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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A SOSIT, ÎMPREUNĂ CU 
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎNTR-0 VIZITĂ OFICIALĂ 
DE PRIETENIE IN REPUBLICA POPULARĂ BANGLADESH
Manifestări de profundă stimă și înaltă considerație — ilustrare 

a prestigiului deosebit de care se bucură România socialistă

Sosirea
la Dhaka

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a inceput. joi la amiază, 
vizita oficială de prietenie în Repu
blica Populară Bangladesh, la invi
tația președintelui Hussain Moham
mad Ershad și a doamnei Raushan 
Ershad.

Sosirea distinșilor reprezentanți ai 
poporului român a fost așteptată cu 
mare interes, salutată cu deosebită 
căldură, sentimentele de respect și 
prietenie manifestate încă din pri
mele momente ale vizitei fiind 
inspirate de aprecierea adusă contri
buțiilor remarcabile ale României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
la afirmarea spiritului înțelegerii și 
colaborării în viața internațională, 
de convingerea că dialogul la cel 
mai înalt nivel de la Dhaka va 
marca un moment de referință in 
dezvoltarea și aprofundarea rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Ban
gladesh.

Aeroportul internațional al orașu
lui Dhaka era impodobit cu drape
lele de stat, ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bangladesh, cu mari portrete ale 
celor doi președinți.

Pe frontispiciul aerogării sînt în
scrise. in limbile română, bengali și 
engleză urările : „Bine ați venit, 
lnalți oaspeți români ..Trăiască 
prietenia dintre poporul român- și 
poporul din Bangladesh !“.

întreaga ceremonie de bun venit 
s-a desfășurat intr-o atmosferă ca
racteristică evenimentelor politice 
de semnificație majoră, cum este 
această primă vizită oficială a șefu
lui statului român in Republica 
Populară Bangladesh.

Ora 11.35. Aeronava prezidențială, 
care a fost escortată de la graniță 
de avioane militare ale Republicii 
Populare Bangladesh, a aterizat pe 
aeroportul din Dhaka.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și tovară
șul Valentin Ceaușescu sînt. intîmpi- 
nați la scara avionului cu aleasă 
prietenie și cordialitate de președin
tele Hussain Mohammad Ershad și
(Continuare in pag. a 11-a)

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu. joi seara a 
fost oferit un banchet oficial de 
către președintele Republicii Popu
lare Bangladesh, 
mad Ershad, și 
Ershad.

A luat parte 
Ceaușescu.

Au participat 
Ancuta. viceprim-ministru al guver-

Hussain 
doamna
tovarășul
tovarășii

Moham- 
Raushan
Valentin
Dimitrie

CONLUCRĂRII MULTILATERALE ROMÂNO-INDIENE

a tovarășului Nicolae Ceausescu,
împreuna cu tovarășa Elena Ceausescu,

in Republica India

Ceremonia plecării din New Delhi
Și

si doamna Raushan Ershad
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit. joi 
după-amiazâ. cu președintele Re
publicii Populare Bangladesh,

Hussain Mohammad Ershad. și 
doamna Raushan Ershad.

A participat tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

într-o atmosferă de caldă prie
tenie a avut loc. cu acest prilej,

un prim schimb de 
vi re la dezvoltarea 
planuri a relațiilor dintre România 
și Bangladesh, precum și la unele 
probleme, ale vieții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hussain Mohammad 
Ershad au exprimat dorința Româ-

păreri cu pri- 
pe multiple

nului. loan Totu. ministrul afaceri
lor externe, alte persoane oficiale.

Erau prezenți vicepreședintele 
R. P. Bangladesh. Nurul Islam, pre- 
rpierul Mizanur Rahman Chowdhury, 
ministrul afacerilor externe. Huma- 
yun Rasheed Chowdhury, alți mem
bri ai guvernului.

Președintele Hussain Mohammad 
Ershad și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu deosebită atenție și mar
cate de vii aplauze. Au fost intonate

imnurile de stat ale celor două țări.
Desfășurat intr-o atmosferă priete

nească. banchetul a oferit cadrul în 
care cei doi șefi de stat s-au între
ținut. în continuare, cu cordialitate.

Cu prilejul banchetului, gazdele au 
oferit in onoarea înaltilor oaspeți un 
frumos spectacol artistic ce a pus în 
valoare bogăția folclorului acestui 
popor. în semn de aleasă cinstire 
față de solii poporului român, ar
tiștii au interpretat, de asemenea, 
melodii românești.

Tuastul președintelui 
Hussain Muhammad Ershad

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule președinte
N colae Ceaușescu,
Stimată doamnă Elena Ceaușescu, 
Distinși membri ai delegației române, 
Doamnelor și domnilor,

Ne face o deosebită plăcere să avem în mijlocul 
nostru, în această seară, pe domnul președinte 
Nicolae Ceaușescu, pe doamna Elena Ceaușescu și pe 
distinșii membri ai delegației române. în numele 
guvernului și al poporului din Bangladesh, precum și 
în numele soției mele și al meu personal, am imensa 
plăcere să vă adresez un cordial bun venit. Vă dorim 
ședere plăcută și o vizită rodnică în Bangladesh.

Domnule președinte,
Vizita dumneavoastră constituie un eveniment de 

adîncă semnificație în istoria relațiilor dintre 
România și Bangladesh. Ea nu numai că ne-a dat 
ocazia de a vă ura bun venit în tara noastră pentru 
prima dată, dar și de a avea un schimb de vederi cu 
dumneavoastră în probleme de interes comun, care 
să ducă la întărirea în continuare a colaborării noas
tre bilaterale.

între Bangladesh și România există excelente relații 
de prietenie. Schimbul de vizite la nivel înalt și 
încheierea de acorduri de cooperare în domeniile 
economic, comercial, tehnic și cultural au contribuit 
la făurirea unor relații bilaterale cordiale. Totodată, 
țările noastre au stabilit o colaborare strînsă pe plan 
internațional, pusă în slujba cauzei păcii și progresu
lui. Nutresc în mod sincer speranța că relațiile de

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Ershad,
Doamnelor și domnilor,
Doresc ca în numele meu și al tovarășei mele să 

vă exprim calde mulțumiri pentru invitația de a vizita 
frumoasa dumneavoastră țară și pentru primirea 
prietenească ce ni s-a făcut. îmi este deosebit de 
plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa 
dumneavoastră, domnule președinte, doamnei Ershad 
și întregului popor al Republicii Populare Bangladesh 
salutul nostru cordial și cele mai bune urări.

Vizita pe care o facem în tara dumneavoastră con
stituie o expresie a bunelor relații de prietenie și 
colaborare care s-au statornicit între țările și po
poarele noastre, a dorinței comune de a le dezvolta în 
continuare, pe multiple planuri. Sîntem bucuroși că 
avem posibilitatea să cunoaștem unele din realizările 
poporului dumneavoastră pe calea dezvoltării sale 
economice și sociale independente, să examinăm îm
preună, domnule președinte, stadiul relațiilor bilate
rale. căile și modalitățile de extindere și aprofundare 
a acestora. Sînt încredințat că vizita și convorbirile 
pe care le-am început astăzi, înțelegerile la care vom 
ajunge vor da un nou impuls colaborării și conlucrării 
reciproc avantajoase dintre țările noastre.

Poporul român se află angajat cu toate forțele în 
înfăptuirea unor ample planuri și programe de dezvol
tare care vor asigura noi progrese pe calea creșterii 
forței economice și sociale a tării, a făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate. Conștienți că în
făptuirea acestor importante programe — ca. de altfel.

(Continuare in pag. a III-a) (Continuare în pag. a III-a)

Joi, 12 martie, s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o in Republica 
India, la invitația președintelui 
Giani Zail Singh și a primului-mi- 
nistru Rajiv Gandhi.

Prin intreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele ei, rodnice, vizita s-a, în
scris ca un nou și important, moment 
in dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre România și India, ca un 
eveniment politic de largă rezonanță 
internațională.

Ultimele momente ale vizitei au 
fost marcate de aceeași atmosferă 
de înaltă stimă și considerație sub

care s-a desfășurat solia de pace 
prietenie pe pămîntul Indiei.

De la reședința „Rashtrapati Bha- 
van“. președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
însoțiți pină la. aeroport de președin
tele Giani Zail Singh și Mânjit Kaur.

La aeroport erau prezenți pen
tru a-i saluta pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu premierul Rajiv 
Gandhi și Sonia Gandhi, membri ai 
guvernului indian, ai parlamentului, 
alte personalități ale vieții politice 
din India, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la New Delhi. 
Erau de față, de asemenea, ambasa
dorul României la New Delhi și am
basadorul Indiei la București.

O gardă militară, aliniată pe aero
port, a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale României 
și Indiei.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
trecut în revistă garda de onoare.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați din nou, 
cu deosebită cordialitate, de pre
ședintele Giani-Zail Singh și de pre
mierul Rajiv Gandhi. S-a exprimat, 
încă o dată, satisfacția față de con
vorbirile purtate și înțelegerile la 
care s-a ajuns, față de rezultatele 
noii întilniri la nivel înalt româno- 
indiene, care deschid largi perspec
tive 
cele

colaborării multilaterale dintre 
două (ări și popoare.

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica India

(Continuare in pag. a III-a)
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VIZITELE OFICIALE DE PRIETENIE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN ȚĂRI DIN ASIA

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie a tovarășului 

Nicolae Ceausescu, președintele Republicii Socialiste România,
impreună cu tovarășa Elena

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in Republica In
dia, in perioada 9—12 martie 1987, la 
invitația președintelui Republicii 
India, Giani Zail Singh, și a primu- 
lui-ministru, Rajiv Gandhi.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au luat 
cunoștință cu deosebit interes de 
realizările poporului indian, au vizi
tat obiective economice și social- 
culturale. bucurîndu-se de o primire 
călduroasă, expresie a sentimentelor 
de prietenie pe care și le nutresc 
reciproc popoarele celor două țări.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut o 
întrevedere cu președintele Republi
cii India, Giani Zail Singh, și au 
purtat convorbiri oficiale cu Rajiv 
Gandhi, prim-ministru al Republicii 
India. In cadrul convorbirilor, des
fășurate intr-o atmosferă de cordia
litate și înțelegere reciprocă, s-a 
procedat la o informare asupra preo
cupărilor actuale privind dezvoltarea 
economică și socială a celor două 
țări și la o analiză a căilor și mij
loacelor de dezvoltare, in continua
re, a raporturilor de prietenie și co
operare dintre România și India. De 
asemenea, s-a efectuat un larg 
schimb de păreri privind unele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale de interes comun.

Convorbirile dintre președintele 
Republicii Socialiste România și pri- 
mul-ministru al Republicii India au 
evidențiat dezvoltarea relațiilor tra
diționale de prietenie și cooperare 
dintre România și India, bazate pe 
principiile respectării stricte a inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități in drepturi, nea
mestecului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc.
Vizita președintelui 

Nicolae Ceaușescu va contribui la 
extinderea și diversificarea relațiilor 
româno-indiene, conferindu-le sta
bilitate și largi perspective atit pe 
plan politic, economic, științific și 
tehnic, cit și in sfera vieții interna
ționale.

Convorbirile fructuoase dintre 

președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul-ministru Rajiv Gandhi aduc 
o nouă și valoroasă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
cooperare multilaterală dintre cele 
două țări.

In timpul vizitei au fost semnate 
Acordul de cooperare economică, 
tehnică și științifică intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii India și Convenția 
pentru evitarea dublei impuneri in
tre România și India. Semnarea ce
lor două documente va contribui la 
extinderea și diversificarea raportu
rilor comerciale și a cooperării eco
nomice reciproc avantajoase dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica India.

Cele două țări își propun ca obiec
tiv principal al cooperării creșterea 
volumului schimburilor comerciale 
bilaterale de 2—2,5 ori in următorii 
cinci ani, urmind ca niveluri simi
lare de creștere să se mențină și pe 
termen lung.

România și India vor promova 
dezvoltarea cooperării reciproc avan
tajoase in domeniile industriei con
strucțiilor de mașini, electrotehnice, 
electronice, energetice, mașinilor a- 
gricole, industriei chimice, de utilaj 
petrolier, petrochimice, metalurgice, 
pescuitului, științei și tehnologiei și 
in alte domenii de interes comun.

Schimbul de vederi in probleme 
internaționale a evidențiat îngrijo
rarea față de situația existentă in 
lume, care continuă să se mențină 
deosebit de gravă și complexă, ca 
urmare a continuării cursei înarmă
rilor. în special a celor nucleare,’a 
menținerii și chiar amplificării unor 
conflicte militare in diferite regiuni, 
a folosirii forței și amenințării cu 
forța, amestecului în treburile in
terne ale statelor — vestigii ale co
lonialismului. rasismului și aparthei
dului —. a continuării crizei econo
mice mondiale și înrăutățirii situa
ției țărilor in curs de dezvoltare.

S-a apreciat că problema funda
mentală a epocii contemporane o 
constituie oprirea cursei înarmărilor, 
in primul rind a celor nucleare, și 
trecerea Ia acțiuni efective de 
dezarmare, preintimpinarea pericolu
lui unui război nuclear, asigurarea 
unei păci trainice in lume.

Ceaușescu, în
România și India se pronunță pen

tru interzicerea generală și totală a 
experiențelor nucleare, pentru folo
sirea spațiului cosmic, de către toate 
națiunile, exclusiv în scopuri paș
nice.

Cele două țări se pronunță cu 
toată hotărîrea pentru încetarea ori
căror conflicte militare și soluționa
rea tuturor problemelor litigioase 
dintre state exclusiv pe cale pașni
că. prin tratative directe între țările 
interesate.

România și India consideră că' o 
cerință imperativă pentru pacea și 
securitatea popoarelor, pentru însuși 
viitorul omenirii o constituie lichi

darea subdezvoltării, reducerea de
calajelor dintre țările bogate și cele 
sărace și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Cele două țări consideră necesar 
să se acționeze pentru întărirea ro
lului Organizației Națiunilor Unite 
in viata internațională, pentru creș
terea contribuției acesteia la asigu
rarea păcii și securității, la dezvol
tarea cooperării între statele mem
bre.

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Domnului GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

NEW DELHI
Părăsind teritoriul Indiei, doresc să vă adresez și pe această cale, in 

numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru primirea 
cordială și ospitalitatea deosebită de care ne-am bucurat in frumoasa 
dumneavoastră țară.

îmj exprim, încă o dată, satisfacția pentru rezultatele vizitei, precum 
și convingerea că înțelegerile și convorbirile pe care le-am avut cu dum
neavoastră. cu domnul prim-ministru și. alți membri ai guvernului se vor 
înscrie ca o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea continuă a rapor
turilor româno-indiene. conferind dimensiuni și mai largi colaborării și 
conlucrării reciproc avantajoase dintre țările noastre, in interesul popoarelor 
român și indian, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Ne face o deosebită plăcere ca, o dată cu salutul nostru de rămas bun. 
să vă adresăm cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de 
progres, prosperitate și pace pentru poporul indian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica India
Schimbul de păreri a relevat iden

titatea sau similitudinea punctelor 
de vedere ale celor două țări în pro
blemele abordate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
exprimat calde mulțumiri președin
telui Republicii India. Giani Zail 
Singh, primului-ministru. Rajiv 
Gandhi, și poporului indian prieten 
pentru primirea caldă și ospitalita
tea deosebită de care s-au bucurat 
în timpul vizitei oficiale de priete
nie efectuate în Republica India.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a adresat 
președintelui Republicii India. Giani 
Zail Singh, și primului-ministru, 
Rajiv Gandhi, invitații de a efectua 
vizite oficiale în Republica Socialis
tă România. Invitațiile au fost ac
ceptate cu plăcere, datele vizitelor 
urmind a fi convenite ulterior, pe 
canale diplomatice.

New Delhi, 12 martie 1987.

La sosirea în capitala Republicii 
Populare Bangladesh, manifestări 

de profundă stimă și înaltă considerație, 
ilustrare a prestigiului deosebit de care 

se bucură România socialistă

Un moment important în viața celor două țări și popoare
Toate marile cotidiane indiene au 

continuat să publice ample relatări 
despre desfășurarea vizitei oficiale 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat-o in India, la invitația președin
telui Indiei, Giani Zail Singh, și a 
primului-ministru, Rajiv Gandhi.

Ziarul „THE TELEGRAPH", din 
Calcutta, șl-a informat cititorii des
pre agenda convorbirilor dintre pre
ședintele României și primul-minis
tru indian, a relatat pe larg mo
mentele importante ale vizitei, subli
niind importanta deosebită a eveni
mentului.

Ziarul „INDIAN EXPRESS", edi
ția din Bombay, a publicat un arti
col consacrat semnificației noului 
dialog româno-indian și a prezentat 
desfășurarea principalelor etape ale 
vizitei inalților oaspeți români.

Ziarul „THE STATESMAN", ediția 
din Calcutta, apreciază, in articolul 
intitulat „India și România au dis
cutat despre cursa înarmărilor", că 
aceasta a constituit tema de impor
tanță majoră a convorbirilor româno- 
indiene la nivel inalt.

Sub titlul „Convorbirile indo- 
române", ziarul „INDIAN EXPRESS" 
informează despre întîlnirile și 
convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul-mi
nistru Rajiv Gandhi, despre alte 
contacte oficiale pe care cele două 
părți le-au avut oe timpul progra
mului vizitei in India. O relatare 
similară publică și ziarul „THE 
STATESMAN", sub titlul „Convorbi
rile dintre India și România".

La rindul lor. ziarele „THE ECO
NOMIC TIMES" și „FINANCIAL 
EXPRESS" informează detaliat asu

pra hotăririlor și documentelor con
venite de cele două părți, pe timpul 
vizitei inalților oaspeți români, cu 
privire la dezvoltarea relațiilor eco
nomice bilaterale și la creșterile 
importante prevăzute pentru schim
burile dintre cele două țări.

TELEVIZIUNEA INDIANA a con
tinuat să difuzeze in toate emisiu
nile sale de actualități imagini și 
comentarii privind acest moment im
portant din viața celor două popoa
re și țări.

Revista presei indiene
La rîndul ei. RADIODIFUZIUNEA 

INDIANĂ a inserat in toate emisiu
nile sale de informații politice am
ple relatări despre vizita in India a 
inalților oaspeți români.

Ziarele naționale continuă să pu
blice. de asemenea, articole despre 
dezvoltarea economico-socială și po
litica externă, de pace și colaborare 
a țârii noastre. In articolul intitulat 
„Un nou stadiu in dezvoltarea econo
mică a României", ziarul „THE 
TIMES OF INDIA" înfățișează pe 
larg prevederile celui de-al optulea 
plan cincinal (1986—1999) de dezvol
tare economică și socială a țării 
noastre, in cursul .căruia se va rea
liza trecerea României la stadiul de 
țară cu o dezvoltare medie. Preve
derile celui de-al optulea cincinal 
plasează. în continuare. România 
între țările cu o dinamică economi
că fermă. Pentru întreaga perioadă, 
ritmul creșterii economice este de 
aproape 8 la sută, cu un venit na
țional și o producție industrială vin- 

dută mari, cu o creștere a produc
ției agricole de 5,5—6 la sută, scrie 
ziarul. Același, cotidian subliniază 
„caracterul științific al politicii eco
nomice" românești și preocuparea 
constantă pentru dezvoltarea echili
brată a tuturor zonelor țării, prezen- 
tind, in acest sens, numeroase date 
și cifre privind realizările obținute 
deja in acest domeniu. „Dezvoltarea 
economică a României — arată zia
rul — este, fără îndoială, bazată pe 
profundul caracter științific al poli

ticii economice" pe care sint funda
mentate acțiunile, măsurile și pro
gramele de dezvoltare elaborate și 
puse in practică sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Prezentînd rolul fundamental al 
Partidului Comunist Român în dez
voltarea modernă a României, ziarul 
„THE STATESMAN" scrie in arti
colul „P.C.R. — promotor și apără
tor al interesului național", că 
„partidul clasei muncitoare, un 
partid de tip nou, ocupă, prin pro
gramul său de perspectivă, compo
ziție și acțiunile întreprinse, un loc 
fundamental în istoria modernă a 
României".

Arătînd că P.C.R, conduce întrea
ga activitate de dezvoltare socială 
și economică a României, ziarul re
liefează intr-un alt articol consacrat 
„științei ca factor de progres", că 
„cercetarea științifică este un factor 
esențial de realizare a obiectivelor 

multiple și complexe de dezvolta
re economico-socială a României", 
Creșterea permanentă a contribuției 
științei la îndeplinirea programelor 
de dezvoltare tehnologică in cele 
mai diferite sectoare ale economiei 
românești, precizează ziarul, se re
alizează sub „îndrumarea academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămintului". Ocupin- 
du-se de promovarea tehnicii noi, 
ziarul scrie că „numai in cursul ac
tualului cincinal cercetarea științifi
că și ingineria tehnologică și-au 
propus să abordeze aproape 8 300 de 
teme importante, din care peste 6 400 
vor fi puse în practică pînă in 1990".

Referindu-se la inițiativele de pace 
ale României, „THE STATESMAN" 
publică, de asemenea, un amplu ar
ticol in care prezintă pe larg activi
tatea României socialiste, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru „asigu
rarea celui mai important drept al 
omului — dreptul la viață, care re
flectă interesele vitale ale poporului 
român și ale tuturor popoarelor 
lumii".

Sint subliniate energia și consec-, 
vența cu care țara noastră, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu acțio
nează pentru realizarea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare. „întrucît dezarmarea este o 
problemă de interes vital pentru 
toate popoarele lumii — se arată în 
articol — România consideră că 
toate țările, mari sau mici, in mod 
deosebit cele ce fac parte din cele 
două alianțe militare, trebuie să se 
implice ele însele, în mod activ, în 
realizarea acestui obiectiv major al 
întregii omeniri".

(Urmare din pag. I)
doamna Ershad. Cei doi șefi de stat 
iși string miinile cu căldură și își 
exprimă satisfacția deosebită de a se 
întîlni pentru prima oară pe pămin- 
tul ospitalier al Republicii ' Popu
lare Bangladesh. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Ershad se sa
lută cu prietenie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă președintelui Hussain Mo
hammad Ershad și doamnei Ershad 
pe tovarășii Dimitrie Ancuța, vice
prim-ministru al guvernului, loan 
Totu. ministrul afacerilor externe, 
pe celelalte persoane oficiale care 
îi însoțesc în această vizită.

Președintele României este condus 
de președintele R. P. Bangladesh 
spre podiumul din centrul platoului 
de ceremonie pentru a primi onoru
rile de stat.

Se intonează imnurile celor două 
țări și. in semn de salut, se trag 21 
de salve de artilerie.

După raportul comandantului găr
zii de onoare se trec în revistă uni
tățile de infanterie, marină și avia
ție aliniate pe aeroport, in ținută de 
paradă.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, în con
tinuarea ceremoniei de întîmpinare, de 
vicepreședintele Republicii Populare 
Bangladesh, Nurul Islam, primul-mi
nistru, Mizanur Rahman Chowdhury, 
de prim viceprim-miniștrii Moudud 
Ahmed. M. A. Matin, Kazi Zafar, de 
membri ai guvernului, de personali
tăți ale vieții politice. economice. 

tehnico-științifice si culturale din 
Bangladesh.

Au prezentat, de asemenea, oma
giul lor șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Dhaka.

Atmosfera caldă, prietenească a 
intimpinării înaltei solii a poporului 
român a fost întregită de un frumos 
dans al bucuriei și ospitalității exe
cutat pe platoul aerogării de un an
samblu de tinere care purtau ghir
lande multicolore, eșarfe și flori.

Cei doi șefi de stat și persoanele 
care-i însoțesc s-au indreptat apoi 
spre palatul „Shugandha", rezervat 
ca reședință inalților oaspeți români 
in timpul vizitei in Bangladesh.

Pe intregul traseu parcurs în ca
pitală erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bangla
desh, se aflau panouri mari cu urări 
de bun venit și în cinstea prieteniei 
dintre cele două țări și popoare, 
scrise in limbile bengali, română și 
engleză : „Salutăm cu bucurie vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
doamnei Elena Ceaușescu în Re
publica Populară Bangladesh !“, 
„Trăiască prietenia dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bangladesh !“, „Bun venit 
Stimaților oaspeți români !“.

Căldura, ospitalitatea și prietenia 
manifestate cu entuziasm de mii și 
mii de locuitori ai orașului Dhaka 
s-au succedat fără întrerupere, de-a 
lungul întregului traseu, exprimin- 
du-se în acest fel sentimentele de 
deosebită stimă și admirație față de 
România socialistă, de realizările re
marcabile ale poporului român în 
dezvoltarea economico-socială, apre
cierea pentru rolul și contribuția 

țării noastre la promovarea înțele
gerii între țări și popoare, a conlucră
rii internaționale in interesul păcii pe 
pămint, față de activitatea neobosită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu vi- 
zind apărarea libertății și indepen
denței popoarelor, triumful luptei 
împotriva imperialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului, soluționa
rea pe cale pașnică, prin tratative, 
a problemelor complexe din viața 
mondială.

La reședința oficială, palatul 
„Shugandha", pină la care au fost 
conduși de gazde, președintele 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Valentin 
Ceaușescu se întrețin într-o at
mosferă cordială, prietenească cu 
președintele Hussain Mohammad 
Ershad și cu doamna Ershad.

Vizita oficială a inalților soli ai 
poporului român și dialogul la nivel 
inalt ce va avea loc cu acest prilej 
au generat un mare interes in cercu
rile politice și economice locale, in 
rîndurile întregului popor din Ban
gladesh. interes reflectat pe larg de 
ziarele și revistele ce apar la Dhaka, 
de emisiunile de radio și televiziune 
dedicate special României și perso
nalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Această primă vizită la nivel înalt 
a șefului statului român in Repu
blica Populară Bangladesh a început 
in condiții dintre cele mai favorabile 
pentru aprofundarea dialogului și 
înțelegerii reciproce, extinderea si 
diversificarea cooperării bilaterale 
pe multiple planuri, in folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii, 
conlucrării și securității internațio
nale.

Înflorit în anii socialis
mului. și cu deosebire in 
rodnica perioadă de după 
Congresul al IX-lea al 
partidului, orașul Videle 
cunoaște astăzi un nou 
destin și o nouă înfățișare. 
Da, a dispărut modesta 
așezare de ieri, cu nelipsi
tele noroaie și băltoace 
care se țineau lanț pe fi
rul inchipuitei șosele din 
Videle. A dispărut comuna 
a cărei „putere economică" 
însemna o moară și citeva 
cazane de țuică... A dispă
rut acel Videle al trecu
tului, fiindcă vremurile 
noastre i-au imprimat 
alte ritmuri și i-au confe
rit alte dimensiuni econo
mice și sociale.

— Pentru noi, punctul de 
pornire l-a marcat acel 
început de iulie al anului 
1967 cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a efec
tuat aici una din rodnicele 
sale vizite de lucru — ne 
spune vicepreședintele con
siliului popular orășenesc. 
Gheorghe Florea. în cu- 
vîntarea rostită la adunarea 
populară organizată cu 
acest prilej, secretarul ge
neral al partidului a subli
niat faptul că Videle ur
mează să devină un înflo

ritor oraș, orașul petroliș
tilor. De atunci a început 
impetuoasa dezvoltare e- 
conomico-socială a locali
tății.

Și, in decurs de numai 
două decenii, Videle s-a 
înscris tot mai hotărit pe 
traiectoria civilizației so
cialiste. Ca în atitea alte 
locuri trezite in acești ani 
la o viață nouă, temelia 
renașterii sale o constituie 
politica de industrializare 
socialistă, de dezvoltare 
echilibrată și armonioasă a 
forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, poli
tică ferm promovată de 
partidul comunist S-a dez
voltat continuu schela de 
producție petrolieră, astăzi 
una dintre cele mai mari 
din tară, și au apărut, tot
odată, unități economice 
noi. Produ"t;a industrială a 
orașului este în prezent de 
60 de ori mai mare decit 
în anul Congresului al IX- 
lea al partidului. Agricul
tura n-a fost nici ea ne
glijată, cooperativelor a- 
gricole de producție exis
tente adăugîndu-li-se o 
întreprindere agricolă de 
stat, o „uzină de legume" 
și un mare complex pen
tru creșterea păsărilor.

Dar Videle este, în pri
mul rind, un oraș al pe
troliștilor. De la sutele de 
sonde pe care le vezi ori
unde, din tren sau de pe 
șosea, din imensitatea cim- 
piei pleacă arterele vitale 
ce infuzează localității 
putere și personalitate. In 
cadru) schelei iși desfășoa
ră activitatea aproape 2 500 
de oameni ai muncii, stă- 
pinl pe profesii cu totul 
noi pentru aceste melea
guri : sondori, electricieni, 
electroniști, automatiști, o- 
peratori etc.

— Cind am pășit pentru 
prima oară aici, in 1963. 
nu mi-a plăcut localitatea 
— mărturisește maistrul 
principal Zamfir Minea. 
M-a izbit înfățișarea umilă 
a caselor și a străzilor. O 
comună de cimpie —mi-am 
snus — și o undă de. re
gret m-a cuprins, socot’nd 
că greșisem plecînd din 
zona P’oie diifuf C’i-'-d 
însă mi-am dat seama că 
mi se oferea șansa de a 
participa direct, de la 
început, la împlinirea u- 
nui proiect deosebit. Și 
apoi această așezare avea 
nevoie de gîndul și fapta 
noastră, ale muncitorilor, 
pentru a-și schimba înfă

țișarea. Și și-a schimbat-o 
radical! Ușor n-a fost, pen
tru că nu exista aici tra
diție in domeniu. Am in- 
vățat din mers o meserie 
grea, dar frumoasă. Am 
învățat cu toții pe rupte-
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petroliștilor teleormăneni
lea. cum se zice. Și nu am 
invățat doar cu ginclul să 
știm c meserie am făcut-o 
cu conștiința clară că. prin 
producția noastră, contri
buim la dezvoltarea acce
lerată a țării. Conștiința 
revoluționară, călită de co
muniști, ne-a făcut să 
învingem dificultățile „pio
nieratului".

Au venit mulți petroliști 
aici, din alte colțuri ale 

țării, și au rămas să-i în
vețe pe alții și, la rîndul 
lor, să-și perfecționeze ne
contenit cunoștințele. Unii 
dintre ei, ca maistrul Con
stantin Niculescu, au ajuns 
să fie solicitați la rezol-

varea unor probleme de 
specialitate chiar și peste 
hotare. Alții, ca inginerui 
Nicolae dalea. actualul 
director tehnic, și maistrul 
Mihai Marian. șeful
secției mecanoenergetiCe, 
s-au format ca buni spe
cialiști și organizatori ai 
procesului de producție. 
După cum dintre localnici, 
sondorii Ion Preda, Ilie 
Arsene și Ion Pletescu, 

maistrul Constantin Șer- 
bana, ca și mulți alții, sint 
cunoscuți pentru priceperea 
și dăruirea de care dau 
dovadă.

— Trebuie să învățăm 
mereu, să ne perfecționăm 

mereu — ne spune ingine
rul Mircea A'exandrescu. 
directorul schelei. Comple
xitatea tot mai mare a 
procesului de extracție ne 
obligă tot ma: mult nu nu
mai să ne reîmprospătăm 
cunoștințele — acesta e un 
proces obișnuit — ci să 
pătrundem pe teritorii teh
nico-științifice noi. să 
abordăm noi tehnologii mo
derne, să le aplicăm rapid 

— așa cum ne cere secre
tarul general al partidului. 
Să ne propunem mal mult, 
să îndrăznim, pentru că stă 
în puterile noastre să rea
lizăm tot ce ne propunem. 
Iată, în prezent, eforturile 
muncitorilor și specialiști
lor schelei sînt îndreptate 
in direcția extinderii com
bustiei subterane în zăcă- 
mînt, metodă ce asigură 
un coeficient ridicat de 
extracție a țițeiului, supe
rior celui obținut prin toa
te celelalte procedee teh
nologice cunoscute.

Dar Videle nu este 
numai orașul petroliștilor. 
La Complexul C.F.R. mun
cesc aproape 709 de fe
roviari. Există aici un im
portant nod de cale ferată. 
Localnicii îi spun, cu 
mîndrie, „insula ciberneti
că". deoarece triajul de 
cale ferată este complet 
automatizat. Datorită mo
dernelor instalații și echi
pamente din dotare, mane
vrarea macazurilor, f rina rea 
și celelalte operații inclu
se în procesul de triere a 
vagoanelor se fac de la 
complexe pupitre de co
mandă. In 24 de ore sint 

astfel triate, în medie, circa 
2 400 de vagoane.

Și iată, in acel Videle pe 
care mulți il știau umil 
și prăfuit, parcă resemnat 
în anonimat, s-au petrecut 
substanțiale prefaceri eco
nomice și profesionale. 
Reflex direct — noua di
mensiune socială, urbanis
tică, spirituală a localită
ții. S-au construit în acești 
ani blocuri confortabile cu 
peste 1 200 de apartamente. 
S-au ridicat magazine mo
derne și unități prestatoare 
de servicii pentru popu
lație, un liceu industrial 
care pregătește noi și noi 
generații de petroliști, școli 
generale, creșe și grădinițe, 
unități sanitare dotate cu 
instrumentar și aparatură 
moderne. Rețelele de ali
mentare cu apă și de ca
nalizare s-au extins conti
nuu, pe măsura necesită
ților mereu crescinde.

Astfel, în numai două 
decenii, decenii de muncă 
și creație fără precedent, 
localitatea și-a lepădat 
haina veche, întemeindu- 
se, prin munca însuflețită 

a constructorilor, a tuturor 
cetățenilor săi, in statutul 
de nou oraș.

— Totul a fost făcut cu 
gîndul la viitor — ne 
spune tînăra primăriță a 
orașului, Maria Rotaru. 
Localitatea noastră iși de- 
săvirșește in prezent contu
rurile urbanistice, în con
cordanță cu principiile am
plului proces de sistemati
zare desfășurat la scară 
națională. In acest cincinal 
se vor mai construi încă 
870 de apartament^ îndeo
sebi în zona centrală a 
orașului, la parterul blocu
rilor urmind a fi amena
jate unități comerciale și 
prestatoare de servicii cu o 
suprafață de peste 4 200 
mp. Orașul nostru va de
veni astfel mai frumos și 
mai puternic, prin gindul 
și fapta celor care trăiesc 
și muncesc aici, pe po
triva gindului și faptei 
întregii țări, în epoca ce
lor mai cutezătoare împli
niri socialiste.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii*
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VIZITA OHCIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNA
CD TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. IN REPURLICA POPULARA BANGLADESH

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
progresul tuturor națiunilor — nu 
se poate asigura decît in condiții de 
pace, milităm activ pentru o po
litică de apărare a păcii, de 
colaborare si securitate în întreaga 
lume.

Situația internațională continuă 
să fie deosebit de gravă și com
plexă. Se intensifică cursa înar
mărilor, în primul rînd a înarmă
rilor nucleare, se mențin și chiar 
se agravează o serie de conflicte 
din diferite regiuni ale lumii, se 
adîncesc tot m-ai mult decalajele 
dintre țările bogate și țările săra
ce, ca urmare a crizei economice 

"mondiale, a politicii' colonialiste și 
imperialiste. Toate acestea sporesc 
încordarea și'neîncrederea în Via
ța. internațională, fac să crească 
pericolul unui război mondial, 
care s-ar transforma, inevitabil, 
intr-o catastrofă nucleară ce ar 
duce la distrugerea a înseși con
dițiilor pentru existența vieții pe 
planeta noastră.

Pornind de la aceste realități, se 
poate spune, cu deplin temei, că 
problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor si trece
rea la măsuri concrete de dezarma
re. în primul rînd la dezarmarea 
nucleară. Mai mult ca oricînd. este 
necesar ca toate țările si popoare
le să-și unească forțele si să con
lucreze cît mai string pentru a opri 
actualul curs periculos al eveni
mentelor. pentru afirmarea poli
ticii de dezarmare, de colaborare 
și pace.

România se pronunță si militea
ză cu toată fermitatea pentru reali
zarea unui program cuprinzător de 
dezarmare, care să ducă la lichi
darea, pe etape, a tuturor armelor 
nucleare pînă la sfârșitul secolului 
si. in paralel, la reducerea sub
stanțială a armelor conventionale, 
în concordanță cu principiile po
liticii sale consecvente de soluțio

Toastul președintelui Hussain Mohammad Ershad
(Urmare din pag. I)
prietenie și colaborare dintre țările 
noastre se vor adînci și amplifica 
în anii ce vin.

Domnule președinte,
Urmărim cu deosebit interes și 

admirație eforturile susținute și 
progresele importante realizate de 
poporul român în ultimele două 
decenii, sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă și dinamică. 
România are. într-adevăr. nu nu
mai un trecut glorios, dar și un 
prezent dinamic și un viitor lumi
nos.

Noi. în Bangladesh, sintem an
gajați într-un efort masiv, la sca
ră națională, de realizare a obiec
tivelor noastre economice cu forte 
proprii. în cel mai scurt timp po
sibil. Am întreprins o serie de re
forme in domeniile administrativ, 
juridic și economic, iar rezultatele 
sint extrem de satisfăcătoare. Po
litica noastră industrială asigură 
condiții excelente pentru investiții 
străine si realizarea de proiecte de 
cooperare economică, care au atras 
atenția binevoitoare din partea in
dustriașilor din Bangladesh și din 
străinătate. Pe plan politic, am 
înregistrat, de asemenea, succese 
importante. în acest sens. îmi face 
plăcere să arăt că desfășurarea cu 
succes a alegerilor prezidențiale 
din luna octombrie a anului tre
cut marchează pasul final în ca
drul procesului de democratizare a 
țării noastre.

Stimate domnule președinte,
Bangladesh desfășoară cu fermi

tate o politică externă independen
tă în conformitate cu prevederile 
Cartei O.N.U., precum și cu prin

nare a problemelor dezarmării nu
cleare, în etape, țara noastră a sa
lutat și sprijină propunerile Uniu
nii Sovietice privind abordarea se
parată a problemei rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
din Europa. Așteptăm ca și S.U.A. 
să răspundă în mod corespunză
tor, astfel încît să se ajungă, în- 
tr-un timp cît mai scurt, la în
cheierea unui acord privind eli
minarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa 
.— ca un prim pas spre eliminarea 
tuturor armelor nucleare de pe 
continent, spre lichidarea totală a 
arsenalelor nucleare din întreaga 
lume.

în interesul apărării păcii șî 
'vieții popoarelor, trebuie să set 
treacă in modul cel mai hotărît de 
la vorbe la fapte si acțiuni con
crete de dezarmare. Pornind de la 
răspunderea fată de propriul popor 
— dar și față de cauza păcii în 
întreaga lume — România a tre
cut. începînd din anul 1986. in 
urma unui referendum național, 
la reducerea unilaterală cu 5 la 
sută a ărmamentelor. efectivelor și 
cheltuielilor militare și a chemat 
toate statele si popoarele, în pri
mul rînd cele din Europa — unde 
s-au acumulat cele mai mari can
tități de arme și trupe militare — 
să treacă la acțiuni concrete de 
dezarmare. Prin reducerea înarmă
rilor și diminuarea corespunzătoa
re a cheltuielilor militare s-ar eli
bera. astfel, uriașe resurse materia
le și financiare, care ar urma să 
fie folosite pentru soluționarea 
problemelor economice si sociale 
ale fiecărei țări și. îndeosebi, pen
tru sprijinirea eforturilor de pro
gres ale statelor în curs de dez
voltare.

Tara noastră militează consec
vent pentru renunțarea la forță' și 
la amenințarea cu forța în re
lațiile internaționale, pentru so
luționarea tuturor conflictelor și 
stărilor de tensiune din diferite re

cipiile și obiectivele mișcării de 
nealiniere și ale Organizației Con
ferinței Islamice. In politica sa 
externă. Bangladesh respectă ferm 
principiile egalității suverane și 
integrității teritoriale a tuturor 
statelor, neamestecului în trebu
rile interne ale altor state, nefo- 
losirii forței și soluționării tuturor 
litigiilor prin mijloace pașnice.

In paralel cu eforturile noastre 
sincere de asigurare a păcii, ne 
exprimăm adînca preocupare față 
de înrăutățirea situației interna
ționale, care amenință tot mai 
mult pacea și securitatea. Situația 
din Orientul Mijlociu rămâne ex
plozivă. Nu se întrevede nici o 
perspectivă în ceea ce privește 
retragerea totală a Israelului din 
toate teritoriile arabe și înfăptuirea 
drepturilor legitime și inalienabile 
ale poporului palestinian, inclusiv 
a dreptului său de a-și întemeia 
un stat independent și suveran în 
propria sa patrie, sub conducerea 
O.E.P. Continuă războiul fratricid 
dintre Iran și Irak, precum și pre
zența trupelor străine într-o serie 
de state independente. Regimul 
rasist reacționar de la Pre
toria continuă să sfideze rezo
luțiile O.N.U. prin ocuparea ilegală 
a Namibiei și politica sa rasistă 
din Africa de Sud. Ca și în trecut, 
ne angajăm să acționăm, alături de 
alte țări iubitoare de pace din în
treaga lume, pentru soluționarea 
tuturor problemelor menționate, 
precum și a altor probleme inter
naționale.

Domnule președinte,
Constatăm cu deosebit regret 

escaladarea cursei înarmărilor, 
care a creat serioase impedimente 
pe planul securității și a sporit 
tensiunea internațională. Folosirea 

giuni ale lumii numai si numai pe 
cale pașnică, prin tratative. în a- 
cest sens, apreciem necesară orga
nizarea unei conferințe internațio
nale în problemele Orientului Mij
lociu. care să aibă loc sub egida 
O.N.U.. cu participarea tuturor 
statelor interesate, inclusiv a 
O.E.P. și a Israelului.

De asemenea, apreciem că tre
buie să se facă totul pentru a se 
ajunge cît mai grabnic la încetarea 
războiului dintre Iran și Irak, pen
tru renunțarea la orice acțiuni mi
litare si trecerea la soluționarea pe 
cale pașnică a problemelor dintre 
cele două țări.

Avînd în vedere situația econo
mică grea a țărilor în curs de 
dezvoltare si. în general, proble
mele economice grave ce confrun
tă lumea contemporană. România 
se pronunță și militează activ pen
tru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice, care să creeze condiții pen
tru progresul mai rapid al tuturor 
statelor, și în primul rînd al celor 
rămase in urmă, pentru dezvol
tarea arțnonioasă, echilibrată a 
economiei mondiale. în acest scop, 
apreciem că este necesar să se 
treacă la organizarea unei confe
rințe internaționale în cadrul 
O.N.U.. la care să participe, cu 
drepturi egale, atît țările în curs 
de dezvoltare, cît și cele dezvolta
te. în vederea realizării unor înțe
legeri care să ducă la soluționarea 
globală a problemelor subdezvol
tării — inclusiv a problemei dato
riilor externe care împovărează tot 
mai greu țările in curs de dezvol
tare — la instaurarea unei noi 
ordini economice, a unor relații 
noi. bazate pe deplină egalitate si 
echitate între toate statele lumii.

Rezolvarea justă și durabilă a 
marilor probleme ale epocii noas
tre impune participarea activă, 
egală, la viata internațională, a 
tuturor statelor, fără deosebire de 

fără nici o restricție a resurselor, 
si asa limitate, în scopuri militare 
a generat, pe de o parte, un senti
ment de teamă și incertitudine în 
rîndul națiunilor, iar. pe de altă 
parte, a redus cuantumul cheltuie
lilor cu caracter social. Strînsa re
lație dintre dezarmare și dezvol
tare nu mai necesită nici o ple
doarie. Noi credem că o redirec- 
ționare a resurselor de la înarmare 
spre dezvoltare va fi atît în inte
resul țărilor dezvoltate, cît și în 
al celor in curs de dezvoltare.

Situația economică este, de ase
menea, alarmantă. Cită vreme 
inegalitatea economică dintre na
țiuni continuă să crească, nu va fi 
obținută o pace trainică. Atît 
timp cît țările în curs de dezvol
tare suportă șocurile principale 
ale problemelor economice inter
naționale, ordinea economică ac
tuală nu este favorabilă nici sta
telor dezvoltate. Avînd în vedere 
interdependența economiilor Nor
dului și Sudului, a devenit o nece
sitate imperioasă abordarea inte
grală și coerentă a problemelor e- 
conomice globale in vederea rezol
vării lor. O ordine economică in
ternațională justă și echitabilă 
constituie un imperativ al îmbu
nătățirii calității vieții popoarelor 
din întreaga lume.

Stimate domnule președinte,
Menținerea unor relații de bună 

vecinătate cu vecinii noștri este 
unul dintre principiile esențiale 
ale politicii noastre externe.

în cadrul acestei politici, Ban
gladesh a inițiat conceptul de coo
perare regională în Asia de sud. 
Sint fericit să afirm că, o dată cu 
lansarea oficială a S.A.A.R.C. la 
Dhaka, în decembrie 1985, un nou 
orizont a apărut în cooperarea din 

mărime si orînduire socială. în
deosebi a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, a 
țărilor nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii și sînt 
nemijlocit interesate într-o politi
că de pace, de colaborare, de dez
voltare liberă, independentă. Acor
dăm o mare însemnătate creșterii 
rolului si 'acțiunilor țărilor neali
niate în rezolvarea problemelor 
majore ce confruntă epoca noastră, 
în lupta pentru progres si pace în 
lume.

Considerăm că este necesar să 
se facă totul pentru creșterea ro
iului O.N.U.. al altor organisme 
internaționale în soluționarea de
mocratică. cu participarea tuturor 
statelor șt popoarelor; a probleme
lor complexe ale lumii de azi.

Considerăm că trebuie să se a- 
șeze cu toată hotărîrea la baza re
lațiilor dintre state principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc. Este necesar să se respecte 
de către toate statele dreptul fie
cărei națiuni la dezvoltarea liberă, 
independentă, fără nici un ames
tec din afară.

Avînd convingerea că vizita pe 
care o efectuăm în Bangladesh se 
va înscrie ca un moment impor
tant în întărirea conlucrării dintre 
țările și popoarele noastre, doresc 
să toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
Ershad ;

— pentru dezvoltarea și întă
rirea continuă a prieteniei și co
laborării dintre Republica Socia
listă România si Republica Popu
lară Bangladesh, dintre cele două 
popoare ale noastre ;

— pentru pace și colaborare in 
întreaga lume ;

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

această zonă, pentru îmbunătă
țirea calității vieții unui miliard 
de oameni.

A doua întîlnire la nivel înalt a 
S.A.A.R.C., care a avut Ioc la 
Bangalore, in noiembrie anul tre
cut, și stabilirea, acum două luni, 
a Secretariatului S.A.A.R.C. la 
Katmandu ne-au dat posibilita
tea să consolidăm pe mai departe 
rezultatele obținute pînă în pre
zent.

Cu devotamentul și sentimentul 
scopului final, sintem ferm anga
jați în realizarea principiilor 
S.A.A.R.C.

Domnule președinte.
Noi vă acordăm cea mai înaltă 

stimă pentru interesul ce-1 mani
festați față de făurirea unor rela
ții mai strînse între Bangladesh și 
România, precum și pentru anga
jarea. și contribuțiile dumneavoas
tră la cauza dezarmării, păcii și 
cooperării în întreaga lume.

Sperăm din toată inima că vizi
ta dumneavoastră, stimate domnu
le președinte, în Bangladesh va 
contribui la promovarea, în conti
nuare, și la consolidarea legături
lor de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări ale noastre.

Distinși oaspeți, vă invit să 
toastăm :

— pentru sănătatea și feri
cirea stimatului președinte 
Nicolae Ceaușescu și a doamnei 
Elena Ceaușescu, cărora le urăm 
viață îndelungată ;

— în sănătatea celorlalți oaspeți 
prezenți ;

— pentru progres continuu și 
prosperitatea poporului prieten 
român ;

— pentru prietenie veșnică între 
Bangladesh și România! (Vii 
aplauze).

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întilnit

cu președintele Hussain Mohammad Ershad
și doamna Raushan Ershad

(Urmare din pag. I)

niei si a Bangladesh de a da noi 
dimensiuni colaborării lor econo
mice. tehnico-științifice și in alte 
domenii. S-a subliniat. în acest 
sens, - că programele de dezvolta
re economico-socială ale ambelor 
țări deschid largi perspective ex
tinderii si adâncirii conlucrării bi
laterale si s-au examinat posibili
tățile concrete pentru transpu
nerea în viată a unor noi acțiuni 
de cooperare, inclusiv realizarea in 
comun a unor obiective pentru va
lorificarea superioară a resurselor 
de care dispune Bangladesh, cu

Depunerea unei coroane de flori
la Monumentul național din Savar

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. a depus, 
joi după-amiază. o coroană de flori 
la Monumentul național din Savar, 
ridicat în memoria martirilor care 
s-au jertfit în lupta pentru liber
tatea și independenta tării.

La solemnitate a luat parte to
varășul Valentin Ceaușescu.

Au participat tovarășul loan 

convingerea oă promovarea si in
tensificarea acestor raporturi ser
vesc progresului și bunăstării ce
lor două popoare.

Trecînd în revistă o serie de 
aspecte actuale gle situației mon
diale. cei doi șefi de stat au ar 
bordat pe larg unele probleme cu 
care se confruntă astăzi țările în 
curs de dezvoltare. în acest cadru 
au fost relevate rolul ce revine 
O.N.U.. unor organisme economice 
internaționale si regionale. însem
nătatea întăririi colaborării si uni
tății de acțiune a țărilor în curs 
de dezvoltare pentru solutionarea 
globală a problemelor subdezvol

Totu, ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale române.

Erau prezenți membri ai Guver
nului Republicii Populare Bangla
desh. comandantul garnizoanei, 
alte persoane oficiale.

în timp ce s-au prezentat ono
rurile militare, șeful statului ro
mân a depus o coroană de flori.

S-a păstrat un moment de recu
legere. 

tării. pentru asigurarea propășirii 
lor economice, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Convorbirea a pus în evidfjjJă 
satisfacția față de evoluția r.îp'dr- 
turilor țle prietenie 'și colaborare 
dintre România și Bangladesh, ae 
precierea că actualul dialog la ni
vel înalt. înțelegerile la care se va 
ajunge cu acest prilej vor marca 
ridicarea acestor relații pe un plan 
superior, ceea ce corespunde in
tereselor ambelor popoare, politi
cii de pace. înțelegere si largă 
cooperare intre toate națiunile 
lumii.

înalții oaspeți au fost invitați, 
după ceremonie, să semneze în 
Cartea de onoare a Monumentului 
national.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns invitației gazdelor de a 
sădi, după tradiție, un arbore în 
parcul monumentului, marcând, 
astfel, vizita în Republica Popu
lară Bangladesh.
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Răspunderea pentru lucrul bine făcut
Dacă pină acum, răsfoind ..Ma

nualul de asigurare a calității" al 
Întreprinderii de aparate electrice de 
măsurat din Timișoara (vezi „Scin- 
teia“ din 10, 11 și 12 martie a.c.) 
ne-am oprit indeosebi asupra unor 
principii și reguli de ordin tehnic și 
organizatoric, ne propunem in acest 
articol să stăruim asupra rezolvări
lor aduse in această unitate unei pro
bleme deosebit de importante, și 
anume : motivarea pentru calitate a 
personalului muncitor.

„Nici una dintre activitățile care 
se desfășoară în întreprinderea noas
tră — se arată în „Manual" — nu 
depind atît de mult de calitatea fac
torului uman ca activitatea de 
asigurare și control al calității 
produselor. Din acest motiv, siste
mul de asigurare a calității cuprinde 
și un ansamblu de măsuri și proce
duri orientate spre formarea unei 
educații și conștiințe a calității, pre
cum și a unei opinii colective asupra 
acestei probleme vitale". Concret, ce 
exigențe există în această privință ?

1. Asigurarea calității este. înainte 
de toate, o stare de spirit. De aceea, 
un obiectiv principal al sistemului 
de asigurare al calității este de a 
crea această stare de spirit în în
treaga întreprindere, de la muncito
rul executant la director.

2. Oricit de bine ar fi concepute 
măsurile tehnico-organizatorice (pro
iecte, tehnologii de execuție și con
trol, proceduri organizatorice), ele 
nu își ating efectele scontate dacă 
nu sint însoțite și de măsuri de for- 
mare-educare a unei conștiințe pen
tru calitate.

3. Calitatea și controlul calității 
reprezintă o problemă colectivă, de 
care răspunde personal fiecare si nu 
numai serviciul C.T.C.. care reali
zează doar unele activități de con
trol.

Pentru realizarea acestui deziderat 
major sistemul de asigurare a cali
tății promovează trei principii de 
bază :
• „Fiecare știe ce trebuie să facă" 

— obiectiv realizat prin proiectarea 
unui minuțios sistem de documen
tații și difuzarea tehnologiilor de 
control Ia toate locurile de muncă. 
Atunci cînd documentațiile elaborate 
nu dau răspunsuri fără echivoc la 
toate problemele ce pot surveni in 
producție se consideră că proiectan
tul trebuie să-și revizuiască docu
mentația. Se aplică, așadar, princi
piul conform căruia existența unei 
documentații bine proiectate repre
zintă prin ea insăși un puternic fac
tor educaiiv-formativ.

0 „Fiecare știe cum trebuie să 
facă". Documentațiile nu se predau 
executanților ca simple dosare ad
ministrative. ci in cadrul unui pro
ces de instruire profesională, efec
tuat de către persoane special de
semnate (tehnolog, maistru, contro
lor. metrolog) atit în timpul experi
mentului pentru seria zero, cit și pe 
parcurs. Dacă se constată că in pro
cesul de producție un muncitor nu 
știe cum să efectueze o operație de 
execuție sau de control, se con
sideră că nu este vina sa, ci a celor 
care au fost desemnați să-l învețe.

• „Fiecare își îndeplinește sarci
nile". Realizarea acestui obiectiv 
presupune respectarea riguroasă a

La Aiud, in cadrul întreprinderii metalurgice, se muncește cu pasiune 
și răspundere pentru realizarea de produse la un înalt nivel calitativ. 
In fotografie : secvențe de muncă din secția de prelucrare a cilindrilor 

pentru laminoare Foto : S. Cristian

Realizările - departe de posibilități
Din activitatea centrului I.J.R.V.M.R. din Făurei

Este o realitate faptul că în ultimii 
ani activitatea de colectare a mate
rialelor refolosibile a cunoscut o cer
tă creștere și intensificare. Au apă
rut prevederi legale clare, s-a creat 
o nouă optică asupra importanței 
acestora. In multe localități, această 
problemă, privită cu ani in urmă 
ca minoră,’a intrat in perimetrul 
central al preocupărilor organelor 
administrative, ale organizațiilor ob
ștești și masei cetățenilor.

Cu toate acestea, in general rezulta
tele obținute sint incă mult sub posibi
lități, departe de obiectivele stabilite. 
In legătură cu această stare de lucruri, 
in cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescti la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 30 
ianuarie 1987 se 
aprecia că activi
tatea de recupe
rare a materiale
lor refolosibile in 
diferite sectoare 
de muncă se des
fășoară slab, fi
indcă inseși orga
nele care au o
bligația să se ocupe de aceste pro
bleme manifestă o atitudine neco
respunzătoare. Exemplificările con
crete nu lipsesc.

Și in județul Brăila se colectează 
acum materiale refolosibile — ceva 
mai multe decit cu doi ani in urmă, 
întreprinderea județeană de recupe
rare și valorificare a materialelor 
refolosibile (I.J.R.V.M.R.) a devenit 
o unitate cunoscută pentru unele ac
tivități, in special pentru prelucra
rea materialelor colectate — dimen
sionarea. brichetarea, balotarea. dez
membrarea acestora.

Dar oare se îndeplinește tot ce in
tră in sarcina I.J.R.V.M.R.? Răspun
sul este negativ, mai ales în sectorul 
recuperărilor care trebuie făcute 
din gospodăriile populației — așa 
cum ilustrează constatările făcute 
în orașul Făurel. (Pentru că în acest 
an nu s-a recuperat pină acum ni
mic din gospodăriile populației, vom 
examina rezultatele obținute in anul 
1986).

Concret, din patru sortimente de 
materiale reciclabile care trebuiau 
recuperate din gospodăriile popu
lației in 1986 — fier, hirtie, sticlă și 
textile — planul nu s-a realizat la 
nici unul. Nereallzările sint. cum se 
va observa imediat, pe măsura ne
păsării de care dau dovadă cei 
cu atribuții precise în mobili
zarea și lămurirea cetățenilrW pen
tru această acțiune : la textile

numai produse
de cea mai bună
CALITATE

CALITATE

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

de măsurat din Timișoara (IV)

disciplinei tehnologice, ceea ce în
seamnă, pe de o parte, respectarea 
liber consimțită — realizată prin- 
tr-un ansamblu de măsuri de for
mare a conștiinței pentru calitate — 
și, pe de altă parte, existența unui sis
tem de control al respectării disci
plinei tehnologice. prevăzut prin 
procedurile de control și prin atri
buțiile de serviciu ale unor funcții din 
cadrul întreprinderii.

..Disciplina tehnologică este de
numită „legea de fier" a organizării 
industriale, deoarece reprezintă cea 
mai importantă reglementare orga
nizatorică a întreprinderii. Documen
tațiile referitoare la tehnologiile de 
execuție și control alcătuiesc o ade
vărată „Constituție" a procesului de 
producție, căreia i se supune șl di
rectorul întreprinderii. Omologarea 
acestor documentații se efectuează 
cu o procedură specială, care oferă 
garanția corectitudinii lor. De aceea, 
trebuie respectate in toate împreju
rările !“.

Dorite sau nu. în practică pot apare 
abateri de la normele disciplinei teh
nologice. Dacă unele din acestea au 
cauze mai ușor de explicat (compro
misuri de Ia calitate sub presiunea 
dilemei „termen-calitate". sau ca ur
mare a unor relații umane neprinci
piale), situația nerespectării discipli
nei tehnologice de către executanți 
impune, întotdeauna, o analiză mai 
atentă pentru a se lua măsuri adec
vate, in spiritul legii.

Atenție insă ! Măsurile aplicate 
oamenilor, ca și medicamentele, nu 
sint neutre ! O măsură greșită poate 
produce efect contrar celui scontat : 
demobilizarea și apatia față de pro
blemele asigurării calității !

Iată două categorii de defecte de 
calitate in care sînt contraindicate, 
măsurile disciplinare !

0 Defecte neintenționate de cali
tate : „Executantul dorește să asigure 
calitatea, dar nu știe cum".

Cauza : executantul nu are cali
ficarea profesională necesară dato
rită unui instructaj profesional insu
ficient.

Măsura : maistrul (controlorul) are 
obligația de a reface instructajul. Nu 
se recomandă sancțiuni, cel mult 
atribuirea altui loc de muncă, con
form aptitudinilor.

• Defecte de calitate din neaten
ție : „Executantul a produs un de
fect de calitate fără să vrea și nici 
nu-și dă seama de aceasta".

uzate trebuiau recuperate 90 tone și 
s-au recuperat 3,3 tone; la sticlă — 
100 tone, din care s-au recuperat 7 
tone; la fier vechi — 100 tone, Recu
perate 76 tone; la hirtie — 200 tone, 
realizat 29 tone.

Centrul I.J.R.V.M.R. din Făurei 
este creat nu numai pentru orașul 
propriu-zis, ci și pentru 18 comune 
din jur. Cu alte cuvinte, de pe teri
toriul a 19 localități s-a reușit să se 
recupereze circa 20 la sută din canti
tatea pe care și-au propus-o inițial!

Nici celălalt centru I.J.R.V.M.R., cu 
sediul in Brăila, nu se remarcă prin 
realizări mai mari, ceea ce oferă o 
imagine cit se poate de clară asupra 
„strădaniilor" depuse pentru recupe
rarea materialelor reciclabile de șe

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!^RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE j

fii centrelor de colectare, de condu
cerea și personalul de specialitate al
I.J.R.V.M.R.,  respectiv despre spri
jinul și interesul ce trebuiau acor
date in această privință de către con
siliile populare din comunele și ora
șele județului Brăila.

Care sint cauzele acestor serioase 
rămineri în urmă la centrul din Fău
rei și din comunele arondate 1

In nici o localitate arondată cen
trului I.J.R.V.M.R. — afirmația este 
valabilă inclusiv pentru orașul Fău
rei — consiliile populare, organiza
țiile obștești nu cunosc cantitățile de 
materiale ce ar trebui colectate. Nu 
se realizează planul de colectare, 
pentru că planul nu e defalcat. A- 
tunci pe ce bază se fac colectările 
de materiale refolosibile ? Pe nici o 
bază. Duce fiecare cit și cind crede 
din propria gospodărie — fler, hir
tie etc. — la punctul local de colec
tare, știind că o dată pe an (!) va 
trece și prin comuna lor mașina cen
trului din Făurei să mai ridice din 
ce au dus gospodarii. Dacă trece ! 
Pentru că...

— Din proprie inițiativă am colec
tat și predat 200 kg de hirtie, alte 
200 kg le avem colectate, dar nu 
vine nimeni să le ridice — ne spune 
administratorul asociației de locatari 
nr. 1 din orașul Făurei.

Și Maria Berceanu, președinta co
misiei de femei din cartierul nr. 2. 
ne-a spus :

a) Cauza : procesul de muncă este 
obositor, se bazează prea mult pe 
atenția operatorului și o neatenție 
este aproape inevitabilă.

Măsura : acțiuni tehnico-organiza
torice pentru reducerea efortului fi
zic prin mecanizare și automatizare 
și introducerea controlului obiectiv.

b) Cauza : operatorul are aptitu
dini mai reduse pentru operațiile me
ticuloase, care solicită o atenție în
cordată.

Măsura : selecția și orientarea pro
fesională pe baza testării aptitudini
lor de atenție.

Din totalul defectelor de calitate, 
mai puțin de 25 la sută se datoresc 
încălcării disciplinei tehnologice. Res
tul se explică prin alte cauze care nu 
revin in sarcina executantului. De 
aceea, atunci cind se constată o de
fecțiune de calitate, de fiecare dată 
se impune o analiză temeinică pen
tru a se stabili dacă este vorba de 
o indisciplină tehnologică și, dacă 
este așa. care sint cauzele sale.

Deosebit de aceste probleme de 
ordin organizatoric și de disciplină in 
întreprindere se desfășoară o sus
ținută activitate în direcția formării 
unei conștiințe individuale și colec
tive pentru calitate. Care sînt prin
cipalele forme de acțiune ?
• Promovarea „mărcii fabricii" : 

I.A.E.M. Timișoara. Prin susținute 
activități de propagandă audio-vl- 
zuală în interiorul întreprinderii, dar 
și în exterior (expoziții, acțiuni teh- 
nico-^tiințifice și social-culturale) se 
urmărește de a se imprima tuturor 
mindria apartenenței la un colectiv 
muncitoresc apreciat în țară și străi
nătate pentru realizările sale.
• Popularizarea succeselor între

prinderii. La cunoștința personalului 
muncitor sînt aduse operativ cele 
mai importante succese obținute : 
contracte reușite, aprecieri ale foru
rilor de resort și ale clienților. dis
tincții obținute. Se urmărește ca fie
care să aibă sentimentul justificat 
că munca sa reprezintă o părticică 
din realizările întregului colectiv.
• Popularizarea fruntașilor in pro

ducție și informarea asupra rezulta
telor muncii și in domeniul respec
tării nivelurilor și indicatorilor de ca
litate. Sistemul întrecerilor socialiste 
de producție cuprinde criterii clare 
de concurs în domeniul asigurării ca
lității ce decurg din documentațiile 
referitoare la tehnologiile de execu
ție și control, iar persoanele care 
le îndeplinesc sînt popularizate. 
Se consideră că metoda „populari-

— Femeile din cartierul nostru au 
adunat cantități importante de fier 
vechi și hirtie, dar nu vine nimeni 
să le ridice. De ce 1

— Nu sint căruțe, ni s-a răspuns 
la centrul de colectare. (Deși, cu, 
cum am aflat, orașul dispune de 17 
etelaje).

încă o constatare : centrul
I.J.R.V.M.R. din Făurei nu are o 
persoană imputernicită să plătească 
cetățenilor materialele recuperabile 
pe care le aduc. Dacă predai, să zi
cem, 100 kg de fier vechi, trebuie să 
primești 30 lei, dar la Făurei pri
mești nu bani, ci.... o chitanță in 
valoare de 30 lei, cu care trebuie să 
mergi la Brăila să încasezi banii. Insă 
drumul cu trenul pină la Brăila costă 

exact... 30 lei. Fi
rește că și aceas
ta este o cauză 
pentru care cetă
țenii nu se prea 
aglomerează la 
porțile centrului 
de colectare a ma
terialelor refolo
sibile din orașul 
amintit.

Primarul orașului Făurei recu
noștea că poate nici el „nu s-a inte
resat cum se cuvine" de problema 
recuperării. Considerăm însă că nu e 
vorba de o probabilitate, ci de o cer
titudine. Pentru că — repetăm acum 
lucruri spuse și în alte rinduri — con
siliile populare nu se află in fața 
unei sarcini facultative, pe care o 
pot amina „pentru altă dată", ci în 
fața unei răspunderi cu nimic mai 
prejos decît alte atribuții ce le revin 
în organizarea activității economice, 
întreprinderile din diferite ramuri 
contează pe materia primă pe care o 
vor livra orașele și comunele țârii, 
organizîndu-și deci producția finind 
seama și de materialele recuperabile 
pe care le vor primi. De la Făurei 
au contat că vor primi aproximativ 
500 tone materiale diferite și au pri
mit numai 115,3 tone. Ce ar fi pre
lucrat oare in loc, dacă în toate lo
calitățile s-ar fi manifestat aceer 
delăsare ?

Este o întrebare Ia care, sperăm, 
vor reflecta mult mai mult decit au 
făcut-o pină acum — și cu mai mul
tă seriozitate și responsabilitate — 
consiliile populare, deputății, între
prinderea brăileană, centrele de co
lectare amintite și chiar cetățenii 
din Făurei.

Gh. GRAURE 

zării negative" (vitrine cu defecte, 
critici publice) nu este adecvată 
obiectivelor formării unei conștiințe 
pentru calitate, aceste situații rezol- 
vindu-se mai eficient prin munca de 
la om la om și prin reglementări ad
ministrative.

• Campania motivațională. Atunci 
cind trebuie adoptate măsuri impor
tante pentru îndeplinirea anumitor 
indicatori de calitate se organizează 
o acțiune colectivă specială în care 
se face un apel la toți oamenii mun
cii pentru un efort de excepție. în 
următoarele direcții : creșterea inte
resului pentru perfecționarea profe
sională. reducerea defectelor de ca
litate din execuție. propuneri de 
măsuri de analiză a cauzelor unor de
fecte și de remediere g neajunsuri
lor si de îmbunătățire a procesului 
de producție.

Alte inițiative din această cate
gorie se referă la „Munca de la om 
la om". „Sistemul de integrare a 
noilor angajați". „Exemplul personal 
al cadrelor de conducere" și „Cointe- 

.resarea materială" adecvată. în con
dițiile legii.

O cale modernă, eficientă de or
ganizare a producției și de asigu
rare a calității și, totodată, un mij
loc de formare a Conștiinței pentru 
calitate prin sporirea responsabili
tății o constituie introducerea gene
ralizată a autocontrolului. Deviza : 
„Eu execut, eu controlez, eu răs
pund !“ semnifică indeplinirea con
dițiilor tehnico-organizatorice pen
tru asigurarea autocontrolului și 
autoconducerii procesului tehnologic 
de către executanți.

Asigurarea calității și formarea 
unei conștiințe pentru calitate sint 
condiționate de organizarea pe trei 
niveluri de pregătire, a unui sistem 
permanent de perfecționare profe
sională in domeniul calității : I — 
pentru muncitori executanți (cursuri 
și, în special, instruire Ia locul de 
muncă; II — pentru maiștri, șefi de 
echipă și reglori (cursuri de perfec
ționare) : III — pentru cadre de 
conducere din secții și la nivelul în
treprinderii (curs de perfecționare).

Și, in final, citeva precepte pen
tru uzul factorilor de conducere :

O Nici o măsură importantă pen
tru îmbunătățirea calității — fără 
analiza și urmărirea efectelor econo
mice !
• In domeniul calității, efectele 

economice ale măsurilor de perfec
ționare depind în special de compe
tența profesională și mai puțin de 
volumul cheltuielilor.

• în acest domeniu, de multe ori 
cheltuieli minime pot produce eco
nomii foarte mari.

Se desprinde, în concluzie, că in
troducerea sistemului de asigurare a 
calității antrenează importante re
surse materiale și umane ale între
prinderii și necesită un efort eșalo
nat pe o durată mai mare de timp. 
De aceea, trebuie să se pornească de 
Ia ideea că un succes real in dome
niul respectiv nu poate fi obținut 
decit prin promovarea unei „politici 
a calității", orientată in perspectivă 
și adaptată flexibil la cerințele di
namice ale pieței, ale partenerilor.

Comeliu CARLAN

Lucrările agricole în condițiile acestei primăveri
Condițiile agrometeorologice din 

sezonul rece al acestui an agricol 
prezintă diferențieri mari pe terito
riu, atit sub aspect hidric, cit și 
termic. Astfel, in perioada de la 
1 octombrie pină în prezent, can
titățile de precipitații căzute, au tota
lizat 140—180 1 pe mp în majorita
tea zonelor sudice și vestice ale 
țării (Dobrogea, cea mai mare parte 
a Munteniei, parțial Oltenia, Banat, 
Crișana, Maramureș, nordul și estul 
Transilvaniei), care se incadreazâ in
tre limitele satisfăcătoare si optime 
pentru această perioadă. In zonele res
pective, rezerva totală de apă acce
sibilă plantelor acumulată la adinci- 
mea de pină la 100 cm se situează 
de regulă intre 1 200—1 600 mc la 
hectar, ceea ce reprezintă 75—90 la 
sută din capacitatea de cîmp.

în unele zone, ca, de exemplu. în 
centrul și vestul Transilvaniei, cea 
mai mare parte a Moldovei și nordul 
Bărăganului, precipitațiile căzute in 
perioada respectivă au fost mai 
mici (60—90 1 pe mp), astfel că 
umiditatea existentă in sol la aceas
tă dată este mai redusă, situindu-se, 
de regulă, intre 800—1 000 mc la hec
tar. în cadrul acestor zone apar di
ferențieri locale determinate de pro
prietățile hidrofizice ale solului, de 
relief, de cultura premergătoare etc. 
Astfel, pe terenurile in pantă, pe 
solurile ușoare, după unele culturi 
ca sfeclă de zahăr, floarea-soarelui 
și lucerna, conținutul de apă este 
mai mic față de media zonei, iar în 
lunci, pe terenurile joase, slab dre
nate, umiditatea solului este mai ri
dicată, local semnalindu-se chiar 
exces.

Este de menționat că in zonele cu 
umiditate mai redusă rezerva de apă 
în sol se situează in principal pe a- 
dincimea 0—50 cm. La nivelul stra
tului arabil, majoritatea terenurilor 
au o umiditate suficientă pentru e- 
fectuarea corespunzătoare a lucră
rilor agricole.

Sub aspect termic, iarna calenda
ristică s-a încadrat în limite apro
piate de n.ormal, insă in prima de
cadă a lunii martie a fost excesiv 
de rece in majoritatea zonelor a-

Cîmp larg de afirmare a noului 
in toate sectoarele economiei

într-un ciclu de articole, ziarul 
„Scinteia" a reflectat pe larg pro
blema generalizării utilizării fontelor 
cu grafit nodular, un valoros mate
rial care, așa cum o dovedește prac
tica unor unități industriale, poate 
înlocui cu succes anumite categorii 
de piese turnate sau forjate din oțel, 
precum și unele piese cu masă și 
gabarit mare, confecționate din fon
tă obișnuită. Astfel, in ziarul din 12 
octombrie 1986 au fost publicate 
răspunsurile unor foruri de resort 
vizate, care au prezentat punctul lor 
de vedere și măsurile pe care con
sideră că trebuie să le adopte in ve
derea extinderii utilizării acestui 
material deosebit de eficient. Cum 
s-a trecut la aplicarea lor ?

Una din măsurile vizate se referea 
la organizarea unei consfătuiri care 
să reunească specialiști metalurgi 
din întreprinderi și unități de cer
cetare, precum și proiectanți de ma
șini și utilaje din intreaga țară. 
Despre această consfătuire (care a 
avut loc la întreprinderea de piese 
turnate din Cimpina), despre proble
mele dezbătute s-a relatat la timpul 
cuvenit. Cert este că și cu acest pri
lej s-au pus incă o dată in eviden
ță avantajele nete pe care Ie oferă 
utilizarea fontelor cu grafit nodular 
elaborate prin tehnologia „dintr-Un 
cald". Totodată, au fost arătate o se
rie de neajunsuri legate de soluțio
narea unor probleme de fond și, in 
context, s-a relevat. între altele, că 
deosebit de importante sint aprovi
zionarea turnătoriilor cu fier vechi 
selecționat corect, revederea unor 
prețuri insuficient fundamentate, 
evaluarea concretă a domeniilor de 
folosință a fontelor cu grafit nodular 
etc., măsuri menite să conducă la 
stimularea extirtflerii și generalizării 
utilizării acestui valoros material in 
unitățile economice. Dar, așa cum re
latam în articolul publicat in „Scin
teia" din 19 decembrie 1986, de la 
această consfătuire au absentat toc
mai factorii de răspundere din mi
nisterele și organele centrale vizate, 
printre care Comitetul de Stat al 
Planificării, Comitetul de Stat pen
tru Prețuri, Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie. Ministerul 
Aprovizionării — cei mai in măsură 
să dea explicații competente și să 
angajeze măsuri eficiente pentru 
soluționarea problemelor aduse în 
discuție.

în ultimul timp, ca urmare a sem
nalelor critice ale „Scînteii" s-au 
primit la redacție răspunsuri din 
partea forurilor mai sus menționate.

în răspunsul trimis redacției de 
către Comitetul Național pentru 
Știință și Tehnologie se arată că. in 
urma consfătuirii care a avut loc la 
întreprinderea de piese turnate din 
Cîmpina, a fost întocmit un plan de 
măsuri care vizează rezolvarea cît 
mai eficientă a tuturor problemelor 
privind elaborarea și utilizarea fon- 

gricole. Temperaturile minime din 
aer au coborit de regulă pină la 
minus 14 grade — minus 20 de gra
de, iar în zona dealurilor subcarpa
tice, in Podișul Getic, ca și in sudul 
și estul Transilvaniei valorile termi
ce au scăzut pină la minus 23 de gra
de — minus 25 de grade ; in aceste 
condiții, solul a reinghețat pină la 
adincimi de 30—45 cm in centrul și 
nordul Moldovei, in sud-estul Tran
silvaniei și în zonele submontane, 
în Bărăgan, Crișana și nordul Tran

Date și recomandări formulate de specialiști 
din Ministerul Agriculturii, Academia de științe 
agricole și silvice și Institutul de meteorologie 

și hidrologie

silvaniei. înghețul a pătruns pină la 
15—30 cm, iar in celelalte zone la 
5—15 cm. Temperatura medie diurnă 
a solului la adîncimea de 5 cm nu 
a coborit însă sub minus 6 grade — 
minus 7 grade, astfel incit, pină la 
începutul lunii martie, culturile de 
toamnă au iernat satisfăcător in 
sudul țârii (Dobrogea, cea mai mare 
parte a Munteniei și Oltenia). In 
zonele vestice, unde încălzirile an
terioare din luna februarie determi
naseră o reluare a vegetației și o 
sensibilizare a plantelor, cit și în 
alte zone, local sint posibile unele 
pierderi de plante provocate de ge
rurile din luna martie.

Determinările ce se fac în pre
zent in teritoriu asupra viabilității 
plantelor, cit și cele ce se vor e- 
fectua mai tirziu. Ia reluarea vege
tației, vor stabili precis starea cultu
rilor. pe baza căreia se vor lua mă
surile necesare.

Este de așteptat în a doua jumăta
te a lunii martie o încălzire mai ac
centuată, care va determina un 
proces de dezgheț general al solului 

„Scînteia“ readuce 
in atenție o problemă 

de larg interes 
pentru numeroase unităti 
industriale : EXTINDEREA

UTILIZĂRII FONTEI 
CU GRAFIT NODULAR

telor cu grafit nodular. Iată cîteva 
din aceste măsuri :

— Revizuirea in acest an împreună 
cu toți factorii interesați a STAS-u- 
lui 6058/78 cu privire la „materialele 
secundare și deșeurile feroase" ; cu 
acest prilej se vor revedea și regle
mentările privind calitatea materia
lelor refolosibile feroase destinate 
fabricării fontelor cu grafit nodular ;

— Pentru îmbunătățirea calității 
maselor de ștampare, a prealiajelor 
și modificatorilor se vor analiza toa
te problemele legate de calitatea 
materiilor prime și stadiul actual de 
producere a acestora de către facto
rii responsabili din Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Inspec
toratul General de Stat pentru Con
trolul Calității Produselor, precum și 
din I.C.S.I.T.P.S.C.M.

Pe baza condițiilor tehnice 
care s-au transmis de către 
I.C.S.I.T.P.S.C.M. la Ministerul In
dustriei Electrotehnice, urmează să 
se proiecteze și să se producă apara
tură de măsură și control necesară 
fabricației de piese turnate din fontă 
cu grafit nodular (eutectometru, 
cintar dinamometric, derivatograf, 
nodulimetru ș.a.).

— Se vor analiza, pină la 28 fe
bruarie 1987, eficiența și posibilită
țile de producere a fontelor de 
inaltă puritate prin procedeul fur- 
nal-convertizor, la nivel de 150—180 
mii tone/an, de către Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Apro
vizionării. Ministerul Industriei Me
talurgice și I.C.S.I.T.P.S.C.M.

— Sub coordonarea Comitetului de 
Stat pentru Prețuri se vor revedea, 
pină ia 31 martie 1987, prețurile 
fontelor de inaltă puritate și ale 
fontelor cu grafit nodular, in scopul 
așezării acestora in funcție de costu
rile reale de fabricație.

— La institutele de cercetare, 
proiectare și inginerie tehnologică 
cu profil construcții de mgșini, uti
laje și instalații se vor organiza co
lective de specialiști pentru alegerea 
materialelor, care să avizeze fiecare 
proiect de execuție, promovînd cele 
mai eficiente materiale.

Așadar, măsuri clare, eficiente și 
Ja obiect. Cu satisfacție consemnăm 
că una dintre aceste măsuri a și fost 
îndeplinită. Astfel, in răspunsul 
primit din partea Comitetului de Stat 
pentru Prețuri , ni șe , aduce la cu
noștință că, inccpind cu 1 ianuarie 
1987, prin Decretul nr. 383/1986, 
prețul fontei de inaltă puritate a 
fost redus cu 30 Ia sută. La fel, pre
țurile pieselor turnate din fontă cu 
grafit nodular au fost diminuate in 
mod corespunzător cu efectul inte
gral din reducerea prețului fontei de 
inaltă puritate.

în scrisoarea trimisă redacției de 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe se apreciază ur
mărirea perseverentă de către zia
rul „Scinteia" a modului în care se 
acționează pentru promovarea și ge
neralizarea fontelor cu grafit nodu
lar. Referitor la articolul „O consfă
tuire de la care au absentat tocmai 
cei care au inițiat-o", se consideră că, 
intr-adevăr, „ar fi fost deosebit de 
utilă participarea Ia consfătuire — 
așa cum inițial a fost programat — 
și a unui cadru cu funcție de răs
pundere din minister". în continua
re, in scrisoare se arată :

„Așa cum a rezultat din consfă
tuire și cum este înscris in măsurile 
stabilite, în afară de sarcinile deose
bite ce revin cercetării, proiectării și 
producției, unele probleme, indeosebi 

și reluarea vegetației la culturile de 
toamnă și ierburi perene. Pe te
renurile drenate situate de-a lungul 
Dunării, in sudul Dobrogei și in 
Banat, condițiile vor permite de
clanșarea mai din timp a lucrărilor 
in cîmp. adică spre sfirșitul celei 
de-a doua decade a lunii martie. în 
ultimele zile ale lunii martie și in 
primele zile din aprilie se vor pro
duce condiții bune de lucru și in 
zonele subcarpatice. în nordul Mol
dovei și in Podișul Sucevei, in vestul 

și nordul Transilvaniei, unde acum 
solul este inghețat în profunzime.

Avind in vedere aceste condiții, 
specialiștii din Ministerul Agricultu
rii. Academia de științe agricole și 
silvice și Institutul de meteorologie 
și hidrologie fac următoarele re
comandări :

1. La culturile de toamnă este ne
cesară continuarea lucrărilor de fer
tilizare, diferențiat, in funcție de sta
rea acestora :

— pe solele care nu au primit în
grășăminte se vor administra cu 
prioritate îngrășăminte complexe, 
luind ca bază doza de fosfor de 
60—80 kg substanță activă la hectar, 
urmînd ca doza de azot să fie com
pletată ulterior ;

— in cazul culturilor semănate 
după leguminoase sau care au pri
mit fosfor și cantități mai reduse de 
azot se vor aplica îngrășăminte cu 
azot la nivelul dozelor recomandate ;

— pe solele cu densități mai mici 
și cu plante în curs de ră/ârire, do
zele de îngrășăminte sint mai reduse 
cu 30—40 la sută, urmînd a se adap- 

privind aprovizionarea cu fier vechi, 
sint în sarcina . ministerului nostru. 
In acest sens au 1'ost stabilite cu 
specialiștii din I.C.S.I.T.P.S.C.M. și 
cu cei de la întreprinderea de 
tractoare Brașov sortimentele de 
fier vechi (sub 0,3 la sută conținut 
mangan) care se pot utiliza la fabri
cația fontelor cu grafit nodular și 
s-a organizat și s-a asigurat pină în 
prezent livrarea acestora către turnă
toriile specializate. S-a stabilit, de 
asemenea, pentru Centrala de recu
perare și valorificare a materialelor 
refolosibile sarcina de a urmări in 
continuare in mod special onorarea 
tuturor comenzilor de fier vechi 
destinate producerii de fontă cu gra
fit nodular, respectiv a fontei de 
inaltă puritate".

în ceea ce privește modul în care 
s-au aplicat uncie măsuri concrete, 
care să conducă la impulsionarea 
producerii și utilizării fontelor cu 
grafit nodular, în scrisoare se arată ; 
„Ca urmare a preocupărilor Mi
nisterului Aprovizionării și Comite
tului Național pentru Știință și Teh
nologie, in planul normelor de con
sum pe 1987, consumul de oțel a 
fost redus la 125 de produse norma
te, la care oțelul se poate înlocui cu 
fontă, și îndeosebi cu fontă cu gra
fit nodular ; Comitetul de Stat al 
Planificării, împreună cu Ministerul 
Aprovizionării au nominalizat in pla
nul de producție pe 1987 sarcinile fi
zice pentru fonta cu grafit nodular ; 
Comisia de avizare a oțelurilor alia
te de pe lingă M.A.C.F. are sarcina 
de a preciza in avizele ce le emite, 
acolo unde este cazul, înlocuirea 
oțelurilor aliate cu fontă cu grafit 
nodular.

O problemă principală ce trebuie 
rezolvată o constituie orientarea 
mai accentuată a activității de 
proiectare prin cataloage de repere 
care se pot fabrica in mod eficient 
din fontă cu grafit nodular, proble
mă ce revine in primul rind uni
tăților de cercetare-proiectare și care 
considerăm că va fi urmărită și fi
nalizată de organele in drept.

în toate problemele ce ii revin, 
ministerul nostru va depune in con
tinuare toate eforturile pentru solu
ționarea concretă și operativă a 
acestora".

Așa cum se desprinde din răspun
surile primite. semnalul critic din 
„Scinteia" a avut efectul scontat, 
problema extinderii utilizării fonte
lor cu grafit nodular intrind pe un 
făgaș firesc. A reieșit și de această 
dată că nu impedimente de ordin 
tehnic determină insuficienta utili
zare a acestui material, ci cauze ce 
țin. indeosebi, de organizarea activi
tății, de unirea eforturilor tuturor 
și stabilirea unor sarcini și răspun
deri precise pentru fiecare. Este, de 
pildă, îmbucurător faptul că s-au 
luat măsuri ferme pentru aprovizio
narea cu fier vechi a întreprinderilor 
producătoare de fontă cu grafit no
dular, că a fost rezolvată mult discu
tata problemă a prețurilor fontei de 
înaltă puritate, fapt ce sperăm să 
stimuleze și pe această cale între
prinderile pentru a produce și utiliza 
foptele cu, grafit , noduj^r,. că se duc , , 
tratative cu factorii interesați pentru 
elaborarea unui nou standard pentru 
producerea pe cale metalurgică a 
fontelor de înaltă puritate etc.

Cu toate acestea, rezultă limpede 
din scrisorile adresate redacției că 
mai sint destule de făcut, că 
problemele nu sint complet soluțio
nate. Din acest punct de vedere 
surprinde răspunsul „telegrafic" pri
mit de la Comitetul de Stat al Pla
nificării. din care aflăm că „s-au 
luat măsuri" și că „se va urmări în 
continuare susținerea lor prin preve
derile de plan". Care sint aceste mă
suri și ce conțin ele. nu ni se spune 
nimic. La fel, nu se pomenește nimic 
despre motivul neparticipării la 
consfătuirea de la Cimpina.

Dorim din nou să subliniem că re
zolvarea operativă a tuturor proble
melor legate de extinderea Utilizării 
fontelor cu grafit nodular nu are 
nicidecum un caracter facultativ, 
sarcini concrete în acest sens fiind 
formulate expres de secretarul 
general al partidului. în acest sens, 
„Scinteia" iși propune să urmăreas
că în continuare in ce mod prind 
viață angajamentele asumate.

C. CORNELIU 
Vlaicu RADU

ta dozele ulterior în funcție de evo
luția plantelor ;

— culturile bine dezvoltate se vor 
fertiliza in cel mai scurt timp la ni
velul dozelor optime stabilite.

în zonele cu rezerve scăzute de 
apă in soi din incintele amenajate 
pentru irigat se vor lua din timp 
măsuri de pregătire a utilajelor pen
tru aplicarea udărilor în raport cu 
evoluția locală a umidității solului,

2. Pentru culturile de primăvară 
sc va avea in vedere că in condițiile 
specifice din acest an perioada dc 
pregătire a solului și semănat va fi 
mult mai scurtă decit in mod obiș
nuit, astfel că, pe parcurs, termenele 
optime de semănat la diferite cul
turi se vor suprapune. Rezultă că 
insămințările din prima urgență tre
buie efectuate in cel mai scurt timp.

Avind in vedere rezervele existen
te de umiditate și afinarea solului 
produsă de îngheț este necesar ca 
pregătirea pentru semănat să se 
realizeze printr-un număr cit mai 
redus de lucrări, executate superfi
cial, pentru a micșora pierderile de 
apă prin evaporare, cu deosebire pe 
terenurile cu textură ușoară și medie.

Pentru folosirea eficientă a apei 
din sol, semănatul sc va efectua pe 
cit posibil in aceeași zi cu pregăti
rea solului ; de asemenea, se vor 
utiliza la maximum toate posibilită
țile de efectuare simultană a mai 
multor lucrări (aplicarea erbicidelor, 
împreună cu îngrâșăminteîe lichide, 
semănat plus fertilizare etc.), utili- 
zind agregatele complexe.

în condițiile specifice din" această 
primăvară, specialiștii au datoria să 
controleze solă cu solă culturile de 
toamnă, stabilind, de la caz la caz. 
in funcție de starea terenurilor și a 
plantelor, măsurile ce se impun. Tot
odată, organele agricole județene, 
consiliile agroindustriale, conduceri
le unităților agricole trebuie să ma
nifeste maximum de răspundere în 
buna pregătire și organizare a cam
paniei agricole de primăvară, astfel 
ca lucrările să înceapă la timpul op
tim și să se desfășoare în cele mai 
bune condiții.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

In numele poporului australian și al meu personal, vă mulțumesc cu 
cea mai sinceră considerație pentru urările adresate cu ocazia Zilei na
ționale 
urări.

a Australiei. Vă adresez la rindul meu, cu căldură, aceleași bune

N. M. STEPHEN
Guvernator general al Australiei

Tovarășul Constantin Dâscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare cancelarului 
Republicii Federale Germania, 
Helmuth Kohl, cu prilejul realegerii 
sale in această funcție. în telegramă

este exprimată convingerea că ra
porturile de colaborare dintre guver
nele celor două țări se vor dezvolta 
și in viitor. în interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii 
în Europa și în lume.

(Agerpres)

Vă

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste ~România

amabilul mesaj de salut 
Arabă Siriană și sint

mulțumesc în modul cel mal sincer pentru 
pe care mi l-ați transmis survolînd Republica 
bucuros să răspund la bunele dumneavoastră urări.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima, 
rian arab, precum și din partea mea, sincere 
prosperitate continuă pentru poporul român prieten.

HAFEZ AL-ASSAD

în numele poporului ai
urări de sănătate și de

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru mesajul dumneavoastră 
de salut pe care mi l-ați adresat cu ocazia survolării teritoriului omanez.

Cu cele mai bune urări de sănătate și călătorie plăcută.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Manifestări omagiale consacrate aniversării 
creării U. T. C. și înființării U. A. S. C. R.

amplelor manifestăriîn cadrul 
omagiale organizate in cinstea ani
versării a 65 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și a 30 
de ani de la înființarea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, joi a avut loc, in 
holul Operei Române din București, 
'vernisajul expozițiilor de afiș politic 
și arte plastice, cuprinzind lucrări 
realizate de studenți ai institutelor 
de profil, ce reflectă aspecte semni
ficative ale muncii și vieții tinerei 
generații universitare a României 
socialiste, ale angajării neabătute a 
organizațiilor de tineret și studenți. 
sub conducerea partidului, in opera 
de edificare a noii societăți pe pă- 
mintul României, precum și aspira
țiile statornice de pace și colabora
re internațională ale tineretului uni
versitar din patria noastră.

în aceeași zi. în organizarea Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Centrul univer-

sitar București a avut loc, la Opera 
Română, spectacolul omagial sub ge
nericul „Anii luminoși ai studenției 
noastre", ce a reflectat semnificația 
deosebită a aniversărilor U.T.C. și 
U.A.S.C.R., constituindu-se intr-un 
nou prilej de exprimare de către 
tinăra generație universitară a țării 
a atașamentului profund la politica 
internă și internațională a partidu
lui si statului nostru, a dragostei și 
recunoștinței față de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prietenul și în
drumătorul apropiat al tineretului 
din patria noastră, a hotărîrii ferme 
a asociațiilor studenților comuniști 
de a transpune neabătut în viață is
toricele hotărîri ale celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, importantele obiecti
ve de dezvoltare economico-socială 
a tării, jalonate de Programul de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

t V
20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,30 Ani de lupte șl Împliniri sub stea

gul glorios a! partidului.

20.45 Crești, tara mea, așa cum te vi
săm ! Versuri și cintece patriotice

20,55 Lumea contemporană șl confrun
tările de idei. Națiunea in destinul 
omenirii

21,10 sferial științific (color). „Din tai
nele naturii". Episodul 14

21,35 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare. Ctitorii cu care ne mln- 
drim — Năvodari (color)

21.50 Telejurnal

Tinerii or vi

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 19 ani de 

la crearea Partidului Democratic 
Gabonez. însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Republicii Gaboneze la București, 
Theophile Moussounda, a oferit, joi, 
o recepție.

Au participat reprezentanți ai con-

duceril unor ministere, activiști de 
partid, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC! NT Ell"

BRAȘOV : In construcție 
o linie de tramvai

în municipiul Brașov au început 
lucrările de introducere a transpor
tului în comun cu tramvaiul. în- 
tr-o primă etapă, linia, in lungime 
de 6.7 km, va asigura legătura în
tre două dintre cele mai mari car
tiere și platforme industriale ale 
Brașovului : Steagul Roșu și Trac
torul—Rulmentul, precum și cu 
gara Brașov. Cele 40 de vagoane 
ale tramvaiului prevăzute pentru 
prima etapă vor avea posibilitatea 
să transporte peste 10 000 călători 
pe oră și sens. Constructorii bra
șoveni s-au angajat să reducă ter
menul de execuție a lucrărilor la 
jumătate. (Nicolae Mocanu).

SLOBOZIA : 
A fost inaugurat 

cel mai mare magazin 
universal din județ

Municipiul Slobozia și-a îmbogă
țit zestrea edilitară cu o nouă și 
impunătoare construcție ; magazi
nul universal „Ialomița", cea mai 
mare unitate comercială din județ 
pentru desfacerea mărfurilor in
dustriale, avind o suprafață de 
7 600 metri pătrați. Amplasat la in
tersecția bulevardelor Matei Ba- 
sarab și Ștefan cel Mare, magazi
nul universal „Ialomița" găzduieș
te nu mai puțin de 32 de unități, 
fiecare avind spațiul necesar pen
tru prezentarea mărfurilor și o do
tare cu mobilier modern, consti- 
tuindu-se în tot atitea expoziții cu 
vînzare. Noul magazin universal 
„Ialomița" a devenit punctul de 
atracție al celui mai important vad 
comercial din municipiul Slobozia. 
(Mihai Vișoiu).

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
f . '

Uzina care fabrică uzine...

populației cu bunuri de consum, în 
special in zonele noi de locuințe. 
Astfel. în municipiul Timișoara, la 
parterul blocurilor de locuințe din 
strada Simion Bărnuțiu, au fost 
deschise mai multe unități de di
ferite profiluri.

— în prezent — ne spune Mino- 
dora Ferche, inginer principal cu 
investițiile la Direcția comercială 
județeană — sint in curs de ame
najare, în vederea intrării in cir
cuitul comercial. încă în prima 
parte a acestui an, alte unități in 
zonele Ștefan Plavăț și Calea 
Aradului. în total, in municipiul 
Timișoara vor fi deschise, in acest 
an, la parterul noilor blocuri, 20 
de noi unități comerciale, iar in 
municipiul Lugoj — patru. (Cezar 
Ioana).

ARGEȘ : Lucrări 
de îmbunătățiri funciare 
în județul Argeș, lucrătorii în

treprinderii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, ajutați de săteni, desfă
șoară ample lucrări de îmbunătă
țiri funciare. Astfel, în zona Oarja, 
Gruiu, Ciupă și Furduiești se sapă 
canale și se montează conducte 
pentru irigații pe 7 000 hectare ; pe 
dealurile Ștefăneștilor și in zona 
Dimbovnic se execută lucrări de 
desecare pe 5 700 hectare ; la 

. Cimpulung și Boteni se află in pre
ocupările întreprinderii specializa
te combaterea eroziunii solului. 
Totodată, se acordă' o atenție deo
sebită recuperării și introducerii in 
circuitul agricol a noi terenuri în- 
sumind peste 1 000 hectare. (Gheor
ghe Cirstea).

Noul sezon competițional de fot
bal pare să fie favorabil tinerilor 
jucători. încă din prima etapă a re
turului, mai mulți antrenori au pro
movat cu încredere in formațiile de 
bază fotbaliști proveniți din eșaloa
nele de juniori, de tineret sau din 
categoriile inferioare, unii care mai 
apăruseră (meteoric) pe prima scenă, 
și acum au fost titularizați, alții care 
au debutat cu acest prilej in divizia 
„A". Antrenorul Mlrcea Lucescu — 
hotărit să remanieze jocul echipei 
Dinamo bizuindu-se deopotrivă pe 
consacrați și pe debutanți*— a lansat 
în arenă pe Lupu, Răducioiu, Lupes- 
cu și Jercălău. Constantin Cernăia- 
nu a inclus in formația Rapidului pe 

nașe și Drăghici; Florin Halagian 
pe Balaur II, 

Achim. Șerban și 
Grigoriu ; Gh. 
Constantin — pe 
Argeșeanu ; Gh. 
Mulțescu — pe 
Vancea; Mircea Râdulescu — pe Bur- 
chel (in locul lăsat liber de Hagi; Ni
colae Vătafu — pe Scînteie... și 
exemple mai sint. Cițiva dintre acești 
fotbaliști de talent și perspectivă au 
fost menținuți pe teren pe tot
parcursul celor 90 minute de joc, 
evidențiindu-se prin prestație, pute
re de luptă și rezistență; alții au fost 
înlocuiți la un moment dat ori au 
Intrat mai tirziu in formație.

Desigur că etapele următoare vor 
cerne valorile și vor aduce confir
mările necesare (sperăm — cit mai 
multe). Acum insă este de subli
niat și de aplaudat însăși prezența 
acestor nume noi pe terenurile de 
fotbal unde evoluează divizionare
le „A". în condițiile dispariției re
gretabile a pepinierei 
(pentru constituirea șl 
căreia s-au zbătut cu ani in urmă 
cițiva oameni inimoși și dornici do 
a ajuta fotbalul), orice inițiativă și 
orice acțiune de a lansa pe tinerii 
fotbaliști in focul luptei sportive din 
arenă sint pe cit de necesare pe atit 
de binevenite. De aceea, să salutăm 
gestul antrenorilor care au dat cre
dit noului val, să urăm noilor pro
movați bun venit și succes in prima 
divizie și să nu uităm că tineri 
baliști talentați mai sint 1

Nu numai fotbalul, ci și alte 
cipline sportive se întorc cu 
spre tineret. Iată, la turneul zonal 
din cadrul campionatului mondial de 
șah (desfășurat nu demult — la

Varșovia) a participat de la noi și un 
nume nou : Nihail Marin — 22 de ani. 
student la Facultatea de electroteh
nică a Politehnicii bucureștene : 
evoluînd surprinzător de bine, el a 
reușit să se califice chiar pentru 
turneul interzonal, deși a avut de 
jucat numai cu mari maeștri inter
naționali.

De asemenea, baschetul (sport în 
care valoarea și experiența compe
titivă se capătă de obicei la virsta 
maturității) oferă, totuși, o seamă de 
exemple în acest sens. La recentul 
derbi decisiv pentru desemnarea 
campioanei, antrenorii celor 
echipe au folosit cu mult curaj 
bune rezultate pe juniorul 
bucher (Steaua)

IAȘI : imbrâcâminți 
asfaltice mai rezistente
Un grup de specialiști de la In

stitutul politehnic din Iași au con
ceput și finalizat o nouă și inge
nioasă tehnologie de execuție a 
imbrăcăminților asfaltice pe bază 
de plasă poliamidică. Această so
luție a fost preluată și aplicată cu 
bune rezultate de o serie de uni
tăți de specialitate Ia întreținerea 
și construcția drumurilor. Ea este 
deosebit de eficientă;- intrucit duce 
la creșterea gradului, de rezistență 
a imbrăcăminții asfaltice de două 
ori față de procedeele Clasice, la 
reducerea cu 50 la sută a cheltuie
lilor constructive și cu 40 la sută 
a costurilor de materiale. (Manole 
Corcaci).

NOTE DIN ARENĂ

„Luceafărul" 
întreținerea

fot-
dis- 
fata

două 
Și 

Reisen- 
și pe tinerii, pînă 

mai ieri juniori, 
Iacob și Viorel 
Constantin (Dina
mo). Totodată, 
I.C.E.D. București 
joacă permanent 

cu Popa și Tzachis, Academia militară
— cu Hoit, „U“ Cluj-Napoca in per
manență cu Hnat și Pulbere. Politeh
nica Iași cu Moscalu, iar Politehnica 
București are aproape o echipă întrea
gă de tineri. Și incă alți baschetbaliști 
juniori sau abia trecuți de virsta ju
nioratului (Panaitescu. Cristescu, 
Chirică, Pintea. Ionescu — Steaua; 
Hălmăgeanu — Dinamo; Claudiu 
Munteanu — Sibiu) așteaptă să trea
că de pe banca de rezervă pe teren
— fie in formațiile care i-au legiti
mat, fie la alte cluburi (prin me
toda împrumutului pe un an). A- 
ceasta pentru că și în baschet, ca și 
în fotbal, s-a renunțat prea ușor la 
un club-pepinieră națională.

Ss înțelege, nimeni nu pledează 
pentru promovarea fără discernă- 
mînt, de dragul promovării în sine. 
Antrenorii — dacă sint interesați și 
preocupați de lansarea tinerilor — 
știu prea bine pe cine și cind să 
lanseze în arenă pentru a juca ală
turi de' sportivii experimentați, de 
Ia care pot învăța. Dar grija pentru 
selecționarea și folosirea tinerelor 
talente la timpul optim trebuie să fie 
permanentă în toate sporturile. Mai 
ales că juniori și tineri de nădejde 
sint in țara noastră. Dovadă că în 
bilanțul sportiv pe anul 1986 ei s-au 
înscris cu titluri și medalii mondia
le. europene sau balcanice, mai multe 
decit seniorii 1

TIMIȘ : Se extinde rețeaua 
comercială

Concomitent cu diversificarea și 
modernizarea formelor de desface
re a mărfurilor care să contribuie 
la economisirea bugetului de timp 
al cumpărătorilor, în rețeaua co
merțului de stat din județul Timiș 
apar noi unități de profiluri diferi
te, care înlesnesc aprovizionarea

MUREȘ : Noi unități 
prestatoare de servicii

în acest an, în cadrul cooperației 
meșteșugărești din județul Mureș 
au fost puse la dispoziția cetățeni
lor. din orașele Tirgu Mureș, Sighi
șoara. Reghin, Luduș, Tîrnăveni și 
Sovata, precum și din alte locali
tăți. noi unități prestatoare de ser
vicii. Activitatea acestora este 
orientată cu precădere in direcția 
prcstării-Ainor servicii de larg inte
res cetățenesc, cum sint repararea 
obiectelor electrocasnice și de me
canică fină, a unor produse din 
mase plastice și obiecte artizanale, 
de recondiționare a acumulatoare
lor, a mobilei, confecțiilor textile și 
altele. Totodată, pentru 
din mediul rural și 
meșteșugarii de 
„Constructorul" au 
genioasă instalație 
biogazului în 
structive, a cărei utilizare va duce, 
la nivelul acestui an, la diminuarea 
consumului de gaze naturale. De 
remarcat că pînă la sfîrșitul anu
lui 1987 vor fi create alte 40 de uni
tăți. ceea ce va face ca. pe ansam
blul județului, numărul unităților 
prestatoare de servicii către popu
lație să ajungă la 650, o mare parte 
din materialele folosite în aceste 
activități fiind materiale recupera
bile și din resursele locale ale ju
dețului. (Gheorghe Giurgiu).

locuitorii 
alți beneficiari, 
la cooperativa 
conceput o în
de producere a 

două variante con-
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vremea

Gheorcjhe M1TRO1

Institutul dc meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 martie, ora 20 — 16 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea va fi rece 
la începutul intervalului, apoi va in
tra intr-un proces de încălzire. Cerul 
va prezenta înnorări mai accentuate in 
primele zile in regiunile sudice și 
estice, unde, local, va ninge slab, apoi 
cerul se va înnora în vestul și nord- 
vestul țării, unde vor cădea precipi
tații locale predominant sub formă de 
ninsoare și lapoviță. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
trecătoare pînă la 45 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime, nocturne, vor fi 
cuprinse între minus 13 și minus 3 
grade, mai coborîte în depresiuni, pînă 
la minus 18 grade, mai ales in prima 
noapte, dar mai ridicate, pînă la 2 
grade, în ultima noapte în vestul țării. 
Valorile maxime, diurne, vor fi cuprin
se intre minus 4 și plus 6 grade, local 
mai ridicate in ultima zi. Vor fi con
diții de polei, izolat, in partea de vest 
a teritoriului. în București : Vreme 
rece'.' la inceput, apoi va intra într-un 
proces de încălzire. Cerul va fi varia
bil. favorabil ninsorii slabe. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
6 și minus 3 grade, cele maxime între 
minus un grad și plus 4 grade.

teatre
G Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Ucenicul vrăjitor — 18 ; (sala 
Amfiteatru) : Poveste din Hollywood
— 18; (sala Atelier): Faleza — 18; 
(sala Studio-99) : Pelerinaj sentimen
tal : Versuri și imagini — 16.30
G Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Paul Staicu. So
list : Eckart Schlandt — 18 ; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artis
tice". Corina Bololoi-Rambella — 
vioară — 17
G Opera Română (13 18 57) : Travlata
— 18
G Teatrul „Lucia Sturdza Bu’andrn" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu 
ușile închise — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Răceala — 18
G Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
G Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis șl Alice — 18,30
G Teatrul de comedie (16 64.60) : 
rîrtițele — 18
G Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : La un pas de fericire 
— 18.30
G Teatrul Glule$ti (sala Giulești,

18 04 85) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
G Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18.30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
G Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
• Teatrul ,,Ion Creangă'
Toate pînzele sus — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 10; 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

(50 26 55) î

cinema
O Punct... și de la capăt : MIORI” \ 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17, 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul lui Bachus : DRUMU . 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
• Ciuleandra : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19
G Sania albastră : PACEA (71 30 83)
— 15: 17; 19
G întâlnire In Atlantic : BUZE$TI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
G Toate pînzele sus (II—III) : FLA
CĂRA (20 33 40) — 14,30; 17,30

• Carmen : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 12; 15; 18, FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 12; 15; 18. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12; 15; 18,15
• Toate ptnz.ele sus (I—II) : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18
• Cine este omul acesta : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 15; 18,15
0 Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9; 12; 15.15; 18,30
• Locuri in inimă : PATRI A (11 86 25)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,39
• Program de desene animate — II;
13. Program special peptru copil și 
tineret — ‘
(16 35 38)
0 Atenție 
PURI NOI 
17; 19

călătorul cu cătușe : r-’-’ ">-------
(50 51 40) — 9; li; 13; 15; 17; ’9. COS
MOS (37 54 95) — 9; 11; 13; 15: 17; ’0 
0 Ghețuri pe Înălțimi — 9.77: u 37- 
13.30: 15.30. Visul unei balerine — 
17,30; 19.30; STUDIO (59 53 ’51
0 Acțiunea Tonolino : POP'T' ■ ~
(35 15 17) — 15: 17: 19
0 Domn pentru o zi : MTTTTCA 
(21 50 97) — 15: 17: 19
0 AH Baba și cei 40 de hoț! -. FE
RENTARI (80 49 851 — ’5; 18, DAriTA 
(50 35 94) — 9: 12; 15; 18
0 Ne vom tntilni in metrou : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19

9; 15; 17; 19 : DOINA

la Pană de Vultur : TIM- 
<15 61 10) — 9; 11; 13; 15;

„.în urmă cu exact 70 de ani se 
afla incă la periferia Moscovei, 
Erau zilele fierbinți ale Revolu
ției. Timp de luptă și de veghe 
continuă. Porneau și de aici mun
citori pentru întărirea puterii so
vietelor, ostași pentru detașamen
tele Armatei Roșii...

După victoria revoluției s-a nu
mit „Macaraua". Nume 
dacă il punem in relație 
carea in ofensiva pentru 
la putere industrială a 
gorskului. Kuznețkului, 
lui... în relație cu instalațiile pro
duse și atit de necesare nașterii 
Canalului Marea Albă — Marea 
Baltică. în anii războiului antihi
tlerist, aici se reparau tancurile. 
Ostașii le luau în primire în hale
le greu încercate 
mente și mergeau 
linia intii...

Apoi ?
Tot macarale a 

prima zi de pace. Și a venit alt 
timp pentru vechea vatră muncito
rească a Moscovei care poartă azi 
un nume, de asemenea, cu semni
ficație : Uzina de linii 
„A 50-a aniversare a 
Marele oraș a împresurat-o de pes
te tot, pină la ultimul inel de cen
tură mai ai incă de mers, vechea 
unitate industrială, cu oameni la 
datorie, fiind conectată la coman
damentele celui de-al 12-lea 
nai sovietic : extinderea de 
ori a tehnologiilor de bază, 
sate pentru fiecare ramură, 
anii în care nivelul de automati
zare urmează să crească, în medie, 
de 2 ori pe economia națională. Un 
loc important il vor ocupa tehno
logiile de „ultimă oră" — cele cu 
membrane, cu plasmă, cu laseri. cu 
folosirea presiunilor supraînalte și 
de sarcini în impulsuri etc...

între miile de colective angajate 
In uriașul efort de reconstrucție și 
modernizare, între milioanele, 
zecile de milioane de oameni a 
căror gindire cutezătoare caută me
reu formule pentru „a pune în 
acțiune" știința și tehnica, progre
sul se află și uzina aceasta, cu oa
menii ei. Se rostește și aici un vi
brant „prezent 1“ cu fapta, așa cum 
in urmă cu 70 de ani. la chemarea 
istoriei, oamenii uzinei rosteau 
„prezent 1“ pentru victoria Marii 
Revoluții. în această ordine de idei 
reținem remarca lui Vitali Fiodoro- 
vici Spesivih, secretarul comitetu
lui de partid :

— Știm că și in România există
temeinice preocupări pentru acce
lerarea progresului tehnico-științi
fic. Știm asta, cum s-ar zice, „de la 
sursă", deoarece avem strinse rela
ții de colaborare cu uzinele de pro
fil românești. Am trăit apoi cinstea 
de a-l avea in mijlocul nostru pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii. moment pe care uzina l-a 
trecut..in. paginile, ei de glorioasă . _ Da„..cerința este . foarte mare, iar
istorie.

— Ce înseamnă aici, concret, să 
pui tehnica și știința in acțiune ?

— Foarte exact : să mărim pro
ducția in actualul cincinal de 1.6 
ori fără să sporim numărul anga- 
jaților. Nu-i o treabă ușoară, 
mult : e un obiectiv de 
greu de îndeplinit dacă 
tizăm și nu robotizăm 
dacă nu facem apel la 
Renovarea pe ici, pe colo nu mai 
e o soluție. Studiile noastre arată 
că, anual, cel puțin 15 la sută din 
fondurile fixe trebuie înnoite 
temelii pentru a garanta îndepli
nirea obiectivului propus. Or. asta 
înseamnă efort de gindire. inerții 
învinse, înseamnă un serios efort 
financiar pentru promovarea teh
nologiilor de virf.

Cine trebuie să dea dimensiunea 
realității acestor programe ? Se în
țelege că oamenii. Aflăm : absolut 
toți muncitorii uzinei au absolvit o

simbolic, 
cu impli- 
ridicarea 
Magnito- 
Harkovu-

de bombarda- 
cu ele direct în

produs și după

automate 
U.R.S.S.".

cinci- 
1,5—2 
avan-
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Mai 
răspundere, 
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electronică.
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SĂNĂTATE ȘI ODIHNĂ
ÎN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

Azi, despre
OLĂNEȘTI

Pentru ridicarea calității asis
tenței medico-balneare in îngriji-* 
rea sănătății oamenilor muncii, a 

. fost elaborat, in ultimul timp, de 
către Ministerul Sănătății și Mi
nisterul Turismului, un program de 
măsuri concrete, care vizează îm
bunătățirea întregii activități de 
tratament și odihnă in stațiunile 
balneoclimaterice ale țării. Concret, 
despre ce este vorba ? Ne răspunde 
la întrebare doctorul Constantin 
Filatov, medicul-șef 
Olănești :

— în ceea ce ne 
din măsurile înscrise 
comun al celor două ministere, care 
conlucrează fructuos în acest do
meniu, vizează dotarea cu apara- 

' tură perfecționată, de ultimă ex
presie tehnică in domeniul nostru 
de activitate. Ceea ce pot să vă 
spun este că în momentul de față 
am intrat în posesia a 9 aparate 
noi de tratament pentru electro
terapie, vibromasaj și alte proce
duri. Aparatele au și fost instalate 
in cadrul microbazei de tratament, 
care va fi inaugurată foarte curînd 
la parterul cochetului hotel „Olă
nești". De asemenea, au fost cap
tate și construite buvete pentru 
izvoarele 17 și 18, urmînd ca ele 
să fie puse in valoare după ce vom 
încheia toate analizele 
mice complexe, menite 
stabilirea indicațiilor 
adecvate pentru 
lucrează intens 
țiunilor pentru 
— respectiv 4 
va face ca în acest an zestrea de 
factori naturali pentru cură la

Constantin 
al stațiunii

privește, una 
in programul

fizico-chi- 
să permită 
terapeuți ce 
internă. Secura

la execuția aduc- 
alte două izvoare 
și 27 — ceea ce

Olănești să sporească substanțial, 
în același timp, țin să adaug și 
faptul că, la fel ca in celelalte sta
țiuni de pe Valea Oltului — și nu 
numai de pe Valea Oltului — vom 
extinde și noi terapia de mișcare 
pe parcursul acestui an și, in egală 
măsură, vom diversifica profilurile 
terapeutice, îndeosebi pentru tra
tarea afecțiunilor alergice, bolilor 
de nutriție și ale metabolismului. 
Toate aceste măsuri și acțiuni sint 
de natură să contribuie la valorifi
carea superioară a potențialului 
balnear al stațiunii Olănești, astfel 
incit toți cei care apelează la 
serviciile noastre să plece de aici 
cu sănătatea refăcută și cu dorința 
de a reveni.

O dorință pe care ne-a impărtă- 
șit-o și Ioan Pop, pensionar C.F.R., 
din Cluj-Napoca, aflat in această 
perioadă la tratament la Olănești, 
care ne-a spus :

— Ani la rind am avut de su
ferit de pe urma unei boli alergi
ce pe care am încercat s-o tratez 
prin internări in diferite spitale și 
cu multe medicamente costisitoare. 
Dacă azi am scăpat de chinurile 
bolii, aceasta se datorește numai și 
numai tratamentului deosebit de 
eficient efectuat aici, in stațiunea 
Olănești.

Despre binefacerile curei balnea
re la Olănești ne-au vorbit și al ți 
oaspeți aflați in stațiune în această 
perioadă, veniți pentru tratarea di
feritelor afecțiuni ale tubului di
gestiv. rinichilor, respiratorii, me
tabolice (gută, diabet, obezitate), 
dermatologice și de nutriție, pre
cum și afecțiuni asociate, cum

nu- 
un 

găsi 
de 

for-

școală profesională sau un liceu 
tehnic. Există și o filială a invăță- 
mintului superior tehnic unde, in 
prezent, 50 de oameni urmează 
cursurile diferitelor facultăți. Anual 
se face atestarea pe post a ingine
rilor și tehnicienilor, ceea ce sti
mulează efortul personal de pregă
tire și perfecționare.

Cum se poate deduce fie și 
mai din aceste fapte, există 
efort constant de a căuta și 
formule. Omul din orice loc 
muncă trebuie adus la „vîrf de
mă", la nivel competitiv. Uzina, de 
pildă, încearcă in prezent pasul 
spre proiectarea automată. Numai 
dorința și înzestrarea tehnică nu 
ajung insă. Ce știu oamenii despre 
noul sistem de lucru ? Sint apți să 
lucreze cu o productivitate înaltă, 
să atingă performanța 1 Care sint 
obstacolele de învins, barierele psi
hologice ori de alt ordin ? Ce pre
gătire mai trebuie făcută ? Sint 
întrebări care se pun și la care nu 
există, peste tot. răspunsuri. Dar 
ele se caută, pentru descifrarea lor 
se acționează. Problematica moder
nizării este deosebit de complexă: 
ea angajează potențialul creator al 
tuturor colectivelor de muncă, ini-

tirea orizontului de cultură și de 
conștiință, in genere. în această or
dine de idei, reținem de la înso
țitorul nostru în hala de montaj :

— Utilajele și instalațiile cu care 
lucrăm sint sovietice și de import 
— din Anglia, Japonia. R.F.G. 
Orientarea actuală ne cere să pu
nem un accent mai mare pe forțele 
proprii. Să stimulăm intr-o mai 
mare măsură creația specialiștilor 
noștri, deoarece sintem conștienți, 
în această direcție avem importan
te rezerve care așteaptă si fie puse 
in valoare.

— Ce „spergnță de viață" are o 
linie automată produsă azi ?

— Timpul ei de funcționare in 
viitor e gindit pentru circa 5—10 
ani. După această virstă noutatea 
s-a,.. învechit, uzura morală iși 
spune cuvîntul.

Cum se vede, analiștii au socotit 
totul in amănunt. Lingă timpul de 
recuperare a investiției, de ram
bursare prin producție și producti
vitate, ei au așezat eroziunea pe 
care tehnicile ce vin din urmă o 
generează implacabil, 
sint privite în mișcare 
firească.

— Privind din această
nu 
proiectanți- 

cele mai

Lucrurile 
dialectică.
perspecti- 

există

/

însemnări din U.RS S

țiativa novatoare capabilă să cro
iască un drum cu largi perspective 
de afirmare a progresului științific 
și tehnic și in această 
unicatelor. Uzină care 
uzine...

în hala de montaj, cu 
Iuri Liubovici Vulf. (Om cu un tre
cut de aproape un sfert de veac in 
uzină. Om care a trăit multe din 
etapele care au marcat distinct 
evoluția fostei...... Macarale". Pa
siunea sa profesională ? Evident, 
construcția de mașini. La care se 
adaugă, „printre ferestrele de ră
gaz" și pescuitul în marea artificia
lă de lingă Moscova. Plus lectura 
din metrou, care-1 aduce de acasă la 
uzină și-l duce de la uzină, acasă). 
Hala de montaj — punct terminus 
al muncii proiectantului, forjorului, 
strungarului, electronistului. Și așa 
mai departe. De aici încolo, „pista 
de încercare", cum se spune. Exa
menul in producția industrială a 
mașinilor și liniilor automate gene
ratoare de tehnică modernă.

— Există o preferință pentru pro
ducția necesară unui domeniu 
anume ?

— Există un profil at uzinei 
noastre. Fabricăm cu deosebire 
mașini și linii automate unicat des
tinate industriilor de tractoare, 
automobile și rulmenți. Cerința este 
deosebit de mare, iar noi am ajuns 
să producem aproape cinci sute de 
mașini și linii automate pe an.

uzină a 
fabrică

inginerul

termenele scadente — foarte scurte. 
Tocmai pentru că din ce in ce mai 
mare este și presiunea viitorului. 
A viitorului care aparține, neîn
doios, tehnicilor moderne. Este și 
motivația pentru care Uniunea So
vietică a inclus în strategia dez
voltării, pină in 1990. de exemplu, 
sporirea producției de mașini și 
utilaje cu comandă numerică ori cu 
program de Ia 17 700 unități in 1985 
la 34 200 unități la sfîrșitul actua
lului deceniu. Aceeași curbă ascen
dentă va urma și producția de 
roboți industriali, al căror număr 
va crește de la 13 200 in 1985 la 
28 600 in 1990. Sigur, amploarea 
înzestrării spune foarte mult. Din- 
coio de cifrele statistice se află 
insă impactul concret al creației 
materiale și spirituale in realitatea 
prezentă. Se află evoluția opticii 
față de un asemenea arsenal al teh
nicii, modificări esențiale in poten
țialul intelectual, profesional, bol-

vă — evident că aici 
alternative ! — viața 
lor nu-i una dintre 
ușoare.

— Nici nu poate fi. 
lucrează necontenit 
viitorului. Intră in normalul profe
siei lui să fie așa. El este un des
chizător de drumuri noi și nu un... 
arheolog care caută să descifreze 
drumurile din trecut ale civiliza
ției umane...

La prelucrarea pieselor. în jur de 
30 la sută din utilajele cu care este 
înzestrată secția sint cu comandă 
numerică. Procentul este socotit 
nesatisfăcător și uzina acționează 
pentru modernizarea continuă a 
bazei sale de producție. După cum 
acționează și pentru o mai largă 
incorporare de electronică in ma
șinile și liniile automate pe care le 
fabrică.

— Viata ridică necontenit pro
bleme din ce in ce mai complexe, 
conchide inginerul Iuri Liubovici 
Vulf. Iar rezolvările nu vin singu
re, de-a gata. Priviți la acești ro
boți produși la „Proletarul roșu". 
Un muncitor cu calificare cores
punzătoare poate supraveghea 2 și 
3 instalații de acest fel, de mare 
productivitate. Da, dar in același 
timp, un muncitor la fel de bine 
pregătit, la o mașină universală, 
clasică, deși nu produce la fel de 
mult, poate ciștiga la fel de bine 
ori chiar mai mult. Tendința e să 
înlocuim mașinile universale — 
calculele arată că producția a 
cinci asemenea mașini poate fi pre
luată de numai trei mașini auto
mate. Este și motivul pentru care 
ne preocupăm în prezent de formu
la unei mai echitabile remunerări 
a muncii. Așa cuni ne “preocupă 
mărirea' coeficientului de folosire a 
utilajelor și instalațiilor, numeroase 
alte lucruri legate de modernizarea 
producției și care iși așteaptă re
zolvarea azi. dacă mîlne vrei să 
ajungi la starea de ' eficiență 
propusă.

...Secvențe de viată dintr-o uzi
nă care în zilele fierbinți ale Re
voluției din Octombrie se mai afla 
încă la marginea Moscovei. Orașul 
a crescut, s-a întins, a încorporat-o 
in zestrea sa edilitară, de muncă 
și de viață. Mai mult : prezentul 
și-a formulat și aici noile sale exi
gențe, oamenii vrednici au spus, ca 
de fiecare dată, prezent 1. anga- 
jîndu-se cu hotărire în cursa con- 
t.racronometru pentru producția uti
lajelor moderne.

Este de fapt angajarea In cursa 
pentru apropierea zilei de miine.

Proiectantul
pe teritoriul

Ilic TANASACHE

sint cele reumatismale, endocrine, 
nevroze astenice, boli profesionale. 
Pentru toate acestea, cel mai im
portant „leac" il constituie factorii 
naturali de cură și în primul rind 
apele minerale provenite din izvoa
re naturale și de la sonde, prin 
foraje. Sint ape minerale sulfuroa
se, hipotone, clorurosodice. calcice, 
bicarbonatate, slab iodurate, bromu- 
rate și magneziene, cu o mare efi
ciență terapeutică. Acestora li se 
adaugă bioclimatul de cruțare, cu 
influențe mediteraneene, stațiunea 
Olănești aflindu-se intr-o depre
siune subcarpatică, in nord-estul 
Olteniei, la altitudinea de 450 de 
metri și înconjurată de păduri de 
fag, stejar șl brad, avind un aer 
curat, puternic ozonat. Factorii de 
climă sint și mai bine puși în va
loare de aparatura și instalațiile de 
hidroterapie. electroterapie. kineto- 
terapie și termoterapie, care asi
gură efectuarea in cele mai bune 
condiții, în tot timpul anului, de 
băi calde cu apă minerală, inhala- 
ții, aerosoli și altele. Toți cei care 
doresc să-și îngrijească sănătatea 
sau să-și petreacă un sejur de 
neuitat în stațiunea Olănești, in
tr-un număr de 
stabilesc singuri, 
rit, se pot adresa 
oficiilor județene
ale întreprinderii de turism, hote
luri și restaurante București, cu 
precizarea că in această perioadă

zile pe care și-l 
ca și data plecă- 
agentiilor tuturor 
de turism și celor

bcneficiază de tarife reduse, inclu
siv pentru călătoria cu trenul. Ei 
vor fi primiți aici cu toată solici
tudinea, așa cum 
torul stațiunii 
Nicolae :

— Pentru ca

ne asigură direc- 
Olăncști, Marin

oamenii muncii 
din țară și oaspeții de peste hotare 
să se simtă cit mai bine la noi, am 
luat măsuri să le creăm cele mai 
bune condiții de tratament, cazare, 
masă. în ultimul timp am folosit 
toate formele și mijloacele pe care 
le avem la îndemină ca să asigurăm 
specializarea și perfecționarea pre
gătirii profesionale a întregului 
personal de care dispunem. în așa 
fel incit acesta să poată face do
vada unei ridicate probități în sa
tisfacerea tuturor cerințelor și exi
gențelor. A fost sporit gradul de 
confort la toate capacitățile noas
tre de cazare, iar multe din dotări 
au fost modernizate. S-au extins șl 
modernizat spațiile de la restau
rantul „Turist" și de Ia pavilionul 
de băi minerale. Sintem preocupați, 
totodată, de diversificarea mijloa
celor și posibilităților de agrement 
și divertisment, pentru a asigura 
condiții optime de petrecere plă
cută și instructivă a timpului liber. 
Vrem ca toți oaspeții noștri să 
plece cu amintiri dintre cele mai 
frumoase.

Petre POPA 
Ion STANC1U
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Un eveniment politic de amplă semnificație 
în dezvoltarea colaborării prietenești 

româno-indiene
Itinerarul de pace, prietenie și 

cooperare al președintelui Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
in țări ale Asiei a debutat sub cele 
mai bune auspicii : aceasta este con
cluzia majoră care se desprinde la 
capătul primei etape a itinerarului 
— vizita efectuată în Republica In
dia, la invitația președintelui Giani 
Zail' Singh și a primului-ministru 
Rajiv Gandhi,

Adăugîndu-se precedentelor itine
rare istorice in statele de pe toate 
continentele, această nouă acțiune 
politică de anvergură vine să evi
dențieze rolul primordial al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu atit în elabo
rarea. cit și in înfăptuirea politicii 
românești de amplă deschidere, să 
contureze pregnant, o dată mai mult, 
imaginea unei prezențe deosebit de 
dinamice pe arena internațională, 
punind in lumină dorința poporului 
român de a făuri — oricit de mari 
ar fi distanțele geografice și dincolo 
de deosebiri de orînduire socială, de 
dimensiuni ori de convingeri filozo
fice — punți trainice ale înțelegerii 
și conlucrării cu toate popoarele 
lumii.

In acest spirit, există toate teme
iurile să se afirme că, prin rezulta
tele sale deosebit, de fructuoase, con
semnate in Comunicatul dat publici
tății, prin înțelegerile la care s-a 
ajuns și acordurile încheiate, prin 
ideile de profundă semnificație pe 
care le-a evidențiat, vizita în marea 
țară a continentului asiatic constituie 
un deplin succes, inscriindu-se ca o 
contribuție din cele mai însemnate 
la extinderea și aprofundarea conlu
crării prietenești pe multiple planuri, 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural, dintre România și India 
și, în același timp, ca un eveniment 
marcant al actualității internaționale 
in general.

Primirea plină de strălucire re
zervată inalților oaspeți, manifestă
rile de caldă simpatie ale populației, 
ambianța cordială, de stimă și res
pect reciproc, in care s-au desfășu
rat convorbirile oficiale, interesul 
puternic dovedit de mijloacele de 
informare in masă, care au consa
crat pagini întregi reflectării dife
ritelor aspecte ale vizitei, ca și pre
zentării realizărilor de seamă ale 
României socialiste, politicii ei ex
terne. dinamice și constructive. sint 
tot atitea dovezi ce ilustrează senti
mentele de prietenie nutrite reci
proc de cele două popoare — apro
piate prin aspirații comune de pace 
,și progres — punind in lumină tra
iectoria ascendentă a raporturilor 
româno-indiene. hotăritor impulsio
nate de intilnirile la nivel înalt, din 
decursul anilor, de la București sau 
New Delhi.

Definind însemnătatea acestui 
nou și important moment in. ca
drul general al unor evoluții atit 
de îmbucurătoare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia • 
„Noua vizită pe care o facem in In
dia constituie o expresie a tradițio
nalelor relații de prietenie și colabo
rare care s-au statornicit din vechi 
timpuri intre țările și popoarele 
noastre, a dorinței comune de a le 
conferi dimensiuni și mai largi". 
„Sint încredințat, sublinia in conti
nuare șeful statului român, că vom 
identifica noi căi și mijloace de a 
extinde și mai mult cadrul acestor 
relații, corespunzător intereselor de 
progres și dezvoltare independentă a 
țărilor noastre, cauzei destinderii și 
colaborării in lume".

In același spirit, relevînd „admira
ția cu care noi, in India, privim 
realizările remarcabile, economice și 
industriale, pe care Republica Socia
listă România le-a inregistrat in ulti
mele patru decenii", președintele 
GIANI ZAIL SINGH declara : „Sin- 
tem fericiți să arătăm că intre cele 
două țări ale noastre există o impor
tantă cooperare reciproc avantajoasă. 
Sintem încredințați că aceste relații 
reciproc fructuoase in domeniul co
merțului și cooperării industriale vor 
căpăta noi dimensiuni și vor conti
nua să se extindă in viitor, întărind

și îmbogățind prin aceasta legăturile 
noastre prietenești".

Dorința comună de a ridica pe noi 
trepte colaborarea existentă a consti
tuit, in mod firesc, una din temele 
principale ale dialogului la nivel 
înalt. în convorbirile purtate atit cu 
președintele, cit și cu primul-minis- 
tru al Indiei, precum și cu prilejul 
primirii mai multor miniștri din im
portante ramuri economice, au fost 
cu satisfacție subliniate progresele 
înregistrate în această colaborare, 
care s-a amplificat și întărit con
tinuu, pe baza deplinei egalități in 
drepturi și avantajului reciproc, așa 
cum stau mărturie schimburile co
merciale active sau importantele 
obiective economice de la Gauhati, 
Ilaldia sau Kudremuch, înălțate în 
comun de cele două țări.

In același timp, convorbirile au 
învederat posibilitățile existente 
pentru extinderea mai susținută a 
colaborării. Pe bună dreptate se poa
te aprecia — și în cursul convorbi
rilor s-a accentuat în mod deosebit 
acest lucru — că potențialul actual 
al economiilor celor două țări oferă 
condiții propice pentru intensifica
rea și diversificarea pe mai departe 
a relațiilor economice, pentru așe
zarea acestora pe baze stabile și de 
lungă durată. Este deosebit de semni
ficativ că s-a fixat ca obiectiv principal 
al colaborării creșterea volumului 
schimburilor de 2—2,5 ori in urmă
torii cinci ani, urmînd ca și in vii
tor să se mențină niveluri similare de 
creștere. De asemenea, s-a convenit 
promovarea pe mai departe a unor 
acțiuni de cooperare. Simpla enume
rare a domeniilor de interes comun : 
industria extractivă, metalurgia, e- 
nergetica, industria petrolieră, con
strucțiile de mașini, chimia, electro
nica și electrotehnica arată ce per
spective largi se pot deschide . co
laborării. Constituirea de societăți 
mixte, dezvoltarea conlucrării pe 
terțe piețe, realizarea in comun a noi 
obiective economice, sporirea volu
mului comerțului sint. tot atitea alte 
direcții menite să extindă cadrul co
laborării, corespunzător intereselor 
reciproce, ale progresului celor două 
țări, iar Acordul de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică, ca și 
Convenția pentru evitarea dublei im
puneri. semnate in timpul vizitei, 
oferă, neîndoios, o bună bază de por
nire.

Totodată, există posibilități de 
lărgire a conlucrării și pe tărîmul 
artei, culturii. învățămîntului. du- 
cindu-se mai departe tradițiile întru
chipate cu strălucire in creațiile unui 
Eminescu, Brâncuși, Rabindranath 
Tagore și ale altor corifei ai spiri
tualității din cele două țări — ceea 
ce. nu poate decit contribui la mai 
buna cunoaștere și apropiere intre 
popoarele noastre.

România și India au colaborat și 
colaborează și pe plan internațional, 
la O.N.U., în. cadrul „Grupului celor 
77". al mișcării de nealiniere — la' 
care țara noastră participă cu statutul 
de invitat permanent — al altor fo
ruri de largă cuprindere, acționînd, 
alături de alte țări și popoare, in 
sprijinul marilor obiective ale păcii, 
progresului și dezvoltării libere a tu
turor națiunilor. In acest cadru, gaz
dele indiene au ținut in mod deose
bit să dea o inaltă apreciere activi
tății și inițiativelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru promo
varea păcii și, înțelegerii internațio
nale. La rindul ei. România salută și 
apreciază — așa cum a arătat pre
ședintele republicii noastre — ac
țiunile întreprinse de India și de 
celelalte membre ale „Grupului 
celor șase țări pentru pace și 
dezarmare". Avind in vedere toate 
acestea, apare intru totul firească 
preocuparea exprimată in timpul 
dialogului la nivel înalt față de si
tuația gravă și complexă existentă 
în lume, față de continuarea cursei 
înarmărilor, in primul rînd nucleare, 
cu primejdiile imense pe care le im
plică aceasta pentru insăși viața și 
existenta popoarelor. In lumina aces
tui mare adevăr concluziile dialogu
lui de la New Delhi au o deosebită în
semnătate, ele relevînd că mai mult

ca oricînd problema fundamentală a 
vremurilor noastre o constituie opri
rea acestui curs atit de primejdios, 
trecerea la dezarmare, cu precădere 
la dezarmarea nucleară, apărarea 
păcii. Urgența cu care se impune în
cetarea experiențelor nucleare și a 
militarizării Cosmosului ; însemnăta
tea realizării unor înțelegeri cores
punzătoare pentru eliminarea arme
lor racheto-nucleare, în general a 
tuturor arsenalelor nucleare și. în 
acest cadru, aprecierea dată propu
nerii U.R.S.S. de a se aborda sepa
rat problema retragerii rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa ; 
necesitatea reducerii armamentelor 
convenționale, diminuării cheltuieli
lor militare și folosirii mijloacelor 
astfel eliberate in interesul propăși
rii economice și sociale a popoarelor, 
îndeosebi ale celor în curs de dez
voltare — sint, în opinia ambelor 
țări, direcții de acțiune de impor
tanță majoră pentru înlăturarea 
spectrului unei distrugeri planetare. 
Mai ales în domeniul dezarmării este 
momentul să se treacă in modul cel 
mai hotărît de la vorbe la fapte — 
și se cuvine în mod deosebit relevată 
sublinierea, în cadrul schimbului de 
vederi, a importanței măsurilor a- 
doptate de România privind redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare.

Ca state angajate intr-un amplu 
și susținut efort de dezvoltare, 
România și India sint preocupate de 
problemele însănătoșirii economiei 
mondiale, de situația îngrijorătoare 
a țărilor in curs de dezvoltare — 
dialogul Ia nivel inalt reliefind im
portanța organizării in cadrul O.N.U. 
a unei conferințe internaționale in 
vederea soluționării globale a pro
blemelor subdezvoltării, inclusiv li
chidarea poverii tot mai apăsătoare 
a datoriilor externe. O asemenea re
zolvare impune, așa cum s-a subli
niat pe bună dreptate in cursul con
vorbirilor, întărirea colaborării și a 
unității de acțiune a țărilor în curs 
de dezvoltare, ca o necesitate de 
prim ordin a reușitei propuselor tra
tative.

Imperativul excluderii forței și 
amenințării cu forța din viața inter
națională. încetarea oricăror con
flicte militare și soluționarea exclu
siv pe cale pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state ; con
damnarea acțiunilor agresive ale 
Africii de Sud împotriva statelor in
dependente și suverane vecine ; rea
firmarea solidarității cu lupta dreap
tă a poporului namibian pentru do- 
bindirea independenței, cu lupta po
poarelor africane pentru lichidarea 
totală a colonialismului și abolirea 
politicii rasiste și de apartheid ; în
tărirea rolului țărilor mici și mij
locii, nealiniate. în curs de dezvol
tare in soluționarea problemelor 
majore cu care se confruntă omeni
rea ; creșterea contribuției O.N.U. la 
asigurarea păcii și securității, la dez
voltarea cooperării intre statele 
membre — iată toi atitea alte pro
bleme în care schimbul de opinii a 
relevat identitatea sau similitudinea 
pozițiilor, întregind, astfel, caracte
rul rodnic al ansamblului vizitei.

...Acum aproape două decenii. în 
octombrie 1969, cu prilejul primei 
sale vizite în India, președintele 
României a plantat, potrivit unei 
frumoase tradiții a acestei țări, un 
arbore de ashoka. In anii care au 
trecut de atunci, arborele a crescut 
și s-a dezvoltat, ca un simbol viu al 
trăiniciei relațiilor româno-indiene, 
al extinderii și aprofundării raportu
rilor prietenești dintre cele două 
țări. Figurativ vorbind, se poate 
spune că prin rezultatele noii vizite, 
pe care opinia publică din țara noas
tră le salută cu satisfacție și bucu
rie, „arborele" prieteniei româno-in
diene va crește și mai viguros, 
cursul mereu ascendent al colaboră
rii multilaterale dintre popoarele 
noastre corespunzînd pe deplin in
tereselor și năzuințelor reciproce, ca 
și intereselor cauzei generale a pă
cii. destinderii, independenței și pro
gresului în lume.

Romulus CAP1ESCU

r

PRIMIRE. Secretarul general al
C.C. al P.C. din Vietnam, Nguyen 

• Van Linh, l-a primit, la Hanoi, pe 
I Eduard Șevardnadze, membru al

Biroului Politic al C.C. ăl P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., aflat intr-o vizită oficială 
de prietenie in R. S. Vietnam. Au 

’ fost examinate relațiile bilaterale, 
1 precum și probleme majore ale vie

ții internaționale — informează 
T.A.S.S.

CONFERINȚA. La Roma s-a 
deschis, joi, Conferința națională 
a Partidului Comunist Italian în 

I problema mijloacelor de informare
în masă. La lucrările forumului, 
desfășurat sub deviza „Pentru 

I dreptul la informație, pentru o
nouă calitate a informației in Ita
lia și în Europa", participă Ales- 

Isandro Natta, secretar general al 
P.C.I., alți conducători ai partidu
lui, precum și personalități politice 
și obștești italiene.

DEMONSTRAȚIE DE PROTEST.

I Peste 1 000 de studenți au partici
pat la Manila la o demonstrație de 
protest față de prezența militară a

I Statelor Unite in Filipine, dind ex
presie dorinței majorității opiniei 
publice din țară de a nu reînnoi 

I acordul americano-filipinez. De
monstranții au cerut lichidarea ba
zei navale Subic Bay și a celei 

I aeriene Clark-Field — cele mai 
mari de care dispun S.U.A. în 
străinătate.

I_____________________

CONDAMNARE. Secretariatul Co
mitetului pentru Reunificarea Paș
nică a Patriei (C.R.P.P.) din 
R.P.D. Coreeană a dat publicității, 
la Phenian, un document prin care 
denunță hotărirea Statelor Unite de 
a transfera în Coreea de Sud echi
pament electronic și alte materiale 
militare in valoare de 84 milioane 
dolari, sub pretextul „necesității 
ridicării eficienței rachetelor sol- 
aer" cu care este dotată armata 
sud-coreeană — relatează agenția 
A.C.T.C. C.R.P.P., ca și întregul 
popor coreean, cere părții ameri
cano—sud-coreene să pună capăt 
exercițiilor militare „Team Spirit- 
’87“ și introducerii de armament 
modern în Coreea de Sud — acte 
care amplifică starea de tensiune, 
pun in pericol pacea și creează 
obstacole în calea reunificării paș
nice a Coreei.

CONVORBIRI. In orașul tuni
sian Mistir au avut loc convorbiri 
între oficialități guvernamentale 
din Tunisia și Marea Jamahirie 
Arabă Libiană Populară Socialistă 
— a anunțat postul de radio Tri
poli, citat de agenția China Nouă. 
După cum se știe, relațiile libiano- 
tunisiene au fost rupte în septem
brie 1985. în decembrie anul tre
cut — relevă agenția — o dele
gație oficială tunisiană a făcut o 
vizită Ia Tripoli, unde au avut loc 
convorbiri privind o serie de as
pecte tehnice legate de reluarea 
relațiilor diplomatice intre cele 
două țări.

PROTEST. Comisia C.E.E. a pro
testat față de planurile adminis- I
trației S.U.A. de a îngrădi accesul |
produselor textile vest-europene
pe - piața americană. Willy de |
Clercq, membru al Comisiei C.E.E., 
a anunțat la Bruxelles că a trimis I 
autorităților de la Washington o 
scrisoare în care avertizează Sta
tele Unite că „adoptarea unor ast- | 
fel de măsuri ar putea atrage o 
contramăsură de răspuns a C.E.E. I 
față de produsele americane".

ALEGERI. Primul ministru al .
Groenlandei, Jonathan Motzfeldt, a I
anunțat dizolvarea parlamentului 
local (Landsting) și organizarea de ■ 
alegeri la 26 mai a.c. Actuala coa- I 
liție guvernamentală formată din 
Partidul Siumut și Partidul Inuit i 
Ataqatigiit s-a destrămat din cau
za dezacordurilor legate de planu
rile S.U.A. de modernizare a in- t 
stalației radar de la baza militară | 
din Thule. Cea de-a doua forma
țiune politică groenlandeză consi- i
deră că instalația modernizată, 
care ar putea fi folosită în cadrul 
programului S.D.I., încalcă pre- |
vederile tratatului sovieto-ameri- 
can privind apărarea antirachetă.

POPULAȚIA S.U.A. Datele pre
zentate la Washington de Biroul 
de recensămînt al S.U.A. relevă , 
că populația Statelor Unite a atins j 
cifra de 241,5 milioane de oameni. 
Populația de culoare însumează i 
29,4 milioane oameni .sau 12,2 la 
sută din totalul populației țârii.

Pentru eliminarea primejdiei nucleare 
din Europa

STRASBOURG 12 (Agerpres). — 
Joi. Parlamentul (vest-) european a 
adoptat o rezoluție in sprijinul re
centei propuneri a U.R.S.S. în legă
tură cu lichidarea rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune din Eu
ropa — relatează agenția T.A.S.S. In 
rezoluție — propusă de un grup de 
deputați socialiști — se subliniază și 
necesitatea încheierii grabnice a 
unui acord între U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la dezarmarea treptată, 
simultană. echilibrată și reciproc 
controlabilă. Documentul cuprinde, 
de asemenea, chemarea de a se con
voca cit mai grabnic o ședință spe
cială a miniștrilor de externe ai ță
rilor membre ale C.E.E. pentru sta

bilirea unei poziții comune in pro
blema respectivă.

PARIS 12 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „Le Figa
ro", primul-ministru spaniol, Felipe 
Gonzalez, a apreciat propunerea re
centă a Uniunii Sovietice in dome
niul rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa ca „o 
șansă istorică" pe care țările occi
dentale trebuie să o fructifice. Pe 
baza unui sistem ferm de verificare, 
se poate depăși actualul echilibru al 
terorii, a spus el, adăugind că 
această cale va duce la economisirea, 
unor fonduri importante care ar pu
tea fi utilizate in domenii civile.

Ut

Precizările unui purtător de cuvînt al M.A.E. 
al U.R.S.S.

privind poziția delegației sovietice la negocierile 
de la Geneva

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Luind cuvintul in cadrul unei con
ferințe de presă Ia Moscova, un pur
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a relevat 
că delegația sovietică la negocierile 
de la Geneva în problema rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune a 
primit mandatul de a da dovadă de 
elasticitate și de spirit constructiv, 
militînd pentru ca fiecare din aspec
tele viitorului tratat să corespundă 
sarcinii principale — înlăturarea tu
turor rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa.

Uniunea Sovietică dă dovadă de

înțelegere față de îngrijorarea unor 
state vest-europene în problema ra
chetelor operative tactice și este gata 
să treacă de indată la negocieri în 
vederea reducerii și lichidării com
plete a acestei categorii de rachete, 
a subliniat purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. al U.R.S.S. De indată ce se 
va semna un acord privind lichida
rea rachetelor sovietice și americane 
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa. U.R.S.S., de comun acord cu 
guvernele R.D.G. și R.S.C., va re
trage de pe teritoriile țărilor res
pective rachetele sale operative tac
tice cu rază de acțiune mărită.

MOSCOVA

Adunare festivă consacrată aniversării Uniunii 
Tineretului Comunist din România

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, M. Chebeleu, trans
mite : La „Centrul tineretului" din 
Moscova a avut loc o adunare festivă 
consacrată marcării împlinirii a 65 de 
ani de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist din România.

In alocuțiunile rostite au fost 
evocate drumul glorios de luptă al 
U.T.C. in cei 65 de ani de existen
ță, participarea activă a tinerei ge
nerații din țara noastră, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
la lupta .de eliberare socială și na
țională, pentru apărarea suveranității 
și independenței patriei, contribuția 
sa la toate marile succese obținute 
de poporul român in cei 43 de ani 
de existență liberă și independentă.

A fost evidențiată, de, asemenea, 
contribuția tinerei generații din 
România la lupta pentru promovarea 
idealurilor de pace, colaborare și in- 
țelegere intre popoare, la activitatea

și consolidarea unității de acțiune a 
mișcării internaționale de tineret.

A fost relevată, totodată, evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
dintre U.T.C. și U.T.C.L., a conlucră
rii și colaborării dintre cele două or
ganizații de tineret, exprimindu-se 
hotărirea reciprocă de a se acționa 
și în viitor pentru dezvoltarea 
acestora.

Au participat V. Bajenov, secretar 
al Comitetului orășenesc Moscova al 
U.T.C.L., președintele organizațiilor 
de tineret din capitala sovietică, 
M. Ivanovski. prim-secretar al Co
mitetului raional Sverdlovsk al 
U.T.C.L. din Moscova, activiști ai 
C.C. al U.T.C.L., reprezentanți ai 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.U.S., ai M.A.E., membri ai con
ducerii centrale a A.P.S.R.. tineri 
muncitori, elevi și studenți din 
Moscova.

A fost prezent Ion M. Nicolae, 
ambasadorul țării noastre in Uniu
nea Sovietică.

BONN: Deschiderea „Săptăminii culturale 

a Republicii Socialiste România11
BONN 12 (Agerpres). — Coralia 

Popescu transmite : La Bonn a 
început joi „Săptămina culturală a 
Republicii Socialiste România" in 
Republica Federală Germania, care 
include in programul său — atit in 
capitala R.F.G., cit și la Koln și 
Miinchen — concerte simfonice și de 
cameră, prezentări de filme, verni
sajul unei expoziții de carte, sim
pozioane și dezbateri privind cine
matografia și muzica contemporană, 
manifestări menite sâ releve preocu
pările creatorilor de artă de a oglindi 
in operele lor împlinirile prezentu
lui României socialiste, afirmarea 
personalității umane, vocația stator
nică de pace a poporului nostru. 
După cum se sublinia in cadrul 
festivității de deschidere, ce a avut 
loc la „Beethovenhalle" din Bonn, 
precum, și cu ocazia conferinței de 
presă, din aceeași zi, săptămina cul
turală românească are loc la. puțin 
timp după un eveniment cu o 
profundă semnificație politică — ani
versarea a. două decenii de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
România și R.F.G. Actualele manifes
tări, ca și „Săptămina culturală a 
Republicii Federale Germania", care 
s-a desfășurat in 1985 in România, 
se înscriu intre acțiunile care con
tribuie la o mal profundă înțelegere 
a spiritualității celor două popoare, 
în pas cu timpul și cu aspirațiile 
lor social-politice.

In cuvintul de salut adresat cu 
acest prilej, ministrul afacerilor ex
terne al R.F.G., Hans-Dietrich 
Genscher, aprecia, intre altele, că 
„Săptămina culturală a Republicii 
Socialiste România" in R.F.G. re
prezintă un eveniment cultural deo
sebit, oferind publicului iubitor de 
frumos o cuprinzătoare imagine a 
creației artistice românești.

Concertul inaugural a fost susținut 
de orchestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu", sub bagheta 
(ui Cristian Mandeal și avind ca 
solist pe pianistul Valentin Gheor
ghiu, prestigios colectiv artistic ce a 
dat strălucire, printr-o interpretare 
originală, plină de virtuozitate, unor 
lucrări de George Enescu, Paul 
Constantinescu, Ștefan Niculescti, 
precum și unor pagini de referință 
ale muzicii, universale de gen. Evo
luția artiștilor români s-a bucurat 
de un deosebit succes, fiind răsplă
tită cu vii aplauze.

La festivitate au luat parte Heins 
Westphal, vicepreședinte al parla
mentului federal, Barthold Witte, 
ambasador. împuternicit al guver
nului federal pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. parlamentari, 
reprezentanți ai vieții cultural-artis- 
tice, precum și șefi de misiuni di
plomatice acreditați in R.F.G., 
membri ai corpului diplomatic, un 
numeros public. A participat amba
sadorul României in R.F.G., Marcel 
Dinu.
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. _____ A
devenit conștiente de pericolul ge- l 
nerat de prezența rachetelor nu- ’ 
ele are pe continent. * ț

Acțiuni și luări de poziție
pentru dezarmare și pace

în favoarea lichidării armelor atomice
ț ROMA 12 (Agerpres). — Comu- 1 niștii italieni se pronunță in mod 
\ hotărit pentru lichidarea armelor i nucleare in Europa, inclusiv a ba- 
’ zei de rachete' nucleare a N.A.T.O. A de la Comiso (Sicilia) ‘— a decla- ț rat Luigi Colajanni, membru al 

A
Ai BONN 12 (Agerpres).
* gul. npuf.-tierman Knl.n s

A 
A 
A 
A
A
A . . . .i — . Cursa galopantă a înarmărilor 
' in lume înghite sume fabuloase ț care ar putea să servească progre- 
, sului social , și economic al po- 1 poarelor .— a declarat intr-un in

terviu Ia Ouagadougou ministrul 
relațiilor externe și al cooperării 
din Burkina Faso, Leandre Bas-

Direcțiunii P.C.I.. într-un interviu 
acordat agenției A.N.S.A. Mișcarea 
pentru pace și pentru retragerea 
rachetelor nucleare de la Comiso 
corespunde intereselor vitale ale 
sicilienilor, ale tuturor popoarelor 
iubitoare de pace din zona Medite- 
ranei, a arătat Colajanni.

Spațiul cosmic - folosit numai în scopuri pașnice
.. — In ora

șul vest-german Koln s-a desfășu
rat Congresul internațional privind 
folosirea spațiului cosmic in sco
puri pașnice. Au participat oameni 
de știință din numeroase țări. Fo

rumul s-a pronunțat in favoarea 
extinderii colaborării dintre state 
in cercetarea spațiului cosmic și 
utilizarea in scopuri civile a teh
nicii spațiale.

„Dezarmarea este indisolubil legată 
de problemele dezvoltării"

OUAGADOUGOU 12 (Agerpres).

Lucrările Conferinței extraordinare 
a Biroului de coordonare 
al mișcării de nealiniere
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\ 
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\ 
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\ 
\
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sole. Pentru noi — a adăugat el — 
dezarmarea este indisolubil legată 
de problemele dezvoltării. Rele- 
vind punctul de vedere al țării 
sale, Leandre Bassole a arătat că 
inițiativele de pace trebuie să con
ducă la dezarmarea generală și 
completă, la un viitor fără arme 
nucleare.

BONN 12 (Agerpres). — Organi
zația „Sportivii pentru pace" din 
R.F.G. a anunțat organizarea intre 
12 și 28 iunie a. unei „ștafete a 
păcii", s-a anunțat la Bonn. Se 
consideră că acțiunea va fi una 
dintre cele mai ample organizate 
pe teritoriul țării în acest an. Șta
feta va acoperi o distanță de 1 300

„Ștafetă a păcii" în R.F.G
de km, între Flensburg, oraș si
tuat la extremitatea nordică a tării, 
și Alpii Bavariei, in sud. Organi
zatorii se așteaptă la o participare 
masivă, avind in vedere că cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice au

GEORGETOWN 12 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe și reprezentan
ții lor la lucrările Conferinței ex
traordinare a Biroului de coordonare 
al mișcării de nealiniere — care se 
desfășoară in capitala Republicii 
Cooperatiste Guyana — și-au con
centrat atenția, în cursul zilei de 
joi, asupra problemelor majore ale 
actualității latino-americane ' — sta
rea conflictuală centroamericană și 
problema datoriei externe regionale 
— ca și asupra unor aspecte ale evo
luției situației internaționale, care 
urmează să figureze in documentele 
finale ale reuniunii. Vorbitorii s-au 
pronunțat pentru intensificarea 
eforturilor consacrate înfăptuirii 
păcii mondiale și. în mod special, 
realizării unui climat real de pace, 
securitate și cooperare in America 
Centrală, exclusiv pe calea negocie

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 12 (Agerpres). — In Liban 

continuă contactele politico-diploma- 
tice destinate normalizării situației 
din tară și realizării reconcilierii na
ționale. Președintele Amin Gemayel 
iși continuă consultările cu. consilie
rii săi pentru stabilirea unei agen
de a convorbirilor. Potrivit agenției 
China Nouă, discuțiile s-au concen
trat asupra formulei privind proce
sul de reforme politice din Liban. 
Pe de altă parte, primul ministru 
Rashid Karame a făcut apel la re
conciliere națională și la încetarea 
războiului civil care secătuiește de 
12 ani economia țării.

Pe de altă parte. în sudul țării, în 
așa-zisa zonă de securitate institui
tă unilateral de Israel, luptătorii li
banezi din rezistentă au lansat ac
țiuni de luptă împotriva pozițiilor 
forțelor israeliene de ocupație.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Forțele 
israeliene de ocupație au implantat 
in satul sudic libanez Kunin — a 
cărui populație a fost evacuată in 
1985 — o tabără de pregătire mili
tară pentru așa-zisa „Armată a Li
banului de sud", creată și finanțată 
de Israel.

Pe de altă parte, se menționează 
că în perimetrul taberelor de refu- 
giați palestinieni Shatila și Bourj 
El Baraineh au avut loc noi ciocniri 
între milițiile șiite „Amal" și com
batanții palestinieni.

ABU DHABI 12 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat cotidianului 
„Al Ittihad", care apare la Abu 
Dhabi, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. Yasser Arafat, a de
clarat că actualul dialog dintre gru
pările palestiniene are drept scop 
ajungerea la un acord în ce privește 
un program politic de consolidare a 
unității pe plan palestinian, ca un 
prim pas în vederea convocării se
siunii Consiliului Național Palesti
nian (parlamentul).

PARIS 12 (Agerpres). — Țările 
membre ale C.E.E. se pronunță în 
favoarea convocării unei conferințe 
internaționale consacrate soluționării 
pașnice a problemei Orientu'u’ Mii- 
lociu. transmite agenția A.N.S.a. 
Acest punct de vedere a fost pre
zentat de către președintele în exer
cițiu al Consiliului Ministerial al 
Pieței comune, ministrul de externe 
al Belgiei. Leo Tindemans. într-o 
cuvîntare rostită la Strasbourg.

R s a Organizațiile democratice au hotărit
sâ boicoteze alegerile pentru parlamentul rasist

ACCRA 12 (Agerpres). — Comuni
tatea internațională trebuie să susți
nă organizațiile democratice din 
Africa de Sud care au hotărit să 
boicoteze alegerile pentru parlamen
tul rasist din R.S.A., programate 
pentru luna mai — a declarat, la 
Accra, M. Makatini, șeful secției in
ternaționale a Congresului Național 
African (A.N.C.), principala organi
zație politică a populației negre, in
terzisă de autoritățile de la Pretoria. 
Reprezentantul A.N.C. a arătat că 
alegerile sud-africane pentru un par
lament nereprezentativ constituie un 
simulacru. El a relevat că se impune 
eliberarea imediată a lui Nelson 
Mandela, liderul recunoscut al miș
cării de emancipare a populației de 
culoare, a celorlalți deținuți politici 
din închisorile regimului rasist.

PRETORIA 12 (Agerpres). — 
Populația africană din R.S.A. conti
nuă să-și manifeste protestul față de 
politica de apartheid a regimului de 
la Pretoria. în ultimele 24 de ore au 
avut loc demonstrații antiapartheid 
în așezările africane Sebokeng și 
Umlazi. Totodată, organizațiile de
mocrate iși intensifică apelurile 
la organizarea unei greve generale 
în întreaga țară în sprijinul deținu- 
ților politici din închisorile regimu
lui. Africa de Sud s-a transformat 
astăzi într-un stat polițist în care

nimeni nu poate scăpa represiunii, 
se spune in declarațiile organizații
lor obștești antirasiste, publicate, 
miercuri, de presa sud-africană. în 
cele nouă luni care au trecut de la 
instituirea „stării de urgență", in 
R.S.A. au fost aruncate după gratii 
25 000 de persoane, din care jumăta
te sint femei și copii, se arată în 
aceste declarații.

CAIRO 12 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat lucrările unei reu
niuni restrinse la nivel înalt a nouă 
state africane, membre ale Comite
tului de coordonare al Organizației • 
Unității Africane (O.U.A.), consa
crată dezbaterii situației politice și 
economice actuale de pe continent. 
Declarația finală dată publicității la 
încheierea reuniunii condamnă poli
tica de apartheid promovată de re
gimul minoritar rasist de la Preto
ria, ca și acțiunile sale de destabi
lizare împotriva statelor învecinate 
din prima linie a frontului. Țările 
participante — Egipt, Congo, Sierra 
Leone, Zair, Zambia, Uganda, Dji
bouti, Algeria și Mali — consideră 
că „aplicarea de sancțiuni ample 
împotriva R.S.A. constituie unica 
formă de a obliga regimul sud-afri- 
can de a aboli apartheidul, care 
încalcă principiul respectării dreptu
rilor celor mai elementare ale omu
lui.

în U.R.S.S. a fost efectuată o explozie nucleară subterană
— informează agenția T.A.S.S.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Un 
comunicat transmis de agenția 
T.A.S.S. informează că la 12 martie, 
în Uniunea Sovietică a fost efectua
tă, la poligonul din zona Semipala-

♦
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Ci

tind un purtător de cuvînt al Minis
terului sovietic al Afacerilor Externe, 
agenția T.A.S.S. califică drept total 
nefondate și neadevărate afirmațiile 
puse în circulație de Departamentul 
de Stat al S.U.A.. potrivit cărora in 
urma experienței nucleare subterane 
sovietice, efectuate în luna februa
rie, ar fi emanat în atmosferă sub
stanțe radioactive, care ar fi atins 
zone dincolo de teritoriul Uniunii 
Sovietice. Se precizează că în cazul

tinsk, o explozie nucleară subterană 
cu o putere de pină la 20 kilotone. 
Experiența, menționează sursa citată, 
a avut drept scop perfecționarea 
tehnicii militare.

★

exploziei efectuate în U.R.S.S. la 
26 februarie s-au respectat toate ce
rințele de securitate.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
propunerile sovietice privind înce
tarea experiențelor nucleare rămîn, 
in continuare, în vigoare. U.R.S.S. 
este gata să revină la moratoriul 
asupra experiențelor nucleare în 
orice moment în care S.U.A. vor 
anunța oprirea experiențelor lor nu
cleare — a arătat el.

rilor politico, respjngînd ferm prac
ticile de amestec străin in treburile 
interne ale popoarelor, politica de 
folosire a forței și de amenințare cu 
folosirea ei in raporturile interna
ționale. In context, au fost condam
nate sprijinul acordat de S.U.A. for
țelor mercenare contrarevoluționare 
antisandiniste, embargoul economic 
și comercial impus Nicaraguei, reco- 
mandîndu-se reactivarea procesului 
de negocieri inițiat sub egida 
„Grupului de la Contadora". De alt
fel, în legătură cu aceasta, pârtiei- 
panții au hotărit adoptarea, in afara 
documentului final propriu-zis, și a 
unui document final anexă intitulat 
„Apelul și Planul de acțiune de 
Georgetown", menit să includă n 
suri concrete privind realizarea păcii 
in America Centrală.

Problema datoriei externe regio
nale a fost apreciată ca „îngrijoră
toare", vorbitorii subliniind necesi
tatea abordării ei in spirit nou. in
clusiv în ceea ce privește conținutul 
ei politic, de către toate părțile in
teresate.

Plenara C.C. 
al P.C. din S.U.A.
NEW YORK 12 (Agerpres). — La 

New York s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al P.C. din S.U.A. Ra
portul la plenară a fost prezentat de 
Gus Hali, secretar general al parti
dului. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., participanții Ia plenară au 
examinat acțiunile de pregătire a 
celui de-al XXIV-lea Congres al 
Partidului Comunist din S.U.A., pro
gramat să se desfășoare la mijlocul 
lunii august anul acesta, la Chicago. 
A fost adoptat proiectul rezoluției 
politice a viitorului congres.

în pregătirea 
Congresului P. C. 

din Austria
VIENA 12 (Agerpres). — La Viena 

a avut loc plenara C.C. al P.C. din 
Austria. Plenara a examinat proble
me^ legate de pregătirea celui de-al 
XXIV-lea Congres al partidului, 
care va avea loc la Viena în perioa
da 27—29 martie anul acesta. Pre
ședintele P.C.A., Franz Muhri, a pre
zentat un raport.

Conflictul dintre 
Iran și Irak

TEHERAN 12 (Agerpres). — Po
trivit agenției IRNA, forțele iranie
ne au lansat un atac împotriva po
zițiilor irakiene din sectoarele de 
operațiuni Karbala-7. Totodată, se 
precizează că artileria antiaeriană 
iraniană a supus unor puternice ti- 
ruri elicoptere irakiene de asalt șl 
au pus sub control acțiunile forțelor 
terestre irakiene. Au fost cauzate 
pierderi de vieți omenești șl pagube 
materiale.

BAGDAD 12 (Agerpres). — După 
cum informează un comunicat mili
tar irakian, citat de agenția I.N.A., 
forțele Corpului 7 de armată irakian 
au supus unor puternice tiruri de 
artilerie fortificațiile iraniene din 
zona de operațiuni a Corpului 3 de 
armată irakian. Au fost cauzate 
pierderi de vieți omenești și pagube 
materiale.
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