dintre cele două țâri, atît pe tărîm 
bilateral, cit și în sfera vieții inter
naționale. In acest context s-a rele
vat importanța deosebită a convorbi
rilor actuale, menite să dea noi di
mensiuni colaborării româno-indiene.

In timpul convorbirilor au fost evi
dențiate bunele raporturi dintre 
România și India, care s-au amplifi
cat și întărit continuu, pe baza depli
nei egalități în drepturi, a stimei șl 
avantajului reciproc. Au fost subli
niate progresele înregistrate pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural, precum și posibilitățile

un conținut tot mai 
raporturi și de a 
tot mai trainice.
Nicolae Ceaușescu

le

și 
au

existente pentru extinderea mai sus
ținută a legăturilor româno-indiene. 
S-a apreciat că potențialul actual al 
economiilor celor două țări oferă 
condiții pentru intensificarea și di
versificarea relațiilor economice, în
deosebi a cooperării In 
dustriei extractive, al 
energiei și petrolului, 
de mașini, precum și 
terea și intensificarea 
comerciale. A fost relevată impor
tanța constituirii de societăți mixte 
in diferite domenii de interes co
mun, precum și a dezvoltării conlu
crării pe terțe piețe. S-a apreciat că 
există largi posibilități pentru dez
voltarea generală a relațiilor econo
mice bilaterale, a colaborării și co
operării în producție, pe baze stabile 
și de lungă durată, pentru realizarea 
unor importante obiective economice. 
S-a convenit, de asemenea, să se ac
ționeze in direcția lărgirii colaboră
rii în domeniile științei și tehnolo
giei, precum și pentru folosirea posi-

domeniul in- 
metalurgiei, 

construcțiilor 
pentru creș- 
schimburilor

(Continuare in pag. a Il-a)

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
GIANI ZAIL SINGH

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICDLAE CEAUSESCU

Stimate domnule președinte
Nicolae Ceaușescu,
Stimată doamnă Elena Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor,

Este o mare plăcere să urăm în această seară bun 
venit la noi președintelui Republicii Socialiste Româ
nia și stimatei doamne Elena Ceaușescu. Noi am 
așteptat cu deosebit interes efectuarea acestei vizite.

Domnule președinte, dumneavoastră nu sînteți un 
străin pentru această străveche tară, care s-a aflat pe 
drumul vechilor căi comerciale mergînd din India spre 
Asia de vest și Europa si care are legături de secole 
cu tara dumneavoastră. înrudirea dintre limbile noas
tre si influența filozofiei vedice, a Ramayanei și Ma- 
habharatei, asupra unor eminenti intelectuali români 
au creat legături spirituale între popoarele noastre. 
Un alt exemplu al legăturilor noastre este si cel al 
marelui sculptor român Constantin Brâncuși, care a 
fost chemat de regele Holkar. din Indore, să constru
iască un templu.

Aceste legături vechi, domnule președinte, au fost 
întărite prin noi legături astăzi, cînd lumea este cu 
mult mai complexă și interdependentă. De aceea, chiar 
dacă avem sisteme sociai-politice si economice dife
rite. avem legături prietenești și de conlucrare re
ciprocă în diferite domenii și acționăm, de asemenea, 
împreună pe plan internațional în lupta împotriva 
rasismului și apartheidului, pentru pace Și dezar-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Stimate domnule președinte Giani Zail Singh, 
Stimate domnule vicepreședinte,
Stimate domnule prim-ministru, 
Doamnelor și domnilor,
Doresc ca, în numele meu șl al tovarășei mele, al 

colaboratorilor care mă însoțesc, să vă exprim, și în 
acest cadru, mulțumirile noastre pentru invitația de a 
vizita India, pentru ospitalitatea de care ne bucurăm 
în frumoasa dumneavoastră țară. îmi este deosebit de 
plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dum
neavoastră si întregului popor indian prieten un salut 
călduros și cele mai bune urări.

Noua vizită pe care o facem In India constituie o 
expresie a tradiționalelor relații de prietenie și cola
borare care s-au statornicit din vechi timpuri intre 
țările și popoarele noastre, a dorinței comune de a le 
conferi dimensiuni și mai largi. Vizitele reciproce la 
nivel înalt — între care amintesc, cu multă plăcere, 
vizita fostului prim-ministru Indira Gandhi — s-au 
înscris de fiecare dată ca momente deosebit de impor
tante în dezvoltarea legăturilor prietenești româno- 
indiene. Sîntem bucuroși că avem prilejul să cunoaș
tem noi aspecte din munca și realizările poporului in
dian pe calea dezvoltării economice și sociale inde
pendente, precum și posibilitatea de a continua schim
bul de păreri cu privire la stadiul relațiilor bilaterale, 
la perspectivele întăririi în continuare a colaborării și 
conlucrării româno-indiene.
(Continuare in pag. a IlI-a) Inointea dineului oficial



I

PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 11 martie 1987

VIZITA OFICIMfi DE PRIETENIE fl TUUBRflSULUI NICDLBE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNA CU TUVARĂSA ELENA CEAUSESCU, IN REPUBLICA INUIA
Convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceaușescu, 

; împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
O si orimul-ministru Raiiv Gandhi

Vizita la Mausoleul memorial Mahatma Gandhi, 
Muzeul Nehru și Memorialul Indira Gandhi

Marți dimineața, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a vizitat, 
la New Delhi, Mausoleul memorial 
Mahatma Gandhi, Muzeul Nehru și 
Memorialul Indira Gandhi, persona
lități proeminente de numele cărora 
sint legate momente șl contribuții de 
cea mal mare însemnătate pentru 
Istoria Republicii India : lupta pen
tru independență națională, indepen
dență proclamată în anul 1947, opera 
de dezvoltare economică și socială 
pentru bunăstarea șl progresul țării 
intr-o lume a păcii, securității și 
cooperării internaționale,

în timpul vizitei la Memoria
lul Mahatma Gandhi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit, în parcul ce 
Înconjoară monumentul, la locul 
unde președintele Republicii Socia
liste România a plantat, în octombrie 
1969, cu prilejul primei sale vizite in 
India, un arbore de ashoka, în anii 
care au trecut de atunci, arborele 
s-a înălțat — simbol al trăinicie! re
lațiilor româno-indiene, al continui
tății și aprofundării raporturilor de 
strinsă prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre cela două 
țări și popoare.

La memorialele Mahatma Gandhi 
șl Indira Gandhi s-au depus ooroane 
șl jerbe de flori și s-au păstrat mo
mente de reculegere.

La încheierea vizitelor, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au semnat 
în cărțile, de onoare ■ ale edificiilor 
memoriale.

Au participat la aceste momente 
membri ai 'guvernului indian, minis
trul afacerilor externe român, amba
sadorul României la New Delhi și 
ambasadorul Indiei la București, alte 
persoane oficiale.

(Urmare din pag. I)
bilităților existente de conlucrare în 
cultură, învățămint și in alte sfere 
de activitate.

A fost manifestată convingerea că 
I extinderea continuă a conlucrării 

dintre România și India este în inte
resul ambelor țări și popoare, al cau- 

i zei păcii și înțelegerii între națiuni, 
i Președintele Nicolae Ceaușescu și 
I primul-ministru Rajiv Gandhi au 
I avut, de asemenea, un larg schimb 
! de vederi In legătură cu aspecte ac- 
' tuale ale vieții politice mondiale.
( Apreciindu-se că situația intern.a- 
I țlonală continuă să fie gravă și com- 
1 plexă, s-a subliniat necesitatea unirii 

eforturilor tuturor popoarelor, ale
' forțelor progresiste de pretutindeni in 

vederea opririi cursului periculos al 
evenimentelor spre încordare și 
război, spre o catastrofă nucleară, 
pentru afirmarea politicii de destin
dere, securitate, pace, înțelegere și 
largă conlucrare între toate națiunile

! lumii.
în timpul convorbirilor s-a relevat 

că problema fundamentală a epocii 
; noastre este oprirea cursei înarmă- 
| rilor, trecerea la dezarmare. în pri

mul rînd la dezarmarea nucleara, 
j asigurarea păcii in lume. în acest 

, cadru a fost relevată necesitatea în- 
i cetării experiențelor nucleare șl 
1 militarizării Cosmosului, a realizării 

unor înțelegeri corespunzătoare in 
direcția eliminării rachetelor nu
cleare. a lichidării tuturor armelor 
nucleare, a reducerii armamentelor 
convenționale și a cheltuielilor mi
litare, mijloacele astfel eliberate 
urmind să fie folosite in interesul 
progresului economic și social al po
poarelor, îndeosebi al celor in curs 
de dezvoltare. în context s-a subli
niat importanta măsurilor luate de 
România de reducere cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare.

în cursul convorbirilor s-a apre
ciat că înfăptuirea securității și coo

perării în Europa ar avea o influență 
pozitivă asupra întregii vieți politice 
internaționale, ar corespunde intere
selor tuturor națiunilor lumii.

în această ordine de idei, au fost 
salutate recentele propuneri sovietice 
privind retragerea rachetelor cu rază 
medie din Europa.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
premierul Rajiv Gandhi au subliniat 
necesitatea eliminării forței și ame
nințării cu forța din viața internațio
nală, a încetării oricăror conflicte 
militare și imperativul soluționării 
tuturor problemelor litigioase numai 
pe cale pașnică, prin tratative directe 
intre părțile interesate, precum și 
prin folosirea organismelor interna
ționale.

Condamnind acțiunile agresive ale 
Africii de Sud împotriva statelor 
independente și suverane vecine, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul-ministru Rajiv Gandhi au re
afirmat solidaritatea celor două țări 
cu lupta poporului namibian, sub 
conducerea S.W.A.P.O., pentru dobîn- 
direa independenței, cu lupta po
poarelor africane pentru lichidarea 
totală a colonialismului, pentru abo
lirea politicii rasiste și de apartheid.

A fost reliefată importanța întări
rii colaborării și unității de acțiune 
a țărilor în curs de dezvoltare pen
tru propășirea lor economică și so
cială independentă, a organizării. în 
cadrul O.N.U., a unei conferințe in
ternaționale în vederea soluționării 
globale a problemelor subdezvoltării, 
inclusiv a problemei datoriilor exter
ne extrem de mari ale acestor state, 
instaurării unei noi ordini economice 
mondiale.

Apreciind activitatea mișcării' de 
nealiniere, rolul constructiv al Indiei 
în cadrul acesteia. președintele 
României a arătat că, în actualele 
împrejurări, trebuie făcut totul pen
tru întărirea unității de acțiune 
dintre aceste țări, în vederea crește
rii aportului lor la soluționarea gra
velor probleme ce confruntă omeni
rea.

Exprimînd satisfacția pentru buna 
colaborare dintre România și India 
pe plan internațional, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul-ministru 
Rajiv Gandhi au reafirmat hotărîrea 
celor două țări de a dezvolta conlu
crarea dintre ele în cadrul O.N.U. 
și al altor organisme internaționale, 
al „Grupului celor 77“ și mișcării de 
nealiniere, de a contribui activ la 
afirmarea politicii de destindere, 
dezarmare, de colaborare și pace în 
lume.

în continuare, convorbirile s-au 
desfășurat în plen, cu participarea 
celor două delegații.

Au luat parte tovarășii Dlmitrie 
Ancuța, viceprim-ministru al guver
nului, Ioan Totu, ministrul afacerilor 
externe, Constantin Mitea, consilier 
al președintelui Republicii, alte 
persoane oficiale. J

Din partea indiană au participat : 
P. Shiv Shankar, ministrul comerțu
lui, K. C. Pant, ministrul oțelului și 
minelor, E. Faleiro, ministru de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Brahm Dutt, ministru de stat pentru 
petrol și gaze naturale, alte persoane 
oficiale.

Cele două delegații au informat 
despre rezultatele discuțiilor purtate, 
despre acordurile la care s-a ajuns, 
în spiritul înțelegerilor dialogului la 
nivel înalt româno-indian, în legă
tură cu dezvoltarea schimburilor 
economice, a colaborării și cooperă
rii în diferite domenii de interes 
comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu șt 
premierul Rajiv Gandhi au apreciat 
rezultatele convorbirilor purtate 
între cele două delegații, subliniind 
că ele creează o bază bună de in
tensificare a raporturilor și colaboră
rii pe multiple planuri. ceea ce 
corespunde intereselor ambelor po
poare. dezvoltării economice și pro
gresului României și Indiei.

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

Un moment important pentru consolidarea prieteniei dintre România și India
Mijloacele de informare in masă 

din India reflectă pe larg interesul 
deosebit ., ce se manifestă la New 
Delhi față de vizita' oficială" de 
prietenie a președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Cele mai 
mari cotidiane indiene au consacrat, 
in ziua sosirii la New Delhi a inalți- 
lor soli ai poporului român, pagini 
întregi acestui important eveniment 
politic sau au editat suplimente spe
ciale.

„INDIAN EXPRESS", de pildă, pu
blică o pagină întreagă de bun venit 
ilustrată cu portretele șefului statu
lui român și al tovarășei Elena 
Ceaușescu, în care sint inserate mai 
multe articole. Pagina este deschisă 
cu un comentariu, pe două coloane, 
sub titlul „Dreptul suprem la pace — 
țelul suprem al politicii externe a 
României". Sînt, de asemenea, publi
cate articolele „Punctul de ve
dere revoluționar al președintelui 
Nicolae Ceausescu privind dezvol
tarea României", „Politica româneas
că — profund umanism", „Pace, de
zarmare — scopurile fundamentale 
ale politicii externe românești". în 
aceeași pagină este publicată o foto
grafie reprezentînd Combinatul side
rurgic din Galați.

în articole sint expuse politica 
României de dezvoltare , intensă eco
nomică și socială, principiile după 
care se ghidează cu fermitate și con
secvență politica externă a României, 
acțiunile concrete ale țârii noastre, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru dezarmare, în primul rînd nu
cleară, destindere și pace, pentru e- 
galitatea tuturor națiunilor, indife
rent de mărime și sistemul lor social- 
politic, „Ideea egalității tuturor na- 

tiunilor într-o lume a păcii este cel 
mai - bine , exprimată ,iă' cerința 
profund umanistă pentru democrați- 
zarea țelați'ilor internaționale", scrie 
ziarul. „România,-se relevă, conside
ră că umanismul politicii externe 
este reflectat in interesul permanent 
al eliminării divizării lumii în «să
raci» și -bogați-, in țări care bene
ficiază de un foarte ridicat standard 
de viață și altele, amenințate de 
consecințele unor crize economice, 
izvorite din inegalitățile relațiilor de

Ample comentarii și relatări ale presei indiene

dominație, perpetuate din epoca co
lonială și de influență politică".

Cotidianul „ECONOMIC TIMES" 
publică un supliment special pentru 
a marca vizita.. Sub un titlu desfășu
rat pe întreaga pagină : „România— 
India — cimentează relații de priete
nie", ziarul publică portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. în supli
ment sînt inserate articole ample 
consacrate dezvoltării economice a 
României.

Ziarul de mare tiraj „TIMES OF 
INDIA**  publică, de asemenea, un su
pliment care cuprinde articole ample, 
ilustrate cu portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, cu imagini infăți- 
șind dezvoltarea vertiginoasă a eco
nomiei românești, „Direcțiile priori
tare ale politicii externe românești", 
„Program de dezarmare — scopuri și 
priorități", „O nouă ordine economică 
ți politică mondială", „Un nou stadiu 
de dezvoltare a economiei romă- 

nești"; „Caracterul științific al politi
cii economice" — sint titlurile arti-' 
colelpr in care este explicată, pe larg 
politica externă consecventă de pace 
a țării noastre, politica sâ economică.

Cotidianul „STATESMAN**  publică 
o pagină întreagă consacrată 
României, Însoțită de fotografii 
înfățișînd momentul cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează, în cadrul refe
rendumului de la 23 noiembrie 1986, 
pentru reducerea cu 5 la sută a efec

tivelor, armamentelor și cheltuielilor 
militare.

Politica României în domeniul de
zarmării este prezentată in articolele 
„Opțiune istorică pentru pace și pro
gres" și „Inițiativa de pace a Româ
niei". Ziarul publică, de asemenea, 
articolele „Știința, un factor de pro
gres" și „P.C.R. — promotor și repre
zentant al intereselor naționale".

în presa apărută marți au fost pu
blicate pe prima pagină relatări am
ple care redau ceremonia sosirii pe 
aeroportul din New Delhi, foto
grafii de la momentul întîmpi- 
nării, la scara avionului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu de către 
președintele și primul-ministru ai In
diei.

Asemenea relatări au publicat „TI
MES OF INDIA**,  „HINDUSTAN TI- 
MES“, „TRIBUNE**,  .„HINDU", „PA
TRIOT", „STATESMAN", „INDIAN 
EXPRES", „ECONOMIC TIMES'*  și 
altele, care scot în evidență 
primirea caldă făcută tovarășului 

Nicolae Ceaușescu ■ șl tovarășei 
Elena Ceaușescu pe pămîntul Indiei:

La rindul .. laț, -cotijlianele „THE 
HINDUSTAN. TIMES" și „INDIAN. 
EXPRES" publică, in deschiderea 
paginii intii, fotografia infățișind 
modul deosebit de cordial în care 
au fost intimpinați pe aeroport tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și o relatare in care 
este relevată „primirea foarte 
călduroasă" a solilor poporului român 
in capitala Indiei. în continuare, 
ziarele relevă principalele puncte din 
programul vizitei, informîndu-și ci
titorii că se așteaptă să fie semnate 
noi documente de colaborare intre 
România și India.

în relatări consacrate evidențierii 
momentelor semnificative ale vizitei 
oficiale de prietenie întreprinse in 
India de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, agenția de presă PRESS 
TRUST OF INDIA reliefează, cu 
prioritate, faptul că în cadrul con
vorbirilor la. ni vel înalt a fost subli
niată preocuparea . comună a celor 
două țări față de actuala deteriorare 
a situației internaționale, sporirea 
pericolului unei catastrofe nucleare, 
irosirea, in scopuri distructive, pen
tru continuarea cursei înarmărilor, a 
unor masive resurse ce ar putea fi 
utilizate pentru dezvoltarea tuturor 
statelor. Se relevă, de asemenea, că 
at.it India, cit și România se pronunți 
pentru trecerea neintirziată la reali
zarea dezarmării, cu prioritate a 
dezarmării nucleare.

POSTURILE DE RADIO SI TELE
VIZIUNE au prezentat pe larg, în 
cursul zilei, in emisiunile lor de ac
tualități principalele momente pri
vind desfășurarea vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu in India.

Combinatul de oțeluri 
șpeciale Tirgoviște. O ce
tate modernă a siderurgiei 
românești, ctitorie a „Epo
cii Nicolae Ceaușescu". Ti- 
nără cetate a tinereții, 
înălțată in acești ani de 
elan constructiv are la te
melie și in zidurile trai
nice. in structura de con
strucție a cuptoarelor și a 
furnalelor sale, gindul și 
fapta tineretului crescut de 
partid la școala inaltă 
a spiritului revoluționar. 
Combinatul s-a construit, 
in mare parte, cu aportul 
brigadierilor Șantierului 
național al tineretului care 
a ființat aici pînă cînd 
s-au elaborat primele can
tități de oțel cu marca 
Tirgoviște. O dată înche
iată construcția, alte deta
șamente de tineri uteciști 
au luat locul brigadierilor: 
siderurgiștii. Majoritatea 
muncitorilor sînt tineri sau 
foarte tineri, aici iși des
fășoară activitatea organi
zații de tineret puternice, 
iar între membrii organi
zațiilor de partid, o bună 
parte sint comuniști de 
vîrstă utecistă.

— La Combinatul de oțe
luri speciale Tirgoviște — 
ne informa tovarășul Cor
nel Strat, secretarul comi
tetului U.T.C. — sînt peste 
4 150 de uteciști, iar mulți 
dintre cel 2 870 de comu
niști ai combinatului sint 
de vîrstă utecistă. Anual 
sint primiți în rindurile 
partidului numeroși ute
ciști, cei mai buni dintre 
cei buni, și totuși, anual, 
organizațiile U.T.C. sporesc 
prin venirea în mijlocul 
siderurgiștilor a celor circa 
500 de tineri absolvenți ai 

liceului metalurgic sau al 
școlii profesionale de pro
fil. De altfel, virsta medie 
a colectivului nu depășește 
28 de ani, și sînt puțini 
ani de cind număra 20 — 
22 de ani. Și totuși, colec
tivul combinatului se poate 
considera — și este — un 
colectiv matur. Maturiza
rea sa, care s-a produs 
mai rapid decît creșterea 
în ani, este rezultatul unor 
eforturi susținute, neobosi
te, de autodepășire conti
nuă. Chiar profilul combi
natului obligă continuu la 
autodepășire. „Oțeluri spe
ciale" nu este un alt fel de 
a spune siderurgie. Este un 
fel de a spune siderurgie 
de Înaltă clasă, mărci de 
oțel intr-o gamă complexă, 
răspunzînd cerințelor unor 
ramuri de vîrf ale econo
miei naționale...

— Și cum se Implică ti
nerii ?

— Tinerii sînt prezenți 
în toate fazele — și în 
cercetare, în asimilarea u- 
nor noi mărci de oțel, și în 
producție. Ei sint cei ce 
plămădesc oțelul și se plă
mădesc ei înșiși, ca oameni 
adevărați.

Aveam să ne convingem, 
curind, de acest adevăr. 
Aveam să ne convingem, 
curind, că „șarjele" umane 
elaborate in focul nestins 
al siderurgiei au, ca și in 
elaborarea oțelului, ritualul 
lor aparte, care nu îngăduie 
nici un fel de rabat. Tine
rii, venind aici de pe băn
cile școlii, sint puși față 
în față cu ei Înșiși, cei ce 
se vor și pe care societa
tea îi vrea după foarte 
puțini ani. „Bătrînii" oțe
lari de la Tirgoviște au o 

maturitate profesională in
contestabilă, dar, ca virstă, 
mulți figurează încă în 
evidențele U.T.C.-ului.

încă o dată se confirmă 
că „vifsta nu o dă numă
rul anilor**...

Ca un argument : de ani 
și api, Combinatul de oțe
luri speciale Tirgoviște și-a 
„adjudecat" locul I la „O- 
limpiada oțelarilor". între 
laureați regăsim numele 
secretarului comitetului 
U.T.C. (în 1983). Apoi : 
1984 — utecistul Nicolae 
Aprodu ; 1985 — utecistul 
Cornel Joița ; 1986 — ute
cistul Gheorghe Burcea.

— Doi ani la rînd am 
fost pe locul II la „Olim
piada oțelarilor**,  ne măr
turisea Gheorghe Burcea. 
Doi ani la rînd m-au în
trecut colegi de-ai mei. Nu 
știu dacă mă puteți Înțe
lege, au fost ani în care 
toate premiile au „venit" 
la Tirgoviște, cînd, practic, 
concursul s-a disputat în
tre noi. E o mare mindrie. 
Cred, însă, că nimeni n-a 
trăit sentimente mai con
tradictorii decît mine, cind, 
deținător al locului II, re
prezentant al echipei învin
gătoare, mă consideram și 
învingător, și învins. Avem 
mulți oțelari destoinici 
aici, la Tirgoviște, și e 
foarte greu de „luptat" cu 
ei. Și, chiar învingător 
fiind, este foarte relativ, 
în raport cu tovarășii de 
muncă, să te numești, 
timp de un an, „cel mai 
bun oțelar al țării**.  Tot ce 
pot să vă spun este că am 
muncit enorm pentru olim
piadă.

Interlocutorul nostru are 
25 de ani. Este unul dintre 

„cei mai buni oțelari ai 
țării", utecistul care a păs
trat la Tirgoviște titlul de 
laureat al olimpiadei pro
fesionale. Un titlu pe 
care-1 onorează, zilnic, cu 
fapte de muncă deosebite, 
un titlu pe care, ne spune 
el, decît să nu-1 recucerești 
in fiecare zi, mai bine să 
nu-1 cucerești niciodată.

— Așa sint tinerii side
rurgiști de la Tirgoviște, 
ne explicase secretarul co
mitetului U.T.C.: pasionați 
de munca lor, harnici, am- 

>•...*

Vîrstă performanțelor
bițloșl. în afară de faptul 
că-și iubesc și-și practică 
meseria cu pasiune, sint 
tot timpul conectați la 
viața culturală a munici
piului, au și preocupări 
științifice și condiții pentru 
a-și petrece cit mai util și 
mai plăcut timpul liber. 
De aceea, nu numai la 
concursurile profesionale, 
ci și în Festivalul național 
„Cintarea României" și la 
alte manifestări, tinerii de 
la Combinatul de oțeluri 
speciale au „cules**  premii.

Acestea fiind spuse, nu 

ne-a surprins faptul că în
tre tinerii de pe tinăra 
platformă siderurgică de la 
Tirgoviște există doctori 
în științe, care, deși mem
bri ai partidului comunist, 
ca virstă aparțin de U.T.C. 
Inginerul Constantin Ghiță 
și-a luai doctoratul la vîrs- 
ta de 33 de ani ; există ti
neri cercetători de noto
rietate — tinărul inginer 
Petre lacobescu a luat lo
cul I la „Sesiunea na
țională de comunicări teh- 
nico-științifice in domeniul 

metalurgiei". Formațiile lor 
artistice, de asemenea, s-au 
distins, ediție de ediție, în 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României" și, la data 
documentării noastre, echi
pa de dansuri și cîntece 
populare repeta de zor în 
vederea unui turneu în 
Franța. Există, in Tirgo
viște, o casă a științei și 
tehnicii pentru tineret, 
două case de cultură, o 
sală polivalentă ; există 
muzee, cinematografe, bi
blioteci asaltate de cititori.

— Eu am fost în între

prindere în perioada cînd 
ne număram pe degete, la 
înoeput de drum — ne 
destăinuia comunistul Ion 
Gh. Dinescu, șeful atelie
rului metrologie. Eram cel 
mai „bătrin" aici, aveam 
35 de ani, directorul încă nu 
împlinise 30 de ani ; în ia
nuarie '71 am format pri
ma organizație de partid, 
m-au ales tovarășii secre
tar tocmai, cred, datorită 
vîrstei mele... înaintate. 
Organizație de U.T.C. nu 
exista, dar, in realitate, 

toți aparțineam și partidu
lui și U.T.C.-ului, prin virstă, 
prin romantism, prin chiar 
misiunea aceasta de pionie
rat pe care partidul ne-o 
încredințase. Din zori și 
pînă noaptea făceam pe 
diriginții de șantier și vă 
asigur că eram foarte exi- 
genți. Aveam Înscris în 
inimi și conștiințe îndemnul 
fierbinte al secretarului ge
neral ăl partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
„să facem din vechea ce
tate de scaun a. nouă ceta
te a oțelului". Constructo- 

rl! erau la fel de tineri, 
unii chiar mai tineri decît 
noi. Era șantier na
țional al tineretului, în
semnele U.T.C.-ului au ve
gheat această platformă de 
cînd s-au început lucrările 
și pină cînd am devenit 
producători de oțel. In 14 
decembrie 1973 l-am avut 
din nou oaspete drag pe 
secretarul general al parti
dului și, la prima șarjă, 
dînsul a apăsat pe buton, 
declanșînd „izvorul" oțe
lului de Tirgoviște.

...Pe vremea cînd plat
forma era vegheată de în
semnele U.T.C.-ului, cind 
tinerii cu ecuson de briga
dier turnau primele fun
dații, cînd nucleul viitoru
lui colectiv de siderurgiști 
a primit sarcină să recru
teze și să-și pregătească 
forță de muncă; doi prie
teni, adolescenți aflați la 
virsta opțiunii pentru vi
itoarea meserie, Sorin Poe- 
naru și Vasile Dogaru, 
s-au înscris în primul grup 
de .tineri (erau .11 cu toții) 
ce plecau la școlarizare la 

Cimpia Turzil. îi regăsim, 
astăzi, pe cei doi într-o 
secție-cheie a combinatului 
impreună cu care „au 
crescut".

— Noi am vrut să ne facem 
oțelari, dar se completase
ră locurile, și, atunci, am 
urmat școala de lăcătuși, 
cu dorința de a lucra, ori
cum, in combinat ; abia 
acum, la cursul de polica
lificare, îmi însușesc și 
meseria de oțelar — ne 
spunea Sorin Poenaru. Dar, 
indiferent de meserie, tot 
pentru oțel aveam să lu
crăm, așa că n-am ezitat. 
Cind am revenit, aici era 
încă șantier. „Aplicăm mai 
repede decît speraserăm 
cunoștințele căpătate în 
școală", am zis. Ce credeți 
că a urmat ?

— V-ați construit, proba
bil, viitorul loc de muncă 1

— Așa este. Prima secția 
care s-a conturat pe plat
formă a fost secția de con
strucții metalice. Din ziua 
în care am început munca 
am fost repartizat acolo să 
dau o mină de ajutor. S-a 
construit repede, dar greul 
abia acum începea. Acolo 
s-a realizat, apoi, toată 
partea de construcții me
talice a combinatului. N-am 
de ce să mă plîng : tot 
ce vedeți în jur a trecut 
și prin mîinile mele.

— Și prietenul dumnea
voastră 7

— Să vă povestească el.
— Destinul nostru este 

asemănător. Doar atit că,, 
atunci, la început, tot 
văzindu-i „din afară" pe 
brigadierii șantierului na
țional al tineretului, am 
Început să tînjesc după... 
ecuson. Aveam mulți prie

ten! brigadieri, am cerut 
să lucrez la constructor — 
noi eram beneficiarul ! — și, 
pină la urmă, am obținut 
detașarea. în fond nu se 
schimba nimic. Eram ace
iași oameni pe platformă, 
lucram la aceeași construc
ție, dar unii in calitate de 
antreprenor, alții de bene
ficiar, adică cu sentimen
tul viitorului „proprietar". 
Pe urmă, viitorul proprie
tar, pentru a grăbi pune
rea în funcțiune, a preluat 
un volum mare de lucrări 
— construcții metalice. în
deosebi — ceea ce presu
punea mină de lucru cali
ficată, așa că m-au reche
mat urgent la „bază". Cu 
brigadierii am lucrat însă, 
în continuare, cot la cot, 
fiindcă ne unea aceeași 
construcție. Apoi a venit 
clipa oțelului...

Interlocutorii noștri au, 
ca măi toți colegii lor, ti
nerețea matură a Unei cla
se muncitoare călite în fo
cul luptei de a se construi 
pe sine. Fii ai locului, ca 
majoritatea tinerilor de pe 
platformă, ei au devenit, 
în puțini ani, siderurgiști 
de înaltă clasă, călindu-șl, 
o dată cu oțelurile specia
le pe care le realizează, 
calități ce caracterizează 
întreaga noastră clasă mun
citoare : abnegația, tinere
țea de spirit, voința de 
autodepășire continuă. Ca
lități pe care organizația 
tineretului comunist le 
dezvoltă și le pune în va
loare pentru propășirea 
patriei socialiste.

Anlca F1ORESCU 
Gheorqhe MANEA

*
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si doamna Janari Venkataraman

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
Sînt încredințat că vom identifi

ca noi căi si mijloace de a extinde 
si mai mult cadrul acestor relații, 
corespunzător intereselor de pro
gres și dezvoltare independentă a 
țărilor noastre, cauzei destinderii, 
colaborării si păcii în lume.

Situația internațională continuă 
să fie deosebit de gravă și com
plexă, îndeosebi ca rezultat al 
cursei înarmărilor, al politicii de 
forță și de amestec în trebu
rile altor state, al menținerii și 
chiar agravării unor stări de ten
siune și conflicte în diferite re
giuni ale lumii, al crizei economice 
mondiale, care adîncește continuu 
decalajele dintre țările bogate și 
sărace. Toate acestea sporesc ne
contenit pericolul unui război mon
dial, care s-ar transforma inevita
bil într-o catastrofă nucleară ce ar 
duce la distrugerea vieții pe pla
neta noastră.

în aceste condiții, România con
sideră că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie opri
rea hotărîtă a cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, în primul 
rînd la dezarmarea nucleară, apă
rarea păcii și vieții popoarelor. 
Trebuie făcut totul pentru unirea 
eforturilor tuturor popoarelor, ale 
forțelor iubitoare de pace de pre
tutindeni pentru oprirea cursului 
periculos al evenimentelor spre 
încordare și război, pentru apă- ■ 

1 rarea dreptului suprem al oame- 
, nilor, al popoarelor la existență 11- 
i beră și demnă, la independență, la 

viață și la pace ! • ■
{ Pornind de la aceste realități, ' 
i România se pronunță șl militează 
t. pentru trecerea la măsuri efective £

de dezarmare, care să ducă la li- ; 
| chidarea, pe etape, a tuturor arme- & 
1 lor nucleare pînă La sfîrșitul seco- 
F lulut. Țara noastră aalută și spri- s?

jină propunerea secretarului gene- 
f ral al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gor- ’ ' 
| baciov, privind abordarea separa

tă a problemei retragerii rachete
lor nucleare cu rază medie .de ac
țiune din Europa și încheierea 
imediată a unui acord în această 
privință. Așteptăm ca și S.U.A. să 
răspundă pozitiv la această propu
nere, astfel încît să se ajungă, cît 
mai curînd, la încheierea unui a- 
cord privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa. ca un prim pas care să ducă 
la eliminarea tuturor armelor nu
cleare de pe continent și apoi la 
lichidarea totală a armelor nu
cleare.

în același timp, consider că este 
necesar să se acționeze cu toată

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
GIANI ZAIL SINGH

(Urmare din pag. I)
mare. Șirul legăturilor noastre la 
înalt nivel — exemplificat în esen
ță prin vizita fostului nostru prim- 
ministru. doamna Indira Gandhi, în 
frumoasa și ospitaliera dumnea
voastră tară și prin vizita de răs
puns a dumneavoastră — a sta
bilit raporturi trainice de înțele
gere reciprocă la nivelul cel mai 
înalt, legături care sînt continuate 
de cele două popoare ale noastre.

Convorbirile aprofundate pe care 
le-am avut cu dumneavoastră, 
acoperind o arie largă de proble
me. au stimulat schimbul de idei 
în legătură cu unele din cele mai 
importante probleme internațio
nale. Deteriorarea situației inter
naționale cauzează mari griji tutu
ror oamenilor de stat și tuturor 
guvernelor. Pericolul unei catas
trofe nucleare planează deja asu
pra omenirii : spectrul înspăimîn- 
tător al extinderii cursei nucleare 
în spațiul cosmic sporește acest 
pericol. Indira noastră dragă spu
nea că „pacea nu mai este o alter
nativă, este un imperativ. Secu
ritatea trainică nu se bazează pe 
armamente, ci pe dialog și înțele
gere". Acest lucru este la fel de 
adevărat azi. ca și acum șase ani 
cînd ea l-a spus la București. Tot 
mai multi conducători ai lumii, 
guverne, intelectuali și oameni de 
știință, categorii largi ale omenirii 
sînt conștiente de acest pericol în 
creștere. în acest context. India 
privește cu mîndrie privilegiul pe 
care îl are de a fi asociată în ini
țiativa de dezarmare nucleară a 
celor șase națiuni de pe cinci con
tinente, la Apelul de la Harare al 
mișcării de nealiniere și la De
clarația de la Delhi pentru o lume 
pașnică lipsită de violență.

Dezarmarea. îndeosebi dezarma
rea nucleară, este o necesitate 

hotărîrea pentru a se ajunge cît 
mai grabnic la un acord privind 
încetarea experiențelor cu ar
mele nucleare, care, pe . lîngă 
faptul că sporesc pericolul ‘ de 
război, provoacă mări daune între
gii omeniri prin efectele negative 
pe care le au, inclusiv asupra me
diului înconjurător.

Considerăm că, paralel cu elimi
narea și lichidarea armelor nuclea
re, trebuie să se treacă la măsuri 
hotărîte de reducere a armelor 
convenționale, clasice, precum și a 
efectivelor și cheltuielilor milita
re. Acționînd concret în această 
direcție, România a trecut, pe baza 
unui referendum național, în ca
drul căruia și-a spus cuvîntul în
tregul popor, la reducerea unilate
rală, cu 5 la sută, a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
și a chemat toate statele, îndeosebi 
cele europene, unde sînt concen
trate cele mai puternice arsenale 
militare, să treacă și ele cît mai 
curînd posibil la asemenea măsuri. 
Am considerat și considerăm că si
tuația este de așa natură încît tre
buie să se treacă în modul cel mai 
hotărît de la vorbe la fapte, la ac
țiuni și măsuri concrete de dezar
mare.

Doresc să subliniez, în acest con
text, că România salută și apre
ciază inițiativele și acțiunile In
diei, ale „Grupului celor șase țări 
pentru pace și dezarmare", din 
care face parte și țara dumnea
voastră, în. direcția lichidării com
plete a tuturor armamentelor nu
cleare și' încetării experiențelor cu 
acestea, a preîntîmpinării extinde- . 
rii cursei înarmărilor în Cosmos.

Țara noastră militează activ; 
pentru întărirea păcii, dezvoltarea : 
bunei vecinătăți în Balcani,. pen- a. 
tru transformarea acestei regiuni 
într-o zonă liberă de arme nuclea
re și arme chimice, fără baze mi
litare străine. Sprijinim crearea 
unor asemenea zone în nordul și 
centrul Europei, precum și în alte 
regiuni ale lumii, inclusiv în re
giunea Oceanului Indian.

Ne pronunțăm ferm pentru 
eliminarea forței și a amenințării 
cu forța din relațiile internaționa
le, pentru soluționarea tuturor 
conflictelor din diferite regiuni ale 
lumii — din Orientul Mijlociu, 
America Centrală, Asia și alte zone 
— numai și numai pe calea poli
tică, prin tratative, în spiritul de
plinei egalități, al respectării re
ciproce a independenței și suvera
nității naționale.

Sprijinim activ lupta poporu
lui namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru independența 

absolută a acestui moment. De 
aceea, noi cerem tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor și de sis
temele lor social-economice. să-și 
unească eforturile pentru a găsi so
luții care ar putea opri cursa înar
mărilor și să reducă tensiunea în 
lume.

Ca țări în curs de dezvoltare, In
dia și România resimt necesitatea 
imperioasă de a-și conserva resur
sele pentru îndeplinirea sarcinilor 
mobilizatoare ale dezvoltării lor 
social-economice și pentru crește
rea bunăstării materiale și cultu
rale a popoarelor lor. Țările noastre 
știu că există o legătură funda
mentală între dezarmare șl dez
voltare. De aceea, glasul nostru 
s-a făcut auzit în diverse foruri 
internaționale, în favoarea rediri- 
Jării către necesitățile de dezvol
tare ale lumii a uriașelor resurse 
alocate în prezent pentru cheltuieli 
de înarmare.

în continuare, subliniind că ne
cesitatea coexistenței pașnice nu 
este un ideal îndepărtat, ci o ne
cesitate stringentă a zilelor noas
tre, vorbitorul a arătat:

Nenorocirile celui de-al doilea 
război mondial, care a fost o moș
tenire nefastă a colonialismului, 
au fost în continuare complicate 
prin actuala criză economică glo
bală,- a datoriilor șl a rambursării 
lor. Este necesar să ne dăm seama 
că existența a puțini bogați prin
tre multi săraci constituie un fac
tor de instabilitate și amenințare 
potențială la adresa păcii și secu
rității în lume. De aceea noi ne 
considerăm fără echivoc angajați 
în lupta pentru noua ordine eco
nomică internațională.

Noi. în India, privim cu admira
ție realizările remarcabile, econo
mice șl industriale, pe care Re
publica Socialistă România le-a 

Namibiei. Condamnăm politica 
rasistă, de apartheid din Africa de 
Sud, acțiunile agresive ale aces
tei țări împotriva statelor inde
pendente și suverane din regiune.

Pornind de la realitatea că 
agravarea crizei economice mon
diale a determinat o înrăutățire 
considerabilă a situației țărilor în 
curs de dezvoltare — ale căror da
torii externe se ridică la aproape 
un trilion de dolari — România 
militează activ pentru soluționarea 
globală a problemelor subdezvoltă
rii — inclusiv a problemei datoriilor 
externe ale acestor țări — pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale, bazată pe deplina 
egalitate și echitate, care să favo
rizeze progresul mai rapid al țări
lor rămase în urmă și să asigure 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
statelor. în acest sens, ne pronun
țăm pentru organizarea unei con
ferințe internaționale, în cadrul 
O.N.U., la care să participe, cu 
drepturi egale, atît țările în curs 
de dezvoltare, rit și cele dezvol
tate.

în general, avînd în vedere com
plexitatea vieții internaționale. 
România consideră că, la soluțio
narea marilor probleme ale lumii 
de azi, trebuie să participe activ, 
în condiții de deplină egalitate, 
toate statele, și îndeosebi țările 
mici și mijlocii, țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, care con
stituie marea majoritate a lumii și 
sînt nemijlocit interesate într-o 
politică de pace, de colaborare, de 
independență.

îmi face o deosebită plăcere să 
subliniez colaborarea activă dintre 
România și India pe plan'interna
țional, inclusiv în cadrul mișcării 
țărilor nealiniate, și să exprim 
convingerea că ea se va amplifica 
și mai mult în viitor, .în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și destinderii în întreaga 
lume.

Cu această convingere, doresc să 
toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte ;

— în sănătatea domnului vice
președinte ;

— în sănătatea domnului prim- 
ministru ;

— pentru prietenia și colabo
rarea dintre România și India, 
dintre poporul român și poporul 
indian ;

— pentru progresul, bunăstarea 
si fericirea poporului Indian prie
ten ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Vii aplauze).

înregistrat în ultimele . patru de
cenii. în această perioadă, poporul 
nostru a făcut, de asemenea, pro
grese și a transformat economia de 
la un nivel în care depindea de 
import chiar și în ceea ce privește 
cele mai elementare produse, în
tr-o economie care se bazează 
substanțial pe posibilitățile proprii, 
Plecînd de la un deficit cronic de 
alimente, India produce.astăzi mai 
mu]ț decît îi este necesar pentru a 
hrăni cei 700 milioane locuitori ai 
săi și chiar exportă cereale. Sute 
de milioane de oameni de la noi 
s-au ridicat deasupra liniei sără
ciei. Sîntem hotăriți să reducem 
decalajul tehnologic dintre noi și 
cele mai dezvoltate țări ale lumii 
și, în acest scop, am introdus o 
serie de măsuri politice vizînd mo
dernizarea economiei indiene.

în acest context, sîntem fericiți 
să arătăm că între cele două țări 
ale noastre există o importantă 
cooperare reciproc avantajoasă. 
Sîntem încredințați că aceste rela
ții reciproc fructuoase în domeniul 
comerțului și cooperării industriale 
vor căpăta noi dimensiuni și vor 
continua să se extindă în viitor, în
tărind și îmbogățind prin aceasta 
raporturile noastre prietenești.

Domnule președinte, doamnelor 
și domnilor, permiteți-mi să vă 
invit acum să fiți alături de mine 
în a toasta :

— pentru sănătatea domnului 
președinte Nicolae Ceaușescu și a 
doamnei Elena Ceaușescu ;

— pentru progresul continuu, 
prosperitatea și bunăstarea po
porului Republicii Socialiste Româ
nia ;

— pentru întărirea și îmbogă
țirea pe mai departe a relațiilor 
indo-române de prietenie și coo
perare I (Vii aplauze).

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, marți la 
amiază, pe Ramaswamy Venkatara
man, vicepreședinte al Republicii In
dia, și doamna Janari Venkatara
man.

Exprlmlnd gratitudinea pentru a- 
ceastă intîlnire, Ramaswamy Venka
taraman a subliniat că vizita pre
ședintelui României reprezintă un 
moment de o deosebită importanță in

dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, care deschide largi 
perspective conlucrării in domenii da 
interes comun, atît pe plan bilateral, 
cît și în viața internațională.

în cadrul convorbirii care a avut 
Ioc cu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă in ceea ce pri
vește unele aspecte principale ale 
dezvoltării economice și sociale din 
cele două țări, relevîndu-se de co
mun acord că potențialul economic 
in . continuă creștere al României șl

Indiei oferă largi perspective de dez
voltate a raporturilor comerciale și, 
Îndeosebi, a cooperării industriale și 
in alte domenii.

Abordarea unor aspecte ale vieții 
Internaționale a reliefat preocuparea 
celor două state față de situația eco
nomică Îngrijorătoare a țărilor in 
curs de dezvoltare, determinată, In 
primul rînd, de amploarea datoriilor 
externe, cît șl aprecierea comună că 
organismele financiare internaționale 
trebuie să inițieze acțiuni in consens

cu interesele popoarelor, cu cerințe
le progresului lor. în acest cadru s-a 
evidențiat necesitatea intensificării 
solidarității șl unității de acțiune ale 
țărilor în curs de dezvoltare, ale ță
rilor nealiniate, atît în ceea ce pri
vește realizarea prin forțe proprii a 
dezvoltării lor economico-sociale, cit 
și soluționarea, in interesul popoare
lor, a problemelor care confruntă e- 
conomia mondială și edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, a 
unei lumi mai drepte și mai bune.

.4

3

Momente din timpul vizitei de ieri

I

1 I

i



PAGINA 4 SClNTEIA — miercuri 11 martie 1987

PLANUL - REALIZAT INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII!
CUVÎNTUL DECISIV ÂL PROIECTĂRII Creșterea fertilității pămintului

Intr-un articol precedent („Scîn- 
teia“ din 10 martie a.c.), subliniin- 
du-se faptul că, în tranzacțiile co
merciale externe, pretențiile față de 
calitatea și fiabilitatea produselor 
aint din ce fn ce mai mari, se re
leva necesitatea instituirii în fieca
re întreprindere care dorește să-și 
valorifice mărfurile la export a unei 
politici coerente, a unui sistem uni
tar de asigurare a calității produse
lor. De această dată continuăm să 
răsfoim „Mahualul de asigurare a 
calității" al întreprinderii de aparate 
electrice de măsurat din Timișoara, 
In care este prezentat sistemul de 
asigurare a calității introdus 'in 
această unitate, oprindu-ne asupra 
unor aspecte legate de asigurarea și 
controlul calității în activitatea de 
proiectare a produselor.

O activitate căreia i se acordă o 
atenție deosebită, prin utilizarea unor 
metode specifice de control și a unor 
riguroase reglementări de natură or
ganizatorică, cu dublu scop. Pe de o 
parte, pentru a se obține garanții su
ficiente, încă din faza de prototip, 
că toate cerințele beneficiarilor vor 
fi Îndeplinite. Și, pe de altă parte, 
pentru a se asigura lansarea, cu 
riscuri minime, a unei costisitoare 
fabricații curente, tn timpul căreia 
pagubele produse de anumite defec
te de calitate nescontate pot depăși 
chiar costul Întregii activități de 
proiectare.

Așadar, proiectarea — care este 
considerată principala cale, atît de 
Îmbunătățire a calității produselor, 
cit și de reducere a costurilor de fa
bricație — trebuie să țină seama de 
trei reguli importante :

1. Calitatea, sub toate aspectele el, 
se proiectează amănunțit, la plan
șetă !

2. Costă mult mal puțin șl este mai 
ușor să proiectăm, de la bun început, 
produse și tehnologii bune, decît să 
eliminăm ulterior defectele de ca
litate 1

3. Proiectarea calității costă, dar 
lipsa calității costă mult mai mult 1

Care sînt direcțiile principale de 
cercetare în sistemul de asigurare a 
calității T
• studiul construcției produselor 

din profilul de fabricație, care are 
drept obiectiv fundamentarea știin
țifică a unei metodologii de proiec
tare a produselor Întreprinderii ;

• studiul teoretic șl experimental 
al tehnologiilor specifice de execu
ție. in scopul precizării factorilor ce 
influențează calitatea fabricației, al 
alegerii tehnologiilor optime șl al 
proiectării tehnologiilor de control ;
• studiul calității materialelor ob

ținute de la furnizori pentru defi
nirea competentă a condițiilor con
tractuale.;

• studiul produselor similare ale 
firmelor străine realizat In aceleași 
condiții experimentale cu cele crea
te pentru produsele proprii. Un a- 
semenea studiu este esențial pentru

CALITATE
de cea mai bună CALITATE

numai produse

Răsfoind „Manualul de asigurare a calității" 
al întreprinderii de aparate electrice 

de măsurat din Timișoara (II)

determinarea direcției de dezvoltare 
a producției și alegerii soluțiilor 
constructive.

Cu alte cuvinte, activitatea de con
cepție nu se rezumă la proiectarea 
în sine a unui nou produs, ci pre
supune o gîndire de perspectivă, prin 
prisma celor mai bune performan
te realizate pe plan mondial. De a- 
semenea. se apreciază ca fiind deo
sebit de importantă cercetarea și a- 
legerea materialelor, domeniu că
ruia în numeroase unități i se a- 
cordă. nejustificat. o importanță mi
noră. deși — așa cum demonstrea
ză practica — o bună parte din 
neajunsurile calității sînt generate 
tocmai de pripeala în stabilirea unor 
furnizori, de lipsa de prevedere în 
analizarea posibilităților acestora de 
a livra materiale de calitatea ne
cesară.

Firesc, proiectarea oricărui produs 
începe cu studiul cerințelor benefi
ciarilor, activitate de mare răspun
dere. în care se definește calitatea 
viitorului produs. în această etapă, 
sistemul de asigurare a calității pro
movează principiul potrivit căruia 
producătorul trebuie să studieze și 
să prevadă cerințele actuale și de 
perspectivă ale beneficiarului cu o 
competentă profesională mai mare 
decît cea a beneficiarului însuși. 
De aici derivă d,ouă reguli de lu
cru : întîi. că răspunderea formulă
rii cerințelor beneficiarului referi
toare la calitatea produsului revine 
Integral proiectantului produsului, 
deci producătorului, în esență ; a- 
poi că tema de proiectare dată de 
beneficiar reprezintă numai un do
cument informativ, de inițiere a co
operării, proiectantul avînd datoria 
să o îmbunătățească, astfel Incit să 
ofere garanția definirii complete și 
corecte a capacității de utilizare a 
produsului de către beneficiar. în 
cele din urmă acest studiu urmea
ză a. se concretiza Intr-o listă de 
specificații, tn care se precizează ca
racteristicile de calitate (constructlv- 
funcționale, ergonomice. estetice și 
de comportare în exploatare) ale 
produsului final și nivelurile de 
calitate care trebuie atinse pentru 
fiecare caracteristică de calitate în 
parte.

Frîn urmare t
• beneficiarul știe ce dorește, dar 

nu știe totdeauna cum trebuie să-și 
formuleze dorințele sale în limbajul 
producătorului ;

e beneficiarul nu cumpără produ
sele întreprinderii, ci serviciile pe 
care le așteaptă de Ia acestea ;
• atunci cînd produsul nu are o 

calitate satisfăcătoare, proiectantul 
nu poate aduce drept scuză : „Așa 
a cerut benefioiarul !“.

în activitatea de realizare a unui 
nou produs, preocuparea pentru ca
litate nu încetează o dată cu munca 
Ia planșetă, ea este continuată cu 
elaborarea programului de experi
mentare a prototipului, înfăptuirea 
lui în laboratorul de probe tip și de 
fiabilitate al întreprinderii, reconfir
marea rezultatelor prin efectuarea 
Încercărilor metrologice de stat șl 
— pe baza acestei evaluări a cali
tății — cu omologarea prototipului.

Cu alte cuvinte, fiecare etapă, de 
la concepție la introducerea în fa
bricație, este parcursă strict științi
fic. în conformitate cu normele și 
regulile stabilite, fără a se admite 
nici o abatere. Bunăoară, pentru a 
putea fi predat la proiectantul teh
nologiei de execuție și control, pro
iectul unui nou produs este supus 
unei atente verificări, urmărtndu^se: 
dacă toate caracteristicile de calita
te si nivelurile de calitate cores
pund Integral modelului (prototipu
lui) aprobat (la nivelul reperelor, 
subansamblelor și produsului final) 
și dacă acestea au fost verificate 
prin sistemul probelor tip și pre
zintă garanția că vor satisface ce
rințele beneficiarului. Aceste carac
teristici definesc sarcina proiectan
tului tehnologiei șl a executanților 
produsului.

Desigur, orice produs aflat în fa
bricație poate și, uneori, chiar tre
buie să fie reproiectat, parțial sau 
integral. Ce determină adoptarea 
unei asemenea decizii în sistemul de 
asigurare a calității 7
• Utilizarea produsului de către 

beneficiari, îndeosebi In primul an 
de la intrarea acestuia în fabricație, 
poate releva unele defecte de cali
tate care au scăpat filtrului inițial

de control al calității proiectării. 
Este vorba de așa-numitele „boli ale 
copilăriei produsului" ;
• Ca urmare a modificării cerin

țelor beneficiarilor, trebuie crescute 
nivelurile de calitate ;

O Necesitatea reducerii costurilor 
de fabricație a produselor prin solu
ții constructive mai simple și apli
carea unor tehnologii mai econo
mice ;
• Schimbarea furnizorului unor 

repere sau apariția unor dificultăți 
in aprovizionarea cu anumite mate
riale care impun proiectantului de 
produs elaborarea unor „soluții echi
valente".

în practica multor Întreprinderi, 
am întilnit-o și noi în cursul inves
tigațiilor pe tema costurilor și ca
lității producției, atunci cind apar 
dificultăți în aprovizionare sau în 
funcționarea anumitor utilaje sau în 
aplicarea unor tehnologii se recurge 
la numitele „derogări" tehnice sau 
tehnologice, care nu înseamnă alt
ceva decît folosirea unui alt mate
rial de altă dimensiune sau calitate 
ori a unor tehnologii ocolitoare. 
Cine dă aceste aprobări 7 De regulă, 
un inginer, un tehnolog care își pune 
semnătura pe un document provenit 
din secția de producție. Reprezintă 
această aprobare, dată la un colț de 
masă, pe un petic de hîrtie, o ga
ranție a asigurării calității 7 Nicide
cum ! Este doar o decizie luată în 
grabă, pentru a nu opri producția, 
decizie de altfel contrară prevederi
lor legale în domeniul calității.

O asemenea modalitate de lucru 
este însă incompatibilă cu sistemul 
de asigurare a calității. Astfel, inde
pendent de cauzele care o impun, 
reproiectarea produsului trebuie rea
lizată respectindu-se strict trei prin
cipii :

— orice modificare constructivă 
presupune reluarea întregului ciclu 
de omologare a prototipului ;

— orice modificare constructivă 
este introdusă in fabricația curentă 
numai pe baza unui experiment ;

— reomologarea prototipului
realizează prin modalități operative 
de lucru, menite să scurteze ciclul 
de introducere în fabricație a pro
dusului cu modificările preconizate 
(simplificarea programului de expe
rimentare a prototipului prin reali
zarea pe cit posibil a programelor 
de experimentare la nivelul suban
samblelor sau reperelor modificate).

„Menținerea identității constructi
ve intre model (prototip) și produ
sele de serie, în scopul obținerii ace
lorași niveluri de calitate, constituie 
unui din aspectele majore ale disci
plinei tehnologice — se concluzio
nează In „Manualul de asigurare a 
calității". Introducerea, pe parcurs, 
a unor mici perfecționări, modifi
cări sau „echivalențe" neverificate 
prin sistemul probelor de tip și sis
temul de omologare a tehnologiilor 
constituie o cale sigură de degradare 
lentă a calității produsului !“.

Faza următoare pe drumul noului 
produs spre introducerea în fabrica
ție o reprezintă proiectarea tehno
logiilor de execuție și control. Des
pre exigențele activității in acest 
domeniu, într-un - articol următor.

Unul din elementele 
rizdt anul agricol 1986, 
rezultatele deosebite 
acest an, îl constituie creșterea generală a preocupă
rii pentru mai buna folosire a întregului fond funciar, 
pentru ridicarea potențialului productiv al pămintului. 
in acest sens, Programul special, adoptat la începu
tul anului trecut din inițiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind orga
nizarea teritoriului, introducerea asolamentelor și creș
terea fertilității solurilor în perioada 1986-1990, a de
terminat, la scara intregii țări, organizarea și desfășu
rarea unor acțiuni ample, cu o largă participare de 
forțe, pentru aplicarea complexului de măsuri agro- 
pedoameliorative pe suprafețe întinse.

fundamentale care au caracte- 
și care explică în bună măsură 

înregistrate în agricultură în

Cum se menționa într-un recent articol publicat In 
paginile ziarului, anul trecut s-au obținut în acest 
domeniu rezultate notabile, net superioare celor din 
ultimii doi-trei ani luate la un loc. Dar greul abia 
urmează, sarcinile ce revin agriculturii în ocest an și 
în continuare fiind deosebit de mari $i complexe. Dată 
fiind amploarea și complexitatea măsurilor agropedo- 
ameliorative, esențial de aici înainte, pentru realizarea 
unei eficiente maxime pe planul creșterii producției, 
este ca fiecare lucrare in parte să fie executată pe 
baze strict științifice, la un înalt nivel calitativ. In le
gătură cu aspectele ce se impun a fi cunoscute în 
această privință am solicitat unele precizări tovară
șului dr. ing. Corneliu Răuță, directorul Institutului de 
cercetări pentru pedologie și agrochimie.

se

Cu ce, cit și cum participați la soluționarea 
problemelor majore ale producției

Corneliu CĂRLAN

— Mal întîi, cum apreciați prin 
prisma evoluției stării de calitate a 
solurilor, rezultatele 
cut privind aplicarea 
programul special 7

— Să pornim de Ia 
țele fundamentale pentru creșterea 
producției agricole subliniate de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu : — - •
să schimbăm gindirea, 
față de pămînt ! Trebuie să înțele
gem că, pentru a produce, pămintul 
trebuie îngrijit, trebuie lucrat în 
mod corespunzător, trebuie asigurat 
tot ce este necesar ca pămintul să 
poată să răsplătească munca omu
lui". Din acest punct de vedere, re
zultatele din anul trecut evidențiază, 
fără echivoc, o stare de spirit gene
rală favorabilă ameliorării solurilor 
corespunzător cu necesitățile. Este 
un cîștig imens pentru practicarea 
cu succes a unei agriculturi de tip 
intensiv.

„Starea de calitate a, solurilor din 
țara noastră", lucrare de sinteză pri
vind evoluția fertilității solurilor pe 
care o efectuăm anual, și care pen
tru anul trecut este in curs de defi
nitivare, va evidenția neîndoielnic o 
creștere semnificativă a potențialu
lui productiv al pămintului. Bună
oară, prognozăm o reducere însem
nată a suprafețelor de teren cu aci
ditate ridicată. Dar efectele cumu
late ale amendării, scarificării șl 
administrării de îngrășăminte or
ganice vor ajunge să se manifeste 
la un nivel maxim după un anume 
interval de timp și nu imediat, de la 
un an la altul.

Anul 1986 a evidențiat șl un alt 
aspect. Anume, In unele județe se 
constată o oarecare grabă, pentru 
realizarea unui volum cît mai mare 
de lucrări. Este o grabă întemeiată, 
și prin aceasta de apreciat, dacă în 
unele situații nu s-ar face în detri
mentul calității acestor lucrări, ceea 
ce le poate diminua mult din efica
citate. Or, avînd In vedere volumul 
mare de lucrări ce este de executat 
în acest an și In continuare, consi
der absolut necesar ca In perioada 
ce urmează accentul să fie pus deo
potrivă și pe realizarea lucrărilor la 
un înalt nivel calitativ, întreaga ac
tivitate avînd la bază criterii strict 
științifice. Numai In 
măsurile agropedoamellorative 
avea un efect maxim, care 
plătească eforturile mari ce 
în acest domeniu.

— Care din aspecte •• 
atenției cu prioritate 7

din anul tre- 
măsurilor din
una din cerîn-

„Trebuie 
atitudinea

felul acesta 
pot 

să răs- 
se faa

Impune

CERINȚE PRACTICE PENTRU 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR

PE BAZE ȘTIINȚIFICE
— Toate, vom vedea, au aceeași 

importanță.
Din cercetările făcute privind sta

rea de calitate a solurilor din țara 
noastră rezultă că 5,5 milioane hec
tare sînt soluri care necesită lucrări 
specifice de ameliorare și creștere a 
fertilității acestora, care trebuie rea
lizate in mod ciclic. Ideal ar fi ca 
tot complexul de măsuri agropedo- 
ameliorative să poată fi executat ln- 
tr-un singur an pe întreaga supra
față afectată, urmînd ca ele să fie 
reluate la intervalul stabilit, de re
gulă la 4—5 ani. Cum nici tehnic șl 
nici practic acest lucru nu este posi
bil, realizarea lucrărilor pe întreaga 
suprafață a fost eșalonată pe 
parcursul a cinci ani, astfel incit, 
după anul 1990, ele să fie reluate pe 
suprafețele inițiale, din anul 1986. 
Realizarea acestui ciclu, de care de
pinde în ultimă instanță obținerea 
unui efect economic maxim, impune 
in mod obligatoriu ca sarcinile din 
acest domeniu să fie îndeplinite în
tocmai, nu global, ci pe fiecare uni
tate agricolă în parte, pînă la nivel 
de fermă. Orice rămînere în urmă 
echivalează cu prelungirea ciclului 
de revenire, cu toate consecințele ce 
decurg de aici. Or, asemenea situații 
au apărut încă din primul an al 
aplicării programului special. Există 
discrepanțe mari intre județe și chiar 
Intre unitățile din același județ tn 
ce privește îndeplinirea sarcinilor. 
Analiza cauzelor care au generat a- 
semenea stări de lucruri trebuie să 
conducă la măsuri adecvate, care să 
asigure pretutindeni condițiile nece
sare realizării sarcinilor la nivelul 
stabilit.

Datorită volumului mare de mun
că șl a efectului imediat asupra 
creșterii producției, corectarea reac
ției solurilor acide reprezintă o 
prioritate a programului special. Și 
este firesc să fie așa. Din studiile 
agrochimlce efectuate rezultă că 
avem peste două milioane hectare 
cu soluri acide, a căror reac
ție este sub plafonul optim pentru 
dezvoltarea corespunzătoare a majo-

Actuala rundă a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii s-a în
cheiat, chiar dacă unele, reprogra- 
mate, nu s-au desfășurat incă. Ne 
propunem, in însemnările de față, să 
completăm relatările și sondajele pu
blicate pînă acum, consacrate acestor 
importante foruri ale autoconduce- 
rii muncitorești, cu citeva accente 
cu semnificații mai largi, vizind, mai 
ales, modul cum sînt interpretate și 
soluționate problemele producției de 
către cei chemați să participe la ac
tul autoconducerii muncitorești.

PENTRU O AUTENTICĂ PRAC
TICA DEMOCRATICA. Există o 
practică la care se apelează uneori 
tn adunările generale ale oamenilor 
muncii. Anume, atunci cind numărul 
celor înscriși la cuvint este prea 
mare — situație frecventă in dezba
terile din aceste foruri — și nu toți 
au posibilitatea de a-și spune cuvîn- 
tul în timpul rezervat acestui scop, 
se cere celor care nu și-au exprimat 
opinia în plenul adunării generale 
să Înainteze secretariatului propune
rile sau problemele pe care inten
ționau să le aducă tn atenția aces
teia. Ce reflectă o asemenea cerință? 
Nimic altceva decît punerea în va
loare, în spiritul democrației reale 
ce caracterizează adunările generale, 
a întregii gîndiri și acțiuni a oame
nilor muncii.

„De ce nu ați transmis secretariatu
lui propunerea sau problema pe care 
intenționați să o aduceți tn dezbate
rea adunării generale 7“ — l-am în
trebat pe unul din reprezentanții oa
menilor muncii de la o asemenea 
unitate. „Dacă cei care au vorbit în 
adunare n^au abordat o astfel de 
problemă (și era vorba de nereali- 
zarea unor Importante măsuri din 
programul de modernizare — n.n ), 
de ce să o fac eu 7“ — a venit
neașteptat de repede răspunsul. După 
care interlocutorul a adăugat: „Tre
buiau să se refere la această proble
mă directorul, inginerul-șef sau pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii. Dacă se refereau ei, mă refe
ream și eu“.

E clar că un asemenea mod de a 
privi lucrurile exprimă, în esență, 
o gîndire democratică incompletă și 
nefirească. Ce fel de participare la 
actul conducerii, al deciziei, e aceea 
in care îți exprimi opinia după „mo
delul" dat de x sau de y? Reprezen
tanții oamenilor muncii sint trimiși 
în acest forum al autoconducerii 
tocmai pentru a spune tranșant ce 
gindesc, ce cred, cum pot participa 
tovarășii lor la soluționarea proble
melor cu care se confruntă unitatea, 
și nu pentru a accepta rolul de 
spectatori neutri.

în contrast cu situația relatată 
mai sus. în adunarea generală a oa
menilor muncii de la Regionala de 
căi ferate Cluj — una din unitățile 
fruntașe în această ramură — invi
tația de a înainta secretariatului pro
punerile sau problemele pe care unii 
reprezentanți n-au avut posibilitatea 
de a le exprima în plen a avut ecoul 
firesc. Nu ne propunem să intrăm in 
detalii. Dar, în respectiva adunare, 
nu unul, ci patru reprezentanți ai 
oamenilor muncii *— jon Hies, Toa- 
der Cucu, Magda Grigore, Gavril

Rus — au Înaintat In scris aseme
nea propuneri. Unul din ei, elec
tricianul Gavril Rus. nu s-a mul
țumit numai cu acest lucru. A 
solicitat președintelui consiliului oa
menilor muncii o întrevedere chiar 
la citeva minute după aduna
re pentru a-și argumenta pro
punerea. Și ea a fost nu numai ac
ceptată, dar apreciată ca importantă 
„pentru toate depourile din cadrul 
regionalei". Așa trebuie exercitat 
mandatul de reprezentant — și 
aceasta este ipostaza în care se cere 
să-i intilnim. in activitatea de zi cu 
zi, pe toți cei învestiți să facă parte 
dintr-un for sau altul al autocoțdu- 
cerii muncitorești.

E IMPORTANT SA VORBEȘTI, 
DAR E ȘI MAI IMPORTANT SA 
ACȚIONEZI. A participa la forurile 
In care se decide cum trebuie mun
cit mai bine, cum trebuie condus

Autoconducerea 
muncitorească 

în acțiune

mai bine se exprimă, firește, nu nu
mai prin cuvintul rostit, ci și prin 
ce se gindește, prin ce se propune 
pentru perfecționarea muncii colec
tivului. Or. modul in care s-au ex
primat în adunarea generală a oa
menilor muncii de la Schela de pro
ducție petrolieră Clejani din județul 
Giurgiu o bună parte din reprezen
tanți — In primul rind șefii de bri
găzi — e departe de a răspunde, în 
spirit revoluționar, acestor exigențe. 
Nu vom intra în multe amănunte. 
Faptul că această unitate a încheiat 
anul 1986 cu restanțe deosebit de 
mari, că în primele două luni din 
acest an continuă șirul neîmpliniri- 
lor de anul trecut ar fi trebuit să 
determine o dezbatere democratică, 
responsabilă, vizind contribuția fie
căruia la soluționarea acestei si
tuații. Cum au participat șefii de 
brigăzi care au luat cuvintul — in
ginerii Constantin Drăghici. Adrian 
Gheorghiu. Dumitru Adrian și Ma
rian Stoicea — la dezbaterea proble
melor de fond ale producției 7 în 
modul cel mai simplist cu putință. 
Fiecare a precizat restanța pe care o 
are brigada sa, a arătat că la această 
situație a contribuit și numărul mare 
al absențelor nemotivate, și neres- 
pectarea unor tehnologii de lucru. Și 
cam atît. Cauzele, intr-adevăr, aces
tea sînt. Dar cine ar fi trebuit să 
facă cei dinții „un zid" împotriva 
actelor de indisciplină — prin ac
țiuni educative, prin acte deciziona
le, prin implicare directă — dacă nu 
chiar ei inșiși 7 Dar o analiză și o 
autoanaliză despre această răspun
dere nu s-a făcut. Și atunci, ce fel 
de democrație este aceasta : să vor
bești in adunări pentru a spune că 
ai luat cuvintul sau pentru a stabili 
răspunderea ta șl a celorlalți pen

tru bunul mers al producției 7 A 
doua variantă este unica pe care 
autoconducerea muncitorească o im
pune. Cealaltă este o pseudopartici- 
pare.

DV. „LUAȚI CUVÎNTUL" NUMAI 
ÎN SCRIS 7 In multe, in foarte mul
te din adunările generale ale oame
nilor muncii la care am participat — 
„Timpuri noi" — București, „Sinte- 
rom“ — Cluj-Napoca, Combinatul 
metalurgic Tulcea. ca să numim doar 
citeva — am înregistrat, cu surprin
dere, următorul fapt : absența de la 
cuvint, chiar și atunci cind era ne
cesară intervenția lor, a secretarilor 
comitetelor de partid, președinți ai 
consiliilor oamenilor muncii și a pre
ședinților comitetelor sindicatelor.

Care să fie cauza acestei tăceri 7 
Răspunsul ni l-au dat chiar unii din 
tovarășii aflați în această situație : 
„Ca președinte al consiliului oame
nilor muncii particip — se înțelege — 
la elaborarea dării de seamă. Așa că 
toate problemele pe care le am de 
ridicat se regăsesc in conținutul a- 
cestui document". „Ca președinte al 
comitetului sindicatului, afirmă un 
alt interlocutor, îmi revine sarcina 
să conduc adunarea generală. Eu 
vorbesc deci suficient. De ce să ră
pesc timpul altuia care ar putea 
vorbi în locul meu 7“

Aparent, amîndoi au dreptate. Dar 
numai aparent. Pentru că, prin prisma 
funcției pe care o dețin, atît secreta
rul comitetului de partid, președinte 
al consiliului oamenilor muncii, cit și 
președintele comitetului sindicatului, 
sint obligați — atunci cînd apar pro
bleme de care se ocupă direct (mo
dul de desfășurare a activității con
siliului oamenilor muncii, exercita
rea controlului comitetului de partid 
asupra muncii desfășurate de mem
brii acestuia, pe de o parte. îndepli
nirea prevederilor contractului de 
muncă. întărirea ordinii și discipli
nei, pe de altă parte) — să intre in 
dialog cu participants la dezbateri, 
să dea răspunsuri la întrebările puse 
implicit sau explicit, să promoveze, 
în primul rind prin opinia lor, critica 
și autocritica.

Absența unei asemenea înțelegeri a 
modului de participare a celor doi 
importanți factori la dezbaterile din 
adunările generale a imprimat aces
tora, în unele cazuri, un ton pe dea
supra realității, ceea ce a avut ca e- 
fect îndepărtarea de la fondul pro
blemelor — in special atunci cînd a 
fost vorba de abordarea autocritică a 
stărilor de lucruri din unitățile res
pective.

Iată de ce e bine ca In întreaga 
activitate pe care o desfășoară în 
continuare președinții consiliilor oa
menilor muncii și președinții comite
telor sindicatelor să-și exprime ferm 
cuvintul în problemele majore ale 
activității unităților. Asemenea opi
nii in organismele autoconducerii 
muncitorești, in activitatea practică 
de zi cu zi înseamnă foarte mult, 
înseamnă spiritul în care trebuie să 
activeze aceste foruri. înseamnă con
tribuții hotăritoare la creșterea efi
cienței activității lor.

Constantin PRIESCU 
Petre CRISTEA

In secția prelucrări mecanice a întreprinderii de mașini-unelte și agregate din București
Foto : E. Dicblseanu
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rității 
menea 
prinsă 
griu se diminuează cu 5 pînă'la 32 
Ia sută, iar aceea de porumb — cu 
5—22 la sută. Administrarea amen
damentelor determină corectarea aci
dității la un nivel optim, ceea ce, în 
condițiile aplicării corecte și 
ialte verigi din tehnologiile 
tură, poate duce, în medie 
la plusuri de producție pe 
acide de pînă la 10 la sută.
rea acestui spor de producție, care 
poate diferi mult de la un tip de sol 
la altul, depinde de respectarea unor 
reguli elementare. Este de semnalat 
însă că nu în puține unități, atît din 
cauze obiective, cit mai ales subiec
tive, se procedează invers de cum 
ar trebui. între erorile comise, cea 
mai frecventă este administrarea a- 
mendamentelor după efectuarea ară
turii, in loc să fie date înainte pen
tru a putea fi încorporate sub braz
dă. în acest caz eficiența lor scade 
și apare după o perioadă mai înde
lungată. Mai grav este că, in criză 
de timp, în unele județe amenda
mentele au fost împrăștiate direct 
pe semănăturile de toamnă. Este o 
practică care întlrzie și mai mult 
efectul lor.

— în vara anului trecut, tn unei» 
zone cu soluri podzolice care fuse
seră amendate și fertilizate chimic 
cu doze mari, am văzut culturi care, 
chiar de la mică distanță, nu-ți pu
teai da seama ce sînt. In fapt, erau 
lanuri de griu pipernicit, cu palul șl 
spicul negricioase, foarte rar și in
vadat de buruieni. Au fost de vină 
amendamentele 7

— Nicidecum ! Asemenea feno
mene cu efecte păgubitoare asupra 
producției și chiar asupra scopului 
lucrării de amendare, ce au apărut 
ce-i drept pe un areal restrîns In 
unele județe, se datoresc administră
rii fără discernămtnt a amendamen
telor, atit sub aspectul dozelor sta
bilite la hectar, cit și al necorelării 
acestora cu cantitățile de îngrășă
minte chimice aplicate, îndeosebi 
cele azotoase. Este tocmai ceea ce 
evidențiază că administrarea amen
damentelor nu se poate face la voia 
tntiniplărif, fără o temeinică cunoaș
tere a anatomiei solului. Evitarea 
unor astfel de situații impune ca 
întreaga acțiune do amendare să se 
facă numai pe baza cartării agro- 
chimice a solului (N.R. — în. legă
tură cu modul In care se face ana
liza agrochimlcă și, în general, cu 
preocuparea ce există tn ce privește 
cunoașterea stării pămintului, se 
constat^ serioase anomalii asupra 
cărora vom reveni In articole viitoa
re). Numai astfel se poate stabili ști
ințific unde trebuie date și în ce 
doze. Tot aici trebuie arătat că a- 
mendamentele pe bază de carbonat 
de calciu nu sînt toxice nici pentru 
sol și nici pentru plante. Singura 
problemă este să nu fie date pe so
iuri cu reacție alcalină, unde nu au 
efect și înseamnă să se facă o chel
tuială inutilă. în schimb, asupra ca
lității amendamentelor provenite do 
la combinatele de îngrășăminte chi
mice trebuie să se instituie un con
trol permanent. Fiecare șarjă tre
buie analizată pentru a se cunoaște 
exact conținutul ei în elemente re
ziduale, îndeosebi în azot. Necunos- 
cîndu-se conținutul în elemente re
ziduale al amendamentelor, mări
mea dozelor de Îngrășăminte chimi
ce azotoase nu se poate stabili co
rect, ceea ce în cazul unor doze 
prea mari, pe solurile podzolice cu 
textură argiloasă, poate crea grave 
fenomene de fitotoxicitate prin eli
berarea ionilor de aluminiu care in
hibă, pînă la compromitere, dezvol
tarea sistemului radicular, mai ales 
la cerealele păioase.

plantelor de cultură. Pe ase- 
soluri, la o reacție acidă cu- 
intre 5.8 și 4.8 producția de

a celor- 
de cul
pe țară, 
solurile 
Obține-

distanți ,
sînt. în fapt, erau

Aurel PAPADIUC

Grădinile Teleormanului—pregătite pentru 
o jumătate de milion tone de legume!

în acest an producția totală pre
conizată a fi obținută de unitățile a- 
gricole din județul Teleorman se ri
dică Ia o jumătate de milion de tone 
de legume. Propunindu-și înfăptui
rea unor asemenea obiective, orga
nele agricole, sub directa îndrumare 
a comitetului județean de partid, au 
elaborat din vreme un amplu pro
gram de măsuri tehnico-organizato- 
rice.

— Analizele întreprinse, și pe baza 
acestora acțiunile inițiate in toate 
unitățile agricole — ne spune tova
rășul Iulian Catricică, directorul 
trustului județean al horticulturii — 
ne dau convingerea că prin aplicarea 
unor tehnologii corespunzătoare se 
poț asigura producții mari la hectar, 
potrivit cerințelor practicării unei le
gumicultori intensive. Ținînd seama 
de faptul că amplasarea legumelor 
pe cele mai potrivite terenuri con
stituie una din condițiile de care de
pinde creșterea randamentului la 
hectar, s-au luat măsuri pentru ca 
toate grădinile să aibă surse de iri
gare. Deci prima direcție in care s-a 
acționat este aceea a concentrării 
producției și specializării fermelor 
legumicole. în această perioadă a- 
cordăm prioritate realizării produc
țiilor de legume timpurii, astfel incit 
înființarea culturilor în solarii sau 
direct in cimp să se facă cît mai de
vreme posibil, folosindu-se cu precă
dere răsaduri repicate în cuburi nu
tritive pentru a se evita stressul de 
prindere a plantelor".

Pe ansamblul județului Teleorman 
urmează a fi produse aproape 500 de 
milioane fire de răsaduri. Este demn 
de remarcat faptul că, pornindu-se 
de la avantaje certe — cheltuieli mai 
mici, calitate corespunzătoare, elimi

narea pierderilor datorită transpor
tului încrucișat — s-au luat măsuri 
ca fiecare unitate agricolă să-și pro
ducă răsadurile de legume. încercînd 
un prim bilanț al realizărilor de pînă 
acum, vom arăta că la această dată 
este încheiat repicatul la varza tim
purie și conopida timpurie. Pentru 
suprafața de 35 hectare solarii s-au 
semănat tomatele, vinetele și ardeii.

se în urmă. Deși timpul pentru legu
micultori este de acum înaintat, in 
cooperativele agricole de producție 
Buzescu, Slobozia-Mindra, Bragadi- 
ru, Răzmirești, Lunca, Urluiu nu a 
început incă semănatul tomatelor 
timpurii, datorită neasigurării bio- 
combustibilului necesar producerii 
răsadurilor. Cei vinovați de această 
intirziere încearcă să aducă drept

® Programe clare, muncă intensă, rezultate bune 
® Rămînerile în urmă — nu explicate, ci înlăturate 
® Furnizorii de geamuri, polietilenă și alte materiale 

să-și facă neîntîrziat datoria !

la prima cultură aflîndu-se In curs 
de finalizare și repicatul.

O activitate intensă se desfășoară 
în aceste zile în fermele de legume 
aparținind asociației economice de 
sere și solarii Brinceni. Cele 10 mi
lioane fire de răsaduri de varză pro
duse aici în plină iarnă sint de acum 
repicate, urmind ca pină la momen
tul plantării lor în cimp să se aplice 
lucrările de întreținere prevăzute in 
tehnologie. A început și repicatul vi- 
netelor, iar tomatele se află în curs 
de răsărire. Concomitent se lucrează 
la pregătirea spațiilor de producere a 
răsadurilor de ardei. Și în unitățile 
agricole din Cernetu, Peretu, Traia- 
nu, Izlaz și altele, pregătirea pro
ducției legumicole se desfășoară con
form graficelor stabilite de organele 
județene de specialitate. în alte 
locuri insă, invocîndu-se mai ales 
neritmicitatea in aprovizionarea cu 
carburanți, lucrările sînt mult răma

justificare faptul că nu au putut fo
losi tractoarele și remorcile pentru 
transportul cantităților mari de gunoi 
de grajd. Și aceasta în timp ce într-o 
serie de unități agricole, cum ar fi 
cele din Drăgănești Vlașca, Peretu, 
Traianu, manifestîndu-se maximă 
răspundere față de această proble
mă, folosind atelajele, s-a reușit să 
se transporte din sectoarele zooteh
nice importante cantități de gunoi de 
grajd. La Drăgănești Vlașca, de e- 
xemplu, au fost folosite aproape 150 
atelaje care au transportat pină a- 
cum peste 3 000 tone biocombustibil. 
„Noi ne producem toate răsadurile 
folosind In exclusivitate metodele 
biologice" — ne spune președintele 
cooperativei, Radu Rîciu. Obținerea 
unor randamente la hectar care au 
ajuns la peste 40 tone tomate sau 30 
tone vinete s-a realizat In condițiile 
creșterii de Ia un an la altul a can

tităților de legume timpurii, care au 
fost valorificate in mod avantajos. în 
anul trecut, bunăoară, legumicultura 
ne-a adus beneficii de aproape 1,6 
milioane lei".

Seriozitatea și hărnicia cu care 
muncesc in aceste zile legumicultorii 
din Drăgănești Vlașca constituie te
meiul angajamentului asumat de a 
obține în acest an producții-record 
la toate culturile de legume. Cele 6 
milioane fire de răsaduri de varză 
timpurie au fost repicate, iar acum 
sint „călite" pentru a rezista unor e- 
ventuale temperaturi scăzute. Se 
continuă lucrările ce au drept scop 
pregătirea celorlalte spații de pro
ducere a răsadurilor pentru tomate, 
semănatul acestora făcîndu-se eșalo
nat.

Din discuțiile cu specialiști de la 
nivelul organelor agricole județene 
și din unități am reținut că există 
condiții ca, în acest an, și în județul 
Teleorman să se realizeze o cotitură 
radicală in producția legumicolă, tn 
sensul intensificării ei. așa cum a 
cerut secretarul general al partidu
lui. Eforturile întreprinse in aceste 
zile trebuie însă conjugate cu un 
sprijin mai substanțial din partea 
furnizorilor de materiale pentru a- 
menajarea tuturor solariilor destina
te producerii răsadurilor. Pînă In 
prezent nu s-au asigurat 30 000 mp 
geamuri, iar la folia de polietilenă, 
dintr-un necesar de 160 tone, s-au 
primit numai 53 tone. Timpul optim 
nu așteaptă și orice întîrziere în e- 
fectuarea lucrărilor de sezon ar pune 
în pericol realizarea cantitativă și 
sortimentală a producției de legume.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Sclntell*
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomAnia

Am primit cu deosebit# plăcere mesajul dumneavoastră de felicitări cu 
prilejul zilei noastre naționale, pentru care vă mulțumesc mult. Ca răspuns 
la călduroasele sentimente prietenești exprimate de dumneavoastră, nutresc 
Încrederea că prietenia și cooperarea care caracterizează relațiile noastre 
se vor stringe și Întări tn continuare.

Cu cordiale salutări și cele mal bune urări de fericire personală, de 
continuă prosperitate pentru poporul român prieten.

JABER AL-AHMAD AL-SABAH
Emirul Kuweitului

TELEGRAMĂ

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEIl"

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-minfstru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea prințului moște

Cronica zilei
La Galeriile de artă „Eforie” din 

Capitală a fost deschisă, marți, o ex
poziție de acuarelă cuprinzlnd 
lucrări ale artistului Oswaldo More
no din Ecuador, manifestare ce se 
înscrie tn cadrul schimburilor cul
turale dintre cele două țări.

La vernisaj au luat parte repre
zentant! al Consiliului Culturii șl

tv
*0,00 Telejurnal
20,20 viata economică. Noi, generația 

Epocii de aur. Program muzlcal- 
llterar in Interpretarea unor tineri 
șl formații artistice de amatori

vremea
Institutul de meteorologie 9! hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
Intervalul 11 martie, ora 20 — 14 mar
tie, ora 20. în țară : Deși temperatura 
aerului va marca o creștere ușoară, 
vremea va fi rece pentru această pe
rioadă a anului. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros în sudul și estul țării. 
Vor cădea precipitații slabe sub formă 
de ninsoare, pe alocuri, în sudul șl 
estul țării și Izolate în restul terito
riului. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări în estul

Litoralul, frumosul nos
tru Litoral, este un nesecat 
Izvor de sănătate și recre- 
ere nu numai vara, ci în 
tot timpul anului. El. mi
nunatul nostru Litoral, 
dispune de factori naturali 
de cură balneară de o deo
sebită valoare terapeutică, 
intre care apa mării, izvoa
rele minerale, nămolul, bio- 
climatul bogat în aerosoli 
salini. Iată de ce, în sta
țiunile Mangalia și Eforie 
Nord s-au construit în 
ultimii ani baze de trata
ment cu dotări moderne, la 
nivelul celor mai renumite 
stabilimente de acest fel 
din lume. încadrate cu 
personal medical de inaltă 
calificare. Dar și mai im
portant este faptul că ba
zele de tratament din cele 
două stațiuni de pe ospita
lierul țărm românesc al 
Mării Negre și-au dovedit 
și iși dovedesc deosebita 
eficiență terapeutică, func- 
ționînd 365 din 365 de zile 
ale anului. Chiar in această 
perioadă. în cele două sta
țiuni, adevărate „uzine de 
sănătate cu foc continuu1* *,  
se află numeroși oameni ai 
muncii din tară și oaspeți 
de peste hotare.

european lnterțărl ; România — 
R.F.G. (18 aprilie). România — Po
lonia (20 mai) și Danemarca — 
România (10 iunie), în turneul- de 
calificare pentru Olimpiada 1988. 
Totodată, reprezentativa de tineret 
va susține și ea o serie de întâlniri 
în competiția continentală.

Or, aceste examene impun ca toate 
echipele să facă acel așteptat salt 
spre munca de calitate, asigurînd 
selecționabililor pregătirea și forma 
sportivă necesare pentru realizarea 
calificărilor pe care le țintesc.

Cum s-au prezentat divizionarele 
„A" în prima etapă a returului ? 
Cele mai multe — cu dorința ma
nifestă de a lupta cu mai multă dă
ruire, de a obține rezultate supe
rioare turului. Dar realizarea do
rinței depinde nemijlocit de posibi
litățile fizice și tehnlco-tactice care, 
în ciuda declarațiilor optimiste făcu-

★

• Cu două runde înainte de în
cheierea turneului zonal feminin de 
șah de la Budapesta, tn clasament 
conduce Klimova (Cehoslovacia), cu
11.5 puncte, urmată de Ivanka (Un
garia) — 9 p, Voiska (Bulgaria), 
Wiese (Polonia). Veroezi (Ungaria) —
8.5 p, Madl (Ungaria) — 8 p, Mure- 
șan (România). Erenska (Polonia) —
7.5 p. Stanciu (România) — 7 p etc.

Prin noile sale complexe 
hoteliere și dotări dintre 
cele mai moderne, stațiu
nea Eforie Nord iși trăiește 
azi adevărata ei tinerețe. 
La fel de noi și moderne 
sint și impunătoarele ho
teluri „Delfinul", „Meduza" 
și „Steaua de Mare", toate 
trei legate direct, prin co
ridoare acoperite și încăl
zite. cu baza de tratament, 
care dispune de aparatură 
și instalații perfecționate 
pentru laboratoare de ana
lize și explorări funcționa
le. eiectroterapie și hidro- 
terapie, cabine pentru băi 
și împachetări cu nămol, 
căzi cu apă sărată din lacul 
Techirghiol. dușuri subac- 
vale.' saună, băi de plante 
și băi galvanice, săli de 
gimnastică medicală și 
altele. La dispoziția oaspe
ților se află o piscină cu 
apă de mare încălzită, fo

nitor șl prim-ministru al Statului 
Kuweit, Saad Al-Abdullah Al Salem 
Al Sabah, prin care mulțumește 
pentru felicitările transmise cu oca
zia zilei naționale a Statului Kuweit,

Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, Uniunii Artiști
lor Plastici, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenti Filoteo Sama
niego Salazar, ambasadorul Repu
blicii Ecuador la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
in tara noastră.

(Agerpres)

laureate ale Festivalului național 
„Cintarea României”

10,45 Experiența Înaintată — Inițiative, 
eficiență • Colective-model

21,00 Film serial (color). „Norii negri*.  
Producție a televiziunii poloneze. 
Cu : Leonard Pietraszak, Rlszard 
Pietruskl, Edmund Fetting, Sta
nislaw Nlwlnskl, Anna Senluk. 
Regla : Andrzej Konlc. Episodul 4 

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

șl sud-estul țării, cu viteze între 50—60 
km pe oră, spulberînd trecător zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 12 șl minus 2 grade, izolat 
mai scăzute în depresiunile lntramon- 
tane. iar maximele între minus 5 sl 
plus 5 grade, pe alocuri mai ridicate 
către sfîrșitul intervalului. Local, se 
va produce ceață slabă. în București î 
Deși temperatura aerului va marca o 
creștere ușoară, vremea va fi rece pen
tru această perioadă a anului. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Va 
ninge slab. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Minimele vor oscila între mlnu« 
7 șl minus 4 grade. Iar maximele în
tre minus 1 șl plus 2 grade. Dimineața 
se va produce ceață.

SĂNĂTATE Șl ODIHNĂ IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE
losită «tît pentru klnetote- 
rapie, cit și pentru agre
ment. Aici se tratează afec
țiuni ale aparatului lo
comotor (reumatismale, de
generative, abarticulare, in
flamatorii. posttraumatice), 
afecțiuni neurologice pe
riferice. dermatologice, res
piratorii și altele. Cu ce 
eficiență ? La această în
trebare ne-a răspuns doc
torița Suzana Bele, direc
toarea Sanatoriului balnear 
Eforie Nord :

— Din statisticile noas
tre, pe care le întocmim de

masă șl agrement n-am 
decit cuvinte de mulțumi
re, din toată inima. Voi 
reveni și la anul. Bineînțe
les, tot între două campa
nii agricole.

Aceleași impresii ne-au 
împărtășit și alți oaspeți, 
care au ținut să adauge că 
în această perioadă s-au 
bucurat de o reducere a 
tarifelor de cazare, masă și 
transport pe C.F.R. Facili
tăți pe care le pot avea toți 
cei care iși procură acum 
bilete prin agențiile ofici
ilor județene de turism și

rială, bolile vasculare pe
riferice și cardiorespirato- 
rii. De asemenea, intrucit 
izvoarele noastre de apă 
mezotermală au o mare 
varietate compozițională, 
de mineralizare, le utilizăm 
cu mare succes în cura in
ternă pentru afecțiuni di
gestive, metabolice, derma
tologice și altele. Aceste 
tratamente sînt aplicate tu
turor celor veniți din țară 
și de pe toate continentele, 
în cadrul celor două pavi
lioane ale complexului, 
precum și in cadrul policli

AZI, DESPRE MANGALIA 
Șl EFORIE NORD

mal mulțl ani cu toată ri
goarea și consecvența, con
stituind, deopotrivă, teme 
de studiu și cercetare, re
zultă că. din totalul celor 
care au efectuat tratamen
te la noi, 75 la sută au 
plecat cu diagnosticul ame
liorat, 15 la sută — mult 
ameliorat și numai 10 la 
sută — staționar. Cert este 
faptul că mulți, foarte 
mulți pacienți din țară și 
de peste hotare au venit 
și vin la noi, de ani de zile 
la rind, mai ales în așa- 
zisul extrasezon, cînd e mai 
puțină aglomerație șl tra
tamentul mai eficient.

Unul dintre aceștia este 
și mecanizatorul Mircea 
Nedelcu, dc la S.M.A. Gă- 
vojdia, județul Timiș, aflat 
chiar in aceste zile la tra
tament, care ne-a spus :

— Am suferit mult de pe 
urma unui mai vechi acci
dent. în fiecare iarnă, de 
13 ani, vin aici, la Eforie 
Nord. Și de fiecare dată 
plec cu forțele refăcute, 
numaî bun de lucru pentru 
o nouă campanie agricolă. 
Cit despre condițiile de 
tratament, de cazare, de

ale I.T.H.R. București. Atit 
pentru Eforie Nord, cit și 
pentru Mangalia, stațiune 
situată la sud de paralela 
44. pe aceeași latitudine cu 
stațiunile mediteraneene 
Nisa și San Remo, în punc
tul in care temperatura 
medie a iernii nu coboară 
sub zero grade.

— Stațiunea noastră — 
ne spune doctorița Victoria 
Stroia, medic — director al 
Complexului balnear Man
galia — are o personalitate 
terapeutică proprie, pe care 
i-o conferă valoroșii săi 
factori naturali. Pentru că 
aici, alături de tratamen
tele cu nămol sapropelic și 
de apa de mare in bazine 
încălzite, folosim cu exce
lente rezultate în cură ex
ternă și internă apele 
sulfuroase mezotermale. cu 
efecte asemănătoare facto
rilor naturali din stațiunile 
Felix. Herculane și Călimâ- 
nești-CăciuIata. Tocmai de 
aceea, în stațiunea noastră 
se tratează nu numai afec
țiunile reumatismale și 
dermatologice, dar și o 
serie de boli asociate, cum 
ar fi hipertensiunea arte

nicii de specialitate, care 
sînt dotate cu Instalații șl 
aparate la nivelul celor mai 
înalte exigențe. Prin baza 
de tratament încorporată 
In hotelul de cură Manga
lia și prin sanatoriul pen
tru recuperare medicală, 
stațiunea noastră a devenit 
cunoscută și apreciată in 
toată lumea.

Confirmind afirmațiile 
doctoriței Victoria Stroia, 
unul din numeroșii pacienți 
aflați în aceste zile la tra
tament, inginerul construc
tor Alexandru Diaconu, din 
București, ne-a spus :

— Știți cum sintem noi, 
constructorii : cînd este 
cald și frumos nu putem 
pleca de pe șantier la tra
tament. Trebuie să ne în
grijim însă și de sănătatea 
noastră, pentru a putea să 
muncim apoi mal bine. 
Fiind suferind de reuma
tism, am mers trei ani 
consecutiv, numai Iarna, la 
Eforie Nord, unde există, 
de asemenea, o bază de 
tratament excepțională. !n 
acest an am venit la Man
galia, unde am tntilnit 
aceleași condiții deosebite

IALOMIȚA : Realizări 
ale hidroenergeticienilor
Constructorii microhidrocentralei 

Dridu, de la barajul de pe rîul Ia
lomița — care au realizat prima 
microhidrocentrală in Bărăgan — 
au reușit să pună în funcțiune și 
cel de-al doilea generator de 0,5 
MW. Din ianuarie 1987, cind a În
ceput să producă prima turbină, și 
pină în prezent, microhidrocentrală 
de la Dridu a pulsat în sistemul 
energetic circa 50 MWh. Acum, 
toate eforturile hidroenergeticieni
lor ialomițeni sînt mobilizate pen
tru punerea în funcțiune și a celor
lalte trei turbine. în acest fel, 
microhidrocentrală de la Dridu va 
acoperi necesarul de energie pen
tru unitățile economice și consu
mul casnic din localitățile consilii
lor unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste Fierbinți și Sinești. 
(Mihai Vișoiu).

TOPOLOVENI : Sporește 
zestrea edilitară

De la un an la altul, orașul To- 
poloveni iși schimbă înfățișarea 
urbanistică prin sporirea zestrei 
sale edilitare. La peste 1 000 se ri
dică numărul apartamentelor pre
date pînă acum beneficiarilor. Alte 
150 apartamente se află în con
strucție. S-a extins, de asemenea, 
rețeaua de alimentare cu apă po
tabilă. în momentul de față se fi
nalizează lucrările de dare în folo
sință a unui edificiu de cultură. 
(Gheorghe Cîrstea).

BACĂU : Noi magazine 
sătești

în comunele Gîrleni, Ungureni, 
Podu Turcului, Scorțeni, Dealu 
Morii și in alte localități din ju
dețul Bacău au fost construite, 
prin contribuția oamenilor și cu 
sprijinul statului, noi magazine 
sătești. în același timp, au fost 
amenajate la parterul blocurilor 
de locuințe și date in circuitul 
productiv peste 50 de noi secții 
prestatoare de servicii. Pentru ri
dicarea nivelului calitativ al lu
crărilor efectuate, creșterea pro
ductivității muncii și a eficienței 
economice a întregii activități, 
unitățile prestatoare de servicii au 
fost dotate cu mașini, utilaje, 
aparate de măsură și control. La 
această dată se află in construcție 
noi spații comerciale și secții 
prestatoare de servicii in comune

le Mărgineni, Tlrgu Trotuș, Bog- 
dănești, Poduri și in alte localități 
ale județului. Toate vor fi date 
In folosință in cursul acestui an. 
(Gheorghe Baltă).

DOLJ :
Materiale refolosibile 
in circuitul productiv

Pe baza programului județean 
privind recuperarea și reintrodu
cerea în circuitul productiv a unui 
volum sporit de materiale refolo
sibile s-a extins rețeaua de colec
tare și s-au organizat periodic largi 
acțiuni obștești. Drept urmare, in 
perioada care a trecut din acest 
an au fost colectate, în plus, față 
de perioada similară a anului tre
cut, 1 300 tone oțel, 65.0 tone fontă, 
61 tone cupru, bronz, plumb și 
alamă, precum șl 145 tone hirtie și 
cartoane. (Nicolae Băbălău).

VASLUI : Lucrări 
de îmbunătățiri funciare
Buni gospodari se dovedesc șl 

cooperatorii din comuna vasluiană 
Dimitrie Cantemir. O dată cu alte 
preocupări de sezon, ei acționează 
susținut și pentru realizarea lucră
rilor de îmbunătățiri funciare. 
După ce, printr-o amplă mobiliza
re și participare a cetățenilor, au 
defrișat, nivelat și dat în circuitul 
agricol mai multe hectare de teren 
pină acum neproductiv, ei au con
struit prin forțe proprii două baraje 
de pămînt pe rîul Elan. După cura 
ne spune primarul comunei, Gri- 
gore Ghiban, acestea vor asigura 
în vară irigarea cîtorva sute de 
hectare cu culturi intensive. (Petru 
Necula),

AIUD : Un nou cartier 
de locuințe

Orașul Aiud a cunoscut tn ultimii 
ani o puternică dezvoltare econo
mică și urbanistică. Un nou cartier 
de locuințe prinde contur în zona 
centrală a orașului. Pînă în pre
zent au fost construite și date în 
folosință in noul cartier 200 apar
tamente din cele peste 1 000 pre
văzute să fie realizate într-o pri
mă etapă. Unele dintre blocuri sînt 
prevăzute la parter cu spații co
merciale și prestatoare de servicii. 
Noul cartier de blocuri se adaugă 
celorlalte trei înălțate pînă în pre
zent și care însumează peste 3 400 
apartamente. (Ștefan Dinică).

de tratament, cazare «1 
masă.

împreună cu Nicolae 
Staicu, șeful complexului 
hotelier Mangalia, gazda 
celor 500 de turiști care vin 
aici pe serie, din țară și 
străinătate, spicuim din 
cartea de impresii două din 
numeroasele declarații ale 
unor turiști de peste ho
tare :

Leia Randwoîf, din Koln, 
R.F. Germania : „Plecind 
din complexul balnear 
Mangalia, după trei săptă- 
mini de tratament, țin să 
aduc mulțumirile mele în
tregului colectiv compus 
din medici de inaltă spe
cialitate, precum și perso
nalului administrativ, care 
s-au dovedit gazde excep
ționale și care ne-au asigu
rat toate condițiile pentru 
a ne însănătoși șl a ne 
simți cit se poate de bine".

Cornie Stevens, Olanda : 
„De obicei e neplăcut să 
vorbești despre boală și 
tratamente medicale. Pen
tru mine însă e o plăcere 
să spun că am petrecut și 
tn acest an trei săptămîni 
la Mangalia, unde vin a 
treia oară, pentru a-ml în
griji sănătatea. înalta com
petență profesională a 
personalului medical și 
condițiile excelente de tra
tament,de cazare și masă 
alcătuiesc acest climat pe 
care l-am tntilnit întotdea
una la Mangalia și despre 
care le vorbesc tuturor 
compatrioților mei".

Așadar, Litoralul, fru
mosul nostru Litoral, este 
și în această perioadă 
gazdă ospitalieră pentru 
toți cel care apelează, cu 
toată încrederea, la neseca
tul său izvor de sănătate, 
așa cum se dovedește a fi 
și în timpul verii, cu soa
rele generos și apa îmbie
toare a mării, cu edificiile 
moderne și confortabile, cu 
plajele largi și falezele 
mingîiate de briza izvodită 
din neodihna valurilor.

Petre POPA 
George MIHAESCU

De la înălțimea zborului aerona
vei companiei „Balkan", cu care 
am ajuns la Sofia, orașul iși eta
lează, alături de frumusețea sa ur
banistică, și însemnele industriei, 
călătorul dindu-și seama că aici 
pulsează o intensă viață economică. 
Această impresie ne-a creat-o în- 
tii de toate silueta combinatului si
derurgic „Kremikovți", situat in a- 
propiere de capitală. Aici — ne-au 
spus gazdele — se realizează o pro
ducție anuală de peste un miliard 
leva, asigurînd întreaga cantitate 
de oțel aliat și înalt aliat necesar 
unităților constructoare de mașini 
și din industria bunurilor de uz 
casnic. Este semnificativ că la So
fia se realizează circa 20 la sută 
din producția industrială a țării.

în capitală, unde a fost semnat 
de altfel actul de naștere al indus
triei bulgare, s-a pus un accent 
sporit pe dezvoltarea ramurilor 
purtătoare ale progresului tehnic. 
Ca urmare, aici s-a construit o pu
ternică industrie electronică și con
structoare de mașini, care realizea
ză o variată gamă de mașini auto
mate cu comandă electronică, agre
gate energetice de mare putere, 
mașini și aparate pentru automati
zarea producției și altele. Acestora 
li s-au adăugat, in anii din urmă, 
întreprinderi’ chimice (cu accent pe 
chimia de mic tonaj), pentru 
cauciucuri, de confecții ș.a.

Făcînd aceste precizări, vom re
ține însă și un alt aspect. Conco
mitent cu dezvoltarea acestor 
ramuri, Partidul Comunist Bulgar 
a trasat orientarea ca în actualul 
cincinal, al 9-lea, să se pună un 
accent sporit pe construirea unor 
întreprinderi medii și mici — așa- 
numitele „unități mobile-model" — 
în care lucrează cel mult 50 de oa
meni. Menirea lor constă în reali
zarea. unor produse (inclusiv bu
nuri de larg consum) de care eco
nomia națională are. la un moment 
dat, strictă nevoie, precum și a unor 
piese și subansamble de inaltă teh
nicitate, destinate marii industrii, 
unde fabricarea lor în serie
mică nu este rentabilă. Avanta
jele sînt multe. Se construiesc și se 

■ /amortizează repede, sînt foarte ren- 
*>>Vtabile și iși pot schimba, tn funcție 
’’/ide necesități, profilul „din mers". 

La consiliul popular al capitalei 
„ aflăm că în perioada 1986—1987 nu

mărul acestor unități va ajunge la 
126. iar în 1990 la 200.

întreprinderea „IPOMA" este 
prima unitate de acest fel din în
treaga țară, construită în urmă cu 
patru ani, într-un timp record — 
doar opt luni. Valoarea totală a In
vestiției ? 3,1 milioane leva. Fiind 
și singura unitate profilată pe re
alizarea unor produse din materiale 
polimerice (scaune, măsuțe, vane 
de baie și altele), ea este conside
rată și un fel de centru tehnologic. 
Vizitîndu-i secția de producție, am 
remarcat înaltul grad de automa
tizare a mașinilor, deservite, în trei 
schimburi, de numai 25 muncitori. 
Restul personalului, din totalul de 
40 de angajați, cîți numără în total 
unitatea — Ingineri, tehnicieni, 
contabili, C.T.C.-iști și proiectanți
— prospectează piața, se ocupă de 
dezvoltarea în perspectivă, creează 
modele noi, astfel incit „fabrica — 
așa cum ne spunea Gheorghi Kos
tov, directorul unității — este In 
măsură să poată schimba, la cere
rea beneficiarului, un model sau 
un produs cu altul în circa 40 de 
minute".

— Exportați produsele realizate ?
— l-am întrebat pe director.

— Cererea internă fiind încă 
mare, deocamdată nu ! Noi reali

în mijlocul unul interes general — 
motivat prin așteptarea lungă cit o 
iarnă și amplificat recent de excep
ționala performantă europeană a 
echipei „Steaua" București — a fost 
reluat campionatul intern de fotbal.

Cele 18 divizionare „A" au pornit 
în cursa lungă a returului cu sarcini 
sporite și cu aspirații sporite (evi
dent, fiecare, după poziția în cla
sament). Pe de o parte, exemplul 
Steaua — care, pe lingă Cupa Cam
pionilor Europeni, și-a adjudecat și 
Supercupa Europei — Impune tu
turor celorlalte o conduită nouă față 
de pregătirea sportivă și față de a- 
bordarea jocurilor. Pentru că — 
dincolo de orice alte elemente reale 
și importante — Steaua oferă între
gului nostru fotbal un exemplu de 
muncă, un convingător și stimulator 
exemplu de ceea ce se poate face 
cînd talentul jucătorilor este pre
lucrat, șlefuit și pus în valoare prin
tr-o muncă îndîrjită șl disciplinată, 
fără rabat, pentru asigurarea unei 
pregătiri fizice și a unei instruiri 
fotbalistice de cel mal înalt nivel. 
Pe de altă parte, returul actual se 
desfășoară sub semnul examenelor 
Internaționale pe cît de Importante 
pe atit de dificile pe care va fl 
chemat să le susțină fotbalul nostru 
în sezonul de primăvară. România — 
Albania (la 25 martie) și România — 
Spania (29 aprilie), în campionatul

——------------------- .------------------------ ------------———— -
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Ritmuri industriale la Sofia
zăm circa 300 000 produse pe an, iar 
cererea este de cinci ori mai mare.

La biroul financiar, unde activi
tatea este urmărită prin computer, 
sintem informați că în întreprin
dere, in perioada anului 1986, indi
cele de utilizare a mașinilor a fost 
— prin calificarea superioară a lu
crătorilor și buna organizare a 
muncii — de 100 la sută. Efectul ? 
De la punerea în funcțiune a aces
tei unități s-a realizat un beneficiu 
net de 6 milioane leva, ceea ce 
echivalează cu aproape dublul va
lorii investiției alocate. Aceasta 
explică de ce, nu întîmplâtor, de la 
data punerii în funcțiune a acestei 
unități sofiote, la scara întregii țări 
au fost construite pînă acum 300 de 
întreprinderi mici, cu profile din 
cele mai diferite.

O altă trăsătură a vieții econo
mice a Sofiei, ca de altfel șl a celei 
din alte centre industriale bulgare 
de primă importanță, este accentul 
pus pe restructurarea producției 
unor unități, prin modernizarea 
tehnologiilor utilizate. Uzina ds 
'electromotoare și electroaparata

Însemnări de călătorie 
din R. P. Bulgaria

pentru motocare este o astfel de 
unitate care, pe lingă rolul său pri
mordial (fiind unica de acest fel) 
în dotarea cu aceste produse a în
treprinderilor bulgare, și-a demon
strat forța tehnică și competitivita
tea, exportindu-și produsele în nu
meroase țări ale lumii. Este o uni
tate care, nu cu mult timp în urmă, 
realiza produse de interes local, dar 
care, fiind construită, reutilată șl 
modernizată, in cincinalul trecut, 
produce acum peste 90 tipuri de 
electromotoare și electroaparate. 
Vizitîndu-i liniile tehnologice, in
tre care și cea de la secția colec
toare — complet automatizată, cu 
comandă electronică — aflăm, în
tre altele, că la toate liniile auto
matizate aparatele pentru control 
activ sint fabricate în România. 
Specialiștii ne spun totodată că, 
prin gradul înalt de automatizare, 
schimbarea unui tip de rotor cu 
altul (un reper de bază al electro
motoarelor) se realizează în numai 
două ore. „întreținem relații deose
bit de bune cu specialiștii români 
in acest domeniu, a căror inventi
vitate și contribuție aduse la mo
dernizarea acestor tipuri de utilaje 
merită toată considerația" — ne-a 
spus inginerul Dilo Dilov, director 
cu organizarea producției. Aflăm, 
de asemenea, că, autofinanț!ndu-se, 
unitatea are drepturi depline în 
stabilirea tehnologiilor, din care o 
bună parte sînt concepute șl reali
zate în întreprindere, unde func
ționează un puternic sector de cer
cetare. „Avem de înfăptuit un am
plu progres tehnic — ne preciza 
Lalko Bucikov, directorul între
prinderii. De aceea, este deosebit 
de important să asigurăm perma
nenta ridicare a calificării oameni
lor. Prin însăși organizarea noas
tră, prin sistemul de retribuire, 
muncitorii, specialiștii sînt nemijlo
cit interesați să se pună la punct 
cu tot ce este nou în profesie". 
Care este eficiența producției ? Iată 
cîteva cifre. Deși, prin mecanizare 
și automatizare, numărul persona
lului muncitor a fost diminuat cu 
30 la sută, volumul producției re
alizate a crescut cu 25 la sută ; 
cheltuielile materiale la 100 leva au

INFORMAȚII SPORTIVE 

Debutul sezonului fotbalistic

scăzut cu 10 la sută. Iar producti
vitatea muncii a sporit față de anul 
precedent de două ori. în cinci ani, 
întreprinderea a adus statului ve
nituri de trei ori mai mari decit 
valoarea investițiilor. Acesta a fost, 
de altfel, și principalul suport al 
faptului că întreprinderea și-a per
mis să aloce din fondurile proprii 
importante sume pentru necesități 
sociale.

Neîndoios, tn spiritul obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-Iea 
al P. C. Bulgar, orașul Sofia, ca de 
altfel întreaga țară, va înregistra 
în cel de-al 9-lea cincinal noi pre
faceri înnoitoare în domeniul eco
nomic. în legătură cu aceasta, 
Nicola Omalnikov, șeful direcției 
industrie din cadrul consiliului 
popular al capitalei, ne spunea, in
tre altele, că în această etapă ac
centul va fi pus cu precădere pe 
creșterea calitativă a producției, pe 
adaptarea acesteia la cele mai noi 
cuceriri ale științei șl tehnicii ; că, 
numai pe seama noilor tehnologii, 
producția va crește cu aproape 50 
la sută.

— Concret, ce vor aduce anii car» 
vin în domeniul economic ?

Nikolae Stanev, vicepreședinte al 
Consiliului popular al orașului So
fia, np-a prezentat cîteva din prin
cipalele prevederi în acest dome
niu. înainte de toate, reținem că, 
In actualul cincinal, va continua In 
ritm susținut preocuparea pentru 
perfecționarea structurii economice 
a capitalei. Ponderea principală o 
vor deține tn continuare Industria 
electronică, cea de mașini pentru 
automatizarea producției, sistemele 
mobile de producție și, bineînțeles, 
cea. chimică și metalurgică. Cu deo
sebirea că, față de cincinalul pre
cedent, aportul unor ramuri în re
alizarea producției planificate va 
crește in mod susținut.

Din discuțiile purtate la forurile 
locale de resort am reținut și fap
tul că In viitorii ani se urmărește 
limitarea sau chiar lichidarea unor 
producții nespecifice capitalei, pen
tru care există capacități și forță 
de muncă in alte orașe și chiar în 
comune. în acest sens, Consiliul de 
Miniștri a și elaborat o decizie care 
stabilește producțiile, unitățile care 
urmează a fi reduse, la nivelul ca
pitalei, pînă în anul 1990. Prin eli
berarea forței de muncă din aceste 
unități se urmărește atragerea per
sonalului disponibil în sfera pres
tărilor de servicii și satisfacerea 
pe această bază a necesităților o- 
biective determinate de creșterea 
continuă a populației capitalei.

Concomitent cu aceste orientări, 
presa bulgară acordă spații largi 
inițiativelor oamenilor muncii, a- 
portului specialiștilor și al cercetă
torilor la soluționarea și aplicarea 
rapidă tn producție a realizărilor 
de virf ale științei și tehnicii. Ast
fel, ziarul „Rabotnicesko Delo" și-a 
deschis două rubrici permanente, 
intitulate : „Concurs național de în
trecere socialistă" și „Cercetări șl 
asimilări de tehnologie de nivel 
mondial". „Pe această cale — ni s-a 
spus — numai in 1986 au putut fl 
identificate și aplicate tehnologii a 
căror eficiență economică depă
șește 200 milioane leva. Este un 
exemplu care arată că viitorul se 
află în «miinlle tehnicii», domeniu 
în care omul este «vioara întîi»".

Cuvinte pe care, într-o formă sau 
alta, aveam să le auzim adesea In 
Bulgaria, gîndul de viitor echiva- 
lînd cu hotărirea de a înfăptui 
exemplar directivele Congresului al 
XIII-Iea al partidului.

Gheorghe GIURGIU

te pe parcursul pregătirilor de Iar
nă, se dovedesc — cu cîteva excep
ții — încă modeste. Așa se explică 
punctele prețioase pierdute pe teren 
propriu de către Sport Club Bacău 
(0—1 cu Jiul Petroșani), Universita
tea Craiova (0—0 cu Gloria Buzău). 
F.C. Olt (1—1 cu Rapid), Petrolul 
(0—0 cu Corvlnul) sau „U“ Cluj- 
Napoca (1—1 cu Sportul studențesc). 
Bineînțeles, echipele vizitatoare au 
meritul lor în obținerea acestor re
zultate, ele dovedind — în contrast 
cu gazdele — posibilități mai mari 
decît în toamnă. Le așteptăm să 
confirme, in etapele următoare. Și 
pe ele. ca și pe gazdele care tn pri
ma etapă a returului au ieșit în
vingătoare : Steaua (1—0 cu F.C. Ar
geș), Dinamo (2—0 cu F.C.M. Bra
șov), Victoria (2—0 cu Oțelul Ga
lați), Chimia Rm. Vîlcea (1—0 cu 
Flacăra Moreni).

G. M.
*■

în runda a 15-a. Baumstark a cîș- 
tigat la Grosz. Szmacinska la Jic- 
man. Ivanka la Erenska, Anghelova 
a pierdut Ia Klimova, iar partidele 
Mureșan — Veroezi, Porubskî — 
Wiese, Savova — Kiprianova s-au în
cheiat remiză. La turneu participă 17 
concurente, primele patru clasate 
urmînd a se califica Ia turneul in
terzonal.

DIM ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• PE PERNE DE AER. Un« din 

vedetele ultimei ediții ale salonului „Ro
bot". organizat la 
cu portal G—100, 
botech". Servind, 
rea unor operații 
panouri curbe de 
dustria aeronautică mai ales, noul 
poate fi utilizat și la efectuarea unor ope
rații de control nedistructiv al materiale
lor. în ciuda dimensiunilor sale impresio
nante (lungime 7 metri și înălțime 4 me
tri) și a greutății de 14 tone, robotul se 
deplasează cu ușurință. Cum anume 7 Gra
tie pernelor de aer cu care au fost dotate 
cele patru picioare de susținere a aces
tuia. Pentru a putea fi utilizat tn orice 
zonă a halelor de producție, este suficient 
ca robotul să fie remorcat de un mic ve
hicul sau „călăuzit" de patru oameni la 
locul dorit.

Chicago, a fost robotul 
prezentat de firma „Cy- 
in principal, la efectua- 
de sudură cu plasmă pe 
mari dimensiuni, din ln- 

robot

*

l.

• UN ARGUS IN VERSIUNE
MODERNĂ, La Proiectul unui gigantic

sistem radiotelescopic, oompus de fapt din 
mai multe radiotelescoape cu funcționare 
sincronizată, care urmează să se monteze 
pe Pămînt și in Cosmos, lucrează în pre
zent oameni de știință sovietici. în Cosmos, 
aceste radiotelescoape vor fi plasate la 
distanțe de sute de mi! de kilometri de 
Terra. Un astfel de sistem de radioteles
coape. functionînd pe principiul interfero
metric. va permite să se obțină imagini ale 
unor obiecte din Univers aflate la mari 
distante, imagini care, din punct de vedere 
calitativ, vor fi de o mie de ori mai bune 
decit cele obținute prin tehnicile actuale.

Unul din principalele obiective ale cer
cetărilor îl va constitui examinarea zone
lor interioare ale enigmaticilor quasari 
— formațiuni stelare deosebit de străluci
toare — aflate la distanțe de pînă la 15 mi
liarde de ani-lumină. Altfel spus, aceste 
formațiuni se află la hotarele Universului 
cunoscut pînă acum. Or. a explora obiecte 
atit de îndepărtate înseamnă, de fapt, a 
examina un trecut foarte Îndepărtat.. Ca 
atare, grație noilor radiotelescoape, oame-

să cer- 
înainta

tn Cos-

nii de știință vor avea posibilitatea 
ceteze situații existente cu mult 
de apariția sistemulyi solar.

Totodată, radiotelescoape plasate
mos vor permite să se exploreze la un nivel 
superior de cunoaștere și planeta noastră. 
Bunăoară, prin intermediul lor se vor pu- 

• tea măsura cu o precizie extrem de mare 
coordonatele anumitor puncte de pe supra
fața terestră ; se va putea urmări deriva 
continentelor sau vor putea fi percepute 
fenomenele care preced seismele.

• CORECTOR ELECTRONIC, 
în curînd. editura „Langenscheidt" din 
Munchen. specializată, printre altele. în 
publicarea de dicționare, va recurge la ser
viciile unui calculator. în vederea verificării 
automate a textelor. Programul elaborat fn 
acest scop a fost realizat prin colaborarea 
dintre specialiștii editurii si informaticienl. 
„Corectorul" electronic cunoaște 88 000 de 
cuvinte, dintre care 12 000. respectiv cele 
mai uzuale în limba germană, sint mal ac

cesibile In memorie si. ca atare, se verific# 
mai rapid. în memoria calculatorului au 
fost introduse si 110 000 forme gramaticale, 
cit și un mare număr de denumiri geogra
fice, de nume proprii, de abrevieri frec
vent folosite. „Corectorul" electronic ține 
seama, firește, și de faptul că în limba 
germană există foarte multe cuvinte com
puse, pe care programul le desparte, anali- 
zînd corectitudinea fiecărei părți compo
nente, O altă facilitate oferită de noul 
program este și verificarea despărțirii co
recte In silabe a cuvintelor.

• AVANTAJELE BISTURIULUI- 
LASER. ultimii ani, o dată cu punerea 
la punct a noilor tehnici de grefă de der- 
mă, epidermă sl de expansiune cutanată, 
tratarea arsurilor grave a Înregistrat, pe 
plan mondial, importante progrese, se ara
tă într-un studiu realizat de specialist) ai 
Centrului de medicină din Montpellier. 
Franța. Actualmente, tn tot mai multe spi
tale de chirurgie plastică și reparatorie se

folosește eu succes laserul, care a de
venit un instrument foarte apreciat tn 
tratarea arsurilor profunde. S-a con
firmat astfel că utilizarea laserului nu 
constituie o modă trecătoare, ci un 
procedeu de mare viitor. De pildă, la
serul cu COj permite operarea rapidă a 
arsurilor de gradul trei, diminuînd sîngeră- 
rile preoperatorii sl permitînd astfel redu
cerea la jumătate a transfuziilor ulterioare 
de singe. în plus. în urma inciziei cu laser, 
țesuturile din vecinătatea plăgii nu sînt a- 
fectate. spre deosebire de operația cu bis
turiu electric, care provoacă necrozarea a- 
cestora. Un deosebit avantaj constă în fap
tul că laserul permite realizarea concomi
tentă a inciziei si a grefei, redueîndu-se 
astfel durata necesară de anestezie, dar șl 
de spitalizare. „O dată cu punerea la punct 
a unor lasere mai ușor manevrabile și cu 
dobindirea de către medici a unei mai mari 
experiențe în manipularea acestor instalații 
moderne, timpul intervențiilor chirurgicale 
se va reduce și mai mult", se afirmă în 
studiul citat.

• ORIGINALE FISE MEDICA
LE. In 1988, în Japonia, se va efectua un 
original experiment vizînd îmbunătățirea 
sistemului de asistență medicală, prin in
troducerea unui nou tip de fișe medicale 
„la purtător". Este vorba de dischete din 
plastic pe care vor fi înregistrate, pentru 
fiecare pacient în parte, rezultatele ana
lizelor de laborator, ale altor examene 
medicale, cît și medicamentele care i-au 
fost prescrise. Capacitatea de „înmagazina- 
re“ a fiecărei dischete este de 8 000 de 
caractere, ceea ce reprezintă un text de 
circa patru file dactilografiate. Cu aju
torul unui microcalculator, respectivele fișe 
medicale pot fi parcurse șt completate In 
orice spital sau unitate sanitară deținătoa
re de asemenea echipamente. Se scontea
ză că noul tip de fișe — ușor purtabile, 
în permanentă alături de actul de Identi
tate — să-și dovedească utilitatea mal 
ales în cazul persoanelor suferind de boli 
cardiovasculare sau de unele afecțiuni 
cronice, cum ar fi diabetul.

*
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„Apropiata vizită a președintelui 
Nicolae Ceausescu in Bangladesh 

va contribui la dezvoltarea colaborării 
reciproc avantajoase dintre cele două țări"

Acțiuni și luări de poziție

Declarația președintelui R.P. Bangladesh, 
Hussain Mohammad Ershad, la ceremonia inaugurării 
unui important obiectiv economic, realizat în colaborare 

cu România

*

*

*

pentru dezarmare și pace
tn întreaga lume continuă si se înregistreze declarații ale oamenilor 

politici, demonstrații și alte acțiuni în sprijinul instaurării păcii pe 
planeta noastră, fiind lansate apeluri insistente la dezarmare, In primul 
rind nucleară, pentru realizarea unui climat de securitate și amplă 
colaborare internațională.

80 la sută din cetățenii S.U.A.
se pronunță împotriva continuării cursei înarmărilor

Pentru aplicarea principiului nerecurgerii la forță 
în relațiile dintre state

Lucrările Comitetului specializat al O.N.U.

AGENȚIILE
DE PRESĂ

DHAKA 10 (Agerpres). — La Ku- 
rlgram, in R. P. Bangladesh, a fost 
inaugurată o filatură de bumbac, 
obiectiv realizat în colaborare cu 
România.

La ceremonia inaugurării a parti
cipat președintele Republicii Popu
lare Bangladesh. Hussain Mohammad 
Ershad. In cUvîntul său, președintele 
Ershad a subliniat contribuția țării 
noastre la dezvoltarea economică a 
R. P. Bangladesh, apreciind in mod 
pozitiv colaborarea economică dintre 
cele două țări.

„Sperăm, a spus el, ci apro
piata vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Bangladesh va 
contribui la amplificarea cooperării 
economice dintre țările noastre". 
Președintele Ershad a mulțumit pen
tru ajutorul acordat de România Re
publicii Populare Bangladesh.

Au mai luat cuvîntul ministrul re
formei agrare, Mayeedul Islam, și 
ministrul industriei textile. Sunil 
Gupta. Vorbitorii au subliniat că

noul obiectiv industrial construit in 
cooperare cu România contribuie la 
dezvoltarea unei regiuni a R. P. 
Bangladesh care nu dispune de uni
tăți economice de amploare.

Cu prilejul inaugurării noii unități 
economice, președintele Hussain Mo
hammad Ershad a dezvelit o placă 
imemorială, după care a vizitat fila
tura de bumbac. A avut loc un 
schimb de impresii cu conducerea În
treprinderii, președintele Ershad a- 
preciind în mod deosebit calitatea 
echipamentului românesc.

La ceremonie au participat, de ase
menea, secretarul general al Parti
dului Jatiya, Mahmudul Hassan, 
membri ai Parlamentului, alte oficia
lități guvernamentale, precum și 
aproximativ 3 000 de persoane.

Festivitatea inaugurării filaturii de 
bumbac de la Kurigram a fost pre
zentată pe larg de televiziunea din 
R. P. Bangladesh. în publicațiile de 
mare tiraj de limbă engleză și ben- 
galeză ce apar la Dhaka.

WASHINGTON. — Potrivit re
zultatelor unui sondaj de opinie, 
realizat de Institutul Gallup, 80 la 
sută dintre cetățenii S.U.A. se pro
nunță în favoarea încheierii unui 
acord cu Uniunea Sovietică în do
meniul controlului asupra înarmă
rilor. De asemenea, sondajul arată 
că majoritatea americanilor nu do
resc sporirea alocațiilor în scopuri 
militare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Atacarea unor contingente din cadrul Forței interimare a 
O.N.U. t Recunoașterea drepturilor leqitime ale poporului 

palestinian cîștigă teren
BEIRUT 10 (Agerpres). — Milițiile 

așa-zisei „Armate a Libanului de 
Sud“ (A.L.S.) — creată și finanțată 
de Israel — au atacat pozițiile con
tingentelor irlandez, nepalez și nor
vegian din cadrul Forței interimare 
O.N.U. în Liban (UNIFIL), staționate 
în regiunea sudică libaneză. Ziare 
din Beirut, citate de agențiile de 
presă, relevă că, in prezent, mi
litarii A.L.S. au invadat mai multe 
zone locuite din sudul țării, unde nu
mai prin intervenția „căștilor albas
tre" au fost preintîmpinate acte de 
violență la adresa populației locale.

CAIRO 10 (Agerpres). — O pace 
justă șl durabilă in Orientul Mijlo
ciu nu va putea fi realizată fără re-- 
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate și restabilirea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti
nian. inclusiv a dreptului la autode
terminare. se arată în comunicatul 
comun egipteano-congolez, dat publi
cității la Încheierea convorbirilor 
dintre președintele Egiptului. Hosni 
Mubarak, și președintele Republicii 
Congo. Denis Sassou Nguesso. care a 
făcut o vizită in capitala egipteană.

Forțele israeliene de ocupație au 
Instituit restricții de circulație pe

parcursul zilei și nopții in tabăra de 
refugiați palestinieni Ad-Dheish, de 
pe malul vestic al Iordanului. Toate 
căile de acces către tabără au fost 
blocate, pe străzile acesteia patrulea
ză militari israelieni, iar populației 1 
s-a interzis să părăsească locuințele, 
informează agenția T.A.S.S. Se des
fășoară percheziții, relatează agen
țiile de presă. (Agerpres)

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
în ultimul număr al revistei ameri
cane „Foreign Policy", este publicat 
un amplu studiu despre problema 
palestiniană, care avertizează că 
refuzul de a se recunoaște Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei și 
de a se discuta cu reprezentanții săi 
va avea, pe termen lung, efecte din
tre cele mai serioase. „Orice soluție 
care nu ar lua în considerare O.E.P. 
nu ar da nici un rezultat, deoarece 
această organizație reprezintă vocea 
poporului palestinian și are capacita
tea de a se opune unei păci la care 
nu este parte". Intitulat „Mituri des
pre palestinieni", studiul face o ana
liză amănunțită și respinge categoric 
o serie de teorii avansate în Israel, 
care refuză să accepte conceptul de 
identitate națională a poporului pa
lestinian.

Totodată, șase foști miniștri ai 
apărării ai S.U.A. — Robert McNa
mara, 
Laird,

l
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Clarck Clifford, Melvin 
Elliott Richardson, James

Schlesinger și Harold Brown —, au 
adresat președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, și unor membri ai Congre
sului Statelor Unite un mesaj prin 
care cer să se renunțe la inter
pretarea tn „sens larg" a Tratatu
lui privind apărarea antirachetă. 
Semnatarii scrisorii au subliniat că 
Statele Unite trebuie să evite ac
țiunile care ar submina tratatul, 
deoarece el contribuie la garanta
rea eficienței reținerii strategice și 
Ia realizarea de negocieri cu pri
vire Ia o reducere considerabilă a 
forțelor strategice ofensive.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au început lucrările 
Comitetului special al O.N.U. pentru 
aplicarea principiului nerecurgerii 
la forță In relațiile dintre state. Re
prezentanți din 35 de state membre 
ale organizației mondiale vor defini
tiva proiectul de declarație In care 
să se legifereze principiul nerecurge
rii la forță, declarație ce urmează să 
fie prezentată spre aprobare celei

de-a 42-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Documentul de lucru, aflat In dez
baterea Comitetului special, sublinia
ză că toate statele trebuie să adopte 
măsuri eficiente în vederea elimi
nării pericolului unui război nu
clear, stopării aberantei curse a înar
mărilor, in primul rind a celei nu
cleare, neadmiterii transferării aces
teia în spațiul cosmic, eliminării stă
rilor conflictuale din relațiile dintre 
state.

TRANSMIT

Negocierile Indirecte afgano-pakistaneze
GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge

neva s-a încheiat, marți, o nouă 
rundă a negocierilor afgano-pakista
neze prin intermediul reprezentantu
lui special al secretarului general al 
O.N.U., Diego Cordovez — transmite 
agenția T.A.S.S. Delegațiile celor 
două țări au fost conduse de miniș
trii afacerilor externe.

într-o conferință de presă. Cordo
vez a menționat că tratativele au 
permis o reducere considerabilă a

deosebirilor din poziția celor două 
părți. El și-a exprimat speranța că 
punctele de vedere ale părților pot 
fi apropiate șl mai mult. Delegațiile 
afgană și pakistaneză — a precizat 
reprezentantul secretarului general 
al O.N.U. — și-au exprimat dorința 
de a avea consultări suplimentare in 
capitalele țărilor lor. pentru a re
veni. apoi, la Geneva. Data reluării 
negocierilor indirecte urmează să fie 
țtabilită pe căi diplomatice — a spus 
Cordovez.

In vederea continuării eforturilor de pace

in America Centrală

VIZITA. Kaysone Phomvihane, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Lao
țian, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.P. Laos, l-a primit 
pe Eduard Șevardnadze, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministry! afacerilor externe al 
U.R.S.S., care a efectuat o vizită 
in Laos. A fost exprimată satis
facția fată de dezvoltarea raportu
rilor bilaterale. Totodată, au fost 
abordate probleme ale securității și 
colaborării in regiunea Asiei și Pa
cificului.

în sprijinul eliminării rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Europa

HELSINKI. înt>r-o declarație fă
cută în parlamentul de la Helsinki, 
președintele Finlandei. Mauno 
Koivisto. a subliniat că in ultimul 
an și jumătate au apărut speranțe 
că pot fi înfăptuiți noi pași în di
recția destinderii și dezarmării. 
Declarația de la Geneva. în urma 
întîlnirii sovieto-americane la nivel 
înalt din 1985, potrivit căreia nu 
trebuie declanșat niciodată un 
război nuclear, intr-un asemenea 
război neputînd exista învingători 
și învinși, are o importantă deose
bită. a menționat șeful statului 
finlandez. Ultimele inițiative și 
reacții în problema rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
din Europa trebuie sprijinite cu 
satisfacție, ele confirmînd posibili
tatea realizării unui acord în 
această problemă — a arătat Mauno 
Koivisto.

cu satisfacție recentele propuneri 
sovietice privind eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune din 
Europa — a declarat Giinter Werhti- 
gen, purtător de cuvînt oficial al 
acestei formațiuni politice. în cali
tate de principal partid de opoziție, 
P.S.D. va încerca să determine gu
vernul vest-german să utilizeze în
treaga lui influență în cadrul alian
ței atlantice pentru a găsi o soluție 
pozitivă la această problemă și a 
se încheia un acord corespunzător 
— a precizat purtătorul de cuvînt.

GEORGETOWN 10 (Agerpres). — 
La Georgetown au luat sfirșit lu
crările reuniunii pregătitoare a 
Conferinței extraordinare a Biroului 
de coordonare al mișcării de neali
niere. Participant!! au definitivat 
ordinea de zi a conferinței și au 
perfectat unele chestiuni de ordin 
organizatoric.

Reprezentantul țării-gazdă a pre
cizat, tn cursul unei conferințe de 
presă, că Biroul de coordonare al 
mișcării de nealiniere urmează să 
analizeze, în cursul reuniunii sale 
extraordinare, aspecte ale evoluției 
situației politice, sociale și econo
mice din America Latină și zona 
caraibiană, cu precădere probleme 
privind necesitatea depășirii stării 
conflictuale centro-americane și a 
dificultăților generate de menținerea 
unei datorii externe regionale Îm
povărătoare.

HAVANA 10 (Agerpres). — în 
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la Havana la încheierea vi
zitei sale oficiale In Cuba, ministrul 
Uruguayan ai relațiilor externe, En
rique Iglesias, a evidențiat necesi
tatea de a se continua eforturile de 
pace în America Centrală ale 
„Grupului de la Contadora" șl ale 
„Grupului de sprijin". El a arătat 
că toate părțile implicate în starea 
conflictuglă centro-americană trebuie 
să, manifeste tn mod ferm și clar 
opțiunea lor pentru soluționarea si
tuației prin dialog, pe, călea nego
cierilor politice, menționînd că un 
prilej pentru aceasta îl poate con
stitui și reuniunea șefilor de stat din 
America Centrală, programată să se 
desfășoare în luna mai, la Esquipo- 
las. în Guatemala.

PRIMIRE. Jănos Kâdăr, secretar 
general al P.M.S.U., l-a primit pe 
Geoffrey*  Howe, ministrul afaceri
lor externe al Marii Britanii, aflat 
într-o vizită oficială la Budapesta. 
După cum informează agenția 
M.T.I.. părțile au relevat că, pen
tru consolidarea păcii și secu
rității internaționale, este de dorit 
progresul tratativelor sovieto-ame
ricane in problema dezarmării. S-a 
subliniat, totodată, că legăturile 
economice Est-Vest joacă un rol 
important, stabilizator pentru ex
tinderea colaborării internaționale.

BONN. — Partidul Social-Demo- 
crat din R. F. Germania a primit

(
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VIENA. — Alois Mock, vicecan
celar și ministru de externe al 
Austriei, a declarat că recenta pro
punere sovietică privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa este considerată de gu
vernul său drept „pozitivă" și „con
structivă". Declarația a fost făcută 
Intr-o conferință de presă consa
crată prezentării .politicii externe a 
actualului cabinet în acest an.

Pentru lichidarea totală a armelor nucleare
VIENA. — La Viena a fost dat 

publicității proiectul de rezoluție 
al celui de-al XXVI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Aus
tria. în document se subliniază că 
P.C. din Austria se pronunță cu 
consecvență împotriva militarizării 
spațiului cosmic, pentru renunța
rea la experiențele nucleare și res
pectarea strictă a tratatelor privind 
apărarea antirachetă și S.A.L.T. II,

pentru crearea tn Europa a unor 
zone libere de arme nucleare și 
chimice. Proiectul de rezoluție sub
liniază. de asemenea, hotărirea co
muniștilor austrieci de a lupta 
pentru îndepărtarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa 
și eliminarea totală a armamente
lor nucleare și a altor mijloace de 
distrugere in masă de pe suprafața 
planetei, pînă in anul 2000.

„Cheltuielile militare constituie un atentat 
împotriva tuturor drepturilor omului"

QUITO. — în lume, pentru cursa 
Înarmărilor, se cheltuiesc în pre
zent 1,5 milioane dolari pe minut, 
ceea 
triva 
lui, In vreme ce cu resursele fi
nanciare 
rea doar 
se poate 
foametei 
ca. a arătat președintele Parlamen
tului Latino-American, Luis Leon, 
în sesiunea inaugurală a lucrărilor 
acestui organism regional asupra

ce este un atentat împo- 
tuturor drepturilor omu-

investite pentru construi- 
a două submarine atomice 
evita moartea de pe urma 
a mii de oameni în Afri-

drepturilor omului, de Ia Quito. în 
cursul dezbaterilor, vorbitorii au 
subliniat, de asemenea, că nu poate 
fi vorba de pace și nici de respec
tarea drepturilor omului, atît timp 
cit persistă problema datoriei ex
terne și dramaticele sale conse
cințe economice, sociale și politice, 
în context, a fost avansată propu
nerea elaborării unei strategii co
mune a parlamentarilor din zonă în 
scopul creării condițiilor pentru în
fruntarea crizei actuale, relatează 
agenția Prensa Latina.

înființarea unui „fond al păcii" în Japonia
TOKIO. — Consiliul japonez al 

Organizațiilor victimelor bombar
damentelor atomice (Hidankio) a 
hotărît înființarea „Fondului pă
cii". Scopul fondului este de a con
tribui la răspîndirea, în țară șl 
străinătate, a unei mai profunde 
cunoașteri a urmărilor dezastrelor

de la Hiroshima șl Nagasaki, prin 
publicarea de cărți cuprinzînd 
amintiri ale martorilor oculari, 
coșmarul supraviețuitorilor bom
bardamentelor, editarea de lucrări 
științifice și realizarea de filme 
prin care să fie prezentate ororile 
unei confruntări nucleare.

Dificultățile economice ale Pieței comune
examinate la reuniunea ministerială de Ia Bruxelles

BRUXELLES 10 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a încheiat reuniunea mi
niștrilor economiei și finanțelor din 
C.E.E.. care a dezbătut situația eco
nomică dificilă a țărilor membre, 
agravată de fenomenele negative 
manifestate în domeniul financiar, 
mai ales în ce privește fluctuațiile 
cursurilor la burse ale principalelor 
devize din sistemul monetar inter- 
occidental.

Participant!! au audiat un raport 
al Comisiei C.E.E.. tn care se arată, 
între altele, că ritmul scăzut al ac
tivității economice pe ansamblul 
Pieței comune nu permite reducerea 
șomajului, care rămîne principala și 
cea mai gravă consecință pe plan 
social a acestei situații. Astfel, nu
mărul celor aflați în căutare da 
locuri de muncă cuprinși în statis
ticile oficiale a ajuns la peste 17,mi
lioane și aceasta intr-o conjunctură 
nefavorabilă, rind numeroase ramuri 
industriale evoluează sub semnul 
recesiunii. în plus, perspectivele re
lansării Investițiilor sint apreciate ca 
slabe, ceea ce îi determină pe ex- 
perții Comisiei să considere că ra
tele de creștere economică vor fi 
foarte reduse în țările membre, se 
spune tn document.

Pe de altă parte. într-o conferință 
de presă desfășurată la încheierea 
reuniunii, ministrul belgian al eco

nomiei. Mark Eyskens. care a pre
zidat lucrările, a arătat că între 
participanți și comisie există diver
gente privind aprecierea situației e- 
conomice în C.E.E. Problemele fi
nanciare interne ale comunității sint 
încă nerezolvate, a spus el, adăugind 
că datoria comunitară se,ridică la 
12,2 miliarde unități de cont (apro
ximativ aceeași cifră în dolari), 
ceea ce împiedică aplicarea unei serii 
întregi de programe în domeniile, so
cial, economic, științific și tehnic.

BELGIA:
Dezbateri 

pe marginea 
deficitului bugetar

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Reunit la Bruxelles, guvernul bel
gian a dezbătut o serie de proble
me cu caracter economic șl a analizat 
măsuri vizînd Însănătoșirea bugetu
lui public — relatează agenția EFE. 
Deficitul bugetar al Belgiei se ci
frează In prezent Ia circa 417 800 mi
lioane de franci belgieni.

Activități la bordul laboratorului spațial sovietic
MOSCOVA 10 (A- 

gerpres). — Potrivit 
programului stabilit, 
cosmonauții sovietici 
Iuri Romanenko și 
Aleksandr Laveikin, 
aflați la bordul com
plexului orbital „Mir", 
continuă descărcarea 
navei automate de 
transport „Progress

es" și instalarea apa
ratelor aduse de a- 
ceasta la bordul la
boratorului spațial.

După cum transmite 
agenția T.A.S.S., la 9 
martie, cu ajutorul 
motorului navei de 
transport, a fost rea
lizată corectarea or
bitei pe Care evoluea
ză complexul „Mir".

Din rapoartele cos- 
monauților și din da
tele telemetrice obți
nute de pe orbită re
zultă că sistemele de 
bord ale lui „Mir" 
funcționează normal, 
iar cei doi membri ai 
echipajului se simt 
bine — relevă agenția 
mai sus-citată.

(DIN NCTUĂlÎtÂTEĂ POLTTJCA )

Manevre antiatomice sau război împotriva sărăciei ?
în țările N.A.T.O., de la Atlantic și 

pînă la Mediterana, sint in curs de 
desfășurare (au început la 4 martie 
și urmează să dureze două săptă- 
mîni) manevrele cele mai secrete ale 
acestei alianțe militare, „Wintex- 
Cimex ’87", astfel denumite pentru că 
au loc iarna („winter") și la ele iau 
parte autoritățile civile și comanda
mentele militare (de unde al doilea 
termen „cimex").

Organizate la fiecare doi ani, ma
nevrele sint menite să verifice „mo
dul de funcționare a dispozitivelor 
militare și civile in caz de criză, ten
siune internațională ori conflict ar
mat" ; la ele nu iau parte trupe, ci 
cadre aflate în conducerea acestor 
dispozitive. Circa 2 000 de civili și 
militari, deputați, oameni politici, 
ofițeri superiori se vor „refugia" in 
adăposturile antiatomice special con
struite In acest scop și aici vor trăi 
și vor lucra în condiții de extremă 
presiune psihologică, similară celor 
care ar exista in eventualitatea unul 
conflict — fără ziare, fără televiziu
ne, fără contacte directe cu lumea 
exterioară. La capătul a șase zile, 
deci ieri, parlamentarii au părăsit a- 
dăposturile pentru a se „reintegra" 
unei vieți normale, dar ceilalți re
prezentanți ai administrației civile 
și ai comandamentelor militare vor 
trebui să „reziste" încă citeva zile.

De-a lungul celor aproape două de
cenii de cînd se desfășoară asemenea 
exerciții, în țările Pactului Atlantic 
au fost construite vaste rețele de 
buncăre, de unde ar urma să fie diri
jate operațiunile militare și condu
cerea treburilor civile, în același caz 
Ipotetic al unei conflagrații atomice. 
Concludente sint dezvăluirile recente 
ale cunoscutului săptămînal vest- 
german „STERN" în legătură cu re
țeaua existentă în R.F.G. Astfel, 
buncărul destinat cartierului general 
al N.A.T.O. pentru Europa centrală 
se află lingă Hunsriick, localitate 
unde sint staționate o parte din ra
chetele de croazieră americane, în 
localitățile învecinate Kinsbuch și 
Sembuch se află comandamentul în 
caz de urgență al forțelor aeriene 
nord-atlantice, în timp ce buncărul

marinei militare este în apropiere de 
Gliicksburg, pe țărmul Balticii. Po
trivit aceleiași reviste, intr-o zonă 
deluroasă, in apropiere de Bonn, la 
o adîncime de 300 de metri, a fost 
amplasat un adăpost antiatomic uriaș 
— galeriile insumind peste 30 km — 
cu o capacitate de 10 000 de persoane, 
destinat oficialităților vest-germane. 
O mare parte din aceste adăposturi 
comunică cu lumea de la „suprafa
ță" printr-un sistem informatizat de 
transmisii, pus la punct de firma de 
specialitate „Siemens", paralel exis- 
tind și o rețea telefonică care acope
ră practic întreaga țară și care dis
pune de 54 de centraile, „garantate si 
reziste bombardamentelor atomice". 
Acum toate aceste dispozitive atît de 
complexe vor fi supuse unor intense 
testări.

Potrivit scenariului după care se 
desfășoară manevrele „Wintex- 
Cimex ’87", „conflictul" a fost de
clanșat ca urmare a unui „atac por
nit din răsărit", paralel cu desfășu
rarea unei „ample campanii pacifiste 
în apus avînd ca scop subminarea 
moralului combatanților". După cum 
se vede, un scenariu calchiat după ti
parele vetuste ale „războiului rece", 
o operațiune care — pe lingă întreți
nerea artificială a unei atmosfere de 
încordare — urmărește și discredita
rea mișcărilor pentru pace.

Apare cel puțin ciudat că aseme
nea manevre și asemenea scenarii au 
loc tocmai în momentul cînd, pentru 
prima oară, s-a ivit posibilitatea în
lăturării rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa — ca 
prim pas de cea mai mare însemnă
tate pe calea eliminării primejdiei 
unui dezastruos și Inimaginabil con
flict atomic.

Mai intervine și un alt aspect : 
costul extrem de ridicat al adăpos
turilor antiatomice. Publicația vest- 
germană amintită estimează la circa 
100 milioane de dolari costul unui 
adăpost de proporții mijlocii, după 
cum informează aceeași publicație, 
planurile existente în ce privește 
„capacitatea de a purta un război 
atomic" prevăzind alocarea, in peri
oada 1980—1990, a unei sume da

peste 11 miliarde dolari, din care 10 
la sută pentru construirea de noi a- 
dăposturi antiatomice.

întîmplarea a făcut ca știrile des
pre manevrele nord-atlantice să co
incidă cu apariția într-o publicație a 
O.N.U. a unor date zguduitoare, care 
au justificat proclamarea de către 
Națiunile Unite a anului de față ca 
„An internațional pentru asigurarea 
de locuințe persoanelor fără adă
post" : aproape un sfert din locuitorii 
planetei — circa 1,25 miliarde de oa
meni ! — sint lipsiți de o locuință 
adecvată, iar peste 100 de milioane 
nu dispun de nici un fel de locuință. 
Intr-o serie de zone urbane, inclusiv 
din mari metropole ale lumii occi
dentale, oamenii folosesc strada drept 
locuință, alții își improvizează adă
posturi pe bănci, sub poduri, pe scă
rile unor imobile, în pasaje subtera
ne etc. Desigur, această plagă ruși
noasă ar dispărea rapid dacă ar de
veni disponibile, de pildă, sumele 
alocate in prezent pentru construirea 
de refugii antinucleare, care, oricum, 
nu pot constitui decît o soluție pre
cară și provizorie, împotriva „iernii 
nucleare" neexistlnd, pînă la urmă, 
nici un mijloc de apărare. Tot așa 
după cum, evident, și-ar putea găsi 
grabnic rezolvarea atîtea și atitea 
alte probleme grave — de la șomaj 
și analfabetism la maladiile ende
mice sau mortalitatea infantilă, care 
afectează sute și sute de milioane de 
ființe umane — dacă s-ar pune capăt 
uriașei hemoragii de fonduri și re
surse pe care o reprezintă cursa înar
mărilor.

în locul unui simulacru de război 
atomic, deopotrivă inutil, costisitor și 
dăunător pentru climatul politic ge
neral, . infinit mai folositor ar fi să 
se pornească acțiuni constructive, te
meinice, eficiente, împotriva sărăciei 
și lipsurilor de tot felul.

Ar fi o temă nu doar de simplă 
reflecție pentru cei ce fac atita pa
radă de „umanism" și bat monedă 
pe tema drepturilor omului. Iar unul 
din drepturile fundamentale este 
dreptul la locuință, nu la buncăre 
antiatomice.

Romulus CAP1ESCU

CRIZA DE GUVERN DIN ITALIA:

între o nouă
Criza politică din Italia, declan

șată prin demisia la 3 martie a gu
vernului pentapartit, format din de- 
mocrat-creștini, socialiști, socialiști- 
democrați, republicani și liberali 
și condus de liderul socialist Betti- 
no Craxi, devenise de mai mult timp 
scontată. Multitudinea de declarații, 
luări de poziții și interviuri, din cea 
de-a doua parte a lunii februarie, 
îndeosebi ale conducătorilor partide
lor socialist și democrat-creștin, pe 

» tema „alternanței" (a cedării func
ției de premier unui lider democrat- 
creștin) a lăsat să se înțeleagă că, 
în loc să se meargă spre un com
promis, dezacordul căpăta proporții 
din ce în ce mai mari. Părerile că 
reuniunea pentru „clarificare" a 
coaliției de Ia sfirșitul lui februa
rie va permite depășirea dificultă
ților create nu au fost confirmate. 
Așa încît Bettino Craxi a hotărît 
să-și prezinte demisia.

Creat, după cum se știe, In au
gust 1983 (deținînd deci un record 
de longevitate în rîndul celor 44 
guverne din istoria postbelică a Ita
liei), cabinetul condus de Bettino 
Craxi a trecut printr-o serioasă cri
ză în vara anului trecut. Liderul so
cialist a primit atunci asentijnentul 
democrat-creștinilor — partid care, 
cu cele 32,9 la sută din voturi ob
ținute la ultimele alegeri, deține 
majoritatea relativă — să continue 
activitatea guvernului său, cu con
diția că, după Congresul partidului 
socialist, programat pentru sfirșitul 
acestei luni la Rimini, să predea 
funcția de premier unui reprezentant 
al partidului democrat-creștin. în 
acest fel, coaliția „celor cinci" ar 
fi trebuit să-și continue existența 
pînă la scadența firească a legisla
turii, în august anul viitor. Dar, In 
timp ce democrat-creștinii reclamau 
respectarea acordurilor, socialiștii au 
replicat că In realitate nu există un 
asemenea pact automat ș! obligato

coaliție și alegeri anticipate
riu. ȘI astfel s-a ajuns la deznodă- 
mintul amintit.

Ziarul „II Giorno" din Milano re
marca luni că este greu de descifrat 
în prezent încotro vor evolua lucru
rile atita timp cit protagoniștii cri
zei nu și-au făcut cunoscute în mod 
clar intențiile. După seria de consul
tări de săptămîna trecută, președin
tele Francesco Cossiga a convocat 
pe actualul ministru de externe, 
Giulio Andreotti, căruia i-a încre
dințat misiunea de a forma un nou 
guvern. Andreotti fusese deja de
semnat de conducerea partidului său, 
democrat-creștin, la funcția de pre
ședinte al guvernului.

Dintre modalitățile de Ieșire din 
criză nu este exclusă nici recurge
rea anticipată la urne. Ar fi, de alt
fel, pentru a cincea oară — după 
1972, 1976, 1979 și 1983 — cînd in 
Italia ar avea loc alegeri înaintea 
terminării normale a legislaturii. O 
asemenea ipoteză pare să-și creeze 
tot mai mult spațiu. Mai multe per
sonalități politice din cadrul parti
dului liberal apreciază astfel — după 
cum scrie „Financial Times" — că 
„organizarea de alegeri anticipate ar 
duce la aminarea cu un an a refe
rendumului iminent cu privire la 
viitorul energiei nucleare și ar per
mite partidelor să dispună de mai 
mult timp pentru a cădea de acord 
asupra unui act legislativ care să 
împiedice desfășurarea acestuia".

Păreri favorabile convocării de 
alegeri anticipate sînt exprimate si 
în cadrul partidului socialist. în cei 
trei ani și jumătate, cabinetul de- 
misionar, deși s-a confruntat cu 
multiple probleme (șomajul, decala
jul economic dintre Nord și Sud, si
tuația grea a unor categorii sociale 
defavorizate), a reușit totuși să în
registreze o serie de progrese In do
meniul creșterii producției industria
le și al comerțului exterior, izbutind

să devanseze Marea Britanie șl să 
ocupe locul cinci in rîndul țărilor 
occidentale puternic industrializate. 
De aceea, observatorii sint de păre
re că liderul socialist preferă „alter
nanței" alegerile anticipate, pentru 
a profita, pe de o parte, de succe
sele obținute pe plan economic, în 
perioada de cînd deține funcția de 
premier și, pe de altă parte, de tea
ma unei posibile înrăutățiri a con
juncturii economice și a situației so
ciale interne în lunile ce vor urma.

în cadrul recentei ședințe a direc
țiunii partidului, conducătorii P.C. 
Italian au evidențiat din nou că, din 
punct de vedere politic, formula pen- 
tapartită este depășită, dar aceasta 
nu Înseamnă însă că P.C.I. ar fi a- 
deptul dizolvării anticipate a parla
mentului. Chiar dacă guvernul nu 
mai are nici o rațiune de a-și per
petua existența și e obligat să demi
sioneze, trebuie să se găsească acele 
forțe care să servească țara în ca
drul actualului parlament, problema 
de bază rămînînd antrenarea la con
ducerea socială a unul larg evantai 
de forțe politice democratice, din 
care să nu lipsească P.C.I. După 
lntîlnirea avută cu președintele Cos- 
eiga, conducătorul P.C.I., Alessandro 
Natta, a declarat că politica pro
movată de coaliția pentapartltă, ca 
și formula guvernamentală Însăși au 
înregistrat un fiasco. De aceea, re
constituirea lor nu ar reprezenta o 
soluție, mal ales în condițiile cînd 
numeroase probleme ale Italiei s-au 
agravat, îndeosebi cele privind șo
majul, asigurările sociale, apărarea 
mediului Înconjurător.

Fără îndoială, zilele și săptămini- 
le viitoare vor aduce clarificări în 
această criză, din care nimeni nu 
pare, cel puțin în acest moment, să 
lasă Învingător.

Radu BOGDAN

PROTOCOL COMERCIAL CVA- 
DRIPARTIT. între R.P.D. Coreeană. 
R.P. Chineză. R.P. Mongolă și 
Uniunea Sovietică a fost semnat, la 
Phenian, un protocol comercial, 
prin care se definește planul pe 
anul 1987 la importuri, exporturi și 
transportul. feroviar de frontieră 
dintre aceste țări — relatează a- 
genția China Nouă. Se menționea
ză. că reprezentanții guvernelor ță
rilor respective au realizat __
acord prin respectarea principiilor 
egalității, avantajului 
al consultărilor.

acest
reciproc și

CONVORBIRI LA
TON. La Washington
convorbiri între reprezentanții ță
rilor vest-europene membre ale 
N.A.T.O. pe teritoriul cărora se află 
amplasate rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune și 
reprezentanții Statelor Unite, a 
anunțat Departamentul de Stat al 
S.U.A. Un purtător de cuvint oficial 
a precizat că reprezentanți din cinci 
state membre ale N.A.T.O. s-au în
trunit pentru a examina prevede
rile, referitoare la verificare și 
control, ale proiectului de tratat 
prezentat de S.U.A. la 
sovieto-americane.

WASHING- 
au avut loc

negocierile

ALEGERE. La Alger 
prima ședință în noua 
a Adunării Populare Naționale, in 
componența rezultată din alegerile 
parlamentare - care au avut loc la 
sfirșitul lunii trecute. Rabah Bițat 
a fost reales în calitate de pre
ședinte al organului legislativ su
prem al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare.

a avut loc 
legislatură

PROGRAM. La Bonn s-au În
cheiat convorbirile dintre repre
zentanții celor trei formațiuni po
litice ce alcătuiesc coaliția guver
namentală din R.F.G. — Uniunea 
Creștin-Democrată, Uniunea Creș- 
tin-SOcială și Partidul Liber De
mocrat — în cadrul cărora a fost 
definitivat programul guvernamen
tal și au fost coordonate pozițiile 
lor asupra principalelor aspecte ale 
liniei politice a cabinetului vest- 
german. S-a' hotărît ca alegerea 
noului cancelar să se desfășoare în 
Bundestag in cursul reuniunii de la 
11 martie.

MITING. în orașul filipinez 
Batângas a avut loc un mare 
miting, la care au participat peste 
20 000 de persoane, marcîndu-se 
astfel deschiderea campaniei elec
torale în vederea scrutinului pentru 
Senat de la 11 mai. La adunare a 
participat președintele țării, Co
razon Aquino, care în discursul 
rostit a arătat că sînt necesare 
acțiuni comune din partea electora
tului și a candidaților pentru pu
nerea in practică a politicii și pro
gramelor guvernamentale de dez
voltare a țării.

POPULAȚIA KENYEI se ridică 
la 22 milioane, arată un raport ofi
cial dat publicității la Nairobi. La 
23 de ani de la obținerea indepen
denței, numărul locuitorilor Kenyei 
s-a triplat. Numărul de copii in 
fiecare familie a crescut de la 7,6 
in 1969 la 7,9 in 1982.

PROCES. La Bologna a fost re
luat procesul împotriva persoanelor 
acuzate de plasarea unei bombe in 
gara din localitate, a cărei explo
zie a provocat moartea a 85 de per- 
sbane și rănirea altor 200. Printre 
acuzați se află un mare număr de 
elemente neofasciste și conducăto
rii organizației secrete de extremă 
dreapta „Super S“. Acuzații sint 
învinuiți de încercarea de submi
nare a bazelor democratice ale sta
tului italian și de a crea condiții 
pentru instaurarea unui regim reac
ționar in Italia.

PUTERNICELE NINSORI, care 
s-au abătut in urmă cu citeva 
zile asupra Turciei, au început să 
se deplaseze spre estul țării. 
Istanbulul a fost acoperit de un 
strat gros de zăpadă. Autoritățile 
municipale au inchis școlile. Si-au 
Întrerupt activitatea o serie de in
stituții, de magazine. Se estimează 
că ninsorile din ultimele zile sint 
cele mai puternice înregistrate in 
Turcia in decursul ultimilor 60 de 
ani.

EFECTELE CUTREMURULUI DIN 
ECUADOR. După o vizită în zona 
afectată de recentul cutremur, pre
ședintele Ecuadorului, Leon Fabres 
Cordero, a anunțat că, în urma ca
lamității, 300 de persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 15 000 au ră
mas fără adăpost. Pagubele mate
riale sint estimate la aproximativ 
950 milioane de dolari, datorate, în 
principal, ruperii conductelor pe
troliere care asigură exportul.

| NAUFRAGIU. Lucrările de ridi- | 
I care la suprafață a feribotului 
' britanic „Herald of Free Entre- , 
I prise", care s-a scufundat in urmă I

cu citeva zile in apropierea coaste- 1 
lor belgiene, sint considerabil în- 
greunate de prezența la bordul va- I 

Isului a unor substanțe toxice. In I 
cazul unei furtuni există riscul ru
perii vasului și poluării mediului I 

Lînconjurător, subliniază ziarul bri
tanic „The Times".
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